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Święto Trzech Króli
6 stycznia – jedno z pierwszych świąt, ustanowionych przez Kościół. W tym dniu gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; 
woda stała się winem; Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

6 stycznia zwyczajowo na drzwiach katolickich domów piszemy kredą C†M†B lub K†M†B z datą bieżącego roku. Obie 
formy są poprawne. Zwyczaj upowszechnił się w XVIII w. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem 
Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), a według św. Augustyna Christus Multorum Benefactor (Chrystus 
dobroczyńcą wielu). Niektórzy uważają, że jest to skrót imion trzech Mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara - przekaza-
nych przez średniowieczną legendę. Znana jest także interpretacja skrótu jako pierwszych liter łacińskich nazw wydarzeń 
świętowanych w Epifanię: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (Poznanie – Wesele – Chrzest).

Reklamę umieszczono na str. 17
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Mieszanina różnych składników w  produktach żywnościo-
wych, zwłaszcza w  warzywach, owocach oraz roślinach przy-
prawowych wykazuje znaczne właściwości prozdrowotne 
i ochronne, np. przed chorobami nowotworowymi. Postępująca 
intensyfikacja produkcji rolniczej, zanieczyszczenia środowiska 
oraz przemysłowe przetwarzanie żywności przez zakłady rolno-
-spożywcze w  znacznym stopniu wpływają na zmiany składu, 
a  nawet na pogorszenie wartości żywieniowej produktów spo-
żywczych. Do produktów spożywczych podczas ich przetwarza-
nia są wprowadzane chemiczne dodatki, wpływające na trwałość 
produktu i jego właściwości. Wiele z nich wykazuje właściwości 
anty-zdrowotne (np. substancje o przedrostku „E” wraz z nume-
rem substancji). 

Zanieczyszczenia ze względu na ich pochodzenie i wpływ na 
skład żywności można podzielić na: 
- zanieczyszczenia powstałe na etapie produkcji rolniczej, tj. po-
zostałości nawozów, pestycydów i antybiotyków, stosowanych do 
leczenia zwierząt hodowlanych, 
- zanieczyszczenia środowiska, spowodowane emisją gazów i py-
łów do atmosfery, ścieki migrujące do wód powierzchniowych 
i podziemnych, 
- zanieczyszczenia powstające podczas przemysłowego przetwa-
rzania żywności, np. syntetyczne dodatki, tj.: barwniki, substan-
cje słodzące, konserwanty, stabilizatory. 
W produktach żywnościowych mogą występować następujące 
grupy zanieczyszczeń: 
- zanieczyszczenia chemiczne – pozostałości nawozów (azotany 
i azotyny) i pestycydów, pierwiastki toksyczne dla zdrowia (me-
tale ciężkie), dioksyny, antybiotyki, wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA), substancje migrujące z opakowań 
oraz dodatki do żywności;
- zanieczyszczenia biologiczne:
• bakterie o  działaniu patogennym (np. Salmonella, Enterobac-
ter),
• bakterie saprofityczne, powodujące psucie produktów żywno-
ściowych (np. Escherichia coli), 
• organizmy pasożytnicze (np. tasiemiec, glista ludzka);
- zanieczyszczenia fizyczne, np.: cząstki gleby, tworzywa sztucz-
ne, szkło. 

Najważniejsze chemiczne zanieczyszczenia żywności:
Azotany/azotyny – dostają się do produktów roślinnych w wy-
niku stosowania znacznych dawek nawozów azotowych w  rol-
nictwie lub podczas przemysłowego przetwarzania produktów 
mięsnych. W  procesie technologicznym produkcji wyrobów 
wędliniarskich dodaje się środki o właściwościach konserwują-
cych, tj.: azotyn potasu (E249), azotyn sodu (E250), azotan sodu 

(E251) i azotan potasu (E252), a dzienne spożycie tych substancji 
nie powinno przekraczać 5,0 mg/kg masy ciała. Znaczne spo-
życie azotanów sprzyja powstawaniu nitrozoamin o  działaniu 
rakotwórczym. Ponadto powodują one uszkodzenie wątroby, 
owrzodzenia i  działają drażniąco na błony śluzowe układu po-
karmowego. 
Metale ciężkie – istnieje wiele dróg wnikania pierwiastków 
toksycznych do produktów żywnościowych i  najczęściej są to 
zanieczyszczenia przemysłowe (kopalnie, huty), komunikacyj-
ne i komunalne (składowanie odpadów) oraz pochodzenia rol-
niczego (stosowanie nawozów fosforowych, wapnia i  środków 
ochrony roślin). Wymienione zanieczyszczenia są emitowane do 
atmosfery (np. dymy, pyły, spaliny samochodowe), wnikają do 
gleby i wód powierzchniowych oraz podziemnych (np. niewła-
ściwie składowane odpady i ścieki). Są też wprowadzane do gle-
by w wyniku stosowania pestycydów bądź nawozów (np. osady 
i  komposty komunalne). Zanieczyszczenia chemiczne zawarte 
w środowisku są pobierane przez rośliny i kumulowane w róż-
nych tkankach, w zależności od gatunku rośliny. Do najbardziej 
toksycznych metali ciężkich zarówno dla środowiska, jak i orga-
nizmów żywych zalicza się: arsen (As), kadm (Cd), ołów (Pb) 
i  rtęć (Hg). Wymienione pierwiastki wykazują silne toksyczne 
działanie nawet w  bardzo niewielkich stężeniach na poziomie 
mikrogramów (1µg =10-6 czyli 0,000001 g). Pierwiastki te silnie 
działają na układ immunologiczny i mogą powodować mutacje 
genowe, przyczyniając się do powstania chorób nowotworowych. 
Spośród warzyw największą ilość metali ciężkich kumulują: sa-
łata, kapusta, buraki, marchew, pietruszka, szpinak i ziemniaki. 
Owoce, z wyjątkiem truskawek, kumulują znacznie mniej zanie-
czyszczeń.
Pestycydy – są powszechnie stosowanymi w rolnictwie środkami 
do walki z chorobami i szkodnikami. Ze względu na ich szerokie 
zastosowanie substancje zawarte w tych środkach łatwo przedo-
stają się do tkanek roślin uprawnych oraz pasz spożywanych 
przez zwierzęta gospodarskie. Spożycie produktów żywnościo-
wych, zawierających pozostałości pestycydów, może przyczyniać 
się do ich kumulacji w różnych tkankach organizmu, prowadząc 
do powstania przewlekłych schorzeń różnych narządów we-
wnętrznych. 

Opracowała: Dr hab. Irena Burzyńska
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Źródła: 
1. Gertig H., Duda G., Żywność a zdrowie. Wydawnictwa Lekarskie, 1996. 
2. Sobczyk W., Substancje obce w żywności: żywność bezpieczna. Wydawnictwo Na-
ukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

Jakość produktów żywnościowych jest ważnym czynnikiem, w pewnym stopniu 
wpływającym na długość ludzkiego życia. Bezpieczne dla zdrowia są produkty spożywcze, 

pozbawione zanieczyszczeń i zawierające cenne składniki, tj.: witaminy, składniki 
mineralne (makro- i mikroskładniki), błonnik, pektyny, węglowodany, kwasy organiczne, 

barwniki naturalne (antocyjany, karotenoidy i chlorofil) oraz flawonoidy. 

Zanieczyszczenia żywności
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Mazowiecki e-bazarek to odpowiedź na 
potrzeby producentów, którzy od wielu 
miesięcy, z  powodu ograniczeń związa-
nych z  pandemią, mają kłopot ze sprze-
dażą produktów, wytworzonych w swoim 
gospodarstwie. Z  drugiej strony konsu-
menci, z tych samych powodów, nie mogą 
w  pełni korzystać z  bogatej oferty rodzi-
mych wytwórców, u których wcześniej re-
gularnie zaopatrywali się w zdrową polską 
żywność, np. na cyklicznych kiermaszach 
czy bazarkach. Pomysł stworzenia wirtual-
nej sprzedaży okazał się strzałem w dzie-
siątkę. 
- Na skutek zagrożenia epidemiologicznego, 
związanego z Covid-19 powstała platforma 
łącząca rolników i  konsumentów. Platfor-

ma ta umożliwia sprzedaż płodów rolnych 
w bezpieczny sposób, konsument natomiast 
ma gwarancję zakupu dobrej jakości żyw-
ności. MODR Warszawa uruchomił info-
linię, aby pomóc rolnikom zarejestrować 
swoje produkty w systemie sprzedaży. - Za-
chęcam do korzystania z tej formy wymia-
ny pomiędzy producentem a konsumentem 
– mówi Sławomir Piotrowski - dyrektor 
MODR Warszawa.
- Platformę internetową Mazowiecki e-ba-
zarek uruchomiono 1  czerwca 2020 roku 
– wyjaśnia Danuta Bronowska z MODR 
Oddział Płońsk, koordynująca nowy 
projekt. - Jest ona elementem większej 
całości, funkcjonującej pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. 

