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Tę pre sti żo wą im pre zę pa tro na tem
ob ję li mi ni ster rol nic twa I roz wo ju wsi
Krzysz tof Jur giel, mar sza łek wo je -
wódz twa ma ło pol skie go Ja cek Kru pa
i wo je wo da ma ło pol ski Piotr Ćwik.
Jed nym z pa tro nów me dial nych jest
zaś „Są de cza nin”.

D
la cze go pa tro nu je my „Agr opro -
mo cji”? Bo to miej sce dla rol ni -
ków I pro fe sjo na li stów, gdzie
fi na li zu ją trans ak cje I na wią zu ją

no we kon tak ty, ale też świet na oka zja dla
nas – tych, któ rzy chcą po pro stu obej rzeć
tech nicz ne no win ki, po sma ko wać, ku pić
tra dy cyj ną, praw dzi wie zdro wą żyw ność,
zo ba czyć re dyk I strzy że nie owiec tra dy -
cyj ną me to dą, po słu chać i ba wić się
przy mu zy ce ze spo łów re gio nal nych.

Zna cze nie dla re gio nu ta kich im prez
jak Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Rol ni cza
trud no prze ce nić. Nie dość, że „Agro pro -
mo cja” to naj więk sza w wo je wódz twie
wy sta wa rol ni cza ro ku, to od by wa się już
od 27 lat I to lo kal nie, w Na wo jo wej.

W pierw szy wrze śnio wy week end przy cią -
ga na wet 50 ty się cy osób, chcą cych za po -
znać się z tym, co w rol ni czej bra nży
naj no wo cze śniej sze – od sprzę tu po tren -
dy I me to dy upra wy i ho dow li. 

„Agro pro mo cja” to – na szczę ście
– rów nież im pre za, pod czas któ rej nie za -
po mi na się o tra dy cji i wszyst kim, co się
na nią skła da. Wieś I rol nic two to prze cież
nie tyl ko kwin ta le, hek ta ry, si lo sy, che -
micz ne środ ki ochro ny ro ślin I kil ku set -
kon ne trak to ry. 

Naj le piej wie dzą o tym or ga ni za to rzy
„Agro pro mo cji” – Ma ło pol ski Ośro dek Do -
radz twa Rol ni cze go w Kar nio wi cach, udo -
stęp nia jąc bez płat nie miej sca wy sta wo we
twór com lu do wym.

Dla te go też za kres te ma tycz ny wy sta -
wy, po za pro duk cją rol ną, prze twór stwem
rol no -spo żyw czym, ma szy na mi rol ni czy -
mi, zwie rzę ta mi, eko lo gią I ochro ną śro -
do wi ska, ogrod nic twem, na sien nic twem,
bu dow nic twem wiej skim, obej mu je też
agro tu ry sty kę, pro duk ty re gio nal ne, dzie -
dzic two kul tu ro we I folk lor wsi.

Na te re nie Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych im. W. Wi to sa w Na wo jo wej jest
co oglą dać. Mo żna tu spę dzić dwa pra co -
wi te dni, bo ofer tę pre zen tu je bli sko 400
wy staw ców z Pol ski I za gra ni cy, wśród nich
naj po wa żniej sze fir my bra nży, ho dow cy
zwie rząt i ro ślin, wła ści cie le go spo darstw
agro tu ry stycz nych, uczel nie rol ni cze oraz
in sty tu cje dzia ła ją ce na rzecz rol nic twa. 

Na bie żą ce re la cje z im pre zy za pra sza -
my na stro ny sa de cza nin. in fo I mie sięcz -
ni ka „Są de cza nin”. Ser decz nie też
za chę ca my do od wie dze nia Na wo jo wej 9
i 10 wrze śnia 2017. Moc wra żeń I do bra za -
ba wa gwa ran to wa na!
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Międzynarodowa Wystawa
Rolnicza „Agropromocja”
w Nawojowej – już po raz 27!
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Pa nie prezesie, skąd wo kół nas ty le nie użyt ków?
– Nie ma po py tu, nie ma po da ży. Zwłasz cza w kwe stii le żą -

cych odło giem łąk wią że się to kwo ta mi mlecz ny mi, któ re do -
pro wa dzi ły mi kro ho dow le prak tycz nie do upad ku – nie opła ca
się już dziś ho do wać dwóch, trzech krów lub kil ku owiec, stąd
tak ma łe za in te re so wa nie nie wiel ki mi ob sza ra mi łąk, ro sną cą
na nich tra wą i po zy ski wa nym sia nem.

Dla cze go lu dzie po zby wa li się ma łych stad? 
– Po nie waż nie mie li ko mu sprze dać mle ka. Pro du cen ci prze -

two rów mlecz nych nie by li za in te re so wa ni od bie ra niem ze spo -
rej cza sem od le gło ści nie wiel kich, po 50-100 li trów, ilo ści mle ka.
Zbyt kosz tow ny był trans port, ra cjo nal niej by ło współ pra co wać
z rol ni kiem, któ ry miał kil ka set sztuk krów, au to ma tycz ne do je -
nie, schła dza nie na miej scu… Wpły wa na to wie le czyn ni ków.
Dla rol ni ka po zo sta wia nie zie mi odło giem to jed nak bar dzo nie -
kom for to wa sy tu acja.

Przy na szym ukształ to wa niu te re nu część pól mo żna chy ba
wy ko rzy stać je dy nie w ro li pa stwisk?

– Te re ny pod gór skie, zwłasz cza te, przed ska li sty mi gó ra mi,
to tra dy cyj nie łą ki, któ re by ły wy pa sa ne du ży mi sta da mi owiec.
Pro szę jed nak za uwa żyć ja ką ma my po pu la cję owiec; to je dy nie
skrom na cześć te go, co pa mię ta my sprzed lat. Kie dyś sam wi -
dzia łem owce z Pod ha la ja dą ce po cią giem w Biesz cza dy, bo tam
by ło wię cej tra wy.

Jak oce nia pan mi ja ją cy se zon?
– Se zon, ze wzglę du na ogrom ne sko ki tem pe ra tur zi mą

i wcze sną wio sną był bar dzo spe cy ficz ny. Zda rza ły się huś taw ki
od -20 stop ni do kil ku na stu stop ni Cel sju sza na plu sie. Nie
wszyst kie upra wy to prze trwa ły, stra ty, mo im zda niem by ły bar -
dzo du że. Trud no sza co wać to ge ne ral nie, bo ukształ to wa nie te -
re nu Są dec czy zny spra wia, że ina czej jest w ka żdej gmi nie, ale
oce niał bym, że plo ny mo gą być ni ższe na wet o 40 pro cent, choć -
by w ob sza rze ro ślin ja go do wych. Tak sa mo dzia ło się z ja bło -
nia mi, gru sza mi, wi śni nie by ło pra wie wca le, znacz nie mniej
cze re śni.

A jak to wpły nę ło na ce ny?
Ce ny wzro sły, ale i tak nie na dą ża ją za stra ta mi, nie zre kom pen -

su ją te go, co rol nik czy sa dow nik stra ci w po rów na niu z uro dzaj -
nym ro kiem. Nie ste ty, eks tre mal ne zja wi ska po go do we prze sta ją
już być eks tre mal ne. 6-7 lat te mu za czę li śmy eks pe ry men ty z siat -
ka mi prze ciw gra do wy mi, po dej mu jąc współ pra cę z fir mą, któ ra
za mon to wa ła nam siat ki na kil ku hek ta rach. I przez pięć lat, na któ -
re opie wa ła umo wa, gra du nie by ło wca le. Przy szedł w szó stym
ro ku i siód mym, gdy już skoń czy ła się umo wa. Brzmi to jak aneg -
do ta, ale po ka zu je naj le piej, że coś, co kie dyś przy da rza ło się bar -
dzo rzad ko, te raz jest już nie mal co dzien no ścią. 

Sły sza łem, że nie ka żdy sa dow nik ma wol ną rę kę przy do bo -
rze środ ków ochro ny ro ślin. Na czym po le ga to ogra ni cze nie?

– Unia Eu ro pej ska od kil ku lat wy co fu je nam co raz wię cej
środ ków ochro ny ro ślin. To, co by ło sku tecz ne, ale jest za ka za -
ne, nie mo że być już sto so wa ne przez sa dow ni ka, któ ry pro wa -
dzi zin te gro wa ną pro duk cję owo ców i mu si re je stro wać ka żdy
za bieg agro tech nicz ny. Tyl ko ci rol ni cy, któ rzy pro du ku ją na wła -
sne po trze by han dlo we, pro sto do klien ta, nie mu szą wy ka zy -
wać tych za bie gów. Oni mo gą po zy ski wać środ ki ochro ny ro ślin
na wła sną rę kę, choć by z nie wia do mych źró deł.

Da riusz Szew czyk, pre zes za rzą du Sa dow ni cze go Za kła du Do świad czal ne go In sty tu tu
Ogrod nic twa Brze zna sp. z o.o.

Przez grad i po go do wą
huś taw kę plo ny mo gą
spaść o 40 pro cent

Da riusz Szew czyk, pre zes za rzą du
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– Ja ko gru pa osób uczest ni czą cych
w spo tka niach ko ope ra ty wy chce my się
le piej i zdro wiej odży wiać, pro wa dzić
dzię ki te mu zdrow szy tryb ży cia – mó wi
Ja nusz Trzciń ski, czło nek są dec kiej
ko ope ra ty wy i wła ści ciel fir my Maj ru.
– Na szym za da niem jest do cie rać
do rol ni ków i ku po wać od nich rze czy -
wi ście zdro wą żyw ność oraz za chę cać
in nych, by ją ku po wa li – wa rzy wa
i owo ce jak naj mniej opry ski wa ne, tra -
dy cyj nie na wo żo ne, mo że nie pięk ne,
ale na pew no zdro we.

Dla cze go war to na wła sną rę kę po szu -
kać ta kiej żyw no ści lub przyjść na spo tka -
nie ko ope ra ty wy od by wa ją ce się w ka żdy
czwar tek? Bo obec nie upra wia ne, a wła -
ści wie – pro du ko wa ne na ma so wą ska lę,
czę sto spro wa dza ne z in nych kra jów owo -
ce i wa rzy wa – za wie ra ją le d wie 20 pro -
cent wi ta min w po rów na niu z ty mi,
sprzed 20-30 lat.

Ko ope ra ty wa – ku pu jąc ta ką żyw ność
– da je do dat ko we żró dło utrzy ma nia rol -
ni kom, za pew nia jąc zbyt skła nia ich
do kon ty nu owa nia pra cy, ma jąc w za -
mian do brej ja ko ści pro duk ty.

Pod czas czwart ko wych spo tkań ko -
ope ra ty wy, or ga ni zo wa nych o go dzi -
nie 18, w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych
w No wym Są czu, od by wa ją się rów nież
wy kłą dy i pre lek cje, choć by na te mat pier -

wot nych od mien zbóż, czy chiń skiej me -
dy cy ny tra dy cyj nej oraz aku punk tu ry. Ile
osób uczest ni czy w spo tka niach?

– W czwart ki spo ty ka my się w gru pie
oko ło 30 osób, ko ope ra ty wa to łącz nie 50
osób – in for mu je Ja nusz Trzciń ski. – Po -
wo ła li śmy do ży cia sto wa rzy sze nie Są dec -
ka Ko ope ra ty wa, któ re ma zaj mo wać się
pro pa go wa niem na szer szą ska lę idei pro -
du ko wa nia żyw no ści na ma łą ska lę, utrzy -
my wa nia ma łych go spo darstw. Dla nas
skar bem jest miej sce, gdzie nie sto su je się
wie lu opry sków i sza nu je tra dy cję. Jed nak
gdy od cho dzą do tych cza so wi wła ści cie le
ta kich go spo darstw, bo naj czę ściej to lu -
dzie stra si, co raz trud niej o ich na stęp ców.

Oprócz czwart ko wych ry necz ków,
zdro wą żyw ność od pro du cen tów mo żna
ku pić rów nież w ka żdą trze cią so bo tę
mie sią ca w go dzi nach 8 00-13:00 na Do -
mo wym Tar gu w Cie nia wie przy Do mo -
wym Nie zbęd ni ku - skle pie z ak ce so ria mi
nie zbęd ny mi do prze twór stwa do mo we -
go. Mo żna tu ku pić mię dzy in ny mi sok
z kwia tów bzu, cydr, mą kę or ki szo wą,
owo ce, wa rzy wa, a na wet my deł ka.
Wszyst ko eko lo gicz ne i zdro we. 

Ja nusz Trzciń ski wraz z żo ną pro wa dzą
pierw szą w No wym Są czu ma nu fak tu rę
ko sme tycz ną „Maj ru Na tu ral Co sme tics”,
pro du ku ją cą my deł ka, olej ki ete rycz ne
i ko sme tycz ne, pro mu ją cą na tu ral ne, pol -
skie pro duk ty, ta kie jak olej z pe stek ma -
lin i olin z na sion ko no pii siew nej.

Ko mu bli skie są kwe stie zdro we go odży -
wia nia, tra dy cyj nej me dy cy ny, al ter na tyw -
nych me tod le cze nia, mo że przyjść
naspo tka nie, po słu chać, po roz ma wiać, omó -
wić swo je po my sły w krę gu lu dzi, któ rym za -
le ży naja ko ści ży cia wwie lu aspek tach. War to
wpaść w czwar tek do ZSZ w No wym Są czu
na wet tyl ko wte dy, gdy chce my się je dy nie za -
opa trzyć w zdro wą żyw nosć.

Sądecka Kooperatywa to ludzie zakręcenia na punkcie
jakości życia i żywności

Chcesz jeść zdrowo?
Przyjdź tu w czwartek
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Nie ste ty, w kra jach Eu ro py, a na wet ogól nie mó wiąc
– w za mo żnych kra jach – spa da spo ży cie ja błek Tam się ga
się czę ściej po kon ku ren cyj ne owo ce, zwłasz cza po łu dnio -
we. Tym bar dziej li czy się dla nas kwe stia ja ko ści, bo – pa -
ra dok sal nie – na jabł ka wy so kiej ja ko ści zbyt jest i bę dzie
nie ustan nie. Ta kie, o śred ni cy 7-8 cen ty me trów, wy bar wio -
ne i smacz ne. Te go ro ku zwłasz cza, bo ja błek nie ma. Nie
ma ich na Wscho dzie, nie ma w Eu ro pie. 

To
do bra wia do mość dla na szych sa dow ni ków,
któ rym ra dzę, by nie ocią ga li się zbyt nio ze
sprze da żą ja błek i sprze da li więk szość do stycz -
nia, bo w lu tym do bra pas sa się skoń czy – do -

trą już do nas owo ce z po łu dnio wej pół ku li. 
Przy mroz ki w tym ro ku ogra ni czy ły plo ny w sa dach ja bło ni,

ale nie w ta kim stop niu jak w in nych kra jach, któ re z po wo du
przy mroz ków ucier pia ły o wie le bar dziej niż Pol ska. W Niem -
czech na przy kład bę dzie tyl ko po ło wa zwy kłej ilo ści ja błek. In -
ne kra je Uniii Eu ro pej skiej, gdzie zbie ra no do tej po ry 12
mi lio nów ton ja błek, da dzą w tym ro ku 9 mi lio nów ton. W Pol -
sce, za miast 4 mi lio nów ton bę dą ok. 3 mi lio ny. 

Jabł ka z prze ryw ki kosz tu ją 70-80 gro szy. W ze szłym ro ku o tej
po rze – 20 gro szy. Za jabł ka let nich od mian w ubie głym ro ku ce -
ny wy no si ły 1.20 zł. W tym ro ku – 2,70 zł. Spo dzie wam się, że naj -
wy ższe ce ny bę dą za od mia ny Ga la i Gol den, nie wy klu czo ne,
że 3 zł wo bec bra ku tych ja błek gdzie in dziej.

Co praw da zmia ny we pro fi lu pro duk cji rol nej nie za cho dzą
na gle, z se zo nu na se zon, ale dziś wi dać już wy raź nie co jest prio -
ry te tem upraw w wie lu re gio nach. Na przy kład w oko li cach Czar -
nym Po to ku 60 pro cent zie mi prze zna czo ne jest na sa dy. One
cią gną się gdzie nie spoj rzeć. Kie dyś ro sło tu głów nie zbo że
i ziem nia ki, kie dyś trzy ma ło się kro wy i świ nie, dziś je dy ny in wen -
tarz to czę sto pies i kot.

Sa dy są dziś naj lep szym i cza sem je dy nym źró dłem utrzy ma -
nia, choć – oczy wi ście – po ja wia ją się py ta nia o przy szłość, choć -
by o suk ce sję. Tak jak w Ho lan dii, gdzie po ziom sa dow nic twa był
kie dyś nie bo tycz ny. Dziś ho len der scy sa dow ni cy nie ma ją na -
stęp ców, bo ich dzie ciom nie opła ca się tak tru dzić. Znaj du ją ła -
twiej sze spo so by za ra bia nia. Kie dy i nas do tknie ten pro ces?
Za pew nie szyb ciej, niż nam się wy da je… 

(KT)

Prof. Eber hard Ma kosz z In sty tu tu Sa dow ni cze go w Brze znej ma do bre wia do mo ści dla
na szych sa dow ni ków. Choć i tych, nie naj lep szych, nie ste ty, nie bra ku je

Mi mo wszyst ko, 
dla pro du cen tów ja błek
to bę dzie do bry rok

Prof. Eber hard Ma kosz







Do żyn ki to czas, gdy mo że my już oce -
niać se zon 2017 ro ku?

– Tak, plo ny zbóż i oko po wych są
na do brym po zio mie, pro duk cja zwie rzę -
ca też za po wia da się za do wa la ją co.
Na szczę ście na sze go re gio nu nie do tknął
po mór świń, ale spo re stra ty bę dą mie li
sa dow ni cy. Szkód w ich sa dach na ro bi ły
nie tyl ko przy mroz ki ale też grad.

Spo ro pro ble mów mie li rów nież ho -
dow cy owiec, bo nie do koń ca do brze roz -
wią za ny zo stał eks port do Włoch. Mu si my

wie le zmie nić, by w na szych su per i hi per -
mar ke tach na resz cie zna la zła się ja gnię -
ci na z Pol ski a nie z No wej Ze lan dii. Ta kiej
sy tu acji nie mo żna to le ro wać.

Co by pan w tej sy tu acji za pro po no wał?
– To rzecz du żej wa gi, któ rej nie

udźwi gnie rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go; spra wa ra czej dla rzą du.
Ja mo gę pod po wie dzieć ar gu men ty dla -
cze go war to się tym za jąć. Otóż nie bez
ra cji mó wi się, że ja gnię ci na to naj zdrow -

sze mię so. Ko mu nie wy star czą wy ni ki
ba dań, niech zwró ci uwa gę na to, ze gdy
do Pol ski przy by wa pa pież lub pre zy dent
in ne go kra ju, po da je mu się wła śnie ja -
gnię ci nę z Pod ha la. 

Co wię cej, owce to jed ne z nie licz nych
zwie rząt nie cho ru ją cych na ra ka. Ame ry -
ka nie, na ród mą dry mą dro ścią wie lu na -
cji, nie bez po wo du za mie nia ją mię so
w odżyw kach dla nie mow ląt z cie lę ci ny
na ja gnię ci nę wła śnie. 

W re gio nach wy żyn nych naj le piej
spraw dza ją się owce gór skie, ale do przy -
do mo wej ho dow li na praw dę wy star czą
osob ni ki ras mię snych. Że by ta ka ho dow -
la na wła sne po trze by sta ła się po pu lar na,
po trzeb ne by ły by du że uprosz cze nia
w pro ce sie re je stra cji sztuk. 

Pa trząc na Są dec czy znę wszę dzie wi -
dać do my, za to chy ba co raz mniej jest
pól upraw nych…

– Mnie prze ra ża sto pień za krza cze nia
pól. Z sy na mi ko si li śmy ostat nio łą ki i w re -
jo nie Sta re go Są cza tra wy mo żna do stać
za dar mo ty le ile się chce. Je śli tak da lej pój -
dzie, to nie użyt ki nie dłu go trze ba bę dzie
na no wo kar czo wać. Gdy by ho dow la owiec
znów sta ła się po pu lar na, mie li by śmy
wresz cie znów „or ga nicz ne ko siar ki”, któ re
do pro wa dzi ły by do ła du dzi cze ją ce łą ki.

Roz ma wia my ze Sta ni sła wem Pa so niem, rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

Łą ki za ra sta ją, bo nie
ma kto ich ko sić

R E K L A M A
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Są w ró żnych miej scach na świe cie tzw „cu dow ne źró dła”
(np. Lą dek Zdrój, Lo ur des Fran cja ,  Nor de nau  Niem cy, Tla -
co te  Mek syk) ma ją ce  nad zwy czaj ne i udo wod nio ne na -
uko wo wła ści wo ści uzdra wia ją ce.  Skład mi ne ra lo gicz ny
tych źró deł nie wie le ró żni się od skła du wód mi ne ral nych
po cho dzą cych z in nych źró deł. Dla te go na ukow cy dłu go
nie umie li wy ja śnić cu dow nych wła ści wo ści tych wód. Nie
daw no od kry to, że fe no men nad zwy czaj nych wła ści wo ści
tych wód bie rze się stąd, że za wie ra ją one du żo wol ne go i
jed no cze śnie ak tyw ne go wo do ru. 

D
łu gie la ta ludz kość nur to wa ło py ta nie jak to mo gło być
mo żli we, że lu dzie na zie mi przed „ po to pem” ży li po
kil ka set lat ( Księ ga Ro dza jów). Wy ni ki ba da nia skła du
at mos fe ry z tam te go okre su (w bursz ty nie) wy ka za ły, że

po wie trze mia ło wów czas od mien ny skład od te go, któ rym od -
dy cha my te raz. Stwier dzo no, po wie trze w tam tych cza sach mia -
ło, mię dzy in ny mi pod wy ższo ną za war tość wo do ru, dwu tlen ku
wę gla oraz o po ło wę wy ższe ci śnie nie (pro duk cja ko mó rek ma -
cie rzy stych).

In ni ucze ni ba da jąc me cha nizm po wsta wa nia ra ka, epi de mii
współ cze sne go świa ta, stwier dzi li, że tyl ko je den z jej rod ni ków
ko mór ki na szych tka nek  jest przy czy ną po wsta wa nia no wo two -
rów. Po wią za no po wy ższe fak ty ze so bą i w wy ni ku wie lu na uko -
wych do świad czeń wy kry to, że ten zło śli wy rod nik zna ko mi cie
się neu tra li zu je pod wpły wem wo do ru. 

Do star cza nie do po miesz czeń wo do ru jest nie bez piecz ne ze
wzglę du na wła ści wo ści wy bu cho we mie szan ki po wie trze -wo -
dór. Na to miast wo da na sy co na wo do rem ma sil ne wła ści wo ści
an ty ra ko we.

Za war tość ak tyw ne go wo do ru w wo dzie okre śla się ujem nym
po ten cja łem re dox  (al bo ORP – Oxi da tion Re duc tion Po ten tial
a po pol sku – ujem ny po ten cjał re duk cji utle nia nia)   „-” mV. 

Pierw szy pro to typ urzą dze nia do pro duk cji wo dy zmie sza nej
z wo do rem „ RE DOX” po wstał w Po li tech ni ce Wro cław skiej.
Obec nie pro du ku je się wkła dy „RE DOX”  do fil trów od wró co nej
osmo zy (pH>10, RE DOX, ORP = -600mV).

Wo da z du żą za war to ścią ak tyw ne go wo do ru - ORP=(-)600mV
po sia da jed no cze śnie wy so ki od czyn za sa do wy (pH>10). Ostat -

nio co raz wię cej osób in te re su je się spo ży wa niem wo dy za sa do -
wej (al ka licz nej). Z po wo du złe go odży wia nia się na sze or ga ni -
zmy są bar dzo za kwa szo ne i przez to bar dziej po dat ne na wie le
cho rób cy wi li za cyj nych.

Le ka rze i na ukow cy od wie lu lat uczu la ją nas, że naj wię cej
spu sto sze nia w na szych or ga ni zmach czy nią tru ją ce związ ki che -
micz ne po wo du ją ce bez po śred nie i po wol ne za tru wa nie na sze -
go or ga ni zmu oraz po śred nio są przy czy ną po wsta wa nia bar dzo
groź nych mu tan tów bak te rii tzw L -bak te rii (epi de mia cho rób au -
to im mu no lo gicz nych),

Naj wię cej za nie czysz czeń (pe sty cy dy,  de ter gen ty,  me ta le cię -
żkie, po zo sta ło ści po le kar stwach – an ty bio ty ki, hor mo ny itd
)mo że być w wo dzie ja ko naj lep szym roz pusz czal ni ku. Fil try z
sys te mem od wró co nej osmo zy sku tecz nie usu wa ją z wo dy
wszyst kie tru ją ce związ ki. Chro ni nas to przed wie lo ma cho ro -
ba mi. Wzbo ga ca jąc czy stą, zdro wą i bez piecz ną wo dę w ujem -
ny po ten cjał RE DOX oraz wy so kie pH mo żna jesz cze bar dziej
za po bie gać wie lu do le gli wo ściom oraz cho ro bom, jak: cu krzy -
ca, dna mo cza no wa, aler gie, scho rze nia oczu, ast ma, nad kwa -
so ta żo łąd ka, łusz czy ca, nie wy dol ność ne rek, sta ny de pre syj ne,
wy so ki cho le ste rol, oty łość spo wo do wa na uszko dze niem me ta -
bo li zmu, cho ro by skó ry, re fluks itp.

Po ja wi ła się re al na mo żli wość sku tecz nej pro fi lak ty ki i wal ki
z epi de mia mi na szej cy wi li za cji. Nie trze ba już pod ró żo wać set -
ki ki lo me trów do źró deł cu dow nych wód, ta kie uzdra wia ją ce źró -
dło mo żna mieć w swo im do mu.

WalentyCembruch

Fenomem wód 
z „cudownych źródeł” 
mających właściwości uzdrawiające
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Jak Pan oce nia ten se zon?
– Se zon pszcze lar ski jest kiep ski, nie -

uda ny i krót ki. Tak mó wiąc o wio śnie jak
i o le cie. Li pa i aka cja wy mar z ły, by ło mo -
kro zim no i nie mio do daj nie. Spadź pró -
bo wa ła się po ja wiać, ale pszczo ły nie
zdą ży ły jej po brać, chy ba tyl ko le śni cy ja
za uwa ży li. Zo sta ła nam jesz cze na włoć
i wrzos, zo ba czy my jak to bę dzie. W sa mej
Ka mian nej na wło ci nie ma my, ale jest
w re jo nach ni żej po ło żo nych, jak choć by
w Tę go bo rzy, bo to jest chwast opa no wu -
ją cy na sze nie użyt ki.

Tych nie użyt ków zro bi ło się spo ro, tra -
wy nie opła ca się ko sić, pszczo ły ma ją
pew nie raj na łą kach

–Chwa sty inie użyt ki to miód
na na sze sko ła ta ne ser ca, z au -
to ma tu nie ma tam zbyt wie le
che mii, pszczo ły ma ją się
zczym ba wić. Nie są to co praw -
da ty po we po żyt ki Są dec czy -
zny, bo nasz re jon spa dzią
sły nie, ale do bre dla spa dzi by ły
je dy nie ostat nie dwa la ta. Łą ki
nie są jed nak zbyt ró żno rod ne.

Spo ro się mó wi ło o wy mie -
ra niu pszczół. To zja wi sko
wy ha mo wa ło?

– Wy mie ra nie to oczysz cza nie ga tun ku.
Na tu ra po zby wa się osob ni ków nie do pa -
so wa nych, przy ro da oczysz cza się po pro -
stu przez śmierć. To, co jest nie do sko na łe,
nie do pa so wa ne, gi nie. Kie dyś przez Eu ro -
pę co kil ka dzie siąt lat prze cho dzi ły epi de -
mie, cho le rycz ne cmen ta rze są jesz cze
wi docz ne. Wy mie ra li lu dzie naj słab si,
prze trwa li naj sil niej si. 

Tak sa mo dziej się wśród pszczół. Przy -
sto so wu ją się do ak tu al nych, glo bal nych
wa run ków a je dy nym spo so bem jest po -

zby wa nie się sła be uszy. Nie
przy pusz czam by się tak sta ło,
ale mo że się zda rzyć, że w ca -
łej Eu ro pie pad ną, ale gdzieś
na pew no prze trwa ją.

Ja kie bę dą ce ny mio du?
– Na pew no wy ższe. Kosz ty

utrzy ma nia pszczół ro sną,
pszcze la rze nie dzi siej sze to nie
jest za ję cie ta kie jak choć by
przed 30 la ty. In ne są choć by
wo kół upra wy. Ma my wo ko ło

zie lo ną pu sty nię, łą ki nie są ró żno rod ne.
Kie dy pan ostat nio wi dział ukwie co ne łą ki?
Zo sta ła sa ma tra wa, a sa mą tra wą nie są
zbyt nio za in te re so wa ne na wet kro wy. 

Przy do mach też trud no spo tkać kwia -
ty – lu dziom nie chce się już utrzy my wać
ra ba tek. Sie ją tra wę i ko siar ką rów no
wszyst ko strzy gą. Te ren na Są dec czyź nie
jest wy bit nie tu ry stycz ny, na wet naj bli ższe
po la rze pa ku są od le głe o 60 ki lo me trów.
Na szczę ście jest spo ro la sów i ru na le śne -
go. Jest ma li na, je ży na, są bo rów ki.

(KT)

Pszczelarzenie
lekkie nie jest
Rozmawiamy z Jackiem
Nowakiem, właścicielem pasieki
„Barć” w Kamiannej
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