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Trzy pytania do…
...Małgorzaty Wojewódzkiej 
z Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Siedleckiej – uczest-
niczki wyjazdu studyjnego 
do Słowenii 

Jakie korzyści dla partnerów KSOW 
niosą wyjazdy studyjne? 
Największym plusem są bezpośred-
nie kontakty i doświadczenia, którymi 
trudno dzielić się na odległość. Cieka-
wie skonstruowany program wizyty 
studyjnej daje dużo więcej możliwo-
ści poznania dobrych praktyk niż nie-
jedna konferencja, wydawnictwo czy 
szkolenie. Każdy wyjazd coraz bardziej 
przekonuje mnie, że nie tylko warto 
podpatrywać innych, ale i my mamy 
czym się pochwalić.

Łatwo przenieść doświadczenia 
innych na swój grunt?
Każdy kraj, region i subregion ma 
swoją specyfikę, więc nie ma pro-
stego przełożenia jeden do jednego. 
Ale duża część rozwiązań stosowa-
nych np. w Słowenii jest na tyle uni-
wersalna, że jest, albo może być, stoso-
wana z powodzeniem w Polsce. Mamy 
podobne problemy i drogi ich elimina-
cji, choć procedury są troszeczkę inne. 
Różnice widać w akcentach i poten-
cjale – jedni mają lepsze warunki tury-
styczne, inni stawiają na przedsiębior-
czość, jeszcze inni na kuchnię i kulturę. 
Na Mazowszu na szczęście mamy mix 
korzyści, bo to region i zróżnicowany, 
i ambitny. 

Jaki akcent – podczas wizyty 
w Słowenii – był najciekawszy? 
Pomysłem, który podobał mi się 
najbardziej, była coroczna degu-
stacja zdrowych śniadań w tamtej-

szym ministerstwie, przygotowy-
wana przez producentów lokalnych. 
Ministerstwo nieodpłatnie użyczało 
powierzchni wystawcom, by mogli 
pokazać i sprzedawać swoje pro-
dukty. To dobra promocja i możliwość 
dotarcia z produktami tradycyjnymi 
i regionalnymi do nowych odbior-
ców, np. sklepików szkolnych czy 
lokalnych. Ciekawe były także wizyty 
w gospodarstwach i LGD. Potwier-
dzały dobrą współpracę i pomysło-
wość rozwiązań. 

ZA NAMI

Po czternaście osób wytypowanych 
przez lokalne grupy działania i Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego 
wzięło udział w wyjazdach stu-
dyjnych do Słowenii (17–20 listo-
pada) i Wielkiej Brytanii (1–4 grud-
nia). W obu przypadkach tematami 
wiodącymi było wykorzystanie środ-
ków UE, wizytacje projektów realizo-
wanych z EFRROW, w tym podejścia 
Leader oraz przykłady dobrych prak-
tyk związanych z promocją produktu 
tradycyjnego, turystyki i przedsię-
biorczości. 
Wizyta w Słowenii to m.in. spotkania 
z przedstawicielami LGD oraz Insty-
tutu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
CIZA w Lublanie. Odwiedzono też 
Gospodarstwo Ekologiczne Pri Lazarju, 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
i Gospodarstwo Rybackie. Nie zabra-
kło dyskusji z reprezentantami lokal-
nych samorządów, gabinetu premiera 
i Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa 
i Żywności. 
Podczas tych spotkań poruszano m.in. 
tematy kryteriów podziału środków 
unijnych, procedur dotyczących zło-
żenia wniosku i jego finalizacji. Porów-
nywano też działalność LGD polskich 
i słoweńskich. 

W Wielkiej Brytanii zwiedzano m.in. 
Andover Weyhill farm shop (sklep ofe-
rujący lokalne produkty), LGD Plain 
Action i funkcjonujący w jej ramach 
Castledown Business Park Ludgershall 
(inkubator przedsiębiorczości) oraz 
Wellington Academy Building (cen-
trum doskonalenia i szkolenia w dzie-
dzinie zawodów budowlanych) i LGD 
North Wessex Down. Szczególnie 
interesująca okazała się wizyta na far-
mie Rowdy Cow at Rowde (gdzie wła-
ściciel opowiedział, jak przy typowym 
gospodarstwie hodującym krowy 
mleczne, można otworzyć dodat-
kowo kawiarnię i lodziarnię, wyko-
rzystując własne produkty). Całości 
dopełniło spotkanie z przedstawicie-
lem Departamentu Środowiska, Żyw-
ności i Spraw Wsi przy Ministerstwie 
Rolnictwa i Żywności.

WIESZ – ROZUMIESZ 

Wyjazd studyjny to zorganizowana 
wizyta grupy osób w regionie (lub 
instytucji) w Polsce lub za granicą. Jest 
dobrą okazją na bezpośrednie pozna-
nie dobrych praktyk, wymianę poglą-
dów i pomysłów z przedstawicielami 
samorządów czy lokalnych grup dzia-
łania. Nabór do uczestnictwa w wizy-
tach jest prowadzony w formule otwar-
tej spośród grupy docelowej z partne-
rów KSOW (np. lokalne grupy działania, 
samorządy, przedsiębiorcy). 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w woje-
wództwie mazowieckim w latach 2008–
2015 organizowała lub współorganizo-
wała 30 wyjazdów studyjnych, w któ-
rych uczestniczyło ponad 700 osób.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Tym razem o wyjazdach studyjnych, które są świetną okazją do wymiany dobrych 
praktyk, poglądów i pomysłów m.in. na efektywne wykorzystanie środków z UE. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPrzedruk z „Kroniki Mazowieckiej"

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE
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Zdjęcia: Stanisław Czaplicki 

 
Z Moniką i Andrzejem Jankowskimi roz-
mawia Stanisław Czaplicki - Oddział 
Ostrołęka.

Stanisław Czaplicki: - Co zadecydowało 
o tym, że w gospodarstwie pozostała tylko 
hodowla bydła ?

Andrzej Jankowski: - Decyzję podjęliśmy 
w czasie organizowania przez podmioty 
skupujące mleko systemu bezpośredniego 
odbioru mleka z gospodarstw. Nasze dzia-
łanie było skierowane na wzrost skali pro-
dukcji, podniesienie wydajności jednostko-
wej i parametrów jakościowych surowca,  
a także zakupy niezbędnego przy tej pro-
dukcji sprzętu rolniczego. Bez dobrego 
parku maszynowego nie dałoby się dłużej 
funkcjonować. Wydajność wzrosła z około 
5000 l do 7200 l za 2013 rok od sztuki. Na 

PROW 2007- 2013 a postęp 
technologiczny 

posiadaną kwotę mleczną 340 000 kg zre-
alizowaliśmy w ubiegłym roku około 90% 
sprzedaży. Wszystko osiągnęliśmy w opar-
ciu o własne stado, stosując selekcję przy 
doborze sztuk do remontu stada.

W roku 2006 obora powiększyła się 
o część przeznaczoną wyłącznie dla krów 
dojnych, w której pomieści się 40 sztuk. 
Jest to obora bezuwięziowa, wyposażo-
na w system wentylacyjny grawitacyjny 
kalenicowy, dojarkę typu „Rybia Ość”  
2 x 4, przykryty rusztami zbiornik gnojo-
wicy o pojemności 420 tys. l, oraz płytę 
obornikową 170 m2.

Stanisław Czaplicki: - Jak się przedstawia 
struktura zasiewów w gospodarstwie?

Monika Jankowska: - Naszym celem 
było zwiększenie możliwości produkcji 
pasz, ponieważ wraz ze wzrostem pro-
dukcji rośnie zapotrzebowanie na pasze 

Monika i Andrzej Jankowscy mieszkają w Lesznie (gmina Przasnysz). Samo-
dzielne gospodarowanie rozpoczęli po przejęciu gospodarstwa rodziców 
w roku 1993. Obecnie pracują na 33,98 ha powierzchni, w tym 32,17 ha 

użytków rolnych, z czego 20,00 ha przypada na grunty orne, a 12,17 ha użytki zielone 
przemienne. Gospodarstwo posiada gleby różnej jakości, od dobrych klas II-III do 
słabszych klas IV i V. Podstawowym kierunkiem produkcji są chów i hodowla bydła 
mlecznego oraz produkcja mleka. Od początku samodzielnej pracy gospodarze co-
raz bardziej zmierzali ku specjalizacji (trzodę chlewną utrzymywali jeszcze do roku 
2003). Obecnie stado bydła liczy 42 krowy, 10 jałówek cielnych, 10 jałówek młod-
szych i 15 cieląt-jałówek do dalszej hodowli.
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RADY GOSPODARSKIE

dokończenie ze str. 3

własne. Początkowo uprawialiśmy buraka 
cukrowego, ale wymagania organizacyjne 
skłoniły nas do zaniechania jego produk-
cji. Obecnie struktura zasiewów przedsta-
wia się następująco: 12 ha kukurydzy na 
kiszonkę (plon około 600 dt/ha), użytki 
zielone przemienne 12,17 ha (plon zie-
lonki około 50 dt/ha i czterokrotny zbiór 
w ciągu roku), 8,00 ha pszenicy ozimej 
towarowej (plon 70 dt/ha).

Stanisław Czaplicki: - Czy zrealizowane 
inwestycje uważacie za wystarczające?

Monika Jankowska: - Na obecnym etapie 
można powiedzieć że tak, choć wykorzysty-
wane budynki wymagają zawsze nakładów. 
Aby to zmienić, należałoby rozbudować część 
przeznaczoną dla młodzieży i odpowiednio ją 
wyposażyć. Jesteśmy na etapie przygotowania 
do inwestycji - budowy zbiornika gnojowicy 
o pojemności 400 tys. l. W tym roku zamierza-
my zrealizować tę inwestycję. 

Stanisław Czaplicki: - Co można powie-
dzieć o posiadanym parku maszynowym?

Andrzej Jankowski: - Gospodarstwo było 
wyposażone w sprzęt na zadowalającym po-
ziomie. Wzrost produkcji przyczynił się jednak 
do określenia na nowo potrzeb w tym zakresie. 
Chcąc sprostać wymogom postępu technolo-
gicznego musieliśmy zakupić nowy sprzęt (na 
niektóre zakupy przeznaczyliśmy środki wła-
sne). Pod koniec roku 2009 postanowiliśmy 
skorzystać z funduszu PROW 2007-2013.

W maju ub.r. złożyliśmy wniosek na za-
kup ciągnika rolniczego o mocy 115 KM, 
przyczepy zbierającej, wozu asenizacyj-

nego i agregatu podorywkowego. Od zło-
żenia wniosku do zrealizowania zakupów 
i otrzymania dofinansowania ARIMR mi-
nęło około 18 miesięcy.
Stanisław Czaplicki: - Czy korzystaliście 
z kredytu pomostowego?

Monika Jankowska: - Oczywiście, wła-
snej gotówki nie starczyłoby nam na tego 
rodzaju inwestycje. Skorzystaliśmy z kre-
dytu pomostowego w wysokości 220 000 zł, 
który został już spłacony. Z innych kredy-
tów pozostał tylko kredyt na budowę obory 
w kwocie 80 000 zł, do spłaty w ciągu 4 lat.

Stanisław Czaplicki: - Czy nowe maszyny 
spełniły Wasze oczekiwania? 

Andrzej Jankowski: - Z zakupu jesteśmy 
zadowoleni, powodu do narzekania nie ma. 

Ciągnik sprawdza się w pracach polowych 
z nowym sprzętem zakupionym w ramach 
operacji. Ponadto jest czym dobrze wyko-
nać zbiór, ugnieść kiszonki i sianokiszonki. 
Istotne są również wzrost wydajności i nie-
zawodność w pracy. 

Stanisław Czaplicki: - Przewidujecie zapewne 
kolejne inwestycje. Co w pierwszej kolejności?

Andrzej Jankowski: - Przydałby się za-
kup takich maszyn, jak siewnik kukurydzy, 
opryskiwacz, przyczepa transportowa, cią-
gnik niższej mocy do prac wewnątrz go-
spodarstwa, a także wóz paszowy. Część 
sprzętu się dekapitalizuje, inne maszyny 
nie odpowiadają oczekiwaniom - nie wy-
korzystane są możliwości i moc ciągnika.

Stanisław Czaplicki: - Rok 2015 przyniósł 
suszę, która dała się we znaki wielu gospo-
darstwom. Jak było w Państwa przypadku? 

Andrzej Jankowski: - Skutki suszy będą 
również odczuwalne w naszym gospodar-
stwie. Straty z tego tytułu były mniejsze niż 
w innych gospodarstwach ze względu na dość 
dobre gleby. Wynosiły około 20%. Z wnio-
skowania o pomoc z tego tytułu zrezygnowa-
liśmy. Konieczne będą jednak działania umoż-
liwiające przetrwanie okresu zimowego przy 
względnie małych stratach, np. przyspieszenie 
selekcji w stadzie krów mlecznych. Poza tym 
odchowamy mniej młodzieży. Spadną więc 
dochody gospodarstwa, ale mam nadzieję, że 
nie przełoży się to na kolejne lata.

Stanisław Czaplicki: - Dziękuję za rozmowę. n
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Tekst: Maria Kacprowska 
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska 
Oddział Poświętne

3 grudnia ub.r. w Oddziale Poświętne w Płońsku Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się 
Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w niej 45 

młodych rolników (do 40 lat) prowadzących gospodarstwa rol-
ne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. 

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test zawierający 35 
pytań. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany i 5-ciu finalistów 
wyłonionych zostało dopiero po dogrywce. W oczekiwaniu na wy-
niki, rolnicy wysłuchali wykładu na temat wpływu regulowania 
odczynu gleby na plonowanie roślin.

II etap to finał ustny, w którym każdy odpowiadał na pięć wylo-
sowanych pytań problemowych.

Zarówno test, jak i odpowiedzi ustne, oceniała 4-osobowa komi-
sja pracowników Ośrodka. 

Pytania, obejmujące zagadnienia szeroko pojętej problematyki 
rolnictwa, czyli rozwoju obszarów wiejskich, przystosowania go-

spodarstw do wymogów unijnych, agrobiznesu, technologii pro-
dukcji rolniczej, ekologii i ochrony środowiska oraz agroturystyki 
opracowali specjaliści z Oddziału Poświętne. Po pasjonującej, fi-
nałowej rozgrywce laureatami XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
w roku 2015 zostali:
I miejsce - Grzegorz Bafeltowski z Gawłowa, w gminie Nowe 
Miasto,
II miejsce - Michał Waśniewski z Umiotek w gminie Dzierzgo-
wo,
III miejsce - Damian Olbryś z Siennicy w gminie Nasielsk,
IV miejsce - Jacek Barkała z Przewodowa Majoratu w gminie 
Gzy,
V miejsce - Włodzimierz Podgórski z Podmarszczyna w gminie 
Dzierzążnia.

Wszyscy finaliści prezentowali wysoki i wyrównany poziom 
wiedzy. Świadczy to, m.in. o tym, że młodzi rolnicy doceniają po-
trzebę kształcenia się, bez czego trudno uzyskać sukcesy i dobre 
efekty ekonomiczne gospodarstw.

Dzięki tej olimpiadzie realizujemy takie cele jak:
• popularyzacja osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej 
wiedzy w zakresie rolnictwa i 
 obszarów wiejskich, 
• rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego u mło-
dych ludzi, 
• rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania rolnictwem, 
• kreowanie pespektywy dobrego życia na wsi,
• rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
• wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolni-
czymi i otoczeniem rolniczym,
• propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska 
naturalnego,
• wymianę doświadczeń.

Finaliści otrzymali wiele wartościowych nagród ufundowanych 
przez MODR oraz firmy funkcjonujące na naszym obszarze. n

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów: PPUH „Boryna”, 
Banku Pekao S.A., Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „BOG-
DAN”, Arysta LifeScience, a także Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówki Terenowej w Ciechanowie, SKOK-u „Rafineria”, Luweny S.A. z siedzibą 
w Luboniu oraz firm OMYA, SCHAUMANN, Techcomp Piotr Olszewski, LCS. 

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne i rzeczowe. Wręczone nagrody są uho-
norowaniem wiedzy i trudu młodych rolników oraz zachętą do dalszego rozwijania 
ambicji i doskonalenia wiedzy rolniczej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno 
w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w olimpiadzie i zapraszamy do dalszej współpracy.

XXI I I  O l imp iada  Wiedzy Ro ln i cze j

Uczestnicy w trakcie rozwiązywania testu

Finaliści, sponsorzy i organizatorzy Olimpiady
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WIEŚCI MAZOWIECKIE

Tekst i zdjęcia: Maria Sudnik 
Oddział Siedlce

Już po raz czwarty Siedlecki Oddział MODR zrealizował 
konkurs  na „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodnie-
go Mazowsza”. Głównym celem konkursu była promocja 

najsmaczniejszych i tradycyjnych produktów żywnościowych 
z terenu Wschodniego Mazowsza oraz popularyzacja i posze-
rzenie Listy Produktów Tradycyjnych. 

Konkurs miał zasięg oddziałowy; udział mogły w nim wziąć osoby 
fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa z terenu 
ośmiu powiatów: łosickiego, mińskiego, garwolińskiego, siedleckie-
go, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i otwockiego. 

Warunkiem udziału było wypełnienie i złożenie deklaracji 
uczestnictwa i wniosku o wpis na Listę Produktów  Tradycyjnych 
oraz dostarczenie do oceny produktu.

Oceny wniosków i produktów dokonała 6 - osobowa komisja, 
w skład której weszli: Wanda Księżopolska - etnograf, przedstawi-
ciel Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Marianna Ratyńska - kie-
rownik Sekcji Żywienia  Żywności i Przedmiotów Użytku Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,  Michał Zamyłko - przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
Delegatury w Siedlcach, Andrzej Kołodziejczyk z Agencji Rynku 
Rolnego, Stanisław Jastrzębski  z Tygodnika Siedleckiego oraz Ma-
ria Sudnik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Kryteriami oceny w konkursie były: 
Ø walory organoleptyczne produktu (smak, zapach, konsystencja, 
wygląd) oraz estetyka i sposób zaprezentowania produktu,
Ø związek produktu z tematem konkursu (tradycyjne metody wy-
twarzania, wykorzystywane surowce, specyficzny charakter, zwią-
zek z regionem),
Ø poprawność przygotowania wniosku o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych, dowody określające powtarzalność produkcji (certy-
fikaty, zaświadczenia, dyplomy).

Do konkursu zgłoszonych zostało 18 produktów. Wśród nich 

były  tradycyjne przetwory z mięsa, mleka, owoców i  warzyw, 
wyroby piekarnicze i cukiernicze,  potrawy oraz napoje. 

Wszystkie zaprezentowane kulinaria były oryginalne i bardzo 
smaczne.  W oparciu o kryteria oceny, komisja postanowiła przyznać:  
I miejsce - Kazimierze Sawickiej z Hołubli, gm. Paprotnia za 
konfiturę z płatków róży.

II miejsce - Januszowi Nowosielskiemu z Hołowczyc, gm. Sarna-
ki za domową nalewkę z tarniny.
III miejsce - Stowarzyszeniu „Po Sąsiedzku” z Pruszyna Pień-
ków, gm. Siedlce za zaguby.

Wyróżnienia otrzymali:
Ø Agnieszka Cieciera  zam. Białki, gm. Siedlce za ser kozi wę-
dzony z Młodziaków.
Ø Małgorzata Paprocka zam. Kamianki Lackie, gm. Przesmyki za  
salceson wiejski.
Ø Ewa Mitowska zam. Sterdyń za nalewkę „Mirabelka”.
Ø Edyta Skolimowska zam. Wyrzyki, gm. Stara Kornica za nalew-
kę z dzikiej róży.

Tradycyjne Smakołyki Wschodniego Mazowsza ’2015

Laureaci Konkursu

Konfitura z płatków róży I miejsce w Konkursie

Zaguby - III miejsce w konkursie
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WIEŚCI MAZOWIECKIE

Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

27 listopada ub.r. w Ciechanowie 
odbyła się konferencja na te-
mat „Współczesne wyzwania 

z perspektywy nauk ekonomicznych, in-
formatycznych i technicznych”. Po uro-
czystym otwarciu obrad przez dziekana 
Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ 
w Ciechanowie doc. dr Elżbietę Gąsiorow-
ską oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę 
wysłuchano dwóch wykładów, a następnie 
uczestnicy wzięli udział w równoległych 
obradach dwóch sesji tematycznych - 
nauk ekonomicznych i nauk technicznych. 

Podczas sesji nauk tematycznych wy-
głoszono wykład Romana Lusawy i Woj-
ciecha Rzewuskiego z MODR z siedzibą 
w Warszawie, dotyczący „Czynników 
wyznaczających potencjał rynków lo-
kalnych na obszarach występowania 
skupisk ludności o historycznie ukształ-
towanej i utrwalonej odrębności kultu-
rowej na przykładzie gminy Wiśniew”. 

Lokalna odpowiedzialność

Autorzy zaznaczyli na wstępie, że „od-
powiedzialność za rozwój lokalny powinny 
ponosić społeczności najniższych szczebli 
(rodzina, osiedle, wieś, gmina). Natomiast 
pomoc wyższych szczebli organizacji spo-
łeczeństwa powinna być udzielana „tylko 
tam, gdzie siły oddolne są zbyt wątłe i tyl-
ko w zakresie wskazanym przez zaintere-
sowanych.” Ich zdaniem państwo nie jest 
w stanie rozpoznać specyfiki miejscowych 
problemów, a to powoduje straty zasobów 
lokalnych, jak: przedsiębiorczość, kapi-
tał społeczny, specyficzna kultura, będące 
bogactwem społecznym i ważnym składni-
kiem kapitału produkcyjnego.

Przyznali zarazem, że dominująca w na-
szym kraju myśl ekonomiczna nie przy-
wiązuje do tych zagadnień należytej wagi, 
gdyż koncentruje się na studiowaniu do-
świadczeń krajów wysokorozwiniętych. 
Ogranicza się przy tym jedynie do nurtu li-
beralnego, co powoduje przecenianie zna-
czenia transferów pieniężnych i niedowar-
tościowanie problemów społecznych leżą-
cych na uboczu zainteresowań naukowców 
z krajów bogatych.

Przeprowadzono badanie…

…polegające na porównaniu zestawu 
wskaźników charakteryzujących rozwój 
ekonomiczny i społeczny gmin, w których 
zachowały się grupy społeczne o utrwalonej 
historycznie odmienności kulturowej, z gmi-
nami, gdzie takie grupy nie występowały. 
Uwzględniono w nim: gęstość zaludnie-
nia, atrakcyjność obszaru dla mieszkańców, 
atrakcyjność terenu dla mieszkańców innych 
obszarów, dochody mieszkańców, dochody 
przedsiębiorstw działających na danym ob-
szarze oraz wydatki sektora publicznego.

Badaniu poddano liczącą 5800 miesz-
kańców gminę Wiśniew, położoną w po-
wiecie siedleckim, na terenie której znaj-
dują się dawne wsie drobnoszlacheckie. 
Są to enklawy specyficznej kultury lokal-
nej. Szlachta zagrodowa, mieszkająca tam 
nieprzerwanie od kilku stuleci, od wło-
ścian różniła się przywilejami, z których 
większość miała tylko znaczenie symbo-
liczne. Jednak wolność osobista i prywat-
na własność ziemi sprzyjały tworzeniu 
specyficznych instytucji ekonomicznych 
i społecznych pozwalających w lokal-
nych warunkach minimalizować koszty 
transakcyjne. Badaną gminę porównano 
z pozostałymi jednostkami powiatu, a do 
analiz wykorzystano dane statystyczne 
z lat 2009-2015.

Podsumowanie

Autorzy stwierdzili, że gmina Wiśniew, 
cechująca się występowaniem dużego sku-
piska ludności o ugruntowanej historycznie 
specyfice kulturowej, na tle innych jednostek 
powiatu siedleckiego wyróżniała się niską 
atrakcyjnością wewnętrzną, która mimo do-
datniego przyrostu naturalnego powodowała 
proces depopulacji i maskulinizacji (wzrostu 
liczby mężczyzn). Skutkiem tego będzie kur-
czenie się rynku wewnętrznego i stopniowe 
zacieranie się specyfiki kultury lokalnej. Ni-
ska atrakcyjność zewnętrzna gminy będzie 
jednak spowalniała ten proces. 

Innymi ciekawymi cechami były rela-
tywnie wysokie i rosnące dochody sek-
torów przedsiębiorstw i gospodarstw do-
mowych. Mieszkańcy podejmowali bar-
dzo wysoką aktywność na zewnętrznych 
rynkach zatrudniania, która zwiększała 
poziom ich satysfakcji i atrakcyjność we-
wnętrzną gminy. Uniezależnili się przez 
to od lokalnej władzy politycznej, która 
zmniejsza atrakcyjność wewnętrzną gmi-
ny. Z kolei zrównoważona polityka władz 
lokalnych charakteryzowała się stosunko-
wo wysokimi wydatkami przy umiarkowa-
nym zwiększaniu zadłużenia.

Ostatecznie autorzy stwierdzili, że omawia-
na jednostka samorządowa, mimo występo-
wania pewnych zagrożeń, stwarza dogodne 
warunki dla rozwoju ugruntowanych trady-
cyjnie kultur lokalnych. Wymagać to będzie 
jednak, zarówno umiejętnej polityki władz 
lokalnych zmierzającej do podniesienia atrak-
cyjności wewnętrznej gminy, jak i zapewne 
subsydiarnego wsparcia tych działań.

Konferencję zakończyła dyskusja, po któ-
rej jej uczestników pożegnali dziekan Wy-
działu Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Cie-
chanowie doc. dr Elżbieta Gąsiorowska oraz 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa. n

P o t e n c j a ł  l u d z k i  a  t r a d y c j a

Ø Modesta Domańska zam. Zimnowoda, gm. Kałuszyn za parowańce.
Ø Monika Wierzbicka zam. Borychów, gm. Repki za racuchy 
z makiem. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 10 listopada 2015 r. 
w Siedlcach, podczas trwania seminarium „Przedsiębiorcza Kobieta Wiej-
ska”, w którym uczestniczyło liczne grono osób. Nagrody dla laureatów 
ufundowała Agencja Rynku Rolnego i redakcja Tygodnika Siedleckiego.

Gratulujemy laureatom konkursu,  serdecznie dziękujemy spon-
sorom i członkom komisji oceniającej za pomoc w realizacji kon-
kursu. Mamy nadzieję, że konkurs  (podobnie jak w poprzednich 
latach),  przyczyni się do poszerzenia o kolejne smakołyki  Listy 
Produktów Tradycyjnych, na której obecnie znajduje się  88 pro-
duktów z województwa mazowieckiego. n
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L.p. Nazwa imprezy promocyjnej
Organizator/ Współorgani-

zator*
Data  

i miejsce
Informacje

dział/ osoba odpowiedzialna /tel., e-mail/

1. Targi Edukacyjne
MODR Warszawa Oddział 

Poświętne
3 marca, Płońsk 

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Maria Kacprowska,  
23 663 07 30 , maria.kacprowska@modr.mazowsze.pl

2.
Kiermasz Wielkanocny 

w Szydłowcu
MODR Warszawa Oddział 

Radom*
marzec, Szydłowiec

TZD w Szydłowcu, Teresa Sodel, 48 617 16 56,
teresa.sodel@modr.mazowsze.pl

3.
Kiermasz Wielkanocny 

w Węgrowie
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
marzec, Węgrów

TZD w Węgrowie, Iwona Olkowska, 25 792 01 57
iwona.olkowska@modr.mazowsze.pl

4.
Kiermasz Wielkanocny 

w Cegłowie
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
18 marca, Cegłów

TZD w Mińsku Mazowieckim, Wioletta Królak, 25 758 45 51,
wioletta.krolak@modr.mazowsze.pl

5. X Wiosna na Polu i w Ogrodzie 
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
kwiecień, Siedlce

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,  Anna Olędzka, 25 640 09 22, 
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

6.
XXIII Targi Rolne 

i Przedsiębiorczości
MODR Warszawa Oddział 

Bielice*
kwiecień, Sochaczew

Urszula Milczarek – dyrektor Oddziału Bielice
tel. 46 862 00 40, urszula.milczare@modr.mazowsze.pl

7. XXV Giełda Rolnicza
MODR Warszawa Oddział 

Płock*
15 maja, Łąck

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa, Krzysztof Pielach, 24 262 97 72 wew. 15, 

krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

8.
Podlaski Jarmark Kultury 

Ludowej w Repkach 
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
maj, Repki

TZD w Sokołowie Podlaskim, Izabela Jasińska-Rulska, 
25 781 67 33, izabela.jasinska@modr.mazowsze.pl

9.
Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

„Święto Mleka” 
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka*
29 maja, Płoniawy-Bra-

mura
TZD w Makowie Maz., Barbara Karol, 29 717 13 97, 

barbara.karol@modr.mazowsze.pl

10.
XVII Mazowieckie Dni 

Rolnictwa
MODR Warszawa Oddział 

Poświętne
11-12 czerwca, Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa, Natalia Kraśniewska, 23 663 07 12, 

natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

11. Wiejskie Klimaty
MODR Warszawa Oddział 

Płock*
lipiec/sierpień Płock

Piotr Michalik – kierownik TZD w Płocku, tel. 24 262 97 72
piotr.michalik@modr.mazowsze.pl

12.
Festyn „Słoneczne Lato” 

w Mordach
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
lipiec, Mordy

TZD w Siedlcach, Barbara Mitrzak, 25 640 09 48,
barbara.mitrzak@modr.mazowsze.pl

13. Dni Krasnosielca
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka*
sierpień, Krasnosielc

TZD w Makowie Maz., Małgorzata Bielawska, 29 717 13 97, 
malgorzata.bielawska@modr.mazowsze.pl 

14. Dni Czerwonki
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka*
sierpień, Czerwonka

TZD w Makowie Maz., Barbara Eibin, 29 717 13 97, 
barbara.eibin@modr.mazowsze.pl 

15. Biogazowa Kukurydza
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka*
28 sierpnia, Pienice

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, 
Witold Rzepiński, 29 760 03 69, witold.rzepinski@modr.mazowsze.pl

16. Owocobranie
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
sierpień, Sobienie Jeziory

TZD w Otwocku, Marek Grzęda, 22 788 88 11,
marek.grzeda@modr.mazowsze.pl 

17. Dokopiny Ziemniaka
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
sierpień, Przesmyki

TZD w Siedlcach, Zdzisław Soszyński, 25 640 09 48, 
zdzislaw.soszynski@modr.mazowsze.pl

18.
Festyn Zielony Korczew. Targi 

dla wsi
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
sierpień, Korczew

TZD w Siedlcach, Krzysztof Zieliński, 25 640 09 48,
krzysztof.zielinski@modr.mazowsze.pl

19. XXIV Dzień Papryki 
MODR Warszawa Oddział 

Radom*
7 sierpnia, Potworów

TZD w Przysusze, Jerzy Baran, 48 675 25 95, Urząd Gminy Potworów 
48 671 30 46, jerzy.baran@modr.mazowsze.pl

20. XII Święto Papryki
MODR Warszawa Oddział 

Radom*
sierpień, Klwów

TZD w Przysusze, Jerzy Baran, 48 675 25 95, Urząd Gminy 
Klwów 48 671 00 10, jerzy.baran@modr.mazowsze.pl

21. Ogólnopolskie Targi Papryki
MODR Warszawa Oddział 

Radom*
sierpień, Przytyk

TZD w Radomiu, Maria Teresa Głowacka, 48 365 69 52, Urząd Gminy Przytyk 
48 618 00 87, stanislaw.szymanski@modr.mazowsze.pl

22. Kurpiowskie Targi Rolnicze
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka
18 września, Ostrołęka

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Edward 
Piwowarski, 29 760 03 69, edward.piwowarski@modr.mazowsze.pl

23. Dzień Kukurydzy
MODR Warszawa Oddział 

Ostrołęka
wrzesień, Nur

TZD w Ostrowi Maz., Bogusław Świderski, 29 746 20 12, 
boguslaw.swiderski@modr.mazowsze.pl

24. Mazowieckie Święto Chleba
MODR Warszawa Oddział 

Siedlce*
wrzesień, Węgrów

TZD w Węgrowie, Jerzy Błoński, 25 792 01 57,
jerzy.blonski@modr.mazowsze.pl

25.
XXIII Międzynarodowe Dni 
z Doradztwem Rolniczym

MODR Warszawa Oddział 
Siedlce

wrzesień, Siedlce
Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Anna Olędzka, 

25 640 09 22, anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

26. XVIII Dzień Kukurydzy i Buraka
MODR Warszawa Oddział 

Poświętne
15 września, Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, 
Ewa Strzeszewska, 23 663 07 10, ewa.strzeszewska@modr.mazowsze.pl

27.
XI Jesienny Jarmark 
„od pola do stołu”

MODR Warszawa Oddział 
Poświętne

18 września, Poświętne
Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego 

i Agroturystyki, Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

Kalendarz imprez MODR III - IX 2016 r.
www.modr.mazowsze.pl/kalendarz-imprez
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PYTANIA OD ROLNIKÓW

CZYTELNICY PYTAJĄ - REDAKCJA ODPOWIADA

( Co to jest świniodzik i czym się cha-
rakteryzuje?

Świniodzik to mieszaniec świni domowej 
i dzika. Najczęściej krzyżowane są samce 
dzika z samicami świni domowej. Z wyglą-
du świniodziki są bardzo podobne do dzi-
ków, ale mniej płochliwe i dlatego czasami 
chowane są w gospodarstwach agrotury-
stycznych. Świniodziki mają dużą żywot-
ność i małe wymagania środowiskowe. Ich 
mięso jest chude, ciemniejsze i ma bardziej 
zwięzłą strukturę, a jego smak jest zbliżony 
do dziczyzny. Ponadto mięso świniodzików 
zawiera więcej białka niż mięso świni do-
mowej. Dodajmy jeszcze, że rozmnażanie 
świniodzików wymaga zezwolenia Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

( Od nowego roku dopłaty do zużyte-
go kwalifikowanego materiału siewnego 
będą przyznawane według nowych zasad. 
Czy zmieni się także wysokość dopłaty do 
zużytego materiału siewnego?

Wszystko za sprawą zmiany sposobu 
ustalania stawek dopłaty do poszczególnych 
gatunków objętych tym wsparciem. Dotych-
czas były one znane przed rozpoczęciem 
składania wniosków. Rolnik, ubiegając się 
o dopłatę, z góry wiedział na jakie wsparcie 
może liczyć. Ponieważ jednak zaintereso-
wanie dopłatami rosło z roku na rok, co przy 
stałych stawkach oznaczało coraz większe 
zapotrzebowanie na środki z budżetu pań-
stwa, zdecydowano się na zmianę przepi-
sów. Od 2016 roku stawki dopłat do mate-
riału siewnego będą corocznie określane do 
30 września w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów. Ich wysokość będzie wyliczana 
na podstawie wnioskowanej powierzch-
ni upraw zadeklarowanych we wnioskach 
złożonym w terminie od 15 stycznia do 25 
czerwca, z uwzględnieniem gatunków ro-
ślin uprawnych objętych dopłatą oraz środ-
ków finansowych przeznaczonych na dopła-
ty w danym roku.

W praktyce będzie to wyglądało tak, 
że od nowego roku nie stawka dopłaty, 
ale pula pieniędzy przeznaczonych na to 
wsparcie będzie z góry ustalona. Ostatecz-
na stawka w danym roku będzie uzależ-
niona od ilości zgłoszonych hektarów. Im 

więcej hektarów, tym niższa stawka. Takie 
rozwiązanie nie będzie wymagało poszu-
kiwania w państwowej kasie dodatkowych 
pieniędzy w przypadku, gdyby zaintereso-
wanie rolników przerosło szacunki urzęd-
ników. Ta zmiana ma jeszcze jeden istotny 
skutek: dotychczas ten, kto wcześnie zło-
żył wniosek, mógł liczyć na wcześniejszą 
wypłatę pomocy. Rolnicy, którzy składali 
wnioski w styczniu mogli zatem otrzymać 
dodatkowe pieniądze na wiosenne wydat-
ki, bo ARR sprawnie obsługiwała złożone 
wnioski. Teraz takiej szansy już nie będzie, 
gdyż trzeba będzie czekać na zakończenie 
naboru wniosków i dopiero po ich podsu-
mowaniu, do końca września będą ustalone 
stawki pomocy. Wówczas ARR będzie mo-
gła wydawać decyzje i wypłacać pieniądze. 

( Na jaki cel można przeznaczyć fundu-
sze z obszarów OSN?

Na obszarach OSN fundusze można 
przeznaczyć na:
a) budowę, przebudowę i zakup:
• zbiorników do przechowywania gnojowi-
cy lub gnojówki,
• płyt do gromadzenia i przechowywania 
obornika,
• zbiorników lub płyt (silosy) do przecho-
wywania pasz soczystych;
b) zakup aplikatorów nawozów natural-
nych w postaci płynnej:
• doglebowych redlinowych,
• doglebowych talerzowych,
• węży wleczonych;
c) zakup wozów asenizacyjnych, zakup 
rozrzutników obornika i kompostu:
• z adapterem rozdrabniającym,
• z adapterem pionowym,
• z adapterem dwubębnowym. 

( Jakie są stawki jednolitej płatności ob-
szarowej roślin wysokobiałkowych i bydła 
w roku 2016?

Są one następujące:
• jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł/ha,
• płatność za zazielenienie - 304,41 zł/ha,
• płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha,
• płatność dodatkowa - 171,73 zł/ha,
• płatność do roślin wysokobiałkowych - 
422,00 zł/ha,

• płatność do bydła - 261,37 zł/ha,
• płatność do krów - 314,28 zł/ha.

( Czy przewiduje się dodatkową pomoc 
dla gospodarstw rolnych zajmujących się 
produkcją mleka?

W związku z trudnościami na rynku mle-
ka i niskimi cenami tego surowca w Unii 
Europejskiej i na świecie oraz skutków te-
gorocznej suszy, która spowodowała trud-
ności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilo-
ści pasz dla bydła (zwłaszcza objętościo-
wych), w najbliższym czasie zostanie uru-
chomiona pomoc dla producentów rolnych 
zajmujących się produkcją mleka. Wspar-
cie finansowe będzie skierowane do tych 
gospodarstw, które w dniu 31 marca 2015 
roku posiadały kwotę indywidualną dla do-
staw lub kwotę indywidualną dla sprzeda-
ży bezpośredniej w wysokości nie niższej 
niż 15 000 kg i nie wyższej niż 250 000 
kg. W dniu złożenia wniosku o udziele-
nie wsparcia będą posiadały co najmniej 
3 krowy typu użytkowego: mleczny lub 
kombinowany, w wieku przekraczającym 
24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych i siedzib 
stad tych zwierząt.

Jednostkowa wysokość wsparcia do 
1 kg mleka wprowadzonego do obrotu 
w roku kwotowym 2014/2015, nie więcej 
niż do wysokości posiadanej na dzień 31 
marca 2015 roku kwoty indywidualnej, 
wyniesie około 0,019044643 zł za 1 kilo-
gram mleka.

( Jaki jest maksymalny okres na reali-
zację inwestycji w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” objętego 
PROW 2014- 2020?

Inwestycję można realizować maksy-
malnie w dwóch etapach. W tym okresie 
należy wykonać wszystkie zamierzone 
cele przedstawione w zestawieniu rzeczo-
wo-finansowym biznesplanu oraz ponieść 
związane z nimi koszty kwalifikowalne. 
Następnie należy złożyć wniosek o płat-
ność końcową w terminie:

dokończenie na str. 11
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§
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, została za-

mieszczona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 
2015 roku (Dz. U. z 13.10.2015 r., poz. 1608).

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok, wyno-
si 453,70 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego 
do tej płatności – na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 października 2015 roku (Dz.U. 
z 15.10.2015 r., poz. 1619).

Stawka płatności za zazielenienie, za 2015 rok wynosi 304,31 
zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płat-
ności – na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z 9 października 2015 roku (Dz.U. z 15.10.2015 
r., poz. 1620).

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2015 rok wyno-
si 258,97 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzone-
go do tej płatności na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 października 2015 roku (Dz.U. 
z 15.10.2015 r., poz. 1621).

Stawka płatności dodatkowej za 2015 rok wynosi 171,73 
zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do 
tej płatności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 października 2015 roku (Dz. U. 
z 15.10.2015 r., poz. 1622).

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. 
reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 9 października 2015 roku (Dz. U. z 15.10.2015 r., poz. 

1623), na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do podanej 
płatności wynoszą: 
ü do roślin wysokobiałkowych – 422 zł;
ü do ziemniaków skrobiowych – 1387,12 zł ;
ü do buraków cukrowych – 2127,77 zł;
ü do pomidorów – 4298,89 zł;
ü do chmielu – 2336,53 zł;
ü do owoców miękkich (truskawek lub malin) – 919,05 zł;
ü do lnu – 414,09 zł;
ü do konopi włóknistych – 572,49 zł.

Stawka płatności związanych do zwierząt za 2015 r. wyno-
si: 261,37 zł - w przypadku płatności do bydła: 314,28 zł 
– w przypadku płatności do krów: 116,56 zł za sztukę sa-

micy gatunku owca domowa – w przypadku płatności do owiec: 
77,80 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa – w przypadku 
płatności do kóz, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 9 października 2015 roku (Dz. U. z 15.10.2015 
r., poz. 1624).

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 rok, okre-
ślona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 9 października 2015 roku wynosi:

ü 4,76 zł za kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia,
ü 3,32 zł za kilogram tytoniu jasnego odmiany Burley, tytoniu 
ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszo-
nego powietrzem z możliwością dosuszania i wędzenia. (Dz. U. 
z 15.10.2015 r., poz.1625).

Jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody, został zamiesz-
czony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z 21 września 2015 roku (Dz. U. z 20.10.2015 r., poz. 

1651).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzorów świadectw 
i informacji dotyczących oceny materiału siewnego, został 
ogłoszony w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 22 września 2015 roku (Dz. U. z 20.10.2015 r., poz. 1653).

Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprze-
daży bezpośredniej, określa Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 września 2015 roku (Dz. U. 
z 26.10.2015 r., poz. 1703).

Szacunkowe normy dochodu z działów specjalnych produkcji 
rolnej obowiązujące w 2016 roku, określa Rozporządzenie 
Ministra Finansów z 9 października 2015 roku (Dz. U. 

z 27.10.2015r., poz.1717) i są w następującej wysokości:

L.p. Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka 
powierzchni 
upraw lub 
rodzajów 
produkcji

Norma szacunkowa 
dochodu rocznego

zł gr

1. Uprawy w szklarniach ogrze-
wanych powyżej 25 m2:
rośliny ozdobne
pozostałe

1 m2

1 m2
 11
4

72
36

2. Uprawy w szklarniach nie-
ogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2  2 68

3. Uprawy w tunelach foliowych 
ogrzewanych powyżej 50 m2:
rośliny ozdobne
pozostałe

1 m2

1 m2
8
5

73
36

4. Uprawy grzybów i ich grzybni – 
powyżej 25 m2 powierzchni 1 m2 5 03

5. Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
 a) kurczęta
 b) gęsi
 c) kaczki
 d) indyki

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

1
15
31
35
85
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• 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
- w przypadku operacji realizowanych 
w dwóch etapach,
• 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
- w przypadku operacji realizowanych 
w jednym etapie.

Lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 
2023 r.

( Zamierzam budować oborę dla krów 
mlecznych. Czy inwestycja może być realizo-
wana wspólnie przez kilku rolników i uzyskać 
wsparcie w ramach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”? Jestem młodym 
rolnikiem, skorzystałem z premii w ramach 
PROW 2007-2013 na działanie „Ułatwieniu 
startu młodym rolnikom”, a pięcioletnie zo-
bowiązanie związane ze skorzystaniem w/w 
działania, kończy się w kwietniu 2016 roku. 

W działaniu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” przewidziane jest wsparcie inwe-

stycji realizowanych wspólnie przez grupę 
rolników. Jednak odpowiadając na postawio-
ne pytanie należy przeanalizować warunki, 
które rolnicy muszą spełnić. Jednym z nich 
jest posiadanie prawa do nieruchomości, na 
której ma być realizowana inwestycja. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 10 Rozporzą-
dzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
(Dz. U., poz. 1371) kosztu kwalifikowal-
nego nie może stanowić inwestycja bu-
dowlana w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego oraz inwestycja związana 
z zakładaniem sadów lub plantacji krze-
wów owocowych, gatunków owocujących 
efektywnie dłużej niż 5 lat, inna niż poło-
żona na gruntach stanowiących własność, 
lub współwłasność podmiotu ubiegającego 
się o przyznanie pomocy, lub przedmiot 
użytkowania wieczystego, lub dzierżawy 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, lub od jednostek samorządu teryto-
rialnego. A więc, każda z osób wspólnie 
wnioskujących o dofinansowanie budowy 
obory musi posiadać tytuł prawny do grun-
tu, na którym ma być realizowana inwe-

stycja budowlana, w którym uwidoczniona 
jest jako współwłaściciel tej nieruchomo-
ści. Warunek ten musi być spełniony na 
dzień składania wniosku o dofinansowanie 
inwestycji.

W przypadku rolników, którzy skorzysta-
li z premii w ramach działania „Ułatwieniu 
startu młodym rolnikom”, w wydanej decy-
zji o przyznaniu pomocy jest zapis mówią-
cy, że beneficjenci działania nie mogą być 
współwłaścicielami nieruchomości. Tak 
więc, zapis ten do końca pięcioletniego zo-
bowiązania wynikającego z uzyskanej pre-
mii dla „Młodych rolników” uniemożliwia 
korzystanie przez młodych rolników z do-
finansowania inwestycji w nieruchomości 
będące przedmiotem współwłasności.

Młodzi rolnicy mogą zaś korzystać ze 
wsparcia dla osób wspólnie wnioskujących 
na zakup sprzętu. n

dokończenie ze str. 9

6. Drób nieśny powyżej 80 szt:
a) kury nieśne (w stadzie re-
produkcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie 
reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reproduk-
cyjnym)
d) kaczki (w stadzie reproduk-
cyjnym)
e) indyki (w stadzie reproduk-
cyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsump-
cyjnych)

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

3

2

1

3

14

2

33

79

83

43

60

45

7. Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

01
08
02
08

8. Zwierzęta futerkowe:
lisy i jenoty

norki

tchórze

szynszyle

nutrie powyżej 50 sztuk 
samic stada podstawowego

króliki powyżej 50 sztuk samic 
stada podstawowego

od 1 samicy 
stada podst.

powyżej  
2 szt. samic 
stada podst.

powyżej  
2 szt. samic 
stada podst.

powyżej 
2 szt. samic 
stada podst.
od 1 samicy 
stada podst.

od 1 samicy 
stada podst.

46

20

15

24

 5

 5

22

32

73

02

54

54

9. Zwierzęta laboratoryjne:
szczury białe
myszy białe

1 sztuka
1 sztuka

14
02

10. Jedwabniki – produkcja koko-
nów

1 dm3 34

11. Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina  3 35

12. Uprawy roślin in vitro – po-
wierzchnia półek

1 m2 201 13

13. Hodowla entomofagów – po-
wierzchnia uprawy roślin żywi-
cielskich

1 m2 167 59

14. Hodowla dżdżownic – po-
wierzchnia łoża hodowlanego

1 m2 83 81

15. Hodowla i chów innych zwie-
rząt poza gospodarstwem rol-
nym:
krowy powyżej 5 sztuk
cielęta powyżej 10 sztuk
bydło rzeźne powyżej 10 sztuk 
(z wyjątkiem opasów)
tuczniki powyżej 50 sztuk
prosięta i warchlaki powyżej  
50 sztuk
chów i hodowla owiec powyżej 
10 sztuk
tucz owiec powyżej 15 sztuk
konie rzeźne
konie hodowlane

hodowla ryb akwariowych po-
wyżej 700 dm3 objętości akwa-
rium, obliczonej według we-
wnętrznych długości krawędzi
hodowla psów rasowych

hodowla kotów rasowych

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

1 sztuka
1 sztuka

od 1 matki

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka 

stada podst. 
1 dm3

1 sztuka 
stada podst.

1 sztuka 
stada podst.

 335
70
36

41
16

 6

 10
502
402

 1

45

16

17
41
84

91
76

72

05
80
24

51

27

76
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Agnieszka Łątka
Oddział Siedlce

Już niedługo ruszy działanie na 
operację „Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw”. W jego ra-

mach rolnicy mogą uzyskać wsparcie 
finansowe w formie premii w wysokości  
60 tys. złotych wypłacanej w dwóch ra-
tach - odpowiednio 80% i 20%. Wielu 
zainteresowanych z niecierpliwością 
oczekuje rozpoczęcia naboru, ale nie 
każde małe gospodarstwo będzie mogło 
skorzystać z tej pomocy finansowej. 

23 października 2015 r. podpisane zostało 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”, 
które opublikowano w Dzienniku Ustaw  
z 6 listopada 2015 roku pod poz. 1813. 

Komu przysługuje pomoc? 
Beneficjentem tego działania może być rol-

nik będący osobą fizyczną, posiadaczem sa-
moistnym lub zależnym gospodarstwa rolne-
go, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków 
rolnych lub prowadzący działy specjalne pro-
dukcji. Powinien on prowadzić działalność 
rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodow-
li ryb w celach zarobkowych, osobiście i na 
własny rachunek, a wielkość ekonomiczna 
tego gospodarstwa nie może być mniej-
sza niż 10 tys. euro na stan wyjściowy, zaś 
w wyniku realizacji biznesplanu musi nastą-
pić wzrost wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa do poziomu co najmniej 10 tys. 
euro i co najmniej o 20% w stosunku do 
wielkości wyjściowej. Wzrost ten musi na-
stąpić w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy i być utrzymany do dnia upływu 
5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Wymagana wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa 

Wyliczając wyjściową wielkość eko-
nomiczną gospodarstwa, bierze się pod 
uwagę: w przypadku produkcji zwierzęcej 
- stan średni zwierząt w roku, w którym 
przypada dzień rozpoczęcia terminu skła-

dania wniosków o przyznanie pomocy, zaś 
w przypadku produkcji roślinnej - uprawy 
w plonie głównym w roku, w którym przy-
pada dzień rozpoczęcia terminu składa-
nia wniosków o przyznanie pomocy, przy 
czym za plon główny uznaje się uprawę, 
której okres wegetacji jest najdłuższy. 

Do wyliczenia wielkości ekonomicznej 
bierze się pod uwagę użytki rolne wcho-
dzące w skład gospodarstwa w dniu złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy, które 
stanowią przedmiot własności tego rolnika, 
są oddane w użytkowanie wieczyste temu 
rolnikowi, są dzierżawione (w tym na pod-
stawie umowy dzierżawy zawartej na czas 
nieoznaczony, albo na okres co najmniej 
7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy), do których temu rolnikowi przy-
znano jednolitą płatność obszarową w roku, 
w którym złożono wniosek o przyznanie po-
mocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano 
jeszcze płatności płatność została przyzna-
na co najmniej w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Wyliczenia wielkości ekonomicznej 
można dokonać za pomocą kalkulato-
ra SO zamieszczonego na stronie: www.
arimr.gov.pl.

Pozostałe warunki 
Beneficjent musi w KRUS podlegać 

ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako 
rolnik, nieprzerwanie przez co najmniej 
ostatnie 24 miesiące poprzedzające mie-
siąc złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy i w tym okresie nie prowadzić in-
nej działalności gospodarczej. Poza tym 
w gospodarstwie wcześniej nie mogła być 
przyznana pomoc z PROW 2007-2013 lub 
PROW 2014-2020 w ramach działań typu 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”.

Sposób naliczania punktów
Poza warunkami dostępu naliczane są 

jeszcze punkty, których minimalna licz-
ba wynosi 10. Jeżeli liczba punktów będzie 
mniejsza niż 10, to wniosek nie zakwali-
fikuje się na listę rankingową. Od ilości 
uzyskanych punktów decyduje kolejność 

przyznawania pomocy, jednak w pierwszej 
kolejności przysługuje ona podmiotom, 
które uzyskały największą liczbę punktów 
przy zastosowaniu kryteriów wyboru ope-
racji, tj.:
1) kwalifikacje zawodowe: 5,4,3,2 lub  
1 punkt,
2) rodzaj planowanej produkcji:
a) zobowiązanie do uczestnictwa w unij-
nym systemie jakości - przyznaje się  
2 punkty, z tym, że w przypadku uczestnic-
twa w systemie rolnictwa ekologicznego - 
przyznaje się 4 punkty;
b) produkcja roślin wysokobiałkowych na 
powierzchni co najmniej 1 ha - przyznaje 
się 2 punkty;
3) kompleksowość biznesplanu:
a) inwestycja budowlana związana z dzia-
łalnością rolniczą - przyznaje się 2 punkty,
b) działania, tj. udział w szkoleniach lub 
korzystanie z usług doradczych - przyznaje 
się 0,5 punktu za każde z tych działań, jed-
nak nie więcej niż 2 punkty,
c) prowadzenie działań w zakresie przygo-
towania do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie - przyzna-
je się 1 punkt,
d) prowadzenie działalności w zakresie 
przetwarzania produktów rolnych wytwa-
rzanych w gospodarstwie - przyznaje się  
3 punkty,
e) udział w zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych - przy-
znaje się 2 punkty;
4) wpływ na realizację celów przekrojo-
wych: 
a) w zakresie ochrony środowiska i klimatu:
• udział zbóż w strukturze zasiewów na 
gruntach ornych mniejszy lub równy 66% - 
przyznaje się 0,5 punktu,
•zobowiązanie do przygotowywania planu 
nawozowego oraz stosowanie tego planu - 
przyznaje się 2 punkty,
• inwestycje w zakresie ochrony środo-
wiska i zapobieganiu zmianom klimatu - 
przyznaje się nie więcej niż 5 punktów,
b) w zakresie innowacyjności za postęp 
biologiczny, organizację produkcji, nowo-
czesne technologie produkcji lub innowa-
cyjny produkt - przyznaje się po 1 punkcie 
za każdy z tych obszarów, jednak nie wię-
cej niż 2 punkty;

Restrukturyzacja małych gospodarstw 
- kto może skorzystać z pomocy?
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5) docelowa wielkość ekonomiczna gospo-
darstwa: przyznaje się 1,3 lub 5 punktów
6) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy rolnik nie ma więcej niż  
40 lat - przyznaje się 3 punkty.

***
Wnioski o przyznanie pomocy będą skła-

dane do kierownika biura powiatowego 

Agencji właściwego ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa. 

Premię należy przeznaczyć na inwe-
stycje w środki trwałe w kwocie stano-
wiącej co najmniej 80 % kwoty pomocy. 
Planowane do zakupu maszyny i urzą-
dzenia muszą być nowe. 

Beneficjent powinien zrealizować bizne-
splan, prowadzić ewidencję przychodów 

i rozchodów w gospodarstwie oraz działa-
nia, z tytułu których przyznano punkty co 
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wy-
płaty pierwszej raty pomocy.

Budżet na realizację operacji typu „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw” wy-
nosi 882 980 666 euro środków publicz-
nych ogółem, czyli około 3,7 mld zł. n

Danuta Mazurkiewicz
Oddział Płock

Rolnicy długo oczekiwali na akcep-
tację i uruchomienie Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. Najważniejszym jego 
priorytetem jest poprawa konkurencyj-
ności sektora rolnego z uwzględnieniem 
celów środowiskowych. Program wspie-
rać będzie dalszą restrukturyzację i mo-
dernizację gospodarstw rolnych oraz 
rozwój przetwórstwa rolno-spożywcze-
go. Ważnym elementem PROW 2014-
2020 są zaplanowane działania wspiera-
jące modernizację słabszych ekonomicz-
nie gospodarstw rolnych. 

Zasady ogólne nakładają na podatnika 
płacenie podatku o stawce 18% lub 32% od 
dochodu. Inne wymagania do spełnienia to: 
prowadzenie księgi przychodów i rozcho-
dów, ewidencji środków trwałych, ewiden-
cji wyposażenia oraz karty pracowników 
(jeżeli są zatrudnieni nawet sezonowo). 

Zalety i wady podatku dochodowego
Plusem tej formy opodatkowania jest po-

mniejszenie przychodów o koszty. Do kosz-
tów zaliczamy, m.in.: amortyzację maszyn, za-
kup paliwa do pojazdów wykorzystywanych 
w prowadzeniu działalności, zakup części 
zamiennych do maszyn i ich naprawę, wyna-
grodzenie pracownika (pensja brutto), składki 
ZUS pracowników (kwota części składki pła-
conej przez pracodawcę), rat leasingowych, 
składki ZUS - (100% stawki) jeśli rolnik im 
podlega przy prowadzeniu działalności. 

Rolnik prowadzący działalność gospodar-
czą, będący ubezpieczonym w KRUS, musi 
opłacać podwójną stawkę KRUS, ale tylko 
za siebie (nie może składek na KRUS zali-

Czy PROW 2014-2020 zwiększy liczbę 
płatników? cz. 2
czyć w koszty). Inne koszty to, np.: opłaty 
ponoszone za prowadzenie dokumentacji 
księgowej przez biuro rachunkowe, rekla-
my, pieczątki, telefon, materiały biurowe. 

Zaletą jest możliwość rocznego rozlicze-
nia się z podatku razem z małżonkiem (uzy-
skanie zwrotu podatku w wysokości 556.02 
zł, jeśli małżonek nie pracuje) i z dziećmi 
(zwrot podatku na jedno dziecko to 1112,04 
zł). Natomiast wadą tej formy opodatkowa-
nia jest płacenie 18% podatku od dochodu 
dokonywanego na konto właściwego Urzę-
du Skarbowego. Podatnik będzie zobowią-
zany do comiesięcznej zapłaty zaliczki na 
podatek dochodowy. Musi również doku-
mentować zakup każdego wydatku-kosztu.

A może ryczałt?
Inną formą opodatkowania działalności jest 

ryczałt od przychodów ewidencjonowa-
nych, w którym podatek wyliczany jest od 
przychodu nie pomniejszanego o koszty jego 
uzyskania. Ustalone są różne stawki tego po-
datku, w zależności od prowadzonej działal-
ności (20%, 17%. 8,5% - np. za świadczenie 
usług w rolnictwie, 5,5% - wykonywanie robót 
budowlanych, 3% np. usługi gastronomiczne). 
Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia 
ewidencji przychodów, w której zapisywane 
są przychody uzyskiwane z prowadzonej dzia-
łalności, co nie jest skomplikowane. 

Na niekorzyść tej formy opodatkowania 
wpływa niemożność odliczenia kosztów od 
przychodów, jak jest w przypadku rozlicza-
nia na zasadach ogólnych. Można jedynie 
odliczyć składki ZUS od przychodu, jeżeli 
podatnik podlega pod ZUS.

Karta podatkowa - na czym to 
polega?

Kolejną formą opodatkowania podatkiem 
dochodowym jest karta podatkowa, która 

jest najprostszą formą rozliczenia. Karta po-
datkowa to stała miesięczna kwota podatku 
ustalona przez naczelnika urzędu skarbowe-
go, którą należy płacić niezależnie od tego 
czy uzyskało się przychód, czy też nie. Mie-
sięczna stawka karty podatkowej zależy od 
liczby pracowników zatrudnionych w dzia-
łalności gospodarczej oraz rodzaju działal-
ności i liczby mieszkańców miejscowości, 
w której jest prowadzona działalność. Z tej 
formy rozliczania mogą skorzystać rolnicy 
świadczący usługi dla rolnictwa. Podatnik 
rozliczający się w ramach karty podatkowej 
nie musi prowadzić żadnej formy ewiden-
cjonowania przychodów i kosztów. Należy 
jednak pamiętać o terminowym wpłacaniu 
co miesiąc kwoty podatku zgodnie z decyzją 
naczelnika urzędu skarbowego. Wadą tej for-
my rozliczenia podatkowego jest brak możli-
wości korzystania z ulg i odliczeń. 

***
Wybór formy opodatkowania działalno-

ści gospodarczej jest trudny. Jeśli rolnik 
korzystający ze środków unijnych bę-
dzie inwestował w zakup maszyn celem 
świadczenia usług rolniczych, to najlepszą 
formą opodatkowania są zasady ogólne. 
Jeśli natomiast będzie wykonywał usługi 
na niewielką skalę maszynami, które już 
wcześniej posiadał w gospodarstwie, lub 
nie będzie miał dużych kosztów, to lepiej 
płacić zryczałtowany podatek od przycho-
dów ewidencjonowanych. n

Źródła:
1.Ustawa z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług z późniejszymi zmianami 
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 
r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zasto-
sowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
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Wioletta Skorłutowska-Tylicka 
Oddział Poświętne

Współczesny rynek pracy wy-
maga od ludzi gotowości na 
zmiany - problem ten nie 

omija również rolników i mieszkańców 
wsi. Niezależnie od wykonywanego za-
wodu sytuacja, kiedy musimy zmienić 
dotychczasowe źródło utrzymania, jest 
niewątpliwie trudna. Jeżeli przez lata 
pracujemy i zdobyliśmy doświadczenie, 
lecz uważamy, że nasze zarobki nie są 
satysfakcjonujące, decydujemy się na 
poszukiwanie pracy. 

Aby nasze działania były skuteczne, mu-
simy się rzetelnie przygotować. Po sporzą-
dzeniu CV (pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze WM), powinniśmy przystąpić do 
napisania listu motywacyjnego. 

List motywacyjny - czemu służy?

Nie zawsze jest konieczny, czasem pra-
codawca wyraźnie zaznacza, że nie jest po-
trzebny. Jego zadaniem jest przedstawienie 
tych naszych cech - jako kandydata - które 
z różnych przyczyn nie znalazły się w CV. 
Niestety, często bywa mylony z podaniem 
o pracę, lub też traktowany jak druga wer-
sja CV - a to nie jest to samo. List moty-
wacyjny ma zachęcić pracodawcę do zapo-
znania się z naszą kandydaturą (przeczyta-
nia CV, zaproszenia na osobistą rozmowę). 
Ponieważ jest odpowiedzią na ofertę pracy, 
musi być zaadresowany do konkretnego 
pracodawcy. Razem z CV stanowi komplet 
dokumentów aplikacyjnych. Uniwersalny 
list nie powie nic szczególnego o osobie, 
która go pisała. Dlatego trzeba napisać go 
tak, aby zainteresował czytającego i spo-
wodował, że zwróci on uwagę właśnie na 
nas. Powinien więc przekazywać rzeczy-
wiste informacje w sposób ciekawy i cha-
rakterystyczny dla danej osoby. 

Co powinien zawierać? 

Należy pamiętać, że list motywacyjny 
i CV to dwa zupełnie różne dokumenty, 
które jednak muszą się uzupełniać. Mają 

odmienną formę: list motywacyjny pisze 
się tak, jak szkolne wypracowanie, a CV 
w sposób blokowy. List motywacyjny za-
wiera tylko te informacje o kandydacie, 
które są istotne z punktu widzenia pracy, 
o którą się ubiegamy, nie może więc być 
powtórzeniem CV. Powinien zawierać 
konkretne informacje świadczące o posia-
danych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
które mogą być istotne z punktu widzenia 
pracy, o którą się staramy. Adresujemy go 
do konkretnego pracodawcy lub firmy. Pa-
miętać należy o aktualnej dacie i nazwie 
miejscowości oraz umieszczeniu naszych 
danych personalnych. List składa się z kil-
ku części, a więc z rozpoczęcia, będącego 
rodzajem wstępu zawartego w pierwszym 
akapicie, w którym informujemy o naszej 
chęci kandydowania na dane stanowisko, 
osobistych motywacjach związanych z za-
miarem podjęcia danej pracy lub o źródle 
informacji o ofercie pracy, itp. Następnie 
przechodzimy do rozwinięcia, czyli czę-
ści, w której informujemy o dotychczaso-
wych osiągnięciach, obowiązkach związa-
nych z wykonywaną dotąd pracą, prakty-
kach i stażu, wykształceniu, cechach oso-
bowości i predyspozycjach osobistych oraz 
możliwościach, dzięki którym powierzone 
przez pracodawcę obowiązki wykonywać 
będziemy bardzo dobrze. Jest to ważna 
część listu i powinna zawierać konkretne 
informacje o kandydacie odwołujące się 
do faktów. Ostatnim etapem jest napisanie 
zakończenia: w jednym akapicie wyraża-
my nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną oraz jesteśmy go-
towi do szerszego zaprezentowania swojej 
kandydatury i dostosowania się do propo-
nowanego przez pracodawcę terminu.

 
Zadbajmy o wygląd naszych 

dokumentów
 

Dokumenty aplikacyjne są wizytówką kan-
dydata, dlatego warto dołożyć starań, aby 
prezentowały nas w korzystnym świetle. 
Oprócz zawartości merytorycznej życio-
rysu i listu motywacyjnego, liczy się także 
ich szata graficzna, która powinna pasować 
do wizerunku firmy i pozostawać w har-
monii z cenionymi w niej wartościami. 
Dokumenty powinny mieć prostą i zwięzłą 

formę. CV nie może przekraczać dwóch 
stron, a list motywacyjny ograniczyć się do 
trzech lub czterech akapitów nie zajmują-
cych więcej niż ćwierć strony A4. 

Umiejętność selekcji i przekazywania in-
formacji to nasz atut, a sposób opracowania 
dokumentów aplikacyjnych jest dla praco-
dawcy pierwszym sposobem weryfikacji tej 
umiejętności. Dane zawarte w życiorysie 
powinny zostać przedstawione w estetycz-
ny i czytelny sposób. Dla zaakcentowania 
interesujących pracodawcę kwestii można 
użyć pogrubionej czcionki, ale lepiej nie 
nadużywać tej formy. Unikać należy kolo-
rów i niestandardowych czcionek. Ogólnie 
przyjęty rozmiar czcionki to 12. 

Dokumenty należy dostarczyć w formie 
preferowanej przez pracodawcę. Jeżeli wy-
syłane są pocztą, list motywacyjny musi 
zostać ręcznie podpisany - pomiędzy poże-
gnaniem a nazwiskiem kandydata. W przy-
padku, gdy dokumenty przekazywane są 
za pomocą poczty elektronicznej, trzeba 
zapisać je w formacie wskazanym przez 
pracodawcę. Należy zadbać o nienaganną 
edycję tekstu (usunąć niepotrzebne spa-
cje, ujednolicić czcionkę, wyjustować list). 
Koniecznie należy sprawdzić dokumenty 
pod względem poprawności ortograficznej 
i stylistycznej. n

Źródła:
 
1. https://www.kariery.uek.krakow.pl
2. http://www.niepelnosprawni.pl

Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, cz. 2
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Jarosław Toruński
Oddział Poświętne 

W ubiegłym wieku bezpieczeń-
stwo żywności - pod kątem 
zdrowotnym konsumentów 

- było zagrożone przez substancje kon-
serwujące, środki ochrony roślin i na-
wozy sztuczne. Od roku 2000 zaczęto 
zwracać uwagę na czynniki natury bio-
logicznej, będące głównym zagrożeniem 
zdrowia ze strony żywności pochodze-
nia zwierzęcego. Dużego znaczenia na-
brały związki chemiczne nazwane diok-
synami. 

Chodzi o polichlorowane dibenzo-
-p-dioksyny (PCDD) i polichlorowane 
dibenzofurany (PCDF) oraz grupę diok-
synopodobnych polichlorowanych bife-
nyli (dl-PCB), które są uznane za jedne 
z najbardziej niebezpiecznych substan-
cji chemicznych dla naszego zdrowia. 
Sklasyfikowano je jako związki o wyso-
kim potencjale zagrożenia dla zdrowia 
ze względu na bioakumulację w łańcuchu 
żywnościowym (kumulowanie szkodli-
wych związków w organizmie), ryzyko 
przekraczania najwyższych dopuszczal-
nych poziomów oraz ich profil toksyko-
logiczny. Przeprowadzono liczne badania 
epidemiologiczne, z których wynika, że 
środowiskowe narażenie na dioksyny ma 
wpływ na procesy fizjologiczne, a przede 
wszystkim na równowagę hormonalną, 
odporność, płodność oraz procesy kance-
rogenne. Nawet niskie stężenie dioksyn 
powoduje ujemne skutki, a około 90% 
dostaje się do organizmu człowieka 
wraz z żywością, przede wszystkim po-
chodzenia zwierzęcego.

Dioksyny są produktami ubocznymi 
różnorodnych procesów przemysłowych 
i procesów spalania. Większość powstaje 
w instalacjach do spalania odpadów ko-
munalnych, przemysłowych, paliw, w tym 
węgla w elektrowniach i elektrociepłow-
niach oraz paleniskach domowych. Ich 
występowanie może być dalekie od źródła 
emisji. Dioksyny przebywają w środowi-
sku przez okres 10-30 lat, co powoduje, że 
akumulują się w ogniwach łańcuch żyw-
nościowego.

Gdzie jest ich najwięcej?

Problematyka występowania dioksyn, 
furanów i PCB jest tematem wielu prac 
naukowych, mimo to nadal brak jest peł-
nej wiedzy na temat ich działania w dłu-
gim okresie czasu. Większość wyników 
badań wskazuje, że mogą mieć wpływ na 
dysfunkcje tarczycy, neurotoksyczność, 
choroby serca oraz zaburzenia meta-
boliczne (np. cukrzyca). Na ich działanie 
narażeni jesteśmy głównie poprzez skażo-
ne powietrze, absorpcję przez skórę i spo-
żywanie skażonej wody i żywności. To 
ostatnie spowodowane jest przede wszyst-
kim przez występowanie dioksyn w glebie 
i odkładanie ich w organizmach żywych, 
będących ogniwami łańcucha żywnościo-
wego. Kluczowym problemem związanym 
z oszacowaniem narażenia zdrowia ludzi 
na działanie toksycznych dioksyn i PCB 
stała się konieczność scharakteryzowa-
nia istniejących poziomów w żywności 
i paszach. Niewielki udział w narażeniu 
zdrowia posiadają rośliny (0,01%), gleba 
(0,7%), powietrze (1,8%) i woda (0,001%).

Badanie żywności…

…pod kątem zawartości dioksyn jest 
dość kosztowne, ale konieczne. W Europie 
normy przyjęte przed 2000 rokiem były 
bardzo zróżnicowane. Po wstąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej konieczne stało się 
wprowadzenie kontroli żywności, oznacza-
jące ilość dioksyn i ich dopuszczalne dawki 
stężeń zgodnie z dyrektywami przyjętymi 
przez kraje Wspólnoty. 

Regularne monitorowanie pasz na obec-
ność PCDD i PCDF rozpoczęło się w Pol-
sce w roku 2004. Badania są kontynuowa-
ne do dzisiaj przez Państwowy Instytut 
Weterynarii w Puławach. Próbki pobierane 
są przez Inspekcję Weterynaryjną na pod-
stawie instrukcji wydawanej przez Głów-
nego Lekarza Weterynarii.

Kumulowanie się dioksyn w łańcuchu 
żywnościowym to tendencja, która wywo-
łuje potrzebę ciągłego monitorowania ich 
obecności w żywności, ponieważ człowiek 
znajduje się na końcu tego łańcucha.

Żywność pochodzenia zwierzęcego 
w naszym kraju można ocenić jako bez-

pieczną dla zdrowia, ponieważ stwierdza-
ne stężenia szkodliwych związków jest 
niskie, na poziomie 30-40% dopuszczal-
nych limitów. Wyjątkiem bywają jedynie 
niektóre gatunki ryb bałtyckich. Zawyżone 
poziomy dioksyn i związków pokrewnych 
w rybach bałtyckich są problemem dla 
wszystkich krajów nadbałtyckich, przez co 
są powodem działań naprawczych podej-
mowanych przez Komisję Europejską. 

Zaostrzono limity 

W celu zapewnienia większego bezpie-
czeństwa, od roku 2012 wprowadzono za-
ostrzenia przepisów i obniżenie o 25% limi-
tów dla dioksyn we wszystkich kategoriach 
żywności. Zaostrzenia limitów wprowadzo-
no również dla pasz. Kontroli urzędowej 
podlegają przede wszystkim materiały pa-
szowe pochodzenia roślinnego i mineralne-
go: oleje roślinne, tłuszcz zwierzęcy, mleko 
i przetwory mleczne, jaja i produkty jajeczne, 
mączki rybne, prefiksy i mieszanki paszowe. 
W badanych paszach i materiałach paszo-
wych stężenia są jednak stosunkowo niskie.

Od momentu ogłoszenia „Strategii UE” 
(2001 r.) dążącej do obniżenia ekspozycji 
ludzi na dioksyny, Unia ogłosiła po 50 ak-
tów prawnych dotyczących badania diok-
syn i PCB w żywności. Świadczy to o ran-
dze problemu. n

Źródło: Dioksyny w łańcuchu żywnościowym - aktualne 
problemy - materiały szkoleniowe, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, prof. dr hab. Jadwiga Piskor-
ska - Pliszczyńska Oddział w Radomiu. Wrzesień 2015.

Problem dioksyn w łańcuchu żywnościowym
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Małgorzata Biercuk 
Oddział Bielice

Rozwój hodowli bydła mięsnego 
nastąpił w Polsce dopiero w la-
tach 90- tych XX wieku. W po-

równaniu z innymi krajami europejski-
mi nie ma u nas tradycji konsumpcji 
wołowiny, której spożycie w roku 2013 
wyniosło tylko 1,5 kg na osobę. Pomi-
mo tego zaczęliśmy doceniać wartość 
odżywczą tego mięsa oraz jego walory 
smakowe. Z tego powodu część rolników 
przestawia swoje gospodarstwa na pro-
dukcję bydła mięsnego. 

Bardzo ważnym zagadnieniem przy cho-
wie bydła mięsnego jest wybór odpowied-
niej rasy, najlepiej dostosowanej do warun-
ków środowiskowych. Przy jej wyborze 
należy przede wszystkim kierować się 
zapotrzebowaniem rynku, wymaganiami 
zwierząt oraz łatwością chowu przy mini-
malnych kosztach. 

Poniżej przestawiam najbardziej popu-
larne rasy bydła mięsnego występujące 
w Polsce. 

Angus - rasa wywodząca się ze Szko-
cji, reprezentująca wybitnie typ mięsny, 
zaliczana do ras wcześnie dojrzewających 
i szybko rosnących. W USA, w wyniku 
intensywnej selekcji, zwiększono dość 
istotnie ramy ciała, poprawiono umię-
śnienie i tempo wzrostu, przy zachowaniu 
istotnych cech, takich jak: przydatność do 
chowu pastwiskowego, łatwość porodu 
i dużą odporność na choroby. Dorosłe bu-
haje ważą 800-1000 kg, krowy 500-650 kg. 
Masa cieląt przy urodzeniu 30-35 kg. Przy-
rosty dobowe opasów 900-1000 g. Bydło 
tej rasy bardzo dobrze wykorzystuje pasze 
objętościowe, nawet te gorszej jakości, jak 
również gorsze żywienie. Dobrze znosi 
trudne warunki klimatyczne. Pozytywne 
cechy tej rasy występują również u mie-
szańców uzyskanych w wyniku krzyżo-
wania z bydłem mlecznym. Mięso posiada 
wybitną smakowitość, jest marmurkowate, 
delikatne, soczyste oraz drobnowłókniste.

Blonde d’Aquitaine - pochodzi z re-
jonów południowo-zachodniej Francji. 
W czasach średniowiecza przodkowie tej 

rasy pracowali jako zwierzęta pociągowe 
w rolnictwie oraz transporcie. Typ użytko-
wy - typowo mięsny. We Francji populacja 
tego bydła rośnie o 5% w skali roku i po-
woli dorównuje popularnością rasom Cha-
rolaise i Limousine. Bydło jest duże roz-
miarowo. Buhaje osiągają wagę 1000-1300 
kg, a krowy 700-900 kg. Pomimo dużych 
rozmiarów nie ma większych problemów 
z porodami, cielęta rodzą się z wagą 35-55 
kg. Matki są bardzo opiekuńcze, posiada-
ją silny instynkt stadny. Przyrosty dobowe 
opasów wynoszą 1200-1300 g. Blonde 
d’Aquitaine bardzo dobrze przystosowu-
je się do różnych warunków środowisko-
wych. Mięso pozyskane od bydła tej rasy 
jest delikatne i charakteryzuje się dobrą 
smakowitością.

Charolaise - pochodzi z centralnej Fran-
cji, zwierzęta użytkowane były niegdyś 
jako pociągowe. Charolaise jest najwięk-
szą mięsną rasą francuską. Dorosłe buha-
je osiągają buhaje osiągają wagę między 
1000 a 1400 kg, a krowy 750- 950 kg. 
Bydło posiada masywny kościec. Rodzące 
się cielęta osiągają wagę 40-45 kg. Duże 
cielęta to ciężkie porody, co niestety zdarza 
się dość często. Płodność krów jest niższa 
niż u innych ras. Zaletą tej rasy są szybkie 
przyrosty dobowe o 1300-1400g oraz brak 
ryzyka zbytniego przetłuszczania się tuszy. 
Bydło tej rasy powinno być żywione inten-
sywnie. Charolaise mają spokojny tempe-
rament, a tym samym są łatwe w obsłudze. 
Powinny być jednak prowadzone przez 
doświadczone osoby, ponieważ przy złym 
zarządzaniu można stracić nawet do 50% 
cieląt z powodu ciężkich porodów. Mięso 
posiada dobrą smakowitość.

Hereford - bydło tej rasy powstało 
w hrabstwie Herefordshire, w centralno- 
zachodniej Anglii. Jest to rasa mięsna śred-
niego kalibru, szybko dojrzewająca. Bydło 
jest wysoko cenione ze względu za dobre 
wyniki opasu na paszach objętościowych, 
takich jak zielonki i kiszonki, które są pa-
szami najtańszymi. Wołowina bogatsza 
w kwasy omega-3. Buhaje osiągają wagę 
pomiędzy 900-1300 kg, a krowy 600-700 
kg. Przyrosty dobowe opasów wynoszą 
ok. 1000 g. Zaletą tej rasy jest spokojny 
temperament, co wpływa korzystnie na 
bezpieczeństwo osób obsługujących sta-

do. Zwierzęta łatwo przystosowują się do 
nowych warunków klimatycznych. Here-
ford jest znany z łatwości wycieleń, bardzo 
dobrej płodności oraz produkcji wołowiny 
o wysokiej jakości. Bydło nie powinno być 
opasane do wysokiej wagi, ponieważ wte-
dy rośnie na nim spora tkanka tłuszczowa. 
Mięso charakteryzuje wybitna smakowi-
tość, jest marmurkowate oraz soczyste. 

Limousine - pochodzi z zachodniej 
części Masywu Centralnego we Francji, 
z rejonu centralnej i południowo-zachod-
niej części tego kraju. Dziś Limousine jest 
rozpowszechnione na całym świecie, a jej 
populacja zajmuje czołowe miejsce rów-
nież w Polsce. Jest to rasa mięsna śred-
niego do dużego kalibru. Zwierzęta dość 
szybko dojrzewają i mają silnie wykształ-
cony instynkt stadny. Temperament jakim 
są obdarzone pozwala im chronić cielęta 
przed niebezpieczeństwem, ale może też 
stwarzać problemy przy obsłudze stada. 
Dorosły buhaj osiąga wagę ponad 900 kg, 
a krowa średnio 650 kg. Cielęta rodzą się 
małe i nie wymagają ingerencji człowieka. 
Przyrosty dobowe wynoszą 1100-1300 g. 
Zwierzęta są odporne na niekorzystne wa-
runki środowiskowe, mogą być użytkowa-
ne ekstensywnie oraz intensywnie, dosko-
nale potrafią wykorzystywać pasze zada-
wane w gospodarstwie. Mięso jest bardzo 
smakowite, kruche i chude.

Piemontese - rasa wywodzi się z północ-
no-zachodnich Włoch, z regionu zwanym 
Piemontem, otoczonym przez Alpy. Rasa 
posiada średni kaliber i dość wcześnie doj-
rzewa. Buhaje ważą 850-1000 kg, a krowy 
600 kg. Cielęta rodzą się małe, lecz porody 
bywają często trudne ze względu na duże 
umięśnienie młodych. Poza tym cielęta 
w młodym wieku są delikatniejsze i trud-
niejsze w chowie w porównaniu do innych 
ras. Wydajność rzeźna wynosi ponad 70%, 
a przyrosty dobowe opasów 950-1050 g. 
Tusza i mięso są chude, o wysokich wa-
lorach smakowych i dietetycznych, ponie-
waż zawierają mało tłuszczu i cholesterolu. 
Pomimo że jest to typowa rasa mięsna, we 
Włoszech niektóre stada są użytkowane 
mlecznie, a z ich mleka wytwarza się słyn-
ne na całym świecie sery: Castelmagno, 
Bra, Raschera oraz Tome. Mięso wyróżnia 
bardzo dobra smakowitość.

Rasy bydła mięsnego
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Simental - rasa pochodzi z doliny rzeki 
Simmen w kantonie Bern, w Szwajcarii. 
Jest to bydło dużego kalibru, które może 
być użytkowane w dwóch celach - mięsnym 
oraz mlecznym. Jest to rasa wcześnie doj-
rzewająca. Buhaje ważą do 1300 kg, kro-
wy natomiast 700-900 kg. Cielęta rodzą się 
dość duże, co może powodować problemy 
z wycieleniem. Młode przy matkach szybko 
przyrastają ze względu na dużą mleczność 
(nawet 7000 kg mleka w okresie laktacji). 

Przyrosty dobowe wahają się w granicach 
1100-1300 g. Długowieczność rasy jej oraz 
odporność na choroby i niesprzyjające wa-
runki środowiskowe sprawiają, że jest to 
bydło bardzo popularne. Mięso uzyskane 
z Simentala posiada dobrą smakowitość. 

***
Polska posiada duży potencjał do ho-

dowli bydła mięsnego. Gleby niskiej ja-
kości i tereny nie użytkowane rolniczo 

mogą być bazą paszową. Bydło mięsne nie 
wymaga również kosztownego zaplecza 
technicznego, a dopłaty do jego produk-
cji (wprowadzone od tego roku) powinny 
również zachęcić rolników - jeśli nie do 
wprowadzenia jego chowu jako głównego 
kierunku działalności, to przynajmniej jako 
dodatkowego źródła uzyskania dochodu. n 

Źródła: 
1. www.pzhipbm 
2. www.portalrolniczy.info

Ewa Stasiak
Oddział Radom

Minęło kilka miesięcy od znie-
sienia kwot mlecznych - od 
tego czasu ceny mleka poszy-

bowały w dół nawet o 50%. Gospodar-
stwa utrzymujące się z produkcji mleka, 
szczególnie posiadające do 25-30 krów 
mlecznych, stanęły przed dylematem: 
Co robić dalej? Jak utrzymać się na 
rynku? Niektórzy próbują nadal produ-
kować mleko, a do tego dołączyć dodat-
kowe działalności, jak np. drobne prze-
twórstwo, z którego dochody uzależnio-
ne są jednak od korzystnych uregulowań 
prawnych. Jedną z poważnych alterna-
tyw jest przestawienie się z produkcji 
mleka na opas bydła mięsnego.

Wydaje się, że wiele za tym przemawia. 
Do opasu można zaadaptować istniejące 
budynki inwentarskie i wykorzystać posia-
daną bazę paszową. Od 2015 r. wprowa-
dzono dopłaty do bydła mięsnego mające 
zachęcić do prowadzenia tego kierunku 
produkcji. W krajach UE popyt na woło-
winę, szczególnie dobrej jakości wykazuje 
tendencje rosnące. Mięso z naszego kraju 
jest chętnie kupowane, bo jest dużo tańsze, 
nawet do 20 % niż w innych krajach Euro-
py Zachodniej. Najwięcej nabywców znaj-
duje w Niemczech i Włoszech. Otwierają 
się też powoli inne nowe rynki na Bliskim 
Wschodzie czy w Afryce Północnej.

Ceny nie zachęcają 

Jednak wygląda na to, że rozwój produk-
cji bydła mięsnego hamuje zbyt niska cena 

żywca na rynku krajowym. Wiosną 2015 r., 
gdy przestało funkcjonować kwotowanie 
produkcji mleka, za byki ras mlecznych 
można było uzyskać średnio ok. 6,3 zl/kg, 
nieco więcej za mieszańce z rasami mięsny-
mi - 7 zł/kg, gdy tymczasem koszt opasu by-
dła wynosił niewiele mniej tj. ok. 5,8 zł/kg. 

Od niedawna (listopad 2015) ceny by-
dła opasowego zaczynają kształtować się 
na nieco wyższym poziomie 7-8 zł/kg, ale 
za tym znów idą w parze rosnące koszty 
opasu, gdyż tegoroczna susza spowodo-
wała brak pasz i wzrost ich cen na rynku. 
Ponadto w kraju występuje niski popyt na 
wołowinę ze względu na jej wysokie ceny 
na rynku detalicznym i znaczne zubożenie 
społeczeństwa w ostatnich latach.

Projektowana stawka dopłaty do cho-
wu bydła opasowego 69 euro/szt., mają-
ca zachęcić do tego kierunku produkcji, 
w rzeczywistości spadła do 61,57 euro/szt. 
(261,37 zł/szt.).

Trudne warunki kontraktacji 

W niektórych rejonach (np. podwar-
szawskich) dochodzi brak punktów skupu, 
targowisk i uzależnienie od cen narzuca-
nych przez prywatne osoby handlujące 
bydłem opasowym. Wprawdzie dociera-
ją do rolników przedstawiciele zakładów 
mięsnych z propozycjami kontraktacji, ale 
na warunkach trudnych do zaakceptowania 
dla mniejszych gospodarstw. Przykładowo 
wymagany jest zakup od kontrahenta pasz 
oraz cieląt rasy mięsnej w cenie 17 zł za kg, 
które dodatkowo trzeba ubezpieczyć i już 
w wieku 15 miesięcy osiągnąć w wyniku 
opasu wagę 750 kg. Natomiast cena skupu 

bydła mięsnego już nie jest gwarantowana 
i ulega znacznym wahaniom, co stawia opła-
calność tego opasu pod znakiem zapytania.

Inne przeszkody 

Wysokie koszty materiału hodowlanego, 
tzn. wysokie ceny zakupu krów i cieląt by-
dła czystorasowego, zbyt niska opłacalność 
chowu bydła mięsnego, brak przewidywal-
ności i stabilności tego rynku nie zachęcają 
do zdecydowanych ruchów prowadzących 
do rezygnacji z produkcji mleka w gospo-
darstwach utrzymujących do 25-30 krów 
mlecznych i przechodzenia na chów bydła 
mięsnego. Produkcja mleka, która dostar-
cza nieduże, ale jak na razie stałe przycho-
dy, daje małą stabilizację gospodarstwom. 
Do tego dochodzą dodatkowe dochody ze 
sprzedaży wyprodukowanego przez rolni-
ków materiału rzeźnego i hodowlanego.

Jedyny warunek - opłacalność

Niemniej należy zauważyć, że zaznacza 
się proces stopniowego zmniejszania stada 
podstawowego krów mlecznych na korzyść 
większej ilości opasów produkowanych 
w małych gospodarstwach rolnych, ale są 
to byki ras mlecznych i mieszańcowych. 
Rolnicy jednak uważnie obserwują rynek 
i czekają na wyższe ceny żywca. Jeżeli 
opłacalność chowu bydła mięsnego znacz-
nie wzrośnie, to zapewne wielu zdecyduje 
się na rozwijanie tego kierunku produkcji 
jednocześnie rezygnując z utrzymywania 
stada krów mlecznych. n

Źródło: Top Agrar 5/2015

Bydło mięsne - alternatywą dla krów mlecznych?
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Barbara Karol
Oddział Ostrołęka

Tegoroczna susza przyczyniła się 
do zmniejszenia plonów pasz 
objętościowych przeznaczonych 

dla bydła. Pasza ta stanowi podstawę 
żywienia przeżuwaczy - połowa suchej 
masy w dawce pokarmowej powinna 
pochodzić z pasz objętościowych. Aby 
żywienie utrzymać na odpowiednim po-
ziomie, a tym samym nie ponieść strat 
finansowych, rolnicy szczególnie w tym 
roku już teraz muszą dokonać trudnego 
bilansu pasz. 

Przy coraz wyższej wydajności krów 
mlecznych przyzwyczailiśmy się do tego, 
że uprawy kukurydzy i traw zajmuję głów-
ny areał - bez tego nie bardzo wyobrażamy 
sobie produkcji mleka. Niestety, powta-
rzające się w ostatnich latach susze powo-
dują niskie plony zielonej masy z hektara, 
a przy słabo wykształconych kolbach sła-
bą jakość kiszonki. Susza jest szczególnie 
niebezpieczna w pierwszej połowie okresu 
wegetacyjnego kukurydzy, kiedy wykształ-
ca się aparat asymilacyjny oraz łodyga, da-
jące podstawę do wytworzenia się kolby. 
Ponieważ drugi i dalsze pokosy traw były 
coraz słabsze, a więc ilość i jakość sianoki-
szonki również jest niezadowalająca. Nie-
którzy rolnicy wykupują baloty z kiszonką 
pomimo bardzo wysokiej ceny.

Z wyżej wymienionych względów alter-
natywą powiększenia słabej bazy paszowej 
może być słoma pozostała po żniwach oraz 
produkty uboczne przemysłu rolno-spo-
żywczego, jak wysłodki buraczane, młóto 
browarniane i suszony wywar gorzelniany.

Wartość słomy 

Słoma jest dodatkiem paszowym o nie-
wielkich ilościach składników pokarmo-
wych. Jej rola to pozytywne oddziaływanie 
włókna na proces przeżuwania i wydziela-
nia soków trawiennych. Nieco wyższą war-
tość pokarmową ma słoma z roślin motyl-
kowych. Natomiast największe zastosowa-
nie ma słoma ze zbóż jarych, owsa i jęcz-
mienia. Średnia zawartość białka ogólnego 

waha się w niej od 3,1 do3,8%, a energii 
3,1-3,6 MJ/kg. Słomę najczęściej podaje 
się krowom o średniej wydajności do 4 kg, 
często jako dodatek do wozu paszowego, 
aby poprawić strukturę dawki pokarmo-
wej. Należy pamiętać, że powinna być ona 
dobrej jakości, bez objawów zapleśnienia 
i zepsucia.

Wysłodki buraczane…

…są produktem ubocznym wytwarza-
nym przy produkcji cukru. Tak wyprodu-
kowane wysłodki zawierają 90% wody. 
W skład ich suchej masy wchodzą węglo-
wodany, których ilość określa się na 80% 
i śladowe ilości tłuszczu, a związki azoto-
we to białko właściwe. Węglowodany są 
trawione przez florę żwacza. 

Wykorzystanie wysłodków buracza-
nych dla bydła jest możliwe podczas trwa-
nia kampanii cukrowej. Problemem jest 
transport i przechowywanie mokrych wy-
słodków. Oprócz skarmiania na bieżąco, 
wysłodki przeznacza się też do produkcji 
kiszonek. Dawki dla krów mlecznych to 
20-25 kg i 40-50 kg dla opasów. Nie po-
winno się stosować tej paszy dla krów 
wysokocielnych i jałowic. Zdecydowanie 
lepszą wersją są wysłodki prasowane, które 
w procesie obróbki tracą wodę, a ich sucha 
masa wynosi 20-24%. Mają one dużo wyż-
szą wartość energetyczną oraz zapewniają 
umiarkowany rozkład białka w żwaczu. 
Należy je skarmiać w okresie tygodnia - 
dłuższe przechowywanie powinno pod-
legać konserwacji. Jest to jedna z najtań-
szych pasz, dobra do komponowania dawki 
pokarmowej. Dawka dla krów mlecznych 
to 25-35 kg, a dla opasów 15-25 kg. 

Wysłodki są bardzo dobrym komponen-
tem do kiszonek z traw i roślin motylko-
wych. Dawka pokarmowa zawierająca 
wysłodki prasowane korzystnie wpływa 
na obniżenie poziomu mocznika w mleku. 
Nie należy ich jednak stosować w żywie-
niu krów zasuszonych, ze względu na dużą 
zawartość wapnia. 

Inną formą są wysłodki buraczane su-
szone, będące formą pośrednią między 
paszami objętościowymi a treściwymi. Ich 
stosowanie to 3 kg dla krów mlecznych 

i 8 kg dla opasów. Przed podaniem należy 
je namoczyć, ponieważ mają właściwość 
pęcznienia i zwiększania swojej objętości 
aż trzykrotnie. 

Młóto i wywar gorzelniany 

Młóto browarniane to pozostałości ziar-
na jęczmienia wykorzystywanego przy 
produkcji piwa. Jest paszą szczególnie 
przydatną w żywieniu krów mlecznych, 
ponieważ zawarte w nim białko (tyl-
ko w 45%) rozkłada się w żwaczu i w 
związku z tym dostarcza dodatkową ilość 
aminokwasów do jelita cienkiego. War-
tość młóta to 0,19 JPM/kg. Jest ono pa-
szą mlekopędną. Najlepsze efekty daje 
w połączeniu z kiszonką z kukurydzy lub 
z kiszonką z traw motylkowych zawierają-
cych dużą ilości białka łatwo ulegającego 
rozkładowi w żwaczu. Optymalna ilość 
młóta dla krowy w okresie laktacji to 8 kg,  
a dla opasów 2-3 kg na 100kg masy ciała. 
Jest paszą łatwo ulegającą pleśnieniu i ki-
śnięciu, nadaje się do zakiszania.

Suszony wywar gorzelniany otrzymuje-
my przy produkcji alkoholu. Jego wartość 
zależy od rodzaju użytego zboża, ale jest 
raczej wysoka ze względu na dużą ilość 
aminokwasów (lizyny, metioniny z cysty-
ną, tryptofanu i treoniny), witamin z gru-
py B, E i mikroelementów. W sprzedaży 
występuje w formie sypkiej, płatków lub 
peletu. W żywieniu krów mlecznych nale-
ży stosować 20-25% wywaru w mieszance 
treściwej dawki pokarmowej. n

Źródła: Opracowania Tadeusz Barowicz, Władysław 
Brejta -IZ- PIB w Krakowie

Czym uzupełnić niedobór pasz objętościowych 
w żywieniu bydła?
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Waldemar Roman
Oddział Poświętne

Zboża w strukturze zasiewów naszego 
rejonu stanowią znaczną część ogól-
nej powierzchni upraw rolniczych. 

W niektórych gospodarstwach areał ich 
uprawy oscyluje na poziomie 75% użytków 
rolnych, a w niektórych zajmują niemalże 
100% powierzchni. Z tego powodu warto 
zwrócić uwagę na te elementy agrotechniki, 
o których większość rolników doskonale wie, 
ale nie zawsze stosuje je w praktyce. Wyni-
ka to niekiedy z lekceważenia ich istotności 
i przyzwyczajeń, a czasami z przeświadcze-
nia o ich niskiej opłacalności. 

Każde „zaniechanie” w technologii auto-
matycznie odbija się na uzyskanym plonie 
i jego jakości. W naszym klimacie żniwa 
są tylko raz w roku i każdy błąd oznacza 
mniejszy dochód dla rolnika. 

Zasobność gleby

Warunki przyrodnicze w gospodarstwie trud-
no jest poprawić, ale właściwości chemiczne 
gleby można i należy kontrolować. Każdy 
rolnik powinien dysponować aktualną analizą 
chemiczną gleby, aby móc ocenić jej zasobność 
w podstawowe makroelementy (P, K, Mg) i na 
tej podstawie zaplanować odpowiednie nawo-
żenie pod konkretne rośliny. Wiedza ta szcze-
gólnie istotna jest na gruntach przejmowanych 
w użytkowanie, kiedy nie znamy ich zasobno-
ści i historii nawożenia. Na pewno zaoszczędzi-
my na nawożeniu, jeśli analiza gleby wykaże 
wysoką zawartość niektórych składników,  
a stracimy nawożąc „na oko”. 

Sprawdzanie składu chemicznego gleby ma 
coraz większe znaczenie, ponieważ ceny na-
wozów systematycznie wzrastają i stanowią 
one coraz większą część kosztów bezpośred-
nich. Analiza chemiczna określi nam także po-
ziom pH, czyli odczyn gleby, co jest elementar-
ną informacją dla rolnika na temat możliwości 
produkcyjnych jego ziemi. W przypadku ni-
skiego poziomu pH pierwszym zabiegiem jest 
uregulowanie odczynu poprzez wapnowanie. 
W przeciwnym wypadku nawożenie mineral-
ne jest znacznie mniej skuteczne, a większość 
kosztownych składników dostarczanych do 
gleby przechodzi w formy niedostępne dla ro-

ślin i nie przynoszą one oczekiwanego efektu 
produkcyjnego.

Dobór odmiany 

Rozważając prawidłową technologię 
uprawy zbóż zaczynamy od doboru gatun-
ku i odmiany na konkretne pole. Sugeruję, 
aby skorzystać z wyników COBORU - 
najłatwiej przez Internet (www.coboru.pl). 
Zasada powinna być taka: na słabsze gleby 
wybieramy odmiany o dłuższej słomie, któ-
re na ogół lepiej radzą sobie z okresowymi 
niedoborami wody, a na gleby lepsze od-
miany tzw. „krótkosłome”, co do których 
w pewnym stopniu możemy ograniczyć sto-
sowanie regulatorów wzrostu (szczególnie 
istotne w uprawie pszenżyta). 

Kwalifikowany materiał siewny

Kolejnym czynnikiem decydującym o koń-
cowym efekcie jest zdrowotność roślin. W tym 
momencie zachęcam do stosowania kwalifiko-
wanego materiału siewnego, który gwarantuje 
wyższą zdrowotność roślin dzięki odpowied-
niemu zaprawieniu (czego niektórzy rolnicy nie 
stosują lub wykonują mało skutecznie z powo-
du braków środków technicznych). 

Kwalifikowany materiał siewny oznacza, 
że zboże podlegało prawidłowej ochronie 
w trakcie produkcji, ziarno ma wysoką siłę 
kiełkowania i charakteryzuje je postęp bio-
logiczny. Dość wysoką cenę tego materia-
łu można sobie zrekompensować poprzez 
uzyskanie częściowego zwrotu poniesio-
nych kosztów (80 zł/ha) z Agencji Rynku 
Rolnego (www.arr.gov.pl).

Termin siewu

Warto też pamiętać o dotrzymywaniu 
optymalnych terminów siewu. Jest to czyn-
nik bez kosztowy, a mający duży wpływ 
na wielkość plonu. Przy wczesnym siewie 
zbóż można znacznie ograniczyć ilość wy-
siewanego ziarna, co zmniejszy koszty. 

Ochrona chemiczna

Chcąc uzyskać wysoki plon nie należy 
zapominać o ochronie fungicydowej, która 
w większości przypadków uprawy zbóż daje 

pozytywny efekt ekonomiczny. Tym większe 
ma to znaczenie, im większy procent w struk-
turze zasiewów zajmują zboża. Dodatkowo 
chcę podkreślić, że stosując zdrowe ziarno 
w żywieniu zwierząt, pozbawione mykotok-
syn produkowanych przez grzyby pasożytu-
jące na zbożach, uzyskujemy znacznie lepsze 
efekty produkcyjne wyrażone wzrostem przy-
rostów i wydajności.

O walce z chwastami rolnicy na ogół pamię-
tają, jednak często termin zabiegu jest niewła-
ściwie wybrany. Zabieg ten powinien być wy-
konany w miarę możliwości jak najwcześniej, 
gdy chwasty są w jak najwcześniejszej fazie 
rozwojowej, ale jednocześnie trzeba pamię-
tać o tym, że temperatura powietrza powinna 
umożliwiać pobranie substancji aktywnej pre-
paratu, czyli rośliny przed i po zastosowaniu 
środka ochrony powinny być w stanie inten-
sywnej wegetacji. Temperatura - zarówno zbyt 
wysoka (w przypadku fungicydów), jak i zbyt 
niska (w przypadku herbicydów) znacznie ob-
niża skuteczność stosowanych pestycydów.

Trzeba również pamiętać o rotacji prepa-
ratów, a tak naprawdę ich substancji aktyw-
nych, ponieważ niektóre preparaty różnią się 
jedynie nazwą handlową, a w rzeczywistości 
mają ten sam skład chemiczny. Ważne jest to 
o tyle, że patogeny występujące na planta-
cjach po kilkakrotnym stosowaniu tej samej 
substancji aktywnej na danym polu wytwa-
rzają osobniki posiadające odporność na 
określony preparat, co z roku na rok się nasi-
la (np. miotła zbożowa ma duże możliwości 
w tym zakresie). Należy baczniej przyglądać 
się także szkodnikom, które dotychczas nie 
wyrządzały większych strat w zbożach. Jed-
nak w roku 2013 pojawiło się duże zagroże-
nie pryszczarkiem zbożowym. Plon mogą 
znacznie obniżyć też takie szkodniki jak: plo-
niarka, mszyca i skrzypionka. Dlatego trzeba 
okresowo obserwować plantacje i w razie 
przekroczenia ekonomicznego progu szko-
dliwości zastosować odpowiedni insektycyd.

***
Podsumowując zachęcam, aby w roku 

wegetacyjnym 2015/2016 bardziej wni-
kliwie zadbać o poprawienie technologii 
uprawy zbóż, dzięki czemu efekt ekono-
miczny będzie pozytywny, a i satysfakcja 
z wyników własnej pracy większa, czego 
wszystkim rolnikom serdecznie życzę. n

Na co zwrócić uwagę uprawiając zboża?
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Tekst i zdjęcia: Marek Grzęda
Oddział Siedlce

Prawidłowy rozwój drzew oraz ich dobre plonowanie za-
leżą od wielu czynników. Wśród nich trzeba wymienić 
nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin oraz od-

powiednie zabiegi agrotechniczne, w tym przycinanie, będące 
niezbędnym elementem pielęgnacji. Pierwszy taki zabieg po-
winniśmy przeprowadzić bezpośrednio po posadzeniu. 

Celem produkcji sadowniczej jest osiągniecie jak najwyższych 
i najlepszych jakościowo plonów, i w tym celu powinniśmy ogra-
niczyć do minimum obcinanie pędów w dopiero co posadzonych 
drzewkach. Należy skracać tylko zbyt długie pędy, a ewentualne 
wycinanie całych uzależnić od ułatwienia przyjęcia się drzewka 
(jeżeli podczas wykopywania ze szkółki drzewka utraciły część 

systemu korzeniowego, zmniejszenie liczby pędów w części nad-
ziemnej ułatwi przyjęcie się ich w nowym miejscu).

W pierwszych latach uprawy drzew nie zaleca się mocnego 
przycinania, a jedynie formowanie korony i pędów bocznych. 
Zabieg powinniśmy rozłożyć na dwa etapy - zimowe cięcie oraz 
wycinanie, tzw. „wilków” latem. Cięcie zimowe powinno być wy-
konywane wtedy, kiedy nie przewidujemy już zbyt niskich tempe-
ratur mogących spowodować choroby drzew. Okres ten powinien 
przypadać na luty-marzec.

Zasady cięcia zimowego 
1. Wycinanie grubych gałęzi. Miejsce na pędy wieloletnie jest 
tylko na pierwszym piętrze korony. Unika się zostawiania gru-
bych konarów w wyższych partiach drzewa, gdyż są zbyt szerokie 
i zacieniają inne piętra, ponadto rodzą zbyt dużo owoców, które 
są przez to drobne. Najlepsze jakościowo plony dają młode pędy, 

Technik i  c ięc ia  drzew owocowych

Drzewko przed przycięciem Drzewko po przycięciu
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Cięcie na tzw. "okno"

Cięcie na czop

miejsce przecięcia

podpora

Wycinamy gałęzie 
nachodzące na siebie,
krzyżujące się, rosnące do 
środka i w górę

Należy unikać sytuacji, w której przewodnik przechyla 
się ku dołowi, przerasta podporę

Pędy wieloletnie
pozostawiamy tylko na 
1-szym piętrze korony

Techniki cięcia drzew owocowych

dlatego powinny one przeważać w podstawie korony oraz na prze-
wodniku.
2. Formowanie przewodnika. Należy unikać sytuacji, w której 
przewodnik przegina się ku dołowi. Często ma to miejsce, gdy 
przerośnie podporę, na której wspiera się drzewo. Zaleca się co-
roczne skracanie – z miejsca skrócenia wyrośnie kilka pędów, któ-
re wzmocnią przewodnik.
3. Prześwietlanie drzewa, cięcie na tzw. „okno”. Chcąc dostar-
czyć jak najwięcej światła do korony drzewa, pozbywamy się ga-
łęzi, które się ze sobą krzyżują oraz takich, gdzie jedna leży na 
drugiej. Wycinamy również konary martwe, chore i rosnące do 
środka. Wycinając gałęzie zaatakowane przez chorobę, np. „mącz-
niaka”, zmniejszamy ryzyko występowania tej oraz innych chorób.

Chcąc zapewnić odpowiednią ilość światła słonecznego zosta-
wiamy mniejszą ilość pędów pomiędzy konarami znajdującymi się 
w podstawie, a koroną drzewa. Pozwoli to również na dotarcie jak 
największej ilości preparatu podczas zabiegów pryskania. Światło 
słoneczne wpływa na wybarwienie, wielkość oraz zawartość cukru 
w owocach.
4. Cięcie na czop. Do tej pory zalecano wycinanie gałęzi w cało-
ści, czyli w miejscu, z którego wyrastają. Obecnie sugerowane jest 
pozostawianie kilkucentymetrowych pędów. Pozwala to na zosta-
wienie owoconośnych pędów oraz zmniejsza ryzyko powstawania 
chorób wokół ran.
5. Zabezpieczenie ran. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia cho-
rób grzybowych, powinno zabezpieczyć się rany po cięciu. W tym 
celu ranę pokrywa się środkiem z zawartością, fungicydu, lub in-
nym preparatem przeznaczonym do tego celu.

Cięcie letnie
Ważnym elementem przycinania drzew jest wycinanie, tzw. wil-

ków, czyli młodych pędów intensywnie wyrastających z podstawy 
oraz korony drzewa. Zabieg należy wykonać podczas letniego cię-
cia. Okres ten jest dogodny, gdyż wycięcie wilków latem powoduje 
ich mniejszą ilość w kolejnych sezonach. Wilki sugeruje się wyry-
wać, a nie wycinać. Zaleca się również zostawianie kliku pędów 
w koronie jako rezerwy dla jej odnowienia. Najlepszym okresem 
dla tego zabiegu jest czas od drugiej połowy lipca do końca sierpnia.

Cięcie letnie to najlepszy okres na przycinanie drzew czereśni 

oraz wiśni, ponieważ te gatunki są szczególnie narażone na choro-
by powstające w niskiej temperaturze. Grusze i śliwy można ciąć 
równocześnie z jabłoniami, czyli podczas cięcia zimowego.

Do wykonania zabiegów potrzebny jest odpowiedni sprzęt. 
Przede wszystkim chodzi o sekator oraz piłkę. Należy unikać naj-
tańszych narzędzi na rynku, gdyż ich ostrze wykonane jest z mate-
riałów o gorszej jakości i będzie miało krótszą żywotność. Cięcie 
wyższych partii drzew prowadzimy z drabin lub coraz częściej ze 
specjalnych platform samojezdnych, lub ciągniętych przez traktor. 
Pozwala to na przyspieszenie i ułatwienie prac.

Nieustanny postęp
Co roku należy aktualizować wiedzę dotyczącą przycinania roślin 

sadowniczych. Jak pokazują ostatnie lata, wiele z wymienionych wy-
żej zasad obowiązuje od kilku sezonów i zostało zaczerpniętych z roz-
wiązań zalecanych, m.in. w holenderskich sadach. Obecnie, w celu 
zintensyfikowania i przyspieszenia prac związanych z cięciem drzew 
owocowych, w towarowych sadach zachodniej Europy wykonuje się 
je etapowo, czyli np. I etap: formowania przewodnika, II etap: wyci-
nanie grubych gałęzi, itp… Przy takiej metodzie pracownik jest sku-
piony tylko na jednym zadaniu i szybciej wykonuje swoje obowiązki. 
Nie ma czasu na zastanawianie się w jaki sposób wykonać wszystkie 
zalecenia podczas jednego podejścia do drzewka.

Obserwując duże inwestycje podejmowane w polskim sadow-
nictwie w ostatnich latach oraz nasz wysoki udział w światowej 
produkcji owoców można prognozować, że w najbliższej przy-
szłości to nasi sadownicy będą wyznaczać trendy rozwojowe w tej 
gałęzi rolnictwa. n

WARUNKI PRENUMERATY 
w roku 2016

Do 24 stycznia 2016 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę 
Wsi Mazowieckiej od numeru 02/2016.
 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 
I kwartał  9,00 zł; 
II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.): 
I kwartał  14,85 zł; 
II kwartał  14,85 zł; 
III kwartał  9,90 zł; 
IV kwartał  14,85 zł; 
I półrocze  29,70 zł; 
II półrocze  24,75 zł;
roczna (11 wydań w roku)   51,45 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2016”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12
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Do spełnienia wymagań integro-
wanej ochrony roślin każdy 
użytkowany w gospodarstwie 

opryskiwacz powinien być sprawny tech-
nicznie oraz przejść niezbędne okresowe 
badania potwierdzone wymaganym ate-
stem ważnym trzy lata. Przygotowanie 
opryskiwacza do pracy obejmuje przede 
wszystkim: sprawdzenie stanu technicz-
nego elementów roboczych, dobór i ka-
librację rozpylaczy oraz dobór parame-
trów pracy i regulację maszyny.

Do zespołów podlegających sprawdzeniu 
zalicza się, między innymi: pompę, mie-
szadło, filtry, zawory sterująco-rozdzielcze, 
belkę polową i rozpylacze. Każdy z tych 
elementów jest ważny, ale największą 
uwagę przywiązuje się do sprawdzenia do-
kładności działania i regulacji rozpylaczy. 
Rozpylacze, nazywane popularnie dysza-
mi, wymagają sprawdzenia pod względem 
prawidłowości ustawienia na belce polowej. 
Każdy z rozpylaczy szczelinowych powi-
nien być ustawiony pod tym samym kątem 
w stosunku do osi podłużnej (kierunku jaz-
dy), co pozwala na uzyskanie równomierno-
ści rozkładu poprzecznego i dobre pokrycie 
powierzchni (w tym powierzchni piono-
wych) preparatem chemicznym. 

Czyścimy rozpylacze

Ważnym czynnikiem osiągania wysokiej 
skuteczności działania rozpylaczy jest ich 
czystość. Czyszczenie rozpylaczy jest do-
zwolone jedynie przy wykorzystaniu mięk-
kich szczoteczek. Zabronione jest używanie 
narzędzi o ostrych, twardych krawędziach, 
w tym drutu mogącego uszkodzić szcze-
liny rozpylacza, co pogorszy jakość opry-
sku. Skutkiem mechanicznego uszkodzenia 
dyszy jest na ogół zaburzenie strumienia 
wypryskiwanej cieczy i jej nierównomier-
ne rozłożenie na powierzchni plantacji. 
Miarą prawidłowości działania konstrukcyj-
nych zespołów odpowiedzialnych za roz-
prowadzanie cieczy jest dokładne zamyka-
nie wypływu cieczy z rozpylaczy po odcię-
ciu zasilania belki polowej, przekładające 

się na ograniczenie strat roztworu ze środ-
kiem chemicznym, w wyniku jego niekon-
trolowanego wypływu. Za dokładność wy-
pełnienia tego zadania odpowiedzialne są 
zawory przeciwkroplowe, których działanie 
powinno podlegać szczegółowemu spraw-
dzeniu przed rozpoczęciem sezonu oprysku.

Sprawdzamy kompletność 
rozpylaczy

 
Oceniając stan przygotowania rozpylaczy 

zwracamy uwagę na ich kompletność, co ozna-
cza wyposażenie w zestaw dysz pozwalający 
na ich dobór do danego oprysku pod wzglę-
dem ilości (dawki) rozprowadzanej na po-
wierzchni cieczy i wielkości kropel. Spełnienie 
stawianych wymagań, co do jakości oprysku, 
znacznie ułatwia szeroka gama dostępnych 
rozpylaczy, w tym rozwiązań różniących się 
pod względem wielkości tworzonych kropel 
(zwykłe i antyznoszeniowe), liczby strumieni 
(jedno i dwustrumieniowe), sposobu tworze-
nia kropli (szczelinowe, uderzeniowe i eżek-
torowe). Każda z opcji jest na ogół dostępna 
w określonych typoszeregach oznaczanych 
odpowiednimi symbolami i zróżnicowanymi 
kolorami. Rozmiary rozpylaczy są kodowa-
ne numerami i równocześnie kolorami, przy 
czym poszczególnym numerom są przypisane 
robocze wydatki pojedynczych dysz.

Pozostałe czynności kontrolne

Każdorazowo należy sprawdzać po-
ziom oleju w pompie. Należy posmarować 
wszystkie punkty, zgodnie z zaleceniami 
instrukcji smarowania. Trzeba również 
sprawdzić stan techniczny przewodów hy-
draulicznych i opasek zaciskowych (czy nie 
są popękane i czy nie ma widocznych prze-
cieków z elementów układu hydraulicznego 
opryskiwacza). Ponadto należy sprawdzać 
ciśnienie w powietrzniku pompy i w przy-
padku znacznego jego spadku uzupełnić do 
wymaganego poziomu tak, aby nie było pul-
sacji cieczy podczas wykonania zabiegu.

Zawieszamy opryskiwacz 
na ciągniku

Należy przy tym wykonać następujące 
czynności:

• zdemontować belkę zaczepową do narzę-
dzi z cięgieł dolnych trzypunktowego ukła-
du  zawieszenia (TUZ),
• podjechać ciągnikiem dostatecznie blisko 
do ramy maszyny,
• wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk 
ze stacyjki i zaciągnąć hamulec ręczny,
• założyć cięgła dolne ciągnika (najpierw 
lewe, a następnie prawe) na czopy opryski-
wacza i zabezpieczyć je typowymi prze-
tyczkami,
• dla uniknięcia wychyleń bocznych opry-
skiwacza należy napiąć łańcuchy boczne 
cięgieł dolnych ciągnika,
• połączyć ucho łącznika górnego sworz-
niem z opryskiwaczem i zabezpieczyć ty-
pową przetyczką,
• założyć wał przegubowo-teleskopowy na 
końcówkę WPM opryskiwacza i końców-
kę WOM ciągnika, zapiąć łańcuch osłony 
wału do osłony WPM maszyny i ciągnika,
• połączyć przewód hydrauliczny do gniaz-
da hydrauliki zewnętrznej ciągnika (w 
opryskiwaczu z hydraulicznym unosze-
niem belki),
• zamocować przenośne tablice świetlno-
-ostrzegawcze oraz tablicę wyróżniającą 
pojazdy wolnobieżne,
• dokonać poziomowania poprzecznego za 
pomocą prawego wieszaka układu zawie-
szenia ciągnika,
• dokonać poziomowania wzdłużnego 
(ustawienia opryskiwacza w pozycji pio-
nowej) za pomocą łącznika górnego układu 
zawieszenia,
• podnieść opryskiwacz na wymaganą wy-
sokość.

Ostatnie czynności

Wodę nalewamy za pomocą węża z hy-
drantu lub specjalnego zbiornika. Do opry-
sku należy stosować wyłącznie czystą 
wodę i zawsze nalewać ją przez sito wle-
wowe, aby zapobiec przedostawaniu się do 
zbiornika zanieczyszczeń.

Uwaga! Nie można dopuścić, aby wąż 
napełniający znajdował się w zbiorniku 
opryskiwacza. Należy go utrzymywać 
na zewnątrz zbiornika, kierując wylot 
do otworu wlewowego. Bezpośrednia 
styczność węża wlewowego ze środkami 

Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy 
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chemicznymi w zbiorniku może dopro-
wadzić do skażenia źródła wody.

Końcowym etapem, który poprzedza 
podjęcie pracy opryskiwaczem polowym, 
jest kompleksowe sprawdzenie dokład-
ności jego działania, przy uwzględnieniu 
równomierności pracy poszczególnych 

rozpylaczy. Próba sprawdzająca, wykony-
wana na postoju, polega na zebraniu cieczy 
roboczej (w tym przypadku czystej wody) 
z pojedynczych rozpylaczy w ustalonym 
czasie pracy maszyny i porównaniu ilości 
wypryskanej cieczy z każdej z dysz. Do 
gromadzenia cieczy można wykorzystać 

proste pojemniki (przykładowo wyskalo-
wane butelki) po to, aby na podstawie po-
miaru porównać ilość cieczy pochodzącej 
z poszczególnych dysz. Różnica między 
pomiarami, tj. ilością cieczy pochodzącej 
z każdego rozpylacza nie powinna odbie-
gać od średniej o więcej niż 5%. n

Waldemar Witek
Oddział Radom

Wpływ zmian klimatu na rol-
nictwo wyraża się w zmianie 
warunków atmosferycznych 

dla produktywności upraw, w tym wa-
runków termicznych, sum opadu at-
mosferycznego, częstotliwości i inten-
sywności zjawisk ekstremalnych oraz 
plonowania roślin, czyli ich wymagań co 
do sposobu uprawy i nawożenia. W grę 
wchodzą również czynniki erozyjne, de-
gradacja materii organicznej w glebie 
oraz występowanie i nasilenie chorób 
oraz szkodników roślin uprawnych.

W numerze 12/2013 „Wsi Mazowieckiej” 
ukazał się mój artykuł pt.: „Zmiany klimatu 
a rolnictwo” i konkluzja z tych artykułów 
jest następująca: zmiany w klimacie mają 
charakter globalny, a bezpośrednią ich przy-
czyną jest efekt cieplarniany, czyli nadmier-
na emisja gazów CO2 do atmosfery. Nato-
miast przewidywanymi zmianami parame-
trów klimatycznych dla rolnictwa w Polsce 
centralnej są: podwyższenie temperatury 
powietrza (głównie zimą), zwiększenie 
opadów zimowych, opóźnienie terminu po-
czątku zimy, skrócenie zimy, a tym samym 
przyspieszenie wiosny oraz zwiększenie 
częstości występowania zjawisk ekstremal-
nych (powodzie, gradobicia, susze).

Brak wody 

Obecnie w Polsce centralnej woda staje 
się czynnikiem ograniczającym wydajność 
produkcji roślinnej. Skutki suszy są nie-
zwykle dotkliwe z uwagi na to, że więk-
szości gleb to gleby lekkie, o małej pojem-
ności wodnej.

Jeśli nie kiszonka z kukurydzy, to co w zamian? cz. 1

Skutki suszy gle-
bowej powinniśmy 
rozważać w aspek-
cie gleby i prawi-
dłowego nawożenia 
upraw. Bardzo duży 
wpływ na gromadze-
nie wody w glebie 
mają jej właściwości 
fizykochemiczne, 
a przede wszystkim 
tzw. „polowa po-
jemność wodna”. 
Parametr ten ma 
bezpośredni związek 
z możliwością za-
trzymania określonej ilości wody przedo-
stającej się do gleby wraz z opadami i do-
stępności składników pokarmowych. 

Polowa pojemność wodna gleby zależy 
od jej struktury i składu mechanicznego. 
Gleby ciężkie, zawierające duże ilości czą-
stek drobnych (ilastych), posiadają dużą 
pojemność wodną, natomiast gleby lekkie, 
przepuszczalne - bardzo małą. Nie mamy 
wpływu na skład mechaniczny gleby, może-
my tylko wpływać na jej strukturę i odczyn 
(wapnowanie). Aby w glebie wytworzy-
ła się prawidłowa struktura, odpowiednia 
dla dobrego zatrzymania wody, niezbędna 
jest przede wszystkim obecność próchnicy 
posiadającej zdolność „sklejania” cząstek 
gleby tworzących trwałe gruzełki (agrega-
ty). Próchnica potrafi zatrzymywać bardzo 
duże ilości wody. Podstawowe znaczenie 
dla gleby ma więc wprowadzenie masy or-
ganicznej, jako źródła próchnicy (obornik, 
słoma, nawozy zielone i prawidłowy pło-
dozmian). Zmiany klimatu wymuszają też 
potrzebę wykonania uprawek pożniwnych 
w celu jak najszybszego przerwania paro-
wania wody.

Bilans paszowy

W warunkach suszy brakuje pasz dla 
zwierząt gospodarskich, jedną z przy-
czyn jest brak bilansu paszy. Porównanie 
zapotrzebowania zwierząt na pasze z ich 
produkcją w polu jest ważną informacją dla 
rolnika-hodowcy i daje odpowiedź na pyta-
nie „czy w tym roku wystarczy pasz”? Ta 
informacja pozwala na podejmowanie sku-
tecznych i przemyślanych decyzji. Ponadto 
uświadamia rolnika o potrzebie posiada-
nia rezerwy paszowej w postaci kiszonki 
w pryzmie (na rezerwę każdego roku trze-
ba przeznaczać nową pryzmę kiszonki).

Bilansować należy pasze treściwe, zie-
lonki, siano i słomę. Każdy rolnik-hodow-
ca powinien oszacować zasoby zgroma-
dzonych pasz z uwzględnieniem poplonów 
i wszystkich możliwych źródeł ich uzupeł-
nienia.

Drugą przyczyną jest uprawa kuku-
rydzy tylko na kiszonkę, co w warunkach 
przedłużającej się suszy zaobserwowali-
śmy w roku 2015. Rolnicy przestali się in-

dokończenie na str. 24
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teresować uprawą innych roślin na paszę. 
Podstawowe pytanie jest takie: Jeśli nie 
kiszonka z kukurydzy w żywieniu bydła, to 
co w zamian? Jakie rośliny uprawiać? 

Oto odpowiedź: 

Ø rośliny z upraw polowych w plonie 
głównym (trawy, motylkowate drobnona-
sienne oraz ich mieszanki z trawami, całe 
rośliny zbożowe, mieszanki zbożowo-
-strączkowe czyli GPS, i inne),
Ø rośliny z upraw polowych w plonie do-
datkowym (poplony ozime i letnie),
Ø uprawy trwałe (renowacja łąk).

GPS - kiszonki z mieszanek 
strączkowo-zbożowych

Kiedy istnieje ryzyko uprawy kukury-
dzy, lub w gospodarstwach jest nadmierny 
udział kukurydzy w strukturze zasiewów, 
wskazane jest jej zastępowanie mieszan-
kami strączkowo-zbożowymi (GPS). GPS 
jest jedną z ważniejszych pasz w żywie-
niu krów mlecznych w Izraelu, gdzie stada 
mleczne są najbardziej wydajne na świe-
cie.

Najbardziej polecane do uprawy są mie-
szanki grochu siewnego ze zbożami jary-
mi, pszenicą lub owsem (ze względu na 
krótki okres wegetacji od wschodów do 
zbioru). Gdy dodatkowo zostaną wzboga-
cone wsiewką z traw, pozwoli to na uzy-
skanie wysokiego plonu rzędu 8,0-10,0 ton 
suchej masy z 1 ha. 

Mieszanki GPS można uprawiać na 
zielonkę do skarmiania bezpośredniego, 
lub na kiszonkę. Kiszonki z GPS stano-
wią doskonałą paszę dla bydła mlecz-
nego i opasowego. Optymalny termin 
zbioru GPS-u na kiszonki przypada na 
okres od fazy płaskiego strąka do fazy 
mleczno-woskowej dojrzałości nasion 
grochu. Zielonkę można zakiszać w sys-
temie zbioru jedno- lub dwufazowego,  
a zastosowanie konserwantów pozwala 
dodatkowo podwyższyć jakość kiszo-
nek. 

Kiszonka z mieszanek strączkowo-zbo-
żowych, w porównaniu do kiszonek z ku-
kurydzy, zawiera więcej białka, a mniej 
węglowodanów, czyli jest paszą mniej 
energetyczną. Strawność składników po-
karmowych jest zbliżona do strawności 
składników pokarmowych kiszonki z ku-
kurydzy.

Mieszanki traw z lucerną

Mieszanki te zapewniają wysokie i sta-
bilne plony przez 3-4 lata - przy 4 poko-
sach w sezonie plony mieszanki wynoszą 
70-80 t/ha.

Skład mieszanki: lucerna 30% + Festu-
lium 40% + życica trwała (rajgras angiel-
ski) 20% + życica wielokwiatowa (rajgras 
włoski) 10%. Norma wysiewu: 30 kg/ha.

Mieszanki nie można wysiewać na grun-
tach podmokłych i kwaśnych (<6 pH) oraz 
po roślinach motylkowatych. Niedopusz-
czalny jest siew po kukurydzy odchwasz-
czonej herbicydami triazynowymi.

Są dwie technologie wysiewu mieszanek 
traw z lucerną. Pierwsza to jako wsiewka 
w jęczmień jary zbierany na ziarno (mie-
szanka 27 kg/ha, jęczmień jary 100 kg/ha), 
lub jako wsiewka w owies zbierany na zie-
lonkę (mieszanka 37 kg/ha, owies 160 kg/
ha). Druga to siew bez rośliny ochronnej 
(czerwiec-lipiec).

Zagospodarowanie plonu mieszanki: 
bezpośrednie skarmianie dla zwierząt prze-
żuwających (bydło, owce), na siano, lub 
przygotowanie sianokiszonki poprzez pod-
suszenie.

Lucerna w czystym siewie

Lucerna może być przeznaczana do bez-
pośredniego skarmiania na siano, susz, 
sianokiszonkę lub kiszonkę. Może być 
stosowana w żywieniu wysoko wydajnego 
bydła, owiec, trzody i drobiu, jako pasza 
jest chętnie pobierana i wysoko strawna. 
Lucerna jest rośliną wieloletnią (2-3 letnią) 
i wielokośną. W naszych warunkach klima-
tycznych zbiera się 4, a nawet 5 pokosów 
w ciągu roku. Plon z 1 ha może dochodzić 
do 50-65 ton zielonki/rok. W jednym roku 
można zebrać z 1 ha lucernika około 2 000 
kg (2 tony !) wartościowego białka.

Zastrzeżenia związane z wymagania-
mi glebowymi przy uprawie lucerny 
w czystym siewie są następujące: Nie na-
leży uprawiać lucerny na glebach: zakwa-
szonych, piaszczystych, torfowych, o wy-
sokim poziomie wód gruntowych, bardzo 
zwięzłych.

Zastrzeżenia związane ze stanowi-
skiem w zmianowaniu: nie uprawiać po 
roślinach motylkowych, zwrócić uwa-
gę na herbicydy stosowane w roślinach 
przedplonowych, zwłaszcza kukurydzy; 
nie uprawiać na stanowiskach zachwasz-
czonych.

Mieszanki traw z motylkowymi

Mieszanki jednoroczne traw z roślina-
mi motylkowymi:
Ø koniczyna perska 10 kg + życica wester-
woldzka 20 kg.
Mieszanki 2-letnie:
Ø koniczyna czerwona 10 kg + życica wie-
lokwiatowa 15-18 kg, 
Ø koniczyna czerwona 6 kg + koniczyna 
biała 4 kg + życica wielokwiatowa 12 kg + 
kupkówka pospolita 10 kg.

Mieszanki jednoroczna i dwuletnia mogą 
być przeznaczone na siano i kiszonkę,  
i mogą być uprawiane na gruntach ornych. 
Plonują dobrze na suchych stanowiskach.

Mieszaniec sorgo z trawą sudańską

Mieszaniec sorgo z trawą sudańską jest 
rośliną jednoroczną. W odróżnieniu od 
kukurydzy i sorgo można z niego uzyskać 
2-3 pokosy zielonki w ciągu sezonu. Cha-
rakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, 
zwłaszcza na początku wegetacji oraz po 
skoszeniu. Plon mieszańca można przezna-
czyć na zielonkę, kiszonkę, sianokiszonkę 
lub siano. Mieszaniec sorgo z trawą sudań-
ską znosi niedobory wody w glebie. Jest 
odporny na suszę i przydatny do uprawy 
na glebach lekkich i piaszczystych. Termin 
wysiewu przypada na połowę maja, gdy 
gleba ogrzeje się do temperatury ok. 12°C. 
Plony mieszańca to 12-25 ton suchej masy 
z 1 ha.

Brachina

Brachina - roślina pastewna wyhodo-
wana w Polsce ze skrzyżowania diploidal-
nego rzepiku ozimego z kapustą chińską. 
Szczególnie przydatna jest w żywieniu 
bydła i trzody chlewnej. Jest najtańszą po-
plonową i ścierniskową rośliną, odznacza 
się ogromną wydajnością masy zielonej. 
Charakteryzuje się wczesnym terminem 
produkcji masy zielonej, silnie odrasta 
(nawet przy niskich opadach), odznacza się 
średnimi wymaganiami glebowymi, jest 
doskonałym przedplonem pod buraki 
(redukuje ilość nicieni w glebie). Brachi-
nę można uprawiać w: poplonie ozimym, 
wiosennym siewie głównym oraz poplonie 
ścierniskowym. n

Od Redakcji: Dokończenie artykułu w na-
stępnym numerze „Wsi Mazowieckiej”.

dokończenie ze str. 23
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Urszula Pawlikowska
Oddział Radom

Bobik jest rośliną strączkową ce-
chującą się dużym potencjałem 
plonowania, na poziomie 3-6 t/ha. 

Jego nasiona zawierają 26-32% białka 
ogólnego i dostarczają wysokobiałkowej 
paszy - zarówno w formie nasion, jak 
i zielonej masy - oraz zwiększają żyzność 
gleb wzbogacając je w azot. Bobik jest 
dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza 
pszenicy ozimej. Ponieważ rozwija silny 
palowy system korzeniowy sięgający po-
nad 1 m, potrafi pobrać składniki pokar-
mowe niedostępne dla innych roślin. 

Wymaga gleb żyznych, dobrze uwilgot-
nionych, o odczynie obojętnym. Ze wzglę-
du na duże potrzeby wodne, plonuje najle-
piej na glebach o wysokiej kulturze. Ma za 
to małe wymagania co do temperatury.

Uprawa i nawożenie
Przedplonem dla bobiku mogą być różne 

gatunki, z wyjątkiem motylkowych. Naj-
częściej uprawia się go po zbożach w 3-4 
roku po oborniku. Jako roślina fitosanitarna 
hamuje rozprzestrzenianie się chorób roślin. 

Po zbiorze przedplonu należy wykonać ze-
spół uprawek pożniwnych. Gleby o pH poni-
żej 5,5 powinno się zwapnować, najlepiej za-
raz po zejściu z pola przedplonu, dawką 1,5-3 
t/ha CaO. Wyższe dawki wapna stosujemy na 
gleby cięższe i bardziej kwaśne.

Nawozy fosforowe i potasowe najlepiej 
zastosować jesienią, przed wykonaniem orki. 
Nawożenie mineralne zalecane w warunkach 
produkcyjnych to: 60-120 kg/ha fosforu oraz 
80-140 kg potasu (w zależności od komplek-
su glebowego i zasobności gleby). Wiosenne 
zastosowanie nawozów fosforowo-potaso-
wych może powodować opóźnienie siewu, 
co wpływa negatywnie na rośliny. 

Bobik jest rośliną intensywnie rosnącą, 
dlatego na słabszych stanowiskach wyma-
ga zastosowanie startowej dawki azotu 20-
30 kg/ha, podawanej przedsiewnie, wiosną.

Siew
Należy siać go jak najwcześniej, jeżeli 

tylko stan gleby na to pozwoli. Wcześniej 
wysiane nasiona dają pewność, że roślina 
będzie lepiej ukorzeniona i lepiej zawiąże 

strąki, które równomiernie dojrzeją. Okres 
wschodzenia nasion trwa 3-4 tygodnie, 
kiełkują w temperaturze 3-4oC i znoszą 
wiosenne przymrozki do -8oC. 

Termin siewu przypada na drugą deka-
dę marca lub początek kwietnia. Wczesny 
termin sprzyja dobremu rozwojowi syste-
mu korzeniowego, co zmniejsza podatność 
roślin na suszę i umożliwia ich szybką 
jarowizację. Głębokość siewu bobiku po-
winna wynosić 8 cm na glebach zwięzłych 
i 10 cm na lżejszych, a rozstawa rzędów 
15-25 cm. Obsadę należy dostosować do 
odmiany - dla odmian niesamokończących 
wynosi ona 45-50 szt./m2, a dla odmian sa-
mokończących 55-60 szt./m2. 

Bobik ma wysoką masę tysiąca nasion 
i orientacyjna ilość wysiewu (w zależności 
od MTN) wyniesie 220-300 kg/ha. Rośliny 
bardziej zagęszczone nie wytworzą strąków 
dolnego i środkowego piętra, co obniży plon. 

Materiał siewny powinien być wysokiej 
jakości. Bezpośrednio przed siewem należy 
wykonać szczepienie nasion Nitraginą za-
wierające bakterie brodawkowe Rhizobium.

Zwalczanie chwastów
Ochrona plantacji przed zachwaszcze-

niem jest ważnym warunkiem uzyskania 
wysokich plonów. Dość skutecznym i tanim 
zabiegiem jest przedsiewne i posiewne bro-
nowanie zasiewów. Wpływa ono korzystnie 
na przewietrzenie gleby i stwarza dobre 
warunki do wytworzenia brodawek korze-
niowych. Bronowanie plantacji należy prze-
prowadzić w okresie od siewu do początku 
wschodów, co 5-7 dni, po rozwinięciu 1-2 li-
ści oraz przy wysokości roślin około 10 cm.

Chemiczne zwalczanie chwastów można 
stosować po siewie i w czasie początkowego 
rozwoju roślin. Skuteczność działania herbi-
cydów doglebowych zależy od rodzaju za-
chwaszczenia, wilgotności gleby i przebiegu 
pogody. Po ich zastosowaniu nie należy bro-
nować pola. Dobór środków chwastobójczych 
- zgodnie z zaleceniami i preparatami zareje-
strowanymi do stosowania w uprawie bobiku.

Szkodniki i choroby
Do najważniejszych i najczęściej wystę-

pujących szkodników bobiku należą:
• oprzędziki, które pojawiają się zaraz po 
wschodach; dorosłe owady uszkadzają 
blaszki liściowe, natomiast larwy niszczą 

brodawki korzeniowe roślin;
• mszyce, których nasilenie występowania 
przypada na czerwiec, w okresie zawiązy-
wania pąków kwiatowych do wykształca-
nia strąków; bezpośrednie skutki żerowa-
nia mszyc są widoczne w postaci osłabie-
nia i zahamowania wzrostu roślin, więdnię-
cia i opadania kwiatów oraz zmniejszenia 
ilości zawiązanych strąków;
• strąkowiec bobowy jest szkodnikiem trud-
nym do zwalczania, ponieważ chrząszcze po-
jawiają się już w momencie kwitnienia; sami-
ce składają jaja na zawiązywanych strąkach, 
a larwy wgryzają się do nich i żerują wewnątrz 
nasion - może to obniżyć plon nasion o 20%. 
 Największe szkody na plantacji bobiku 
wyrządzają grzyby z rodzaju FUSARIUM 
powodujące następujące choroby:
• czekoladowa plamistość jest jedną z groź-
niejszych chorób, występuje na liściach 
i strąkach; porażenie strąków może powo-
dować ich pękanie i obsypywanie się nasion; 
rozwojowi choroby sprzyja nadmiar wilgoci, 
wysoka temperatura, gęsty siew, niskie pH 
oraz deficyt fosforu i potasu;
• askochytoza bobiku to choroba, która 
przenosi się wraz z nasionami, poraża li-
ście, łodygi, strąki oraz nasiona;
• rdza bobiku objawia się żółtawymi 
plamkami na roślinie; w późniejszym okre-
sie silnie poraża rośliny, które stopniowo 
żółkną i przedwcześnie zamierają; planta-
cję należy opryskiwać zapobiegawczo, lub 
natychmiast po wystąpieniu pierwszych 
objawów choroby w postaci plam. 

Chemiczną ochronę przeciwko szkodni-
kom i chorobom należy stosować zgodnie 
z dopuszczonymi środkami do obrotu.

Zbiór
Bobik bez problemu można zbierać 

kombajnem, gdyż dojrzewa stosunkowo 
równomiernie. Termin zbioru przypada 
w sierpniu, gdy ściemnieje około 80% strą-
ków, a zawartość wody w nasionach będzie 
wynosiła 30%. Dobrze prowadzona planta-
cja bobiku nie wymaga desykacji. n

Źródła: 

1. Uprawa roślin strączkowych w Polsce, praca zbio-
rowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
FAPA, Warszawa 2013,
2. www.hr-strzelce.pl,
3. Bobik na najlepsze gleby, Jacek Daleszyński, Top 
Agrar Polska 12/2014.

Bob ik  na  nas iona
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O dobroczynnym działaniu miodu i innych produktów 
pszczelich chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Czy 
jednak zdajemy sobie sprawę jak szerokie jest zasto-

sowanie apiterapeutyków w lecznictwie? Przysłowie niemiec-
kie mówi: „Jeden ul może odebrać chleb dziesięciu lekarzom” 
- i właśnie to przesłanie chcę wykazać w tym akrytkule.

Propolis, czyli kit pszczeli, mający także działanie przeciw-
bakteryjne, powstaje z lepkich substancji żywicznych, które 
pszczoły pozyskują z pączków drzew i ziół. W języku greckim 
„propolis” oznacza „przedmurze miasta” i termin ten doskonale 
obrazuje znaczenie tej substancji w ulu - pszczela rodzina pokry-
wa nią wszystkie elementy wewnętrzne i uszczelnia gniazdo, co 
przede wszystkim zabezpieczenie wnętrze ula przed rozwojem 
drobnoustrojów.

W propolisie występuje kilkaset różnych związków chemicz-
nych: flawonoidów, kwasów fenolowych, estrów aromatycznych, 
alkoholofenoli, ketofenoli, kumaryny, substancji lipidowych i wo-
skowych, biopierwiastków, witamin, związków białkowych. Silne 
przeciwbakteryjne działanie wynika z kumulacji właściwości tych 
składników. Propolis może znaleźć zastosowanie lecznicze w wie-
lu dolegliwościach: ginekologicznych (m.in. zapaleniu pochwy 
i szyjki macicy), układu moczowo-płciowego, przy chorobach 
nowotworowych, chorobach żylakowych, zapaleniu wątroby i ne-
rek, przy schorzeniach dziąseł, przy chorobie wrzodowej żołądka, 
zakażeniach skóry, leczeniu chorób układu oddechowego - profi-
laktycznie oraz leczniczo przy grypie i przeziębieniach, ponadto 
działa odtruwająco. 

Propolis można nabyć w każdej aptece w postaci już gotowych 
leków (np. EEP - etanowego ekstraktu propolisowego). Ekstrakt 
można również otrzymać samemu, rozpuszczając 5-15 dag propo-
lisu w 0,5 l 70% etanolu.

Mleczko pszczele… 

…jest wydzieliną ślinianek pszczół-robotnic, wytwarzają je 
pszczoły karmicielki i karmią nim młode larwy Swoją konsysten-
cją przypomina śmietanę, ma biały kolor i lekko kwaśny smak. 
W jego skład wchodzą hormony, aminokwasy i enzymy. Produkt 
ten ma wiele dobroczynnych właściwości: wzmaga koncentrację, 
działa uspokajająco i regenerująco, reguluje przemianę materii, 
doskonale sprawdza się przy braku łaknienia, leczy niewydolność 
jajników, wspomaga leczenie anemii, pomaga w leczeniu chorób 
układu krążenia, obniża poziom cholesterolu, leczy choroby ukła-
du pokarmowego, wspomaga terapię antynowotworową, działa 
moczopędnie i wspomaga kurację antyalkoholową, zapobiega 
powstawaniu marskości wątroby, podwyższa odporność organi-
zmu na zakażenia, działa jak afrodyzjak - przyspiesza dojrzewanie 
płciowe i wzmaga aktywność płciową

Dobroczynne właściwości mleczka pszczelego można wyko-

rzystać, przyjmując go w postaci gotowych preparatów dostęp-
nych w aptekach: tabletek, proszków, maści, kremów i płynów. 

Pyłek kwiatowy

Pozostaje cudem wszech czasów, całkowicie naturalnym produk-
tem łatwo dostępnym dla każdego. Eksperci od dawna uznawali py-
łek kwiatowy za silny środek leczniczy i źródło sił rozrodczych Jest 
produktem przyniesionym przez pszczoły w koszyczkach pyłko-
wych znajdujących się na ich odnóżach. Uznano go za najbogatszy 
pod względem odżywczym produkt roślinny. Skład pyłku sprawia, 
że ma on niezastąpione właściwości regenerująco-wzmacniające. 
Stanowi nieocenione źródło aminokwasów, zarówno endo- jak i eg-
zogennych, monosacharydów, enzymów, witamin, fosfolipidów, 
fitohormonów, kwasów organicznych, biopierwiastków i in. Wła-
ściwości antybakteryjne, regenerujące, detoksykujące i odżywcze 
pyłku znalazły zastosowanie w leczeniu i profilaktyce wielu scho-
rzeń, m.in.: miażdżycy, chorób gruczołu krokowego, wtórnej nie-
dokrwistości, dolegliwościach jelitowych, nadciśnieniu, chorobach 
układu oddechowego i skóry. Kuracja pyłkowa wzmaga kondycję, 
podnosi sprawność umysłową oraz wpływa korzystnie na odporność 
organizmu. Pyłek bardzo dobrze sprawdza się, również w przypad-
ku chorób cewki moczowej, zaburzeń trawienia i przemiany materii, 
niewydolności układu krążenia i zawału serca. Regeneruje łamliwe 
włosy i paznokcie, działa detoksykacyjnie. Ma także właściwości 
antydepresyjne i uspokajające. Wspomaga również leczenie cukrzy-
cy, obniżając poziom cukru we krwi.

Kuracja pyłkowa 

Polega ona na przyjmowaniu suchego pyłku na czczo. Kurację na-
leży zacząć od porcji kilkugramowych (jedna czubata łyżeczka, to ok. 
8 gramów pyłku) i stopniowo zwiększać dawkę do 30-35 gramów na 
dobę. Jeśli kuracja ma potrwać kilka miesięcy, nie zaleca się przekra-
czać dawki 20 gramów na dobę. Pyłek można mieszać np. z miodem, 
dżemem, serem, mlekiem, sokiem owocowym, płatkami owsianymi 
na mleku. Potwierdzeniem jego niesamowitych właściwości jest hi-
storia legendarnego Noela Johnsona. W roku 1964 lekarze stwierdzili 
u 65-letniego wówczas Johnsona poważną wadę serca i zabronili mu 
wszelkiej aktywności fizycznej. Zamiast jednak czekać na śmierć, 
Noel Johnson zmienił tryb życia, odżywianie i odkrył „dar pszczół”, 
jak nazywał pyłek kwiatowy. W wieku 70 lat zaczął spożywać co-
dziennie świeży, surowy pyłek kwiatowy. Mając 78 lat zdobył pierw-
szy złoty medal w maratonie, w grupie seniorów. Następnie przez całe 
lata był posiadaczem tytułu bokserskiego mistrza świata seniorów po-
konując pięściarzy o połowę młodszych. Prezydent Reagan wręczył 
mu Prezydencką Nagrodę za Sprawność Fizyczną. 

Czym jest pierzga?

Z pyłku kwiatowego otrzymywany jest też inny pszczeli produkt, 
a mianowicie pierzga. Stanowi ona mieszaninę pyłku, wydzieliny 
gruczołów gardłowych pszczół i miodu, ubitą w komórkach plastra 

Apiterapia, czyli produkty pszczele w lecznictwie, cz.3
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i poddaną procesowi fermentacji mlekowej. Skład chemiczny pierzgi 
w porównaniu do pyłku kwiatowego jest uboższy w tłuszcz. Mniejsza 
jest również zawartość białka, jednak jest ono łatwiej przyswajalne 
(ma więcej peptydów i wolnych aminokwasów). Pierzga jest z kolei 
bogatsza w węglowodany, kwas mlekowy i witaminę K. Jej właści-
wości są zbliżone do pyłku - przede wszystkim odżywcze, bakterio-
bójcze i bakteriostatyczne. Ze względu na to, że została wzbogacona 
pszczelimi wydzielinami, ma silniejsze działanie na organizm niż sam 
pyłek, a zawartość peptydów i wolnych aminokwasów sprawia, że 
jest znacznie lepiej przyswajalna. Jest pokarmem o dużej zawartości 
białka, witamin, składników mineralnych, substancji biotycznych. Po-
dobnie jak pyłek posiada dobre właściwości lecznicze, odtruwające, 
bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Wzmacnia układ nerwowy, działa 
uspokajająco i antydepresyjnie. Ze względu na to, że naturalną pierzgę 
trudno pozyskać ze względów technicznych, preparaty lecznicze naj-
częściej sporządza się ze sztucznie przetworzonego pyłku.

Jad pszczeli

Jad jest wydzieliną gruczołów jadowych robotnic oraz matek 
pszczelich i służy im do obrony przed wrogami (królowa używa go do 
zabijania konkurentek). To mieszanina różnorodnych związków che-
micznych, głównie aminów i enzymów, a także kwasów indolowego, 
fosforowego, palmitynowego i kwasów tłuszczowych oraz choliny 
i gliceryny. Ze względu na to, że to działa on bardzo szybko i silnie, 
może być bardzo skuteczny, ale może także zaszkodzić - dlatego sto-
sowanie jadu powinno odbywać się zawsze pod nadzorem lekarza.

Jad pszczeli stosuje się w leczeniu chorób reumatoidalnych, ale 
także dolegliwości ginekologicznych oraz chorób układów mo-
czowego, mięśniowego, nerwowego, krwionośnego i nerwowego. 
Można go podać na dwa sposoby: wprowadza się go do organizmu 
w sposób sztuczny (np. zastrzykami) lub też pacjenta poddaje się 
działaniu żądeł pszczół. Pszczoły żądlą przez specjalną siatkę, co 
pozwala na ich przeżycie oraz mniejsze odczuwanie bólu przed 
pacjenta. Jad pszczeli powinien być stosowany bardzo ostrożnie.
 

Wosk 

Wosk pszczeli wytwarzany jest za pomocą gruczołów znajdu-
jących się na spodniej części odwłoka pszczoły robotnicy. Jest 
głównym budulcem ula - z niego powstają plastry, w których 
przechowywany jest miód, a w nich rozwijają się larwy. Przemysł 
wykorzystuje wosk przy produkcji maści, plastrów okładowych, 
kremów, pomadek i innych kosmetyków i lekarstw. Z wosku od 
stuleci wytwarzano świece, które oprócz oświetlania pomieszczeń 
i zalet estetycznych mają wiele walorów zdrowotnych: ułatwiają 
koncentrację, skupienie myśli, wzbogacają pomieszczenie w jony 
ujemne, likwidują przykre zapachy oraz szkodliwe promieniowa-
nie telewizorów, komputerów i podobnych urządzeń. 

A oto kilka przepisów na środki o działaniu leczniczym i wzmacniającym:

Napój miodowy

Do sporządzenia potrzebujemy pół szklanki letniej wody, sok 
z wyciśniętej ćwiartki cytryny i łyżkę stołową miodu. Roztwór nie 
powinien stać więcej, niż dwie godziny. Dorośli powinni wypijać 
go każdego ranka. Należy pamiętać, iż miód dodany do gorącej 
herbaty lub gorącego mleka traci swoje właściwości, ponieważ 
cenne inhibiny ścinają się w temperaturze powyżej 42°C.

Lipowe cukierki na kaszel

Do 120 gram miodu należy dodać 100 gram cukru, dwie łyżki 
bardzo mocnego naparu z kwiatu lipy, sok z połowy cytryny. Goto-
wać tak długo, aż kropla mieszanki nałożona na talerz twardnieje. 
Mieszankę wyłożyć na wilgotną lub natłuszczoną deskę, utworzyć 
gruby placek i wilgotnym nożem pokroić go na kostki. Kiedy za-
stygnie, przełożyć do szczelnych słoików, aby cukierki nie stward-
niały. Są smaczne, dobre na kaszel i przeziębienia.

Miód z cebulą i czosnkiem na suchy kaszel, 
zapalenie gardła

Do ½ szklanki płynnego miodu (najlepiej lipowego) dodać jedną 
szklankę pokrojonej cebuli i ¼ szklanki rozdrobnionego czosnku. 
Dobrze wymieszać, przełożyć do słoika, ucisnąć, zamknąć i pozo-
stawić na kilka godzin w ciepłym miejscu. Wycisnąć sok i przecho-
wywać go w lodówce. Stosować kilka razy dziennie, przy uporczy-
wym, suchym kaszlu i zapaleniu gardła 

Miód pieprzowo-imbirowy 

Przy pierwszych objawach przeziębienia wymieszać zmielony 
czarny pieprz i sproszkowany imbir w równych proporcjach. Przez 
kolejne dwa-trzy dni, trzy razy dziennie zjadać pół łyżeczki prosz-
ku zmieszanego z łyżką stołową miodu, do tego pić dużo wody.

***
Obecnie, aby korzystać z dobroczynnych właściwości produk-

tów pszczelich nie musimy sami przygotowywać wyciągów, kre-
mów czy maści. Producenci farmaceutyków wyszli bowiem na-
przeciw osobom chcącym zadbać o swoje zdrowie, dzięki czemu 
możemy nabyć w aptekach szereg produktów wykorzystujących 
właściwości produktów pszczelich. Doustnie możemy przyjmować  
np. kapsułki i tabletki propolisowe, które zalecane są w zapaleniach 
krtani oraz chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, krople pro-
polisowe w infekcjach górnych dróg oddechowych czy kapsułki  
z mleczkiem pszczelim wspomagające odporność. Dostępne są także 
gumy do żucia z propolisem, kapsułki z pyłkiem kwiatowym, preparaty 
złożone, np. tabletki do ssania z miodem łagodzące ból gardła czy płyn 
zawierający miód pitny, ziołomiód głogowy lub pokrzywowy i mlecz-
ko pszczele. Zewnętrznie natomiast stosuje się, m.in. puder propoliso-
wy (w odleżynach i oparzeniach), maść propolisową (ułatwia gojenie 
się ran), czopki propolisowe (w chorobie hemoroidalnej) czy globulki  
z propolisem (w stanach zapalnych pochwy).

Zwolennicy apiterapii podkreślają, że szczególnie współcześnie, 
kiedy znacząco obniża się jakość żywności, wskazane jest uzupeł-
nianie diety produktami pszczelimi, które wzmacniają odporność, 
odżywiają, poprawiają metabolizm i działają profilaktycznie. Na 
miód i pochodne mu substancje warto zwrócić uwagę z jeszcze 
jednego powodu - można je konsumować niemal bez ograniczeń, 
ponieważ preparatów opartych na produktach pszczelich nie moż-
na przedawkować. n

Źródła:
1. www.apiterapia.biz 
2. www.pasieka.rostkowski.info pl
3. wikipedia.org/wiki/
4. Produkty pszczele i ich zastosowanie w medycynie i profilaktyce, Kijak M.
5. Leczenie miodem, Kędzia B., Hołderna-Kędzia E, Polski Związek Pszczelarski, 
Warszawa 1998.
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Miodówki stanowią duże zagro-
żenie dla uprawy grusz w Pol-
sce, gdyż należą do szkodni-

ków o wysokich zdolnościach adapta-
cyjnych. Szybko selekcjonują rasy od-
porne, dlatego są trudne do zwalczenia. 
Do wzrostu ich populacji przyczyniły 
się intensyfikacja produkcji i stosowa-
nie nieselektywnych środków ochrony 
roślin. Tylko integracja różnych metod 
ochrony może skutecznie ograniczyć po-
pulację tych szkodników. 

Szkodliwość miodówek jest bardzo 
duża, ponieważ zarówno larwy jak i osob-
niki dorosłe nakłuwają liście i wprowadza-
ją do nich toksynę, co powoduje ich skrę-
canie, zahamowanie przyrostów pędów, 
a w skrajnych przypadkach zamieranie ca-
łych drzew. Ponadto szkodniki wydzielają 
duże ilości rosy miodowej, na której roz-
wijają się grzyby sadzakowe. Miodówki 
mogą być też wektorem groźnej choroby 
fito plazmatycznej - zamierania grusz.

W naszym kraju spotykamy trzy gatunki 
miodówek: gruszową plamistą, gruszową 
czerwoną i gruszową żółtą. Największe 
szkody powodują miodówka gruszowa 
plamista oraz miodówka gruszowa czer-
wona. Kiedy zima jest łagodna, jak do tej 
pory (grudzień 2015), zabiegi przeciwko 
tym szkodnikom należy rozpocząć bardzo 
wcześnie, nawet w lutym/marcu.

Miodówka gruszowa plamista

Występuje bardzo licznie, nieraz maso-
wo, i pomimo zwalczania powoduje duże 
straty. Gatunek ten ma dwie formy osobni-
ków dorosłych: letnią i zimową. Forma zi-
mowa jest większa, osiąga długość 3-5 mm 
i jest czarna. Forma letnia jest mniejsza, 
ma około 3 mm i barwę beżową. Formy 
zimowe starają się przetrwać w ukryciu, 
a pierwsze miodówki na młodych pędach 
pojawiają się już w lutym. 

W marcu na zdrewniałych pędach samice 
składają początkowo białe jaja, a następnie 
pomarańczowo-żółte. Później, w drugiej 

połowie kwietnia i w maju, składają jaja 
na rozwijających się pąkach, liściach i szy-
pułkach kwiatowych. Pierwsze larwy wy-
lęgają się podczas pękania pąków, a szczyt 
ich pojawiania się przypada na kwiecień. 
W Polsce może występować 3-5 poko-
leń. Największą płodnością odznacza się 
pierwsze pokolenie miodówki plamistej, 
które pojawia się na początku czerwca. Sa-
mice tego pokolenia mogą składać do 1000 
jaj. Ostatnie pokolenie może wystąpić pod 
koniec sierpnia. 

Na wydzielanej przez miodówki rosie 
miodowej rozwijają się grzyby sadzako-
we, które ograniczają powierzchnię asy-
milacyjną. Próg zagrożenia ocenia się po 
kwitnieniu drzew na podstawie lustracji 
i stwierdzenia obecności jaj i larw na 10-
20% pędów.

Miodówka gruszowa czerwona

Powoduje mniej szkód niż miodówka 
plamista, gdyż jest szkodnikiem dwudo-
mowym, a na gruszy żyje tylko jedno po-
kolenie. Osobniki dorosłe osiągają około 
4 mm długości i są intensywnie pomarań-
czowe. Podobnie jak miodówka plamista, 
wykształca formy letnie i zimowe. Forma 
zimowa jest brązowo-czerwona (zimują 
tylko dorosłe osobniki). 

W sadach gruszowych owady pojawiają 
się na początku kwietnia. Samice składają 
jaja na rozwijających się pąkach, liściach 
i zawiązkach owoców. Jedna samica może 
złożyć nawet 1500 jaj. Pierwsze owady 
dorosłe można zaobserwować w połowie 
czerwca. 

Liczebność miodówki gruszowej czer-
wonej jest mniejsza niż plamistej, a zwal-
cza się ją niszcząc miodówkę plamistą. Po 
kwitnieniu próg szkodliwości uprawniają-
cy do zabiegu chemicznego wynosi 5-10% 
opanowanych pędów.

Miodówka żółta

Stanowi niewielkie zagrożenie dla pol-
skich sadów. Jest barwy jasnożółtej, a obja-
wami jej żerowania są skręcone i sczerniałe 
liście. Osobniki dorosłe zimują w szczeli-
nach kory. Forma letnia pojawia się w maju 

i pozostaje na gruszy do października. Wy-
daje 3 pokolenia, a jej forma zimowa poja-
wia się we wrześniu.

Zwalczanie miodówek

Chcąc ochronić sady przed miodówka-
mi, powinniśmy je systematycznie lustro-
wać. Pozwala to śledzić rozwój populacji 
szkodników i podejmować prawidłowe de-
cyzje związane z ich zwalczaniem. 

Pierwszy zabieg ma na celu zniszczenie 
dorosłych miodówek, po ich przezimowa-
niu. Przeprowadzamy go w okresie bezlist-
nym, po wyjściu szkodnika z miejsc zimo-
wania, zanim samice rozpoczną składanie 
jaj. Zabieg wykonujemy w lutym i marcu, 
po kilkudniowym ociepleniu, przy dodat-
niej temperaturze i słonecznej pogodzie. 
W tym sezonie zarejestrowany jest preparat 
Apacz 50 WG. Zanim jednak zdecydujemy 
się na zabieg, powinniśmy określić stopień 
zagrożenia. Do sprawdzenia liczebności 
szkodnika możemy użyć metody strząsa-
nia owadów z gałęzi na białą płachtę ento-
mologiczną. Prawidłowo przeprowadzony 
zabieg wczesnowiosenny jest bardzo sku-
teczny i znacznie ułatwia dalszą ochronę 
grusz przed szkodnikami.

Kolejnym terminem zwalczania miodó-
wek jest okres poprzedzający kwitnienie, 
lub bezpośrednio po kwitnieniu grusz. 
Zabiegi wykonane w tym czasie niszczą 
larwy miodówki gruszowej plamistej i gru-
szowej czerwonej wylęgające się w czasie 
kwitnienia. Zalecane preparaty to Mospi-
lan 20 SP, Apacz 50 WG, Dimilin 480 SC. 

Następny ważny moment, to czas poja-
wienia się larw pierwszego pokolenia let-
niego (maj- czerwiec). Mogą być one zwal-
czane preparatem Movento 100SC. Wśród 
preparatów zarejestrowanych do zwalcza-
nia miodówki gruszowej plamistej pojawił 
się też środek Atilla SP zawierający wodo-
rowęglan potasu. Substancja aktywna tego 
preparatu wysusza larwy miodówki, a na 
owady dorosłe działa odstraszająco.

Strategia ochrony przed miodówkami 
powinna opierać się na ograniczaniu ich 
populacji już w początkowej fazie roz-
woju, kiedy zimujące samice wychodzą 
z ukrycia i zaczynają składać jaja. Należy 

Miodówki  zagraża ją  gruszom
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pamiętać też o organizmach pożytecznych 
- skorkach, złotookach i biedronkach, które 
regulują liczbę miodówek w drugiej części 
sezonu wegetacyjnego. Dlatego chemiczną 
ochronę należy zakończyć na przełomie 
czerwca i lipca. Zwalczanie w późniejszym 
terminie jest nieracjonalne, gdyż przynosi 
więcej szkody niż korzyści. n

Źródła: 
1. Informator Sadowniczy 2013
2. Sad Nowoczesny 2015 
3. Program ochrony Roślin Sadowniczych 2015

Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

Na chorą wątrobę, układ trawien-
ny, nerki, układ krwionośny 
i nerwowy doskonale działają 

ziołomiody. Pomagają również dzie-
ciom-niejadkom, czyli tym o zmniejszo-
nym łaknieniu, likwidują biegunki u nie-
mowlaków i zaparcia u dzieci starszych. 
Dlatego warto dowiedzieć się czym są, 
jak powstają i jak działają. 

To, że ziołomiody mogą pomagać w od-
zyskaniu i utrzymaniu zdrowia, potwier-
dzają liczne badania kliniczne. Najlepiej 
poznane jest działanie ziołomiodów po-
krzywowego i sosnowego, i zapewne dla-
tego są one kupowane najczęściej. Nie 
znaczy to oczywiście, że nie warto poznać 
wartości wielu innych.

Ziołomiód to nie prawdziwy miód? 

Niestety, wielu pszczelarzy traktuje zio-
łomiody lekceważąco, a nawet ma ich pro-
ducentów za oszustów uważając, że nie 
mają one nic wspólnego z miodem. Zda-
niem tej grupy za „prawdziwy miód” moż-
na uważać tylko klasyczny produkt pszcze-
li powstały z nektaru kwiatowego lub 
spadzi. Dlatego sprzedaż - jak je począt-
kowo nazywano - „miodów ziołowych” 
spotkała się z licznymi protestami pszcze-
larzy-tradycjonalistów. W efekcie zaczęto 
określać nowe produkty jako ziołomiody,  
a nie miody ziołowe i konflikt został zaże-
gnany. 

Oczywiste jest jednak to, że ziołomiody 
są bez wątpienia produktem pszczelim. Co 
więcej, podstawowy skład chemiczny zio-
łomiodów i miodów naturalnych (nektaro-
wych i spadziowych) jest identyczny. Do-
tyczy to zawartości wody, węglowodanów, 
kwasów, związków azotowych i enzymów. 

Jak jest różnica?

Taka, że w składzie ziołomiodów znaj-
duje się znacznie więcej substancji po-
chodzących z roślin leczniczych. Wynika 
to z odmiennej metody pozyskiwania tego 
produktu. Pszczoły, oprócz przynoszenia 
do uli nektaru kwiatowego i spadzi, pobie-
rają z poideł przygotowany dla nich syrop 
z odpowiednim wyciągiem ziołowym. Na-
stępnie dodają swoje enzymy tworząc miód 
i magazynują go w plastrach. Skutkiem 
tego jest wymieszanie na plastrze miodu 
naturalnego (pozyskanego z nektaru/spa-
dzi) oraz ziołowego, który może stanowić 
50-70% powierzchni plastra.

Jedną z grup składników, które wyraź-
nie odróżniają ziołomiody od miodów na-
turalnych, są biopierwiastki. Zawartość 
makro- i mikroelementów w ziołomiodach 
jest wielokrotnie wyższa niż w miodach 
naturalnych. Dla przykładu zawartość 
wapnia i magnezu w ziołomiodach okaza-
ła się ok. 12 razy wyższa, a miedzi, cynku, 
żelaza, manganu i niklu ok. 10 razy wyższa 
niż w miodach naturalnych.

Kolejną charakterystyczną cechą zioło-
miodów jest obecność w nich głównych 
substancji biologicznie aktywnych wy-
stępujących w surowcach roślinnych 
użytych do wzbogacania pożywki cukro-
wej dla pszczół. Potwierdzają to badania 
Lutomskiego i Ostrowskiej oraz Świder-
skiego i wsp. 

Co to oznacza?

Oznacza to, że ziołomiody mają dzia-
łanie zbliżone do antybiotyków. Porów-
nanie aktywności antybiotycznej zioło-
miodów i miodów naturalnych z użyciem 
bakterii S. aureus i E. coli wykazało, że 
aktywność ziołomiodów w przypad-
ku S. aureus była o ok. 30% wyższa,  
a w przypadku E. coli o ok. 180% wyż-

sza w porównaniu do aktywności mio-
dów naturalnych. 

Powyższe badania wskazują, że zioło-
miody w znacznie mniejszych stężeniach 
hamują rozwój drobnoustrojów choro-
botwórczych w porównaniu do miodów 
naturalnych, co stwarza możliwości lep-
szego wykorzystania ich do leczenia cho-
rób górnych dróg oddechowych i der-
matologicznych. 

Dotychczas w kraju wytwarzanych było 
14 ziołomiodów. Do tych, które zostały 
przebadane w warunkach szpitalnych na-
leżą: pokrzywowy, sosnowy, rumiankowy, 
głogowy, aloesowy i brokułowy. Wymie-
nione ziołomiody i ich działanie zostaną 
omówione szerzej w następnym numerze 
Wsi Mazowieckiej. n

Źródła: 
1. Garść informacji o ziołomiodach. Czaplicki J., Pa-
sieka 2003; 3:48-50.
2. O inhibinowych właściwościach ziołomiodów. 
Doleżalowa M. Inf Regionaln Zrzesz Pszczel Apipol, 
1986; (1):8-9.
3. Badania kliniczne wpływu ziołomiodów na ozdro-
wieńców po chorobach infekcyjnych. Caban J. Inf Re-
gionaln. Zrzesz. Pszczel. Apipol, 1986; (1):15-6. 
4. Ziołomiody w leczeniu zespołu złego wchłaniania 
u dzieci, Socha J, Kulesza E, Nałęcz A i wsp. Inf Re-
gionaln. Zrzesz. Pszczel. Apipol 1986; (3):16-7.
5. Poszukiwanie związków pochodzenia roślinnego 
w miodzie. Lutomski J, Ostrowska B. HerbaPol 1973; 
19:144-51.
6. Ziołomiód zawierający sulforafan - aglikon o po-
tencjalnej roli w profilaktyce chorób nowotworowych. 
Świderski A, Sterkowicz P, Kaszycki P i wsp., Roczn 
PZH 2003; 54:25-32.

Zio łomiody -  co  to  jes t? 
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Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

Jałowce są grupą krzewów ozdob-
nych o największej różnorodności 
form. Można znaleźć wśród nich 

rośliny rozłożyste, płożące, a nawet ście-
lące się po ziemi oraz formy kolumnowe, 
stożkowe, jak i szybkorosnące i niewiel-
kie - karłowe. Gałązki jałowców pokry-
wają drobne igły lub łuski, w zależności 
od gatunku i odmiany w różnych odcie-
niach: zielonych, niebieskich lub złoto-
żółtych. Żeńskie okazy niektórych od-
mian dodatkowo zdobią granatowe lub 
niebieskie szyszkojagody przypominają-
ce ziarenka pieprzu.

Ogromną zaletą tej grupy krzewów są 
ich niewielkie wymagania. Dobrze rosną 
na każdej glebie, a najlepsza będzie lekka, 
piaszczysta i niezbyt mokra (nazwa rodza-
ju – jałowce, mówi sama za siebie). Susza 
jałowcom nie przeszkadza, najlepiej czują 
się w miejscach dobrze nasłonecznionych. 
Większość gatunków i odmian to rośliny, 
które dobrze znoszą zimy bez zabezpiecza-
nia. Niektóre odmiany kolumnowe na zimę 
dobrze jest jednak lekko, spiralnie obwiązać 
sznurkiem, ponieważ pod wpływem ciężaru 
śniegu mogą się rozłamywać lub tracić ład-
ny pokrój. Jałowce dobrze znoszą przycina-
nie, więc zbyt ekspansywnie rosnące okazy 
można bez obaw przystrzyc. Chcąc posa-
dzić je w ogrodzie najlepiej kupić krzewy 
uprawiane w pojemnikach, ponieważ po-
zwoli to wyeliminować uszkodzenia syste-
mu korzeniowego. Rosnące naturalnie mają 
korzenie szeroko i dość płytko rozłożone, 
dlatego większe okazy trudno jest przesa-
dzać. W nasadzeniach ogrodowych znajdują 
zastosowanie różne gatunki jałowców. Oto 
najbardziej popularne:
 

Jałowiec pospolity 

Zasięgiem obejmuje niemal całą Europę. 
Na naturalnych stanowiskach jest żywicz-
nym drzewem, lub krzewem, o zmiennym 
pokroju. Jako gatunek o skromnych wyma-
ganiach pod względem żyzności i wilgot-
ności gleby znajduje zastosowanie w wielu 
ogrodach. Dobrze radzi sobie na podłożu 

kwaśnym i wapiennym. Zarówno gatu-
nek, jak i jego odmiany, ładnie wyglądają 
w ogrodach skalnych, na wrzosowiskach 
oraz w różnego typu założeniach ogrodo-
wych o charakterze naturalistycznym.

Odmiany takie jak: Arnold, Compressa, 
Suecica Nana czy Sentinel charakteryzują 
się bardzo wąską, zwartą kolumnową for-
mą. Rosną powoli i po 10 latach uprawy 
osiągają wysokość 1-1,5 m. Ich igły mają 
kolor stalowo-zielony. Podobny pokrój ma 
odmiana Gold Cone, a dodatkowym jej 
atutem są młode przyrosty wiosenne o ja-
skrawo-żółtych igłach, zimą przechodzące 
w odcienie żółto-brązowe. 

Jałowiec łuskowaty 

Można go spotkać najwyżej spośród 
wszystkich roślin drzewiastych, bo aż w Hi-
malajach (do wysokości 5000 m n. p. m.). 
W ogrodach najbardziej popularne są od-
miany płożące o srebrnych, gęsto ułożonych 
igłach, np. Blue Spider - dorastający do 2 m 
szerokości, Blue Carpet – rozłożysty krzew 
do 4 m szerokości oraz Blue Star - karłowy, 
zwarty, o pokroju poduchowatym, wyrasta-
jący do 40 cm przy 1 m szerokości.

Jałowiec płożący

Wśród jałowców jest wiele cennych ro-
ślin okrywowych. Horyzontalny pokrój, od-
porność na mróz i suszę oraz „umiejętność” 
tworzenia zwartych dywanów sprawiają, że 
można obsadzać nimi duże powierzchnie. 
Gatunkiem, który wiedzie prym w tej grupie, 
niezaprzeczalnie jest jałowiec płożący, natu-
ralnie porastający piaszczyste brzegi jezior, 
piaski nadmorskie, skaliste wzgórza i góry 
Ameryki Północnej. Jest to niski krzew, 
najczęściej ścielący się po ziemi. Pędy ma 
długie, ściśle ułożone, a jego boczne gałąz-
ki unoszą się lekko w górę, wypiętrzając się 
w różnym stopniu. Stykające się z podłożem 
pędy zakorzeniają się, dzięki czemu można 
dość łatwo z niektórych odmian przygotować 
sadzonki we własnym zakresie. Jałowce pło-
żące dobrze rosną na stanowiskach słonecz-
nych, radzą sobie na glebach suchych i ubo-
gich, są odporne na mróz. 

Z odmian o łuskach stalowo-zielonych 
do srebrno-niebieskich polecić można: 

Blue Chip, Prince of Wales, Prostrata, 
Wiltonii oraz Winter Blue. Odmiany te 
przy wysokości 10-40 cm osiągają śred-
nicę 1,5-2,5 m. Poleca się je do ogrodów 
skalnych, na skarpy, cmentarze, murki i do 
kompozycji w pojemnikach. Odmiana Wil-
tonii na małych powierzchniach może za-
stąpić trawę. 

Wśród odmian jałowca płożącego spo-
tkać można również odmiany o kolorze 
łusek złocisto-żółtym. Golden Carpet to 
krzew o pędach pełzających, wyrastających 
do około 15 cm wysokości i 1,5 m szero-
kości. Podobnie rośnie odmiana Limeglow, 
ale wypiętrza się nieco wyżej – do 40 cm. 
Odmiana Mother Lode formą wzrostu 
przypomina odmianę Wiltonii, posiada jej 
wszystkie cechy poza barwą igieł, które są 
jasno-złociste, a na zimę przebarwiają się 
na żółto-pomarańczowo z niebieskim odcie-
niem.

Jałowiec sabiński

Mówiąc o jałowcach nie można pominąć 
jałowca sabińskiego. Jest to krzew ekspan-
sywny, rozłożysty, o pokładających się mio-
tlastych gałązkach. Dorasta do 1,5 m wy-
sokości i nawet 10 m szerokości, łuski ma 
szarozielone. Jałowiec ten dobrze sobie ra-
dzi na każdej glebie, nawet bardzo ubogiej, 
piaszczystej czy kamienistej. Polecany jest 
do nasadzeń w miejscach o trudnych warun-
kach glebowych, jako roślina wzmacniają-
ca skarpy, czy też jako krzewy okrywowe. 
Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych 
i półcienistych. Jego cechą charakterystycz-
ną, podobnie jak i odmian, jest ostry zapach 
sabinolu, alkaloidu – głównego składnika 
olejku eterycznego. Zapach ten wyczuwa 
się szczególnie po roztarciu pędów. 

Do wysokości 1 m wypiętrzają się od-
miany Blue Danube, Glauca i Mas - jeden 
krzew może osiągać średnicę 4-5 m. Łuski 
mają barwę niebiesko-zieloną. Natomiast 
odmiana Arcadia ma łuski barwy jasno-
zielonej, osiąga 4 m szerokości, dorasta do 
50 cm wysokości.

Jałowce pośrednie

Cenną grupą jałowców są jałowce po-
średnie (in. jałowce Pfitzera), jest to gatu-

Niezawodne ja łowce
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nek mieszańcowy, o krzaczastym pokroju, 
z rozłożystymi gałązkami. Końcówki wa-
łeczkowatych pędów malowniczo przewi-
sają. Łuski wybarwione są na różne od-
cienie żółci i zieleni. Odmiany w różnym 
stopniu pachną sabinolem. 

Jałowce pośrednie bardzo dobrze znoszą 
suszę i upały, a także skażenie środowiska 

oraz niskie temperatury. Świetnie prezen-
tują się sadzone na dużej przestrzeni, na tle 
wykoszonego trawnika, mogą być dosko-
nałą osłoną nieciekawych zakamarków czy 
budynków, nadają się do dużych i średnich 
ogrodów. Złocisto-żółte łuski ozdabia-
ją pędy odmian Gold Coast, Gold Star, 
Mordigan Gold i Old Gold. Dorastają one 

do 0,5-1,5 m wysokości i osiągają do 1-2,5 
m średnicy. Podobną formę wzrostu ma od-
miana Pfitzeriana Aurea, ale wypiętrza się 
do 3 m i rośnie na szerokość nawet 7 m. n

Źródła: 
1. Iglaki w ogrodzie, E. Chojnowska (Multico 2000)
2. Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny, Związek 
Szkółkarzy Polskich

Agnieszka Janiec
Oddział Radom

Rokitnik zwyczajny (Hippophae 
rhamnoides L.) to ciernisty 
krzew z rodziny oliwnikowa-

tych (Elaeagnaceae). Literatura podaje, 
że w starożytnej Grecji karmiono nim 
konie po to, by miały błyszczącą sierść 
i właśnie stąd wywodzi się nazwa: hipp 
- koń, phaos - błyszczący. W Polsce rośli-
na traktowana jest głównie jako krzew 
ozdobny, ale od pewnego czasu 
wzrasta zainteresowanie 
rokitnikiem jako krze-
wem owocowym. 

Nic dziwne-
go, gdyż jego 
owoce mają 
s z e r o k i e 
zastosowa-
nie w prze-
twórs twie 
( k o m p o t y, 
soki, przecie-
ry, galaretki, 
dżemy, konfitury, 
marmolady, wino) 
oraz w ziołolecznictwie. 

Owoce są wartościowe 

Zawierają wiele substancji odżywczych 
- bogate są w witaminy (szczególnie wi-
taminę C), a poza tym w kwasy organicz-
ne, flawonoidy i wolne aminokwasy. Olej 
rokitnikowy, który występuje w miąższu 
i nasionach, stosuje się do leczenia opa-
rzeń, odmrożeń oraz odleżyn. Niektórzy 
uważają, że działa również przeciwbólo-
wo.

Rokitnik kwitnie w trzecim roku od po-

sadzenia i owocuje na pędach dwuletnich. 
Z kwiatów powstają okrągłe lub nieco wy-
dłużone pestkowce koloru pomarańczowe-
go. Dojrzewają we wrześniu jednocześnie, 
po około 90-100 dniach od kwitnienia. 
Uważa się, że są niesmaczne (gorzko-
-kwaśne), lecz po przemrożeniu stają się 
słodsze. Nie zebrane owoce pozostają na 
krzewie aż do wiosny. 
 

Jak rozmnażać rokitnika? 

W naturalnych warunkach krzew ten 
można spotkać nad brzegami mórz i rzek. 
Jest rośliną rozdzielnopłciową, lecz roz-
różnienie egzemplarzy męskich od żeń-
skich jest możliwe dopiero po wytworze-
niu przez nie pąków kwiatowych (męskie 
są prawie dwukrotnie większe). Rokitniki 
rozmnażane są wegetatywnie. Możliwe 
jest również rozmnażanie generatywne 
z nasion, ale do momentu zaowocowania 

nie jesteśmy w stanie określić czy są to 
rośliny męskie, czy żeńskie. Dlatego naj-
częściej rozmnażamy je przez pobieranie 
odrostów korzeniowych. Latem rokitnik 
dobrze rozmnaża się również poprzez sa-
dzonki zielne. 

Odmiany szlachetne nie zachowują swoich 
pożądanych cech po wysiewie nasion, więc 
powinny być rozmnażane wegetatywnie.

Gdzie i jak sadzić? 

Główna masa systemu korzeniowego 
rośliny znajduje się na głęboko-

ści 0,5-1,0 m (korzenie słabo 
się rozgałęziają). Rośliny 

dobrze znoszą chwi-
lowe podtopienia, 

nie lubią suchych 
gleb. Pod uprawę 
rokitnika nadają 
się gleby piasz-
czysto-gliniaste. 
Poziom wody 

gruntowej może 
znajdować się na 

głębokości 0,5-1,0 m. 
Rośliny sadzi się 

w rozstawie 4x2 m lub 
4x3 m. Męskie osobniki po-

winny stanowić 6-7% roślin posa-
dzonych na plantacji.
Najbardziej popularne i najbardziej bo-

gate w substancje odżywcze odmiany ro-
kitnika to: ‘Witaminnaja’, ‘Czujskaja’, 
‘Nowost Ałtaja’, ‘Dar Katuni’, ‘Oranże-
waja’.

Źródła: 
1. Mało znane rośliny sadownicze, Z. Kawecki, R. 
Łojko, B. Pilarek, Olsztyn 2001.
2. https://www.doz.pl/czytelnia/a1190-Rokitnik_-_le-
czy_i_odmladza

Roki tn ik  zwycza jny
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PORADNIK GOSPODYNI

Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

Zupy to polska specjalność. Można 
śmiało powiedzieć, że obok bigo-
su i schabowego to właśnie zupy 

zajmują zaszczytne miejsce ikon naszej 
kuchni. Lubimy zupy, a tradycyjny pol-
ski obiad nie może się bez nich obejść. 
Zupy dodają nam sił, rozgrzewają, są 
zazwyczaj lekkostrawne, szybko dają 
uczucie sytości, a także pomagają schud-
nąć. Dla wielu rodzin stanowią podstawę 
codziennego posiłku.
 

Wartość odżywcza i smak zależą od uży-
tych składników oraz ich właściwej obrób-
ki. Natomiast wartość kaloryczna zup jest 
stosunkowo niska (wyjątek stanowią zupy 
z suchych nasion strączkowych - grochu 
i fasoli), ale może ją zwiększyć odpowiedni 
dodatek, np. grzanki, kluski, zacierki, kasza, 
zasmażka. Innymi dodatkami, wpływający-
mi pozytywnie na smak oraz podnoszącymi 
wartość witaminową i mineralną zup, są; 
natka pietruszki, zielone listki kopru, młode 
listki selera, lubczyku i pora. Muszą być one 
świeżo zerwane, umyte i pokrojone przed 
samym dodaniem do zupy. Najlepiej posy-
pać nimi zupę już na talerzach. 

Zupa gyros

Składniki: 1 kg piersi kurczaka, 1 kg pie-
czarek, 3 zupy cebulowe w proszku, pa-
pryka kolorowa (po 1 sztuce), warzywa (2 
marchewki, 2 pietruszki, 1 seler), 4 serki 
topione pieczarkowe (batoniki), kilka ły-
żek masła śmietankowego, kilka łyżek ole-
ju, przyprawy do smaku: sos chilii lub sos 
cygański, vegeta, zioła prowansalskie, sól, 
pieprz. 
Wykonanie: Na gotującą wodę wrzucać po 
kolei rozdrobnione i podsmażone na oleju 
piersi z kurczaka, następnie umyte, oczysz-
czone, pokrojone w paski i podsmażone 
na oleju pieczarki i paprykę oraz warzywa 
starte na tarce jarzynowej i podsmażone na 
maśle. Zupy cebulowe przygotować we-
dług przepisu na opakowaniu i dodać do 
zupy, gotować 15 -20 minut. Pod koniec 
gotowania dodać serki topione i doprawić 
do smaku. Podawać z pieczywem.

Zupy i  n ie  ty lko

Zupa meksykańska

Składniki: 1 kg chudego mięsa wieprzowe-
go (łopatka), 1 kg pieczarek (pokroić w ta-
larki), 3 cebule (pokroić w kostkę), 2 papry-
ki świeże (pokroić w paski), 1 puszka fasoli 
czerwonej, 1 puszka fasoli białej, 1 słoik 
(500 ml) ogórków konserwowych, 1 kon-
centrat pomidorowy, majeranek, pieprz, 
sól, papryka ostra (do smaku), 2 łyżki mąki, 
olej do smażenia.
Wykonanie: Mięso pokroić w kostkę 
i podsmażyć na oleju, przełożyć do garnka, 
podlać wodą i dusić do miękkości. Cebu-
lę i pieczarki oczyścić, pokroić w paski, 
podsmażyć na oleju i przełożyć do garnka 
z duszonym mięsem. Kiedy mięso będzie 
już miękkie, dodać paprykę i ogórki kon-
serwowe pokrojone w paski. Wszystko 
podgotować przez około 10 minut, dodać 
białą i czerwoną fasolę wraz z sosem i jesz-
cze podgotować z 10 minut, dodać koncen-
trat, zaprawić mąką i doprawić do smaku. 
Podawać z pieczywem.

Zupa serowa

Składniki: 50 dag mieszanki warzywnej (mar-
chew, pietruszka, kalarepa, kapusta, seler, fa-
solka szparagowa, cukinia), 0,5 szklanki drob-
nego makaronu, 15 dag sera żółtego, 1 łyżka 
masła, 250 ml śmietany 12%, sól, 2 łyżki po-
siekanego koperku lub natki pietruszki.
Wykonanie: Warzywa rozdrobnić, zalać 
2 litrami wrzącej wody, lekko posolić, do-
dać masło i gotować około 20 minut. Do-
dać makaron i gotować, aż makaron będzie 
dostatecznie miękki. Ser zetrzeć na tarce 
o drobnych oczkach, dodać do zupy i za-
gotować. Na koniec zupę podprawić śmie-
taną, ewentualnie dosolić, dodać zieleninę.

Kabaczek faszerowany

Składniki: 1 duży kabaczek, 3 łyżki bułki 
tartej, kilka łyżek masła śmietankowego, 
40 dag mielonego mięsa, 2 ząbki czosnku, 
1 jajko, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 
przyprawy: sól, pieprz, ocet, olej do po-
smarowania naczynia i mleko do namocze-
nia bułki.
Wykonanie: Kabaczek obrać, pokroić 
w plastry o grubości 4 cm, wydrążyć środ-

ki. Włożyć do wrzącej, osolonej wody 
z dodatkiem octu i gotować przez 8-10 mi-
nut. Odcedzić, a następnie ułożyć w żaro-
odpornym naczyniu wysmarowanym ole-
jem. Przygotować farsz: bułkę tartą zalać 
mlekiem, aby napęczniała, dodać do mięsa 
mielonego, a następnie dodać rozdrobnio-
ny czosnek, jajo, pokrojoną natkę, dopra-
wić solą i pieprzem i dokładnie wymieszać. 
Krążki kabaczka napełnić farszem, na każ-
dym położyć wiórek masła. Wstawić do 
piekarnika i piec 25 minut w temperaturze 
2000C.

Rolada z kurczaka

Składniki: 1 duży kurczak o nieuszkodzo-
nej skórze, 0,5 do 1 kg mielonej łopatki  
(w zależności od wielkości kurczaka),  
2-3 jaja, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, 
przyprawa do kurczaka, 2 duże garście po-
siekanej natki pietruszki, ½ kostki masła, 
tłuszcz do posmarowania naczynia, gruba 
igła, lniane nici 
Wykonanie: Kurczaka starannie umyć, 
oczyścić i wyjąć wszystkie kości. Pozosta-
łe po usunięciu kości mięso posypać solą, 
pieprzem i przyprawą do kurczaka. Przy-
gotować farsz: mielone mięso połączyć 
z jajami, masłem, przyprawić solą, pie-
przem, gałką muszkatołową, przyprawą do 
kurczaka i starannie wyrobić. Pod koniec 
dodać posiekaną natkę pietruszki. Gotowy 
farsz wyłożyć na flak z kurczaka, zwinąć 
i zszyć. Włożyć do natłuszczonego naczy-
nia i piec około 1 godziny. n

Źródła:
1. Przepisy własne
2. Działkowa kuchnia, Krystyna Rejman 
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KONKURS

Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2016 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Sałatka z tuńczykiem

Składniki: 10 dag masła, 10 dag żółtego 
sera, 5 jaj, puszka tuńczyka w sosie wła-
snym, 20 dag majonezu, cebula.

Wykonanie: Sałatkę przygotować układa-
jąc warstwami: utarte na tarce z dużymi 
otworami białka z ugotowanych na twardo 
jaj, drobno starty ser, połowę tuńczyka roz-
drobnionego na mniejsze kawałki, połowę 
majonezu, zamrożone masło starte na tarce 
jarzynowej, drobno pokrojoną cebulę, dru-
ga połowę tuńczyka, pozostałą część majo-
nezu, żółtka starte na drobnej tarce.

Wiesława Prus, Nowe Wielątki, 
gm. Rząśnik

Pasztet z pieczarek

Składniki: 50 dag pieczarek, 2-3 małe buł-
ki, 3 jaja, cebula, łyżka oleju, sól.

Wykonanie: Umyte i pokrojone pieczarki 
udusić w oleju razem z drobno pokrojoną 
cebulą. Bułki namoczyć i dokładnie odci-
snąć. Przekręcić przez maszynkę przestu-
dzone pieczarki, a następnie bułkę. Do masy 
dodać żółtka, sól i dokładnie wymieszać, na 
końcu dodać pianę ubitą z białek. Zapiekać 
godzinę, najlepiej w naczyniu żaroodpor-
nym. Po ostudzeniu podawać do pieczywa.

Małgorzata Perzanowska, Choszczowe, 
gm. Zabrodzie

Zrazy nadziewane kaszą gryczaną  
i grzybami

Składniki: 1 kg karkówki bez kości, 
szklanka kaszy gryczanej, 1 cebula, mar-
chewka, ząbek czosnku, kilka suszonych 
grzybów, sól, pieprz, olej, listek laurowy, 
ziele angielskie.

Wykonanie: Mięso pokroić w plastry, rozbić 
cienko i oprószyć solą i pieprzem. Grzyby 
namoczyć we wrzątku. Kaszę ugotować na 

sypko. Na patelni zeszklić posiekaną cebulę, 
czosnek i startą na tarce marchew oraz po-
krojone drobno grzyby. Całość smażyć kil-
ka minut, dodać ugotowaną kaszę, doprawić 
solą i pieprzem. Układać farsz na płatach 
mięsa, zwijać i spinać każdy wykałaczką. 
Zrazy obsmażyć na patelni i przełożyć do 
rondla, podlewając wodą. Dodać przyprawy 
i dusić do miękkości, około 1 godziny. Sos 
można zagęścić i doprawić wg uznania.

Iwona Czaplicka, Grabowo, 
gmina Krasnosielc

Kapusta nadziewana w sosie 
pomidorowym

Składniki: 1 główka kapusty włoskiej,  
30 dag mięsa mielonego, 10 dag boczku 
wędzonego, 1 sucha kajzerka, 0,5 szklanki 
mleka, 0,5 litra bulionu, 4 cebule, 1 jaj-
ko,0,5 kg pomidorów, 2 marchewki, sól, 
pieprz, łyżka masła, 5 łyżek posiekanej na-
tki pietruszki.

Wykonanie: Bułkę namoczyć w mleku, od-
cisnąć. Na patelni przesmażyć 2 posiekane 
cebule, pokrojony w kostkę boczek i mięso 
mielone. Dodać jajko, bułkę, natkę pietrusz-
ki, doprawić solą i pieprzem. Kapustę spa-
rzyć w dużym garnku, aż się rozchylą liście. 
Na liście (od środka na zewnątrz) nakładać 
farsz mięsny. Najpierw na małe, później ko-
lejno na coraz większe, aż do zewnętrznych. 
Całość obwiązać bawełnianą nicią. Przeło-
żyć do garnka, podlać gorącym bulionem, 
dorzucić pokrojone marchewki, dwie cebu-
le, obrane ze skórki i pokrojone pomidory 
oraz masło. Dusić 30 minut.

Maria Antosiak, Grabowo, 
gmina Krasnosielc

Pyzy drożdżowe gotowane na parze, 
z twarogiem

Ciasto: 1 kg mąki, 10 dag drożdży, ok. 
1 litr mleka, 3 jajka, 0,5 szklanki cukru, 
szczypta soli.

Farsz: 40 dag twarogu, 2 żółtka, cukier 
waniliowy, cukier kryształ do smaku, 
2 łyżki budyniu waniliowego.

Wykonanie: Z drożdży, 2 łyżek mąki, 
1 łyżki cukru i pół szklanki ciepłego mleka 
zrobić rozczyn. Gdy podrośnie, wlać go do 
miski z przesianą mąką, dodać całe jajka, 
ciepłe mleko, cukier, szczyptę soli. Ciasto 
wyrobić i zostawić do wyrośnięcia. W tym 
czasie składniki farszu utrzeć na gładką 
masę. Z wyrośniętego ciasta formować nie-
duże kule, nadziewając je farszem. W sze-
rokim garnku zagotować wodę, przykryć 
lnianą ściereczką, obwiązać ja sznurkiem. 
Na ściereczce układać pyzy, przykryć od-
wróconą miską i gotować 10 - 12 min. 
Pyzy podać polane słodką śmietanką lub 
zrumienionym masłem.

Barbara Czaplicka, Grabowo, 
gmina Krasnosielc

Kluski zawijańce

Ciasto: 2 szklanki mąki, 3 jajka, szczypta 
soli.
Farsz: 10 sztuk średnich ziemniaków, 
1 jajko, 2 łyżki mąki pszennej, 1 cebula, 
sól, pieprz, 2 łyżki oleju.

Wykonanie: Zagnieść ciasto jak na ma-
karon i rozwałkować je na duże, cienkie 
placki.

Obrane ziemniaki zetrzeć na tarce z ma-
łymi oczkami, lekko odcedzić, dodać mąkę, 
jajko, startą cebulę, sól i pieprz. Farsz prze-
smażyć na oleju, lekko przestudzić. Ciepły 
rozsmarować na plackach makaronowych 
i zwijać w ruloniki. Ostrym nożem kroić 
jak na kopytka i wrzucać na osolony wrzą-
tek. Zaraz po wypłynięciu wyjmować łyż-
ką cedzakową na półmisek i podawać pola-
ne przesmażoną cebulką. n

Danuta Kruk, Drążdżewo, 
gmina Krasnosielc

Przepisy naszych Czytelników
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RADY GOSPODARSKIE

Janusz Sychowicz
Oddział Poświętne

Rośliny strączkowe współżyją 
z bakteriami brodawkowymi 
asymilującymi wolny azot at-

mosferyczny. Dzięki temu wiążą ten 
pierwiastek z powietrza, przez co są naj-
tańszą, bo nic nie kosztującą „fabryką 
azotu”. Spośród strączkowych, łubiny - 
obok grochu - należą do najchętniej wy-
bieranych do uprawy, gdyż przynosi to 
wiele korzyści. 

Resztki pożniwne tych roślin pozosta-
wiają w glebie około 70 kg N/ha, umożli-
wiając znaczne oszczędności w stosowaniu 
azotu z nawozów mineralnych. Plon zbóż 
zasianych po łubinie - bez żadnych dodat-
kowych nakładów - wzrasta nawet o 25%. 
Łubin melioruje też glebę (wpływ korzenia 
palowego), co ułatwia jej napowietrzanie, 
podsiąkanie wody i rozwój korzeni roślin 
następczych Poza tym jego uprawa pod-
nosi zawartość materii organicznej w gle-
bie. Jako składnik zmianowania, łubiny 
wpływają na ograniczenie występowania 
chorób korzeniowych zbóż, przerywając 
częste ich następstwo po sobie. Zawartość 
białka w nasionach sięga 40 %. 

Przedplon i dobór gleby 

Najlepszym przedplonem dla łubinu 
uprawianego na nasiona są zboża. Zaleca 
się wysiewać go w 3-4 roku po oborniku. 
Uprawianie bezpośrednio po okopowych, 
na oborniku, powoduje nadmierny rozwój 
części wegetatywnych, co przedłuża jego 
wegetację. Należy unikać także uprawy łu-
binu po sobie. 

Przerwa w uprawie na danym polu po-
winna wynosić 4-5 lat, ze względu na roz-
wój bakteriofagów niszczących bakterie 
brodawkowe oraz nasilenie występowania 
chorób, szkodników i chwastów.

Łubin wąskolistny plonuje najlepiej na 
glebach średniozwięzłych, zaliczanych do 
klasy IVa i IVb, kompleksu żytniego bar-
dzo dobrego i dobrego. Optymalny odczyn 
gleby waha się w granicach 6-7 pH.

Łubin żółty ma najmniejsze wymagania 
glebowe. Najlepiej udaje się na glebach 
klasy V. Optymalna wartość odczynu gleby 

dla tego gatunku mieści się w przedziale 
5-6 pH. Nie znosi gleb o odczynie obojęt-
nym i zasadowym oraz świeżo wapnowa-
nych - na glebach zasobnych w wapń cierpi 
na chlorozę. Za przyczynę choroby uważa 
się brak łatwo dostępnych dla roślin żelaza, 
manganu, miedzi i cynku.
 

Nawożenie 

Nawozy fosforowo-potasowe są nie-
zbędne do właściwego rozwoju roślin 
i stwarzają dobre warunki do prawidłowe-
go współżycia ich z bakteriami brodawko-
wymi. Fosfor wpływa korzystnie na wcze-
śniejsze i równomierne dojrzewanie roślin, 
a nawożenie fosforem i potasem przyspie-
sza wschody oraz skraca okres wegetacji.

Na glebach średnich nawozy fosforowo-
-potasowe powinny być zastosowane jesie-
nią, przed orką przedzimową. Na glebach 
lżejszych, gdzie możliwe jest wypłukanie 
składników, nawożenie należy przesu-
nąć na okres wiosennego, przedsiewnego, 
przygotowania pola. 

Wysokość dawek fosforu i potasu po-
winna być ustalona na podstawie zasob-
ności gleby w te składniki. Wynoszą one 
najczęściej 50-70 kg/ha P2O5 oraz 70-90 
kg/ha K2O.

W uprawie łubinu na nasiona należy 
unikać nawożenia azotem z obawy przed 
opóźnieniem rozwoju generatywnego, po-
rażeniem chorobami wirusowymi i nieko-
rzystnym wpływem na intensywność wią-
zania azotu atmosferycznego przez bakte-
rie brodawkowe.

Siew

Należy wykonać go możliwie najwcze-
śniej (koniec marca, początek kwietnia), 
zaraz po obeschnięciu gleby po zimie. 
Dzięki temu kiełkowanie nasion przypada 
na okres niższych temperatur, które za-
pewniają właściwy przebieg jarowizacji, 
w wyniku której rośliny wcześnie i obfi-
cie kwitną oraz równomiernie dojrzewa-
ją. Wczesny termin siewu jest warunkiem 
uzyskania wysokiego plonu nasion. Przed 
siewem należy nasiona zaprawić zaprawą 
grzybobójczą przeciw zgorzeli siewek: Vi-
tavax 200 FS - 350 ml + 700 ml H2O/100 
kg nasion.

Bezpośrednio przed siewem nasiona 
można dodatkowo zaprawić Nitraginą łubi-
nową (szczepionką bakteryjną). Korzystny 
wpływ Nitraginy na plonowanie łubinu ob-
serwuje się na polach, gdzie dotychczas nie 
był uprawiany, lub gdy przerwa w uprawie 
była dłuższa niż 4-5 lat. Zabieg zaprawia-
nia należy wykonać w pomieszczeniach 
bez dostępu światła słonecznego, tuż przed 
siewem nasion. W tym celu zawartość to-
rebki ze szczepionką przeznaczonej na 1 ha 
trzeba wsypać do czystego pojemnika, np. 
wiadra, dodać 3-4 litry wody i dokładnie 
wymieszać. Uzyskaną zawiesiną należy 
dokładnie pokryć nasiona poprzez kilka-
krotnie przeszuflowanie pryzmy w zacie-
nionym miejscu na folii, lub wymieszać 
w czystej zaprawiarce czy betoniarce. 
Przyklejanie szczepionki do nasion można 
zwiększyć, dodając do wody 10% cukru 
(10 dkg na 10 litrów wody). Po szczepieniu 
przez 1-2 godziny podsuszamy nasiona, 
a następnie jak najszybciej je wysiewamy.

Nasiona łubinów przeznaczone do sie-
wu powinny charakteryzować się wysoką 
zdolnością kiełkowania i dobrą zdrowotno-
ścią. Potrzebną ilość nasion do wysiewu na 
1 ha oblicza się według wzoru:

          A x B
wysiew w kg/ha = ----------------
             C
A - planowana liczba roślin na 1 m2

B - MTN (masa 1000 nasion w g)
C - zdolność kiełkowania w %

Tab. Obsada łubinów oraz głębokość 
wysiewu nasion 

Typ odmiany Obsada roślin
(szt/m2)

Głębokość 
siewu
(cm)

Łubin żółty i wąskolistny

Tradycyjny 90-100 3-4
Samokoń-
czący 100-120 3-4

Nasiona łubinu należy wysiewać w rzę-
dy o rozstawie 12-20 cm. n

Od Redakcji: Dokończenie artykułu (charakterystyka 
odmian łubinu) w następnym numerze "Wsi Mazo-
wieckiej".

Uprawa łubinu żółtego i wąskolistnego cz. 1
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ZIELONY KĄCIK

Paweł Klejman
Oddział Radom

Fikus benjamina nazywany też 
figowcem benjamina to jeden 
z najpopularniejszych przedsta-

wicieli rodzaju Fikus. Rosnąc w Indiach 
w stanie naturalnym osiąga olbrzymie 
rozmiary (nawet do 30 m) i rozłożystą 
koronę. Liście fikusa benjamina wystę-
pującego w naszym klimacie są drobne, 
błyszczące, skórzaste, owalno spiczaste, 
o jednolitym odcieniu zieleni z białymi, 
jasnozielonymi, nakrapianymi plamami. 

Do ciekawych form gatunku należy od-
miana Exotica, której liście są drobne, 
błyszczące, a roślinę charakteryzuje silny 
wzrost. Innym cennym przedstawicielem 
gatunku jest odmiana Gold King, której li-
ście mają żółte przebarwienia.

Fikus benjamina jest gatunkiem należą-
cym do rodziny morwowatych. W natural-
nych warunkach występuje od południowej 
części Azji po północą Australię i Wyspy 
Salomona. 

Uprawa i pielęgnacja

Decydując się na zakup fikusa, należy 
wybrać egzemplarz o rozkrzewionym po-
kroju, a unikać roślin u których liście opa-
dają lub żółkną. Figowiec benjamina do 
dobrego wzrostu potrzebuje stałego miej-
sca w mieszkaniu (źle znosi przestawianie) 
oraz przewiewnego, ciepłego i jasnego po-
mieszczenia (nie lubi przeciągu). Należy 
też pamiętać, by nie narażać go na bezpo-
średnie działanie słońca, gdyż tego nie to-
leruje. Latem temperatura w pomieszcze-
niu powinna utrzymywać się na poziomie 
około 20˚C. Literatura podaje, że w okre-
sie letnim powinna wynosić 15-20˚C,  
a w okresie zimowym, kiedy roślina jest 
w stanie spoczynku, 12-15˚C.

Fikusy przesadzane są wczesną wiosną, 
kiedy ich korzenie przerastają przez do-
niczkę. Robimy to raz na dwa lata. Nowa 
doniczka nie powinna być jednak za duża, 
ponieważ roślina dobrze rośnie w ma-
łych.  Do przesadzania używamy żyznej, 
przepuszczalnej ziemi (substrat torfowy 
lub ziemia zmineralizowana z dodatkiem 

torfu), o współczynniku pH 6-6,8. W przy-
padku okazów starszych wymieniana jest 
jedynie wierzchnia warstwa podłoża z do-
nicy. 

Przy pielęgnacji benjamina znajdujące-
go się w suchych pomieszczeniach war-
to pamiętać o zraszaniu liści letnią wodą. 
W okresie wegetacji - od marca do wrze-
śnia - powinno się go nawozić co dwa ty-
godnie roztworem rozcieńczonego nawozu 
płynnego. Podlewamy go wodą co 14 dni, 
a w zimie co 7-10 dni. Robimy to dopie-
ro po stwierdzeniu, że podłoże jest lekko 
przesuszone. Fikus benjamina nie toleru-
je nadmiaru wody w donicy i podstawce. 
Problemy w jego uprawie wynikają najczę-
ściej z niewłaściwej pielęgnacji.

Rozmnażanie ...

...  za pomocą jednooczkowych sadzonek 
wierzchołkowych i odkładów. Sadzonki 
ukorzeniają się dość łatwo w warunkach 
ciepłej mnożarki, w temperaturze 25-35˚C. 
Najczęściej wykonywane są z kawałków 
pędów ucinanych 1 cm nad i 1 cm pod 
oczkiem, bez usuwania jednocześnie liści 
i ogonka liściowego.

Szkodniki i choroby

Do najczęściej występujących chorób na-
leżą: plamistość i korkowatość liści, zasy-
chanie końcówek liści, gnicie korzeni, an-
traknozę i wertyciliozę. Na liściach mogą 
żerować szkodniki, takie jak przędziorek 
chmielowiec, miseczniki czy czerwce. 
Zwykle do walki z nimi stosowane są sys-
temiczne środki owadobójcze.

A oto objawy wystąpienia niektórych 
chorób i szkodników na roślinach donicz-
kowych, występujące również na fikusie:
Antraknoza
• Objawy: na najmłodszych liściach po-
jawiają się brązowe plamy, które powoli 
atakują pozostałe pędy, na powierzchni 
nekroz dające się zauważyć czarne punkty 
będące zarodnikami grzybni.
• Atakowane rośliny: bluszcz, anturium, 
araukaria, fikus, difenbachia, storczyki 
i kroton.
• Zwalczanie: opryskiwać rośliny prepara-
tami Bioczos BR, Sarfun 500 SC.

Werticilioza
• Objawy: zahamowanie wzrostu rośliny, 
brązowiejące, żółknące liście, które po 
pewnym czasie obumierają, brązowiejące 
wiązki przewodzące.
• Przyczyny: rozwój choroby wywołuje 
nadmierne podlewanie i zbyt chłodne pod-
łoże.
• Atakowane rośliny: fikus, aralia, pelargo-
nia, niecierpek, peperomia.
• Zwalczanie: podlewanie preparatami 
Sarfun 500 S.C, Tapsin 500 SC, chore ro-
śliny należy usuwać.
Czerwce (Miseczniki, Tarczniki, Wełnow-
ce)
• Miejsce występowania: dolna strona liści 
i pędów.
• Wygląd: tarczki (owalna tarczka o śred-
nicy 1-2 mm):
miseczniki - wypukła i brązowa tarczka 
trudna do usunięcia,
wełnowce - przypominają kłaczki wełny, 
pokryte jasną wydzieliną.
• Atakowane rośliny: najczęściej sukulenty.
• Zwalczanie: w domowym zaciszu me-
chaniczne przy pomocy twardej szczotki, 
miejsce żerowania należy przemyć roztwo-
rem wody z szarym mydłem, płynem do 
okien lub innym denaturatem. Chemiczne 
zwalczanie preparatami: Actelic 50 EC, 
Tarcznik lub Insektum-A.
Przędziorki
• Wygląd: drobne roztocza o barwie żółto-
-zielonej lub czerwono-pomarańczowej.
• Objawy: żółtobiałe plamy obejmujące 
coraz większą powierzchnie, powodujące 
jednocześnie zaschnięcie i odpadnięcie li-
ścia. Wysoka temperatura i suche powie-
trze sprzyjają rozwojowi roztocza.
• Zwalczanie: opryskiwanie akarycydami, 
takimi jak: Karate 2,5 EC, Talstar 100 EC. n

Źródła:
  
1. http://regiodom.pl/portal/ogrod/rosliny/fikus-benjamin-
-uprawa-i-pielegnacja
2. http://www.wymarzonyogrod.pl/rosliny-doniczkowe/ro-
sliny-doniczkowe/fikus-benjamina-co-zrobic-nie-opadaly-
-liscie,65_2814.html.
3. http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/doniczkowe/figo-
wiec-benjamina-fikus-benjamina,1_37
4. http://poradnikogrodniczy.pl/fikus.php
5. http://www.swiatkwiatow.pl/figowiec-benjaminski-
beniaminek-ficus-benjamina-id387.html
6. http://www.multiflora.pl/przedziorek.html 

Jak  dbać  o  f ikusa  ben jamina?
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TWOJE POLE 
JAK NA DŁONI

FARMSTER to aplikacja stworzona z myślą o rolnikach, którzy chcą zarządzać pracami polowymi w nowoczesny 
i szybki sposób. Koniec z ręcznym notowaniem! Teraz wszystkie informacje o swojej uprawie możesz mieć zawsze 
w jednym miejscu!

FARMSTER to też

nawozy.eu/farmster

rolnicza prognoza pogody

porady ekspertów

aktualności z branży rolniczej

agrolicznik

notowania cen

sieć dystrybucji
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KĄCIK DLA DZIECI

Krzyżówka Nr 1
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Zawsze przed niedzielą.
2. Lśniące blaszki zdobiące stroje ludowe.
3. Mlekiem i miodem płynąca.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 25 stycznia 
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 1".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go - wydawca miesięcznika.

4. Piąte u wozu.
5. Układanka Rubika.
6. W nim kwiaty cięte.
7. Nastrojowa, liryczna piosenka.
8. Cukierek owocowy w ruloniku.
9. Łagodzi obyczaje.
10. Do mielenia pieprzu.
11. Klocki dla małego budowniczego.
12. Na boisku dwa pionowe słupki i poprzeczka z doczepioną z tyłu siatką.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 10 - ANDRZEJKI
Nagrody książkowe wylosowała: Julia Delura, Sochocin.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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Rozwiązanie Rebusu 10 - GDY ŁAGODNA JESIEŃ TRZYMA, 
BĘDZIE KRÓTKA OSTRA ZIMA

Nagrody książkowe wylosował: Gabriela Sierzpotowska, 
Nasielsk.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
25 stycznia 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedl-
ce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 1".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Rebus 1
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SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

Pamiętajmy, aby zamku w Liwie nigdy nie zwiedzać o pół-
nocy, gdyż można natknąć się na Żółtą Damę. W ciszy 
panującej w korytarzach i pokojach najpierw słychać jej 

płacz, potem zbliżające się kroki, a w końcu zjawia się przed 
nami w długiej, żółtej sukni. Przerazić się łatwo, gdyż postać nie 
ma głowy. To duch Ludwiki z Szujskich Kuczyńskiej, niegdy-
siejszej żony kasztelana Marcina Kuczyńskiego, która została 
ścięta na zamkowym podwórzu.

Miało to miejsce ponad 300 lat temu. Mąż Ludwiki był o nią 
bardzo zazdrosny i podejrzewał o romanse z młodymi pokojow-
cami (chociaż małżonka nie była szczególnie urodziwa). Kiedy 
zniknęły trzy pierścienie z brylantami, które jej podarował, kaszte-
lan rozkazał umieścić żonę w lochu. Wieczorem Ludwika została 
poddana sądowi bożemu - przyniesiono jej cegłę i oznajmiono, że 
jeśli do rana przewierci ją palcem, zostanie uwolniona. Rankiem 
zapłakana kobieta pokazała jednak nienaruszoną cegłę. Za zdradę 
sąd skazał ją na ścięcie. Kamień, na którym dokonano egzekucji, 
do dziś znajduje się na podwórzu zamkowym. 

Miejsce strategiczne 

Z Warszawy do Liwa nie jest daleko, około 80 km - taką od-
ległość można samochodem pokonać w ciągu 1,5 godziny. Tyle 
wystarczy, aby dotrzeć do… Liwa czy Liwu? Jak prawidłowo po-
winniśmy mówić? Miejscowi mówią „do Liwa”, co wynika i z tra-
dycji, i historii, np. jeden z najbardziej znanych (już w XIV wieku) 
herbów szlacheckich - Doliwo - pochodzi właśnie od zawołania 
„Do Liwa”. 

Ale nie od razu Liw zbudowano. Pięćset lat temu, gdy rzeka Li-
wiec była granicą Mazowsza i Podlasia, strzegło jej grodzisko, 
którego ślady znajdują się w obecnej wsi Grodzisk, leżącej 5 km 
na południe, również nad Liwcem. W XIII wieku osada została 
przeniesiona na północ. Celem była ochrona granicy oraz znaj-
dującego się w pobliżu brodu na rzece, którym przeprawiano się 
na Ruś. Ważne to było zadanie, gdyż w roku 1279 gród ten sku-
tecznie obronił Mazowsze przed najazdem Jadźwingów. W tym 
czasie była to jeszcze drewniano-ziemna warownia, zbudowana na 

umocnionej dębowymi palami kępie w widłach dwóch rzek - Liw-
ca i Miedzianki. 

Liw i dwóch sołtysów 

Pierwsza wzmianka pisana o Liwie pochodzi z dokumentów 
książęcych Bolesława II z roku 1304. Był to wówczas jeden 
z głównych punktów obronnych księstwa, a zarazem siedziba 
kasztelanii. Rozwojowi handlu i osadnictwa na tym terenie sprzy-
jały bliskość granicy z Wielkim Księstwem Litewskim oraz prze-
biegający tędy wspomniany wcześniej trakt na Ruś. Nic dziwnego, 
że osada przygrodowa bardzo szybko rozwinęła się w organizm 
miejski. 

Ale prawa miejskie Liw uzyskał dopiero około roku 1421, co 
wynikało z wybudowania zamku książęcego i ustanowieniem 
miasta stolicą ziemi liwskiej. Był to późniejszy Liw Stary, któ-
ry otrzymał odnowione prawo miejskie od księcia Bolesława IV 
w roku 1453. W tym czasie rozwijało się też przedmieście, które 
w latach 1453-1789 stało się odrębnym miastem nazywanym Li-
wem Nowym. Z uwagi na to, że jeszcze do roku 1789 Liw stano-
wił dwa miasta - Liw Stary i Liw Nowy - w tradycji mieszkańców 
do dzisiaj przetrwał zwyczaj wyboru dwóch sołtysów - innego dla 
Liwu Starego, a innego dla Liwu Nowego.
 

Problemy z budową 

Ale wróćmy do zamku. Do jego budowy przystąpiono z inicja-
tywy księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Główne prace 
prowadzono w wiekach XIV i XV. Książę, budując w tym samym 
czasie zamki w Czersku i Wiźnie, chciał chronić główne szlaki 
handlowe Mazowsza. Ciekawostką jest to, że budowę nadzorował 
mistrz Niclos, ten sam, który wzniósł zamki w Ciechanowie, Tro-
kach i Czersku. 

Liwski zamek wzniesiono na regularnym planie zbliżonym do 
kwadratu o boku 33 metrów. Na kamiennej podmurówce zbudo-
wano ośmiometrowe ceglane mury. Przedtem zniwelowano wały 
dotychczasowego grodu i umocniono zbudowaną wśród mokradeł 
wyspę kolejnymi palami dębowymi. Na środku zachodniego od-
cinka muru wzniesiono basztę bramną, przed którą był most zwo-
dzony. Następnie przez zabagniony teren poprowadzono groblę na 

Zamek z damą

dokończenie na ostatniej stronie
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stały ląd (teren obecnej wsi Liw). Mury zostały wzniesiony tylko 
do pewnego poziomu i prace przerwano, prawdopodobnie z po-
wodu konfliktu inwestora z wykonawcą. Wznowiono je dopiero 
w roku 1437, kiedy to syn Janusza książę Bolesław IV przekazał 
na budowę warowni 14 kop groszy. Mury podwyższono wówczas 
do planowanej pierwotnie wysokości i zwieńczono blankami. 

Warownia księżnej i królowej 

W roku 1512 rozpoczęto przebudowę, która miała na celu za-
równo podniesienie walorów obronnych, jak i modernizację zam-
ku na potrzeby rezydencji. W tym okresie Liw był już własnością 
księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny, wdowy po Konra-
dzie III Rudym, która poza Warszawą właśnie w Liwie rezydowa-
ła najczęściej. Tutaj też zmarła w roku 1522. Nim jednak zmarła, 

wiodła kilkuletni spór z królem Kazimierzem Wielkim o te wło-
ści, skutkiem czego wojska królewskie kilkakrotnie oblegały Liw 
i zamek. 

Podczas zainicjowanej przez nią przebudowy podwyższono 
mury obwodowe do 12 metrów, a basztę zamknięto i po podniesie-
niu i zwiększeniu grubości murów nakryto dachem. Wieża bramna 
uzyskała w ten sposób trzy kondygnacje. 

W roku 1548 zamek przeszedł w posiadanie królowej Bony Sfo-
rzy i stał się miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. 
Już w rok później rozpoczęła się kolejna rozbudowa. Do roku 1555 
roku wieżę bramną podwyższono o dwie kondygnacje i zwieńczo-
no mansardowym dachem krytym gontem. Królowa doglądała 
osobiście postępu prac bywając w Liwie.

Upadek 
 

XVII wiek przyniósł upadek gospodarczy miasta. Przyczynił się 
do tego rozwój Węgrowa na drugim brzegu rzeki oraz wojny pro-
wadzone przez Rzeczpospolitą z państwami ościennymi. W latach 
1631 i 1652 wybuchła zaraza. W roku 1657 Liw został spalony 
przez wojska księcia siedmiogrodzkiego. Kolejny pożar miasta 
w roku 1700 wywołali Szwedzi. Po ich wycofaniu z Polski znisz-
czony zamek w Liwie został solidnie odbudowany, jednak woj-
na północna przyniosła znów w roku 1703 ofensywę Szwedów. 
Wówczas, przy użyciu artylerii, zamek ponownie został zdobyty 
i poważnie zniszczony. Od tego czasu ocalała część zabudowań 
pełniła już tylko funkcje administracyjne. W przyziemiu uszko-
dzonej wieży mieściło się archiwum, a na dziedzińcu wzniesiono 
drewniany budynek kancelarii starostwa. W roku 1782 z inicja-
tywy starosty Tadeusza Grabianki wzniesiono na tym miejscu 
dwór, który przejął funkcje drewnianej kancelarii. 

Po roku 1795 Liw znalazł się pod zaborem austriackim i został 
po raz kolejny ograbiony. Zlikwidowano wówczas ziemię liwską 
i zdegradowano rolę miasteczka, a stolicą cyrkułu stały się Siedlce. 

Od roku 1807 Liw leżał w granicach Księstwa Warszawskiego 
i wszedł w skład powiatu węgrowskiego w departamencie siedlec-
kim. W tym czasie bardziej już przypominał dużą wieś niż miasto. 
Od roku 1815 należał do Królestwa Polskiego. Podczas powstania 
listopadowego pod Liwem na początku roku 1831 rozegrała się 
bitwa wojsk polskich z rosyjskimi, której celem było odparcie 
próby przedarcia się Rosjan przez most na Liwcu i osłonięcie War-
szawy przed kontruderzeniem gen. Dybicza. W roku 1866 rozka-
zem carskim za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym 
władze rosyjskie odebrały Liwowi prawa miejskie. Od tej pory 
miejscowość była już tylko wsią sąsiadującą z większym organi-
zmem miejskim, jakim jest Węgrów.

To jest zamek Krzyżaków! 

Po wybuchu II wojny światowej starostą powiatu węgrow-
skiego został oficer SS Ernst Gramss. Był on odpowiedzialny za 
budowę obozu w Treblince i zdecydował o rozebraniu resztek 
zamku w celu pozyskania cegły. Zanim przystąpiono do rozbiór-
ki powiatowy opiekun zabytków - Otto Warpechowski - zgłosił 
się do Gramssa i przekonał go, że zamek został wzniesiony przez 
Krzyżaków i był ich warownią. Gramss zrezygnował z rozbiórki, 
a nawet zdecydował o odbudowie tak ważnego dowodu niemiec-
kiej dominacji na tym terenie. Przez następne dwa lata kierujący 
ekipą budowlaną Warpechowski starał się zabezpieczać zabytek 
przed dalszym zniszczeniem i naprawiać dotychczasowe uszko-
dzenia. 

Po wojnie zamek doczekał się odbudowy. W latach 1955-1961 
przeprowadzono badania, a potem odbudowano wieżę i fragment 
muru oraz dwór, w którym umieszczono urzędy gminne i bibliotekę. 
W wieży zaprezentowano ekspozycję archeologiczną. W roku 1963 
rozpoczęło działalność Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, 
które obecnie zajmuje cały budynek dworu. 

Ciekawostki

W latach 1610-1624 proboszczem w Liwie był kapelan królewski 
i spowiednik królowej Konstancji Habsburżanki - Paweł Giza.

W latach 1626-1648 proboszczem w Liwie był wychowawca 
dzieci króla Zygmunta III Wazy - Aleksander Jan Alancy.

W latach 1784-1791 proboszczem w Liwie był Jan Paweł Wo-
ronicz - kaznodzieja, poeta, mówca, radca stanu Księstwa War-
szawskiego, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Króle-
stwa Polskiego w latach 1828-1829. 

W Muzeum Zbrojowni można obejrzeć kolekcję broni białej 
oraz interesujące obrazy, a wśród nich portret Żółtej Damy - Lu-
dwiki z Szujskich Kuczyńskiej. Niby się na nim uśmiecha, ale pa-
trzy dość przenikliwie. n