Dzięki tej inicjatywie chcemy ułatwić oso-
bom korzystającym z  tej e-strony kontakt 
ze sobą, umożliwić sprzedaż wysokiej ja-
kości produktów oraz usług w  dowolnym 
czasie i miejscu, bez udziału pośrednika. To 
doskonała możliwość tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw pomiędzy producentami 
a  konsumentami – wyjaśnia. - Zaprosili-
śmy do współpracy rolników, producentów 
rolnych, przetwórców lokalnej, tradycyjnej 
i  ekologicznej żywności, właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych, zagród eduka-
cyjnych i obiektów turystyki wiejskiej, Koła 
Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła 
ludowego, firmy działające w otoczeniu rol-
nictwa oraz konsumentów. Uruchomienie 
przez nas bezpłatnego serwisu Mazowiecki 

Mazowiecki e-bazarek 
– korzyści dla rolnika i konsumenta

Internetowa platforma Mazowiecki e-bazarek z miesiąca na miesiąc poszerza grono 
użytkowników, którzy w dobie pandemii szukają alternatywnej formy sprzedaży 

swoich produktów. Dla konsumenta to czysty zysk – kupuje artykuł najwyższej jakości 
bezpośrednio od rolnika, unikając dodatkowych kosztów, które generują pośrednicy.

Monika Mikołajczuk
monika.mikolajczuk@modr.mazowsze.pl
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e-bazarek to także pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w pro-
mocji wytworzonych produktów i usług. Wierzymy, że Mazowiecki 
e-bazarek zaspokoi wymagania oferentów, ale również konsumen-
tów korzystających z naszej platformy i pomoże im w zakupie wy-
sokiej jakości produktów i usług w korzystnej cenie – dodaje Da-
nuta Bronowska. 

Do 9 listopada 2020 r. w ofercie Mazowieckiego e-bazarku zna-
lazło się 2404 produktów i usług, najwięcej – bo aż 663 – w kate-
gorii warzywa i owoce. - Na podstawie ankiety przeprowadzonej 
wśród oferentów, dotyczącej Mazowieckiego e-bazarku, z informa-
cji pozyskanych od rolników wiemy, że największym zaintereso-
waniem wśród konsumentów cieszyły się rośliny ozdobne, krzewy 
i drzewa owocowe. Klienci poszukiwali także unikatowych artyku-
łów rękodzielniczych, produktów ekologicznych, takich jak: soki 
z czarnego bzu, przetwory z owoców i warzyw sezonowych. Inicja-
tywę utworzenia e-bazarku oceniam bardzo pozytywnie. Funkcjo-
nuje on dopiero pięć miesięcy i tak naprawdę dopiero się rozkręca. 
Na bieżąco korygujemy wszystkie niedociągnięcia i po zapewnie-
niu odpowiedniej promocji tego portalu, zarówno w mediach kra-
jowych, jak i  przestrzeni wirtualnej (facebook, instagram) wróżę 
temu projektowi dynamiczny rozwój, bo potencjał e-bazarku jest 
ogromny. Podobnego zdania są użytkownicy Mazowieckiego e-ba-
zarku, dla których to przedsięwzięcie jest przede wszystkim możli-
wością bezpłatnej reklamy na ogólnopolskim forum. 
- To bardzo cenna inicjatywa, szczególnie dzisiaj, kiedy z powodu 
ograniczeń związanych z  pandemią mamy bardzo uszczuplone 
możliwości sprzedaży naszych produktów bezpośrednio klientowi 
– przyznaje Anna Szpura z Kornicy Starej w powiecie łosickim, 
która od lat aktywnie działa na rzecz promocji wschodniej Polski, 
szczególnie jeśli chodzi o walory kulinarne. W 2014 roku otrzyma-
ła Perłę Kulinarną za korowaj weselny, jest także laureatką hono-
rowej nagrody Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego 
„Klucz do polskiej spiżarni” oraz zdobywczynią Lauru Marszałka 
Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt żywnościowy 
w kategorii „Miody”. - Kiedy wiosną wprowadziłam swój sztandaro-
wy produkt – korowaj weselny – do e-bazarku, od razu rozdzwoniły 
się telefony. Warto korzystać z tej platformy, bo to nic nie kosztuje, 
a promuje nasze regionalne produkty w całej Polsce, a nawet poza 
jej granicami. Korowaj weselny, który „wskrzesiłam” w Kornicy, jest 
ciastem typowo obrzędowym, zamawianym na wesela i  inne duże 
rodzinne uroczystości, a te ostatnio, przez koronawirusa, się nie od-
bywają. Dzięki mojej ofercie w e-bazarku zadzwonił do mnie starszy 
pan z Austrii i prosił, żebym mu opowiedziała, jak się robi naleśniki 
starokornickie. Ponieważ ten pan pochodzi ze wschodniej Polski i tę-

skni za smakami z  dzie-
ciństwa, porozmawia-
liśmy o  polskiej kuchni 
i powspominaliśmy daw-
ne dzieje, które w  moim 
rozmówcy obudziły 
tęsknotę za ojczyzną  
– opowiada pani Anna. 
Na brak zainteresowa-
nia nie narzekają też 
państwo Teresa i  An-
drzej Lubeccy z  miej-
scowości Budy-Kałki 
w  Puszczy Mariańskiej, 
właściciele firmy „Kra-
ina Czarnego Bzu”, któ-

ra jest członkiem Sieci 
Dziedzictwa Kulinar-
nego Mazowsza. - Nam, 
rolnikom i  producen-
tom, e-bazarek jest bar-
dzo potrzebny. Na po-
czątku było trochę pod 
górkę, ale teraz całkiem 
dobrze się u nas spraw-
dza – przyznaje Teresa 
Lubecka. - Odbieramy 
dużo telefonów z  całej 
Polski, sporo klientów 
przyjeżdża osobiście po 
towar bądź wysyłamy 
go kurierem. Istnieje też 
możliwość dostarczenia 
naszych produktów bezpośrednio do klienta. Sprzedajemy prze-
twory głównie z czarnego bzu – soki, grzańce, herbatki, dżemy, ga-
laretki z  różnymi dodatkami. Czerpiemy z  tradycyjnych receptur 
naszych babć, ale chętnie sięgamy również po nowinki. Skoro na-
tura obdarzyła nas takim dobrem, jakim jest czarny bez, to czemu 
z niego nie korzystać?

Opinię tę podziela Radosław Góral z Wierzbówca w gminie 
Sochocin, producent serów z  mleka krowiego i  z domieszką 

mleka koziego, w  tym 
nagrodzonego Sera 
Górala wędzonego. 
– Pandemia dała się 
nam wszystkim mocno 
we znaki, podobnie jak 
rolnikom. Muszę przy-
znać, że teraz produkuję 
tylko tyle, co dla siebie, 
by nie wyjść z  wprawy. 
Zamknięte restauracje, 
odwołane kiermasze 
i tym podobne wydarze-
nia są ciosem dla naszej 
branży. Ale musimy so-
bie jakość radzić. Latem 
miałem trochę zamó-
wień przez Mazowiec-
ki e-bazarek, ale teraz 
jest cisza. Generalnie to 
bardzo dobra i potrzeb-
na forma sprzedaży. 
W  tych trudnych cza-
sach każda inicjatywa, 
która pomaga lokalnym 

producentom w upłynnieniu ich produktów, jest na wagę złota – 
podkreśla Radosław Góral.
- Mazowiecki e-bazarek ma przed sobą ogromne perspektywy  
– mówi Józef Jan Romańczuk - dyrektor MODR Oddział Siedl-
ce. - Mam nadzieję, że pandemia i ograniczenia z nią związane 
niebawem się skończą, a  e-bazarek pozostanie jako atrakcyjna 
forma bezpośredniego kontaktu rolnika i konsumenta. W obsza-
rze naszego działania mamy przebogatą ofertę zdrowej żywności 
i ludzi z pasją, którzy dzięki tej platformie mogą zaistnieć w szer-
szej świadomości, a ich produkty wejść na stałe do naszego menu.
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Mączlik warzywny występuje na 
warzywach z  rodziny kapusto-
watych, a  szczególnie na: bro-

kułach, kalafiorach, brukselce, kapuście 
głowiastej białej i  czerwonej, jarmużu, 
brukwi, kalarepie i rzepie. W środowisku 
naturalnym znajdziemy go na glistniku 
jaskółcze ziele, rzadziej na wilczomleczu, 
mniszku lekarskim, mleczu polnym i  cy-
korii podróżnik. Zimuje na rzepaku oraz 
na resztkach warzyw kapustnych, na któ-
rych żerował.

Szkody wyrządzają zarówno osobniki 
dorosłe, jak i larwy. Wszystkie stadia roz-
wojowe są bardzo żarłoczne i  wysysając 
soki z tkanki przewodzącej liści, ogładzają 
rośliny. Wydalają także duże ilości spadzi, 
na której rozwijają się grzyby sadzakowe, 
powodujące tworzenie się czarnego nalotu 
i utrudniające wzrost roślin.

Mączlik warzywny jest gatunkiem cie-
płolubnym. W  temperaturze około 28oC 
czas rozwoju tego szkodnika trwa oko-
ło 19–20 dni, a  przy temperaturze 16oC 
wydłuża się do 47–48 dni. W  chłodnym 
klimacie mączlik rozwija 2 do 3 pokoleń, 
w  gorącym do 6. W  warunkach krajo-
wych, w zależności od przebiegu pogody, 
w  sezonie wegetacyjnym może rozwinąć 
3 do 5 pokoleń. Osobniki dorosłe zimują 
na chwastach, głównie na glistniku. Mą-
czliki, podobnie jak inne owady, nie lubią 
silnego deszczu.

Jedna samica może złożyć do 150 jaj. 
Aby stwierdzić występowanie szkodnika 
na plantacji, należy obejrzeć  dolną stro-
nę liści pod kątem obecności dorosłych 
osobników, potocznie nazwanych „białą 
muszką”. Mączlik warzywny jest gatun-
kiem dość łatwym do rozpoznania. Osob-
niki dorosłe osiągają od 1,5 do 2 mm dłu-
gości. Zaraz po wylęgnięciu pokrywają 
się woskowym nalotem, który nadaje im 
białą barwę, a  ich skrzydła układają się 

w  charakterystyczną deltę. Najważniej-
szą cechą diagnostyczną, która pozwala 
odróżnić ten gatunek od pozostałych, 
jest obecność dwóch ciemnych plamek 
po środku i  na końcu każdego skrzydła. 
Drugą zasadniczą cechą, pozwalającą na 
zidentyfikowanie mączlika warzywnego, 
jest sposób składania jaj. Samice składają 
jasne, owalne jaja na  dolnej stronie liści 
w  okręgach lub w  półokręgach. Te dwie 
charakterystyczne cechy pozwalają odróż-
nić ten gatunek od np. mączlika szklarnio-
wego. Występowanie mączlika warzywne-
go stwierdzono prawie w całej Europie, na 
Zakaukaziu, w Azji Środkowej i Mongolii, 
na Syberii i  Dalekim Wschodzie, w  pół-
nocnej i wschodniej Afryce, Australii, No-
wej Zelandii i Ameryce Południowej.

Możliwości zwalczania 
mączlika warzywnego

W Polsce środkami zarejestrowanymi 
do ochrony warzyw kapustnych są Mo-
vento 100 SC w dawce 0,75l/ha + zwilżacz 
i Benevia 100 OD w  dawce 750 ml/ha. 

Obecnie duże znaczenie w  ograniczeniu 
jego liczebności mają zabiegi agrotech-
niczne. Bardzo ważne jest zniszczenie lub 
dokładne sprzątnięcie resztek roślinnych 
po zbiorach. Niedopuszczalne jest zwoże-
nie ich na pryzmy i kompostowanie, gdyż 
miejsca te mogą być źródłem namnożenia 
się i nalotu szkodnika w przyszłym sezonie. 
Prowadząc lustrację pól, trzeba koniecznie 
obejrzeć otaczające pola nieużytki, mie-
dze, rowy itp. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zniszczenie w otoczeniu pól roślin 
żywicielskich mączlika, a głównie glistni-
ka jaskółcze ziele. Jeśli jest to niemożliwe, 
warto na początku przyszłego sezonu wy-
konać zabiegi chemiczne, również na tych 
nieużytkach. Pozwoli to na znaczne ogra-
niczenie możliwości namnożenia się i na-
lotu następnego pokolenia na plantacje 
warzyw. Największym sprzymierzeńcem 
w ograniczeniu liczebności mączlika była-
by sama przyroda i zima z niskimi tempe-
raturami. Ale czy na taką możemy liczyć?

Źródła:
1. „Działkowiec” 7/2019. 
2. www.warzywapolowe.pl.

Mączlik warzywny jest obecnie jednym z najgroźniejszych szkodników warzyw kapustnych. 
Z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost jego liczebności. Przyczyniają się do tego 

sprzyjające warunki pogodowe, a zwłaszcza wzrost temperatury.

Grażyna Michalak
grazyna.michalak@modr.mazowsze.pl

Mączlik warzywny w uprawie roślin kapustnych
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Hodowla

Alpaki należą do rodziny wielbłądowa-
tych i pochodzą z Ameryki Południo-

wej, a  dokładnie z  Andów. Hoduje się je 
ze względu na ich luksusowe runo oraz na 
potrzeby agroturystyki i terapii opartych na 
kontakcie ze zwierzętami. Te spokojne, lu-
biące przebywanie z człowiekiem stworze-
nia doskonale sprawdzają się bowiem w te-
rapii osób cierpiących na: autyzm, ADHD, 
nerwice, zaburzenia lękowe oraz depresję. 

Fascynują swoim uroczym wyglądem, 
inteligencją oraz spokojnym usposobie-

niem, co zdecydowało o  ich sprowadzeniu 
do Europy. W  Polsce po raz pierwszy po-
jawiły się w  2004 roku. Dziś do Polskiego 
Związku Hodowców Alpak należy już ponad 
50 osób. Co prawda z Niemcami, w których 
jest już kilka tysięcy tych zwierząt, Polska nie 
może konkurować, jednak w  ostatnich la-
tach obserwuje się w naszym kraju znaczny 
wzrost zainteresowania tym tematem. 

Czemu alpaki zawdzięczają swoją popular-
ność? Zwierzęta te są niezwykle przyjazne, 

komunikatywne i otwarte na kontakt z czło-
wiekiem. Pamiętajmy jednak, że każde żywe 
stworzenie ma specyficzne wymagania. Warto 
je poznać, zanim zdecydujemy się kupić alpaki.

Wiadomo, że do hodowli należy odpo-
wiednio się przygotować, w związku 

z  tym warto kilka razy pojechać na wykła-
dy, seminaria i wystawy, żeby dowiedzieć się 
u źródła, jak to naprawdę wygląda. Kolejnym 
krokiem powinna być analiza użytków zie-
lonych, jakie mamy do dyspozycji i przegląd 
budynków, które można przystosować do 
hodowli. Wybiegi, okólniki i pastwiska nale-
ży ogrodzić, a następnie odgrodzić poszcze-
gólne grupy zwierząt w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, aby uniknąć kryć krewniaczych. 

Dzięki ciepłochronnej okrywie alpaki 
mogą być całorocznie utrzymywane 

w nieogrzewanych budynkach – zaadopto-
wanych stodołach, starych szopach i obo-
rach z  dostępem do wybiegów. Jedynym 
newralgicznym momentem są odbywające 
się zimą porody. 

Alpaki mogą całe dnie spędzać na ze-
wnątrz, chętnie wychodzą na dwór, nawet 

zimą. Potrzebują wybiegów, które w  więk-
szości hodowli są jednocześnie pastwiskami. 
Warto w takim przypadku zastosować system 
kwaterowy, aby zapewnić w okresie wiosenno-
-letnim stały dostęp do zielonek. Na wybiegu 
warto utworzyć kąpielisko z piaskiem. 

Alpaki nie są zwierzętami wysokimi, 
zatem wystarczy ogrodzenie sięgające 

120 cm. Niekoniecznie musi ono być drew-
niane, równie dobrze może to być siatka 
leśna z trochę mniejszymi oczkami. Pamię-
tajmy jednak, że dla alpak trawa za siatką 
zawsze będzie lepsza niż ta w ogrodzeniu.

Posiadanie kilku zwierząt może stać się 
naszym hobby. W  ten sposób można 

urozmaicić gospodarstwo agroturystyczne, 
przedszkole lub prowadzić alpakoterapię. 
Na tym etapie wystarczające będą 3–4 wa-
łachy, czyli wykastrowane samce. Warto za-
znaczyć, że niedopuszczalne jest trzymanie 
zwierząt w samotności. Gdy będziemy mieć 
kilka zwierząt „dla przyjemności”, pozosta-
nie nam wiele czasu na głaskanie czy space-
ry. Każdy, kto planuje założyć profesjonalną 

farmę, musi spełnić dodatkowe wymogi. 
Najwięcej będzie wiązało się z: ciążą, poro-
dem i dorastaniem podopiecznych. 

W zależności od możliwości finan-
sowych, różne mogą też być mo-

dele rozwoju „alpaczego biznesu”. Warto 
rozpocząć od mniejszej ilości alpak, np. 
dwóch samic klasy extra lub od pięciu sa-
mic podstawowej klasy i  jednego samca 
do krycia. Rozpoczęcie hodowli wymaga 
sporego wydatku, niezbędne jest bowiem 
zakupienie ziemi pod hodowlę, zapewnie-
nie zwierzętom odpowiednich warunków 
bytowych, a wreszcie zakup samych alpak. 

Źródła:
1. Villavicencio A. M., Chów alpak. MULTICO Oficyna 
Wydawnicza. Warszawa 2020.
2. https://www.ifirma.pl/blog/poradnik-przedsiebiorcy/
pomysl-na-biznes-hodowla-alpak.html. 
3. https://coniraya.com.pl/alpaka/. 
4. http://wkrainiealpaki.pl/.
5. https://alpakino.pl/.
6. https://www.alpaka.net.pl/index.html.
7. https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-ho-
dowle/skuteczny-sposob-pracy-z-alpakami,64369.html.
8. www.vechtetal-alpakas.de.

Hodowla alpak wydaje się świetną alternatywą dla hodowców, którzy tracą wiarę w rodzime 
zwierzęta hodowlane. Hodowcy, którzy podjęli ryzyko i rozpoczęli chów tych zwierząt 

kilkanaście lat temu, obecnie mają dobrze prosperujące farmy.

Jan Seweryniak
jan.seweryniak@modr.mazowsze.pl

ABC hodowli  a lpak,  cz .  1

Alpaka suri
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Stosując ten system, stado krów dzie-
limy na 2–3 grupy technologiczne, dla 
których jest układana oddzielna dawka 
pokarmowa. Zaletą wozu paszowego jest 
zwiększenie ekonomiki chowu bydła – 
skraca się czas przygotowania i zadawania 
pasz, a zastosowanie w żywieniu dawek 
pełnoporcjowych wpływa dodatnio na 
wydajność i zdrowotność stada.

Decyzja o zakupie wozu paszowego powin-
na być poprzedzona analizą kilku czynni-
ków, które pomogą  wybrać odpowiedni 
model. Jakimi kryteriami się kierować?

Gabaryty wozu paszowego powinny być 
dostosowane do wymiarów wjazdu do obo-
ry. Przy starszych budynkach, z wąskimi i 
niskimi wjazdami, istnieje możliwość indy-
widualnego zamówienia maszyny.

Pojemność wozu paszowego powinna być 
dostosowana do wielkości stada. Zakładając, 
że 1 m3 objętości to około 300 kg paszy, dzien-
ne zapotrzebowanie krowy na paszę to około 
50 kg, obliczymy, że 1 m3 w ciągu doby wykar-
mimy 6 krów. Dysponując wozem paszowym 
o pojemności 10 m3 możemy więc wykarmić 
od 55 do 100 sztuk bydła (uwzględniając 
młodzież lub przy prowadzeniu opasu w róż-
nym wieku). W gospodarstwach  mających 
średniorocznie od 20 do 50 krów mlecznych 
sprawdzają się mniejsze dostępne na rynku 
wozy paszowe o pojemności od 3 do 5 m3.

Zwracajmy uwagę na jakość wykonania 
poszczególnych elementów urządzenia 
(skrzynia załadunkowa, ślimaki, noże wy-
konane z odpornych na korozje stopów 
metali), ponieważ będą miały codziennie 
kontakt z kwasami, wydostającymi się 
podczas rozdrabniania z kiszonek i sia-
nokiszonek. Ważny jest też sposób układu 
rozprowadzania paszy na korytarzu pasz-
owym – możemy wybrać opcję wyrzuca-
nia zadawanej paszy na jedną stronę ma-
szyny lub równocześnie na obie strony.

Osiąganie wyższych wydajności od krów mlecznych czy wyższych przyrostów bydła 
opasowego wymaga od hodowcy właściwego przygotowania i podania paszy zwierzętom. 
System oparty na dokładnym wymieszaniu pasz objętościowych i treściwych z dodatkiem 

składników mineralno-witaminowych określa się jako TMR (ang. total mixed ration  
– całkowicie wymieszana dawka). Zapewnia on stabilność flory bakteryjnej żwacza i dobrze 

wpływa na wykorzystanie paszy. 

Andrzej Wójcik
andrzej.wojcik@modr.mazowsze.pl

Wybierz dobry nowy wóz paszowy

Istotne jest też wyposażenie wozu paszo-
wego w urządzenia (ładowacz chwytakowy, 
wycinak szczękowy czy zespół frezujący), 
dostosowane do samodzielnego załadunku 
komponentów pasz objętościowych. Zaletą 
zespołu frezującego jest równa ściana po-
zostawiona w silosie po wybraniu kiszonki, 
która eliminuje możliwość tlenowego za-
grzewania się pryzmy, zmniejszając ryzyko 
strat składowanych pasz.

Kluczowym elementem wyróżniającym 
konstrukcje wozów paszowych jest zasto-
sowany sposób mieszania i rozdrabniania 
paszy w skrzyni ładunkowej (łopatkowy 
lub ślimakowy, pionowy bądź poziomy).

Wozy paszowe z poziomymi ślimakami 
charakteryzują się dużą wydajnością mie-
szania i wysoką jednorodnością przygoto-
wywanej paszy. Ważną kwestią jest średnica 
montowanych ślimaków – w porównaniu z 
wozami paszowymi z pionowym systemem 
mieszania mają one niewielką jednakową 
na całej długości średnicę, dzięki czemu 
zużywają mniej energii. Wadą tej meto-
dy jest konieczność kontrolowania czasu 
mieszania, gdyż w razie jego przedłużenia 
następuje nadmierne rozdrobnienie paszy.

Wozy paszowe z pionowymi ślimakami 
łagodniej oddziałują na mieszaną masę, 
ograniczając ryzyko zniszczenia struktury 
paszy po ewentualnym przekroczeniu cza-
su mieszania. Dobre wymieszanie składni-
ków o różnej konsystencji osiąga się dzięki 
specyficznej konstrukcji ślimaków (jeden 
lub więcej). Średnica zwojów ślimaka jest 
największa w dolnej części wału i stopnio-
wo zmniejsza się ku górze. Na obwodzie 
zwojów ślimaka są zamontowane noże 
o regulowanym kącie pochylenia, zaś na 
wewnętrznej ścianie skrzyni ładunkowej 
przeciwostrza, ułatwiające rozdrabnianie 
balotów z paszą objętościową. 

Rzadko jest stosowany system łopatek 
mieszających w skrzyni ładunkowej, gdzie 

skrzynia załadowcza stanowi bęben, w któ-
rym wzdłuż jego osi jest umieszczony wał 
z łopatami, które obracając się, mieszają 
składniki TMR-u. Podobnie jak w przy-
padków wozów z poziomym systemem 
mieszania napęd stanowi przekładnia łań-
cuchowa. W tej wersji napędza ona bęben 
maszyny, a za cięcie składników objętościo-
wych odpowiadają noże w obrębie dna bęb-
na, na które materiał jest kierowany przez 
łopaty. Maszyny łopatkowe delikatniej 
oddziałują na masę mieszaną w skrzyni, 
dlatego też dłuższe mieszanie nie skutkuje 
nadmiernym rozdrobnieniem paszy. 

Ważnym wyposażeniem jest układ roz-
prowadzania paszy wzdłuż korytarza pa-
szowego. Nowoczesne wozy są wyposażo-
ne w wagi elektroniczne do określania ilo-
ści pobieranych komponentów paszowych 
i układ  programowania dawek pokarmo-
wych z dostępnych składników.

W oborach, gdzie wrota wjazdowe są wą-
skie, można na czas transportu składać prze-
nośnik poprzeczny tak, by nie wystawał poza 
obrys maszyny, określony przez położenie kół 
jezdnych i szerokość skrzyni ładunkowej.

Przydatną opcją jest też magnes mon-
towany na ścianie kosza, pozwalający na 
wychwytywanie metalowych przedmio-
tów, które mogłyby dostać się do paszy.

Do wyboru mamy maszyny samojezdne 
lub wozy zaczepiane, stosowane najczęściej 
w średnich i mniejszych gospodarstwach.

Na rynku handlowym istnieje duża ofer-
ta wozów paszowych. Zanim rolnik zdecy-
duje się je kupić, może przetestować wybra-
ny sprzęt we własnym gospodarstwie.

Źródła: 
1. Jak wymieszać pasze?, Farmer Nr 1/2020.
2. Materiały firm paszowych zamieszczanych na stro-
nach internetowych.
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Substancje wywołujące uczulenia mogą być zlokalizowane 
w różnych częściach rośliny. W przypadku pierwiosnka znajdu-
ją się one na włoskach, pokrywających części nadziemne. Przy 
dotknięciu liści lub łodygi (zwłaszcza w  przypadku pierwiosnka 
kubkowatego) przez osoby wrażliwe i podatne na alergie na dło-
niach mogą wystąpić takie objawy, jak: wysypka, zaczerwienienie, 
swędzenie skóry, a  nawet obrzęki i  pęcherze niekiedy połączone 
z gorączką. Uczulenie to z czasem może przenieść się też na inne 
części ciała. Sprawcą tych objawów jest zawarta w pierwiosnkach 
primina, a podrażnienia przez nią spowodowane mogą być odczu-
walne nawet po kilkunastu godzinach od dotykania tej rośliny.

Bardzo często substancje uczulające są zlokalizowane w kwia-
tach, a  dokładniej w  unoszących się ziarnkach pyłku. U  osób 
wrażliwych na pyłki kwiatowe katar mogą wywołać nawet kwiaty 
stojące w wazonie – przykładem są silnie pachnące lilie. W ta-
kich przypadkach, chcąc uniknąć dokuczliwych efektów alergii, 
z kwiatów należy po prostu usunąć pylniki.

Pracując w ogrodzie, również należy zachować środki ostrożno-
ści, gdyż część znanych i  lubianych roślin ogrodowych także ma 
właściwości podrażniające. Przykładem takiej rośliny jest ruta – wy-
konując przy niej zabiegi pielęgnacyjne, należy chronić skórę przed 
bezpośrednim kontaktem z zielem ruty. Olejek w niej zawarty ma 
działanie drażniące i uczulające, zetknięcie z nim często powoduje 
zaczerwienienia oraz swędzące pęcherze. Również tuje zawierają 
substancje drażniące; roztarcie w dłoniach gałązki tego krzewu może 
wywołać stan zapalny skóry. Podobne objawy, czyli zapalenia i stany 
zapalne skóry mogą być wynikiem kontaktu z sokiem pełnika euro-
pejskiego. Drażniące działanie na skórę wykazuje także sok kosaćca.

Niebezpieczny sok mleczny
Organizm rośliny jest zbiorem najprzeróżniejszych substancji. 

Jedną z nich (choć nie występującą we wszystkich roślinach) jest 
sok mleczny, którego skład oraz właściwości bywają różne. Nie-
stety, w niektórych roślinach zawiera on między innymi związki 
toksyczne. Przykładem niebezpiecznej, a bardzo popularnej ro-
śliny domowej jest difenbachia, która w całości jest rośliną tru-
jącą. Sok difenbachii może doprowadzić do obrzęków oraz bólu 
gardła, a  nawet do czasowej utraty głosu. Potarcie oka dłonią, 
na której znajduje się sok, może wywołać zapalenie spojówek 
i zmiany rogówki. Do tej samej rodziny (obrazkowatych) należą 

też: aglonema, anturium, filodendron, monstera, które również 
zawierają toksyczny sok komórkowy.

Kolejnym przykładem są lubiane i  równie popularne fikusy. 
Wszystkie gatunki fikusów zawierają trujący sok mleczny, który wy-
cieka nawet przy niewielkim uszkodzeniu rośliny. Sok ten jest niebez-
pieczny również przy wyschnięciu, kiedy może stać się składnikiem 
kurzu i swobodnie przemieszczając się po mieszkaniu, może być przez 
nas wdychany. Objawami alergii, wywołanej przez sok mleczny fikusa, 
mogą być: katar, zaczerwienienia skóry, wysypka, zapalenie spojówek, 
a w skrajnych przypadkach nawet zaburzenia pracy serca.

Innymi chętnie uprawianymi w domach i również zawierającymi 
groźny sok mleczny roślinami są przedstawiciele rodziny wilczomle-
czowatych, do której należą między innymi krotony i wilczomlecze 
– w ich soku mlecznym znajdują się substancje, które mogą prowa-
dzić do podrażnień skóry lub nawet do oparzeń chemicznych.

Również przepiękna, choć mniej popularna dipladenia (zwana 
też mandewillą) zawiera trujący sok mleczny, mogący powodo-
wać uczulenia i wpływać niekorzystnie na czynność serca.

Aby uniknąć przykrych konsekwencji zetknięcia się ze szkodliwym 
sokiem mlecznym, do pracy z tymi roślinami należy zakładać gumo-
we rękawiczki (co ustrzeże też przed wniknięciem soku do ran oraz 
zadrapań na skórze) oraz uważać, aby nie dostał się do oczu i ust.

 
Trujące owoce

Posiadając w domu lub ogrodzie rośliny wydające trujące owoce 
(lub mające inne trujące części), szczególną uwagę trzeba zwracać 
na dzieci, które, jak wiadomo, lubią wkładać do buzi różne rzeczy, 
jeśli są kolorowe. Takie właśnie ładne i barwne, ale trujące jagody 
wśród roślin domowych wydają: asparagus, bluszcz, kliwia oraz 
wspomniana wcześniej aglonema. W ogrodzie natomiast uwagę 
dzieci mogą przyciągnąć często jaskrawo wybarwione i również 
trujące nasiona lub owoce: rącznika, cisa, ostróżki, złotokapu, 
wawrzynka, wiciokrzewu, konwalii, ligustra, trzmieliny oraz 
wyżej wymienionego bluszczu, który jest także rośliną ogrodową. 

Z roślinami – tak jak ze wszystkim – należy postępować roz-
sądnie i mądrze, a przy zachowaniu należytych środków ostroż-
ności niewątpliwie będą one miały pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie.

Przy zakupie kwiatów najczęściej kierujemy się ich walorami dekoracyjnymi i nie 
zastanawiamy się lub nie zdajemy sobie sprawy z tego, że substancje zawarte w niektórych 

roślinach mogą wywoływać alergie, podrażnienia skóry, zaburzenia pracy narządów 
wewnętrznych lub nawet zatrucia. Dlatego przed przyniesieniem rośliny do domu lub 
posadzeniem w ogrodzie warto się zastanowić, czy jest ona bezpieczna, zwłaszcza jeśli  

w domu są małe dzieci, zwierzęta lub któryś z członków rodziny jest alergikiem.

Lidia Biernat 
lidia.biernat@modr.mazowsze.pl

Ładne i niebezpieczne
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 Zewnętrzna część skorupy ziemskiej jest nieustannie poddawa-
na procesom geomorfologicznym, prowadzącym do zrównania 
powierzchni Ziemi. W  wyniku działania słońca, czynników at-
mosfery, hydrosfery i organizmów żywych lite skały ulegają roz-
kruszeniu, początkowo na grube bloki, a z czasem na coraz drob-
niejsze okruchy i ziarna. Jednak nawet najbardziej rozdrobniona 
zwietrzelina skalna nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania 
roślin na składniki pokarmowe, które w  tej  postaci są dla nich 
niedostępne. Powstała zwietrzelina stanowi dopiero podstawę do 
formowania się gleby. Na tak przygotowane podłoże wkraczają 
pierwsze organizmy pionierskie – porosty i mchy, które czerpią 
składniki pokarmowe z opadów i z atmosfery. Pokrywają one po-
wierzchnię cienką warstwą, zatrzymują wodę, która jest wzboga-
cona w słabe kwasy organiczne. Następnie wkraczają trawy, które 
głębiej zapuszczają korzenie i produkują znacznie większe ilości 
biomasy. Biomasa w wyniku procesów humifikacji i mineralizacji 
przy współudziale organizmów żywych tworzy warstwę próchni-
cy, która odróżnia glebę od skały. Z czasem pojawiają się rośliny 
wyższe, które nie tylko dostarczają coraz większej ilości obumar-
łych szczątków materii organicznej, ale też chronią glebę przed 
procesami erozji. Zjawisko tworzenia się gleby zachodzi w okre-
ślonych warunkach klimatycznych i  biologicznych, w  wyniku 
różnorodnych procesów glebotwórczych. Towarzyszą mu inten-
sywne przemiany skały macierzystej. Do najważniejszych należą: 
BIELICOWANIE – wymywanie w głąb gleby przez zakwaszone 
w rozkładającej się ściółce leśnej wody opadowe związków mi-
neralnych i  organicznych; w  eluwialnym poziomie glebowym, 
z którego zostały wymyte, pozostaje głównie krzemionka biała-
wej barwy, a związki chemiczne wytrącają się niżej.
PŁOWIENIE – przemieszczanie przez przesiąkające wody opa-
dowe w  głąb profilu glebowego cząstek ilastych (koloidów gle-
bowych) wymytych z  wyższych warstw, bez ich wcześniejszego 
rozkładu chemicznego. 
BRUNATNIENIE – w warunkach klimatu umiarkowanego wil-

gotnego przy intensywnym wietrzeniu i  jednoczesnym braku 
wymywania powstają minerały ilaste, a uwalniane związki żelaza 
i glinu zabarwiają profil glebowy na barwę brunatną. 
TORFIENIE – częściowy rozkład materii organicznej w warun-
kach nadmiernego uwilgotnienia i braku wolnego tlenu lub przy 
jego śladowych ilościach. 
MURSZENIE – rozkład materii organicznej w warunkach okre-
sowego nadmiernego uwilgotnienia i  braku tlenu, co prowadzi 
do zmian w  masie organicznej, polegającej na zmianie ciężaru 
i objętości, zmniejszeniu porowatości i częściowej mineralizacji 
masy organicznej. 
PROCESY GLEJOWE – przemiany w glebach nadmiernie na-
syconych wodą gruntową oraz w  glebach z  czasowym stagno-
waniem wody opadowej, decydujące znaczenie ma tu redukcja 
związków żelaza w  warunkach beztlenowych, zredukowane 
związki zabarwiają glej na kolor zielonkawo-niebieski.
 W trakcie tych procesów następuje rozpad minerałów i substan-
cji organicznej do związków prostszych, powstają nowe związki 
i  składniki. Jednolity profil glebowy ulega zróżnicowaniu, wy-
kształcają się poziomo układające się warstwy, to oznacza, że 
gleba dojrzewa. Poziomy genetyczne, ich barwa i  właściwości 
informują bezpośrednio o znaczeniu poszczególnych czynników 
glebotwórczych i procesach zachodzących w glebie.
 Rodzaj gleby zależy od zawartości trzech frakcji, tj.: iłów, pia-
sków i pyłów. Jest to tzw. skład granulometryczny. Wpływa on na 
zatrzymywanie i przenikanie wody, przemieszczanie składników 
pokarmowych i  ich magazynowanie, podatność na zamulanie 
i erozję. Rozróżnia się następujące typy gleb:
Gleby całkowicie piaszczyste – nie nadają się zbyt dobrze do 
celów rolniczych. Cechują się wysoką przepuszczalnością wody 
i niewielką zdolnością do jej zatrzymywania. 
Gleby pyłowe – potrafią zatrzymywać duże ilości wody dostęp-
nej dla roślin. Zawartość pyłu decyduje o retencyjności, a tym sa-
mym o urodzajności gleby, zwłaszcza na terenach suchych. 

O wielkości cząstek gleby i jej rodzaju decydują: skała macierzysta, wietrzenie, rozdrobnienie  O wielkości cząstek gleby i jej rodzaju decydują: skała macierzysta, wietrzenie, rozdrobnienie  

i transport. Wśród skał macierzystych rozróżnia się: krzemionkowe, magmowe, skały  i transport. Wśród skał macierzystych rozróżnia się: krzemionkowe, magmowe, skały  

głębinowe z wnętrza Ziemi oraz węglanowe skały osadowe, powstałe z osadzania się  głębinowe z wnętrza Ziemi oraz węglanowe skały osadowe, powstałe z osadzania się  

materiału – od mikroorganizmów, aż po korale i muszle.materiału – od mikroorganizmów, aż po korale i muszle.  

Anna ObrębskaAnna Obrębska
anna.obrebska@modr.mazowsze.planna.obrebska@modr.mazowsze.pl

Od skały do gleby
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Gleby iłowe – składają się z różnych minerałów ilastych, które na 
zewnątrz są naładowane ujemnie i wraz z próchnicą mogą wią-
zać kationy (naładowane dodatnio). Gleby te mogą zatrzymywać 
w dużych ilościach składniki pokarmowe i wodę. Ponieważ jed-
nak duża jej część znajduje się w mikroporach, tylko niewielka jej 
część jest dostępna dla roślin. 
 Gleby użytkowane rolniczo najczęściej są mieszanką trzech 
frakcji: piasku, pyłu i iłu. Gleba idealna składa się: w 17% z iłu, 
w 70% z pyłu, w 10% z piasku i 3% z próchnicy. Iły zapewnia-
ją zatrzymywanie składników pokarmowych, pyły dostarczanie 
wody, a piaski stabilność i nośność gruntu oraz przepuszczalność 
niezbędną do odprowadzania nadmiaru wody. Nie wszystkie gle-
by mają optymalny skład. Jeżeli zawartość iłów jest wysoka, gleba 
staje się bardziej zwięzła i podczas suszy gorzej oddaje składniki 
pokarmowe. W efekcie roślina prędzej umrze z głodu niż z pra-
gnienia. Opady deszczu powodują pęcznienie iłów, wskutek czego 
gleba się zamyka, utrudniając wymianę gazową. Gleba ilasta jest 
trudniejsza w uprawie zarówno w stanie mokrym, jak i suchym 
(gleby minutowe). Większa zawartość pyłów sprzyja zamulaniu 
się i erozji gleby. Duża zawartość piasków zmniejsza zdolność za-
trzymywania wody w glebie i zwiększa ryzyko wymywania skład-
ników pokarmowych.
  
 Źródła: 
1. www.topagrar.pl, nr 10/2020, str. 65. 
2. www.eko.lodz.pl.

Od skały do gleby
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Ogród to nie tylko piękne kwiaty i krzewy cieszące oczy. Warto wygospodarować w nim 
kącik na warzywnik, w którym będziemy uprawiać warzywa i zioła. Na domowe potrzeby 
wystarczą niewielkie grządki poszczególnych warzyw czy ziół. Przemyślana kompozycja 

warzywnika pozwoli maksymalnie wykorzystać nieduże poletko.  

Patrycja Dębek
patrycja.debek@modr.mazowsze.pl

Zasady dobrego zaplanowania warzywnika



Wieś Mazowiecka, styczeń 2021

MODR 
Oddział

Ostrołęka

13

Przeciwnicy ogródków warzywnych twierdzą, że nie 
warto ich zakładać, ponieważ w sezonie warzywa można 
kupić dosyć tanio i nie ma sensu poświęcać czasu i energii 
na pielęgnację ogródka, nie mając pewności, czy w ogó-
le coś w nim wyrośnie. Ich zwolennicy jednak są innego 
zdania. Mówią, że nie ma to jak smak samodzielnie wyho-
dowanych, świeżych warzyw pozbawionych chemii.

Samodzielna uprawa warzyw z roku na rok staje się co-
raz bardziej popularna. Stąd też coraz więcej osób chce 
zaplanować własny ogród warzywny koło domu lub na 
działce. Nic w  tym dziwnego, dzięki temu możemy cie-
szyć się zawsze świeżymi warzywami, uprawianymi eko-
logicznie bez sztucznych nawozów i  pryskania chemią, 
a do tego ile dzięki temu zaoszczędzimy. Zresztą mało jest 
tak satysfakcjonujących rzeczy, jak wyhodowanie z małej 
sadzonki czy ziarenka własnej marchwi czy sałaty. Nic tak 
nie wpływa na dobre samopoczucie, jak widoczne i  na-
macalne efekty naszej pracy. Świeża sałata czy soczysty 
i jeszcze ciepły od słońca pomidor nie mają konkurencji 
w zestawieniu z kupnymi warzywami.

Warto narysować plan ogrodu warzywnego

Aby dobrze zaplanować ogród warzywny, warto najpierw 
na kartce narysować wszystkie części ogrodu, budynki 
i  uwzględnić miejsca, gdzie budynki czy wysokie drzewa 
rzucają cień. Pamiętajmy, że warzywa będą konkurować 
o  substancje pokarmowe z  drzewami owocowymi, które 
dodatkowo zacienią zagony warzywne. Dlatego nigdy nie 
sadzimy warzyw bezpośrednio pod drzewami owocowy-
mi. Warto też wyraźnie oddzielić część ozdobną ogrodu 
od warzywnika. Następnie miejsce pod ogród warzyw-
ny należy podzielić na zagony. Proponuję podzielić prze-
strzeń w ten sposób: główna ścieżka, biegnąca przez środek 
ogrodu warzywnego, powinna mieć ok. 50 cm szerokości, 
następnie od niej prostopadle powinny odchodzić zagony 
o szerokości nie większej niż 120 cm, a odległość pomiędzy 
zagonami powinna mieć ok. 30 cm. W ten sposób uzyska-
my dość miejsca, aby móc wjechać np. taczką do środka 
ogrodu warzywnego, a także swobodnie poruszać się mię-
dzy zagonami bez ryzyka, że zadepczemy jakieś grządki. 
Oczywiście jest to tylko propozycja, którą można śmia-
ło dopasować do własnych potrzeb. Na przykład można 
zmniejszyć szerokość ścieżek i zagonów, albo zrobić kwa-
dratowe zagony. Pamiętajmy jedynie, aby zagony zawsze 
orientować w kierunku północ-południe, dzięki czemu wa-
rzywa będą optymalnie nasłonecznione. Musimy też mieć 
swobodny dostęp do warzyw rosnących w środku zagonu, 
aby móc je pielić i  wykonywać inne prace pielęgnacyjne. 
Ciekawym planem ogrodu warzywnego jest rozmieszcze-
nie klasztorne. Tutaj dwie ścieżki przecinające się pod ką-
tem prostym pośrodku ogrodu warzywnego są utwardzo-
ne i  jednocześnie wyznaczają cztery symetryczne zagony. 
Pośrodku ścieżek można umieścić np.: praktyczną pompę 
z wodą, studnię lub ogrodowy zegar słoneczny dla ozdoby.

Główne zasady dobrego planowania warzywnika:
• Najwyższe rośliny należy umieść z tyłu, przy płocie, pod 
ścianą domu.
• Pamiętajmy o wydzieleniu ścieżek, żeby nie niszczyć grządek.

• Optymalna szerokość grządki to 120 cm, a  ścieżki  
– 30 cm.
• Jeśli jest mało miejsca, komponujemy razem rośliny 
rosnące szybko i zdecydowanie wolniej, np. obok wolno 
rosnącej jesiennej odmiany marchwi lub pod fasolą czy 
pomidorami można kilkakrotnie wysiać szybko rosnącą 
rzodkiewkę lub letnią odmianę szpinaku.
• Szybko rosnące warzywa, jak koper czy sałata, warto 
wysiewać sukcesywnie co tydzień.
• Należy zaplanować następstwo nasadzeń, aby uniknąć 
pustych miejsc, które szybko zajmą chwasty. Po sałacie, 
kalarepie, rzodkiewce czy szczypiorku można posiać lu-
cernę lub łubin, które później da się wykorzystać jako 
naturalny nawóz, natomiast po zbiorze nowalijek można 
posadzić: ciepłolubne pomidory, paprykę lub ogórki.
• Wydzielamy stałe miejsce na wieloletnie warzywa, np.: 
rabarbar, szczaw, cebulę, szczypiorek i zioła.

Kilkadziesiąt metrów plonu. Przy dobrym rozplano-
waniu ogrodu warzywnego nawet kilkadziesiąt metrów 
kwadratowych może przynieść obfity plon warzywny. 

Na jednej grządce można uprawiać kilka gatunków wa-
rzyw lub razem warzyw i  ziół, które wpływają na siebie 
pozytywnie lub pomagają odstraszać szkodniki. Dobrym 
przykładem będą np. cebula i  marchew – zapach cebuli 
skutecznie odstrasza szkodniki marchwi.

Nasłonecznione miejsce. Planując ogród warzywny, 
należy zacząć od wyboru odpowiedniego miejsca, które 
powinno być mocno i długo nasłonecznione. Dzięki temu 
rośliny szybciej będą rosnąć, a warzywa będą smaczniej-
sze i bogatsze w witaminy. Nasłonecznionego miejsca wy-
magają głównie sałata liściowa i szpinak, a także warzywa 
ciepłolubne, jak pomidor i papryka.

Kolejnym czynnikiem jest jakość gleby, którą przed 
założeniem ogrodu warzywnego trzeba będzie użyźnić, 
wzbogacić w  materię organiczną, a  często również od-
kwasić. Dla większości warzyw najlepsze jest pH gleby 
w zakresie 6,0–7,0.

Żywopłot z  mikroklimatem. Aby dobrze zaplanować 
ogród warzywny, należy jeszcze zwrócić uwagę na warun-
ki klimatyczne panujące  w regionie. Mają one wpływ na 
wzrost i  rozwój warzyw. Tam, gdzie klimat jest łagodny, 
można sadzić nawet bakłażany i paprykę. Tam, gdzie kli-
mat jest bardziej ostry, lista gatunków warzyw do uprawy 
znacznie się zawęża. W  tych regionach rośliny delikatne 
i  wrażliwe, jak pomidory, zaleca się sadzić pod osłonami 
w tunelach albo szklarniach. Na szczęście w niektórych re-
gionach można nieco oszukać naturę i zmodyfikować mi-
kroklimat na naszą korzyść. Dobrym pomysłem może być 
wykorzystanie żywopłotu, który sadzimy dookoła plano-
wanego ogrodu warzywnego. Osłoni on rośliny od wiatru.

Daleko od szosy. Pamiętajmy również, aby nie hodować 
warzyw w  zbyt bliskim sąsiedztwie ulic czy w  rejonach 
przemysłowych. Dotyczy to szczególnie upraw warzyw li-
ściowych, których część nadziemną zjadamy. Wchłaniają 
one wtedy dużą ilość substancji szkodliwych. 

Źródła:
1. Legańska Z., Balcerzak J., Warzywnictwo, Wydawnictwo Hortpress, 
2000.
2. Sikora E., Ogród warzywny przy domu, Wydawnictwo Hortpress, 2000.
3. Gawłowska A., Ogródek warzywny, Wydawnictwo SBM, 2019.
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Tegoroczny XIII ogólnopolski konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” został 
zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  
Konkurs odbywał się w dwóch etapach — pierwszy na poziomie województw, drugi 

na poziomie krajowym, do którego został zgłoszony zwycięzca konkursu z etapu 
wojewódzkiego. W tym roku partnerem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

współorganizującym  konkurs została po raz kolejny Mazowiecka Izba Rolnicza. 

Justyna Niedziałek
justyna.niedzialek@modr.mazowsze.pl

Olga Skwierczyńska
olga.skwierczynska@modr.mazowsze.pl

Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne"

Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwią-
zań i innowacji w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Promuje się i zachęca gospo-
darstwa do produkcji żywności o wysokich walorach smakowych, przy unikaniu jakichkolwiek form skażenia i zanieczyszczenia środowi-
ska, jak również utrzymuje się genetyczną różnorodność w gospodarstwie rolnym, włączając w to ochronę dziko żyjących roślin i zwierząt.

Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą, zdobywając punkty w poszczególnych, szczegółowo ocenianych kryteriach. Brano pod 
uwagę: ogólną charakterystykę gospodarstwa, wyniki, ekonomiczne, dbałość o urodzajność i ochronę gleby. Ponadto komisja konkur-
sowa powołana przez dyrektora MODR Warszawa, oceniała ekologiczny chów zwierząt, innowacje wdrażane w gospodarstwie oraz 
działania środowiskowo–klimatyczne. Bardzo ważnym kryterium w obecnej edycji konkursu było przetwórstwo w gospodarstwie 
oraz działania edukacyjne i dawanie pozytywnego przykładu dla zainteresowania innych rolników.
Po wnikliwych naradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: 

MIEJSCE I: 
Ewa i Peter Stratenwerth, gmina Słubice

W gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwerth, położonym w miej-
scowości Grzybów, w powiecie płockim są uprawiane m.in.: zboża, 
mieszanki wieloletnie traw z bobowatymi, gryka, seradela, jagoda 
kamczacka, winorośl oraz dzika róża. Ponadto gospodarze hodują 
kozy i krowy. Pozyskiwane od nich mleko jest przetwarzane na cer-
tyfikowane sery dojrzewające (kozi, krowi i mieszany kozio-kro-
wi). Drugą przetwórnią działającą w gospodarstwie jest piekarnia, 
w której jest wypiekanych 17 rodzajów certyfikowanego pieczywa 
(m.in.: chleb żytni, orkiszowy, samopsza). 

Ewa i  Peter Stratenwerth w  2018 roku założyli Ekologiczny 
Uniwersytet Ludowy. Jego głównym celem jest rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat ekologicznego rolnictwa i  współdziałania 
z przyrodą, tak aby ziemia dawała plony, nie tracąc przy tym ży-
zności i urodzajności, zaś biologiczna różnorodność nie ucierpia-
ła na skutek działalności człowieka.

Działalność Państwa Stratenwerth została doceniona na szcze-
blu krajowym konkursu, w którym gospodarze reprezentowali 
województwo mazowieckie, zdobywając I  miejsce i  nagrodę 
główną.
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Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie statuetek 
i  nagród pieniężnych odbyło się indywidualnie w  każdym Od-
dziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z powodu 
obostrzeń związanych z  pandemią. Laureatom konkursu czeki 
i statuetki wręczali dyrektorzy MODR Warszawa oraz dyrektorzy 
Oddziałów MODR. Wśród obecnych byli pracownicy typujący, 
członkowie komisji oraz pracownicy Mazowieckiej Izby Rolni-
czej. 

Konkurs jest ciekawą formą dzielenia się swoją wiedzą, zdo-
bytymi doświadczeniami, trudnościami i sukcesami. Tegoroczni 
zwycięzcy podziękowali pracownikom MODR za dotychczaso-
wą, ciężką pracę, wielopoziomową współpracę, pomoc i zaanga-
żowanie. 

MIEJSCE II:
Wiesław Kalicki, gmina Siedlce

W gospodarstwie Wiesława Kalickiego EKO na Szerokim 
w miejscowości Żelków Kolonia, w powiecie siedleckim są upra-
wiane: pszenica ozima, owies, mieszanki zbożowe, pszenica or-
kisz, facelia błękitna oraz trwałe użytki zielone (TUZ), wykorzy-
stywane głównie na skarmienie zwierząt. Hodowane są wyłącznie 
kozy - 100 szt., od których jest pozyskiwane certyfikowane mleko. 
Pan Wiesław bardzo chętnie przyjmuje grupy studentów, dzieląc 
się doświadczeniem i wiedzą. 

MIEJSCE III: 
Krystyna Domurad, gmina Kadzidło

Gospodarstwo Krystyny Domurad (miejscowość Chudek, po-
wiat ostrołęcki) zajmuje się produkcją certyfikowanego mleka 
ekologicznego oraz produkcją roślinną – TUZ, mieszanką wie-
loletnią traw, mieszankami strączkowo-zbożowymi, wykorzysty-
wanymi jako baza paszowa dla zwierząt. 

Konkurs zrealizowano w  ramach operacji „Rolnictwo ekolo-
giczne – nowe wyzwania” wpisanej do Planu Operacyjnego na 
lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich. Koszt nagród pieniężnych oraz statu-
etek dla laureatów został sfinansowany ze środków II schematu 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Dodatkowo Mazowiecka Izba Rolnicza dla wyróżnionych go-
spodarstw ufundowała jako prezenty ekspresy do kawy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie 
i życzymy dalszych sukcesów. 

WYRÓŻNIENIA:
Andrzej Lubecki, gmina Puszcza Mariańska

Gospodarz - Andrzej Lubecki z miejscowości Budy Kałki w gminie Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, zajmuje się produkcją 
sadowniczą, specjalizującą się w uprawie szlachetnej odmiany czarnego bzu oraz jego przetwarzaniem. Kraina Czarnego Bzu, bo taki 
przydomek ma gospodarstwo, prowadzi produkcję: soków, syropów i herbatek z owoców i kwiatów czarnego bzu. 

Sławomir Górecki, gmina Winnica
Gospodarstwa Sławomira Góreckiego położone w miejscowości Gnaty Wieśniany, w powiecie pułtuskim, specjalizuje się w hodowli 

bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej. Są tam uprawiane m.in.: zboża, koniczyna czerwona i seradela.
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Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Pomian. Jego ojciec Fe-
liks wzbogacił się na uprawie buraka cukrowego. Kupił majątek 
w Borowie pod Łowiczem. Tam przyszedł na świat Władysław. 
Ukończył Gimnazjum Filologiczne w Warszawie. W 1892 r. roz-
począł studia w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu. Równolegle 
studiował historię i ekonomię na Sorbonie. W latach 1895–1896 
odbył praktykę rolniczą w  Woli Trębskiej. Potem rok uczył się 
agronomii w Halle.

Po śmierci ojca osiadł w Borowie. Działał społecznie. Pod Kut-
nem założył drugą w Królestwie Polskim rolniczą stację doświad-

czalną. Uruchomił fabrykę spółdzielczą Spójnia. Stworzył dru-
gie na ziemiach polskich kółko rolnicze oraz jedną z pierwszych 
spółdzielni mleczarskich. Zorganizował Towarzystwo Melioracyj-
ne w Warszawie i pierwsze w Królestwie spółdzielcze Powiatowe 
Towarzystwo Rolnicze w Łowiczu. Tworzył kasy spółdzielcze dla 
chłopów, wspierał szkoły rolnicze, a w Borowie opłacał nielegalną 
polskojęzyczną szkołę dla dzieci wiejskich. Był wiceprezesem Cen-
tralnego Towarzystwa Rolniczego. Za tę pracę w 1905 r. został na 
krótko uwięziony przez władze carskie. 4 czerwca 1903 r. w parafii 
św. Aleksandra w  Warszawie poślubił Katarzynę Lewandowską, 
z którą miał synów: Wacława, Władysława Jana (dziadka Małgo-
rzaty Kidawy–Błońskiej), Zdzisława i Andrzeja Kazimierza.

W latach 1905–1912 z ramienia Ligi Narodowej był posłem do ro-
syjskiej Dumy. Następnie działał w Centralnym Towarzystwie Rolni-
czym, które reprezentowało polskie kręgi gospodarcze i polityczne.

W listopadzie 1914 r. Władysław Grabski wszedł do Komitetu 
Narodowego Polskiego. Po zajęciu Kongresówki przez Niemców 
musiał wyjechać do Rosji. W czerwcu 1915 r. brał udział w pracach 
komisji polsko-rosyjskiej nad rozszerzeniem uprawnień Królestwa 
Polskiego. W tym samym roku, w Piotrogrodzie, założył Central-
ny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego pomagający polskim 
jeńcom i uchodźcom, reprezentujący interesy polskie w Rosji. Po 
rewolucji lutowej 1917 r. wszedł do komisji regulującej stosunki 
polsko-rosyjskie. Zrezygnował z powodu braku postępów.

Po zawarciu pokoju brzeskiego wrócił do kraju. Został jednak 
uwięziony przez Niemców w Modlinie za krytykę ekonomicznej 
polityki okupanta. Po uwolnieniu, 26 października 1918 r., na 
krótko objął tekę ministra rolnictwa i dóbr koronnych.

Wraz z bratem Stanisławem stworzył program Związku Ludo-
wo–Narodowego i w 1919 r. został posłem na Sejm. Wszedł także 
w skład delegacji na konferencję pokojową w Paryżu. Zajmował 
się reparacjami wojennymi. Oszacował, że Niemcy są winne Pol-
sce 20 mld marek w złocie.

W grudniu 1919 r. został ministrem skarbu. Walczył z inflacją. 
Gdy w skutek niepowodzeń w wojnie polsko-bolszewickiej rząd 
upadł, Władysław Grabski został kolejnym premierem. Obiecał 
reformę rolną i powołanie banku emisyjnego. W związku z za-
grożeniem utworzył Radę Obrony Państwa. W  lipcu 1920 r. 
pojechał na konferencję w Spa. Zabiegał o pomoc aliantów. Za 
puste obietnice przystał na wiele niekorzystnych dla Polski roz-
wiązań. W kraju uznano to za klęskę, dlatego złożył dymisję. Za-

Prof. Władysław Grabski był wybitnym politykiem i reformatorem. Ma wielkie zasługi  
w dziele unifikacji i stabilizacji gospodarki polskiej po I wojnie światowej. Najbardziej znane 
są jego dokonania dotyczące reformy walutowej. Jako uczony wniósł duży wkład do rozwoju 

socjologii i ekonomii. 

Dr hab. Roman Lusawa
roman.lusawa@modr.mazowsze.pl

Władysław Dominik Grabski (1874–1938)
rolnik, polityk, ekonomista
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stąpił go Wincenty Witos. Grabski został ponownie ministrem 
skarbu. Funkcję tę sprawował do listopada 1920 r. Po wyborze 
Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta RP powołano go na 
ministra skarbu, zlecając mu uzdrowienie finansów państwa. Jed-
nak współpraca z rządem Witosa nie układała się. Sejm zwlekał 
z  uchwalaniem ustaw, przygotowanych przez ministra. Wobec 
tego Grabski podał się do dymisji. Jego następcy okazali się nie-
udolni. Inflacja wzrosła do 360% miesięcznie. Niepokoje społecz-
ne spowodowały upadek rządu.

17 grudnia 1923 r. prezydent Wojciechowski powołał Wła-
dysława Grabskiego na premiera, a  ten zobowiązał się do 
zrównoważenia budżetu i  przeprowadzenia reformy waluto-
wej. Reformę Skarbu Państwa rozpoczął od podwyższenia czę-
ści podatków bezpośrednich i  ustanowienia nowego podatku 
od nieruchomości. Planowano również sprzedaż części majątku 
państwa i stworzenie monopoli: spirytusowego, solnego i zapał-
czanego. Ponadto zmniejszono dotacje dla kolei, wydatki na woj-
sko i zredukowano liczbę urzędników państwowych.

Pierwszym etapem reformy walutowej była stabilizacja kursu 
waluty krajowej i zdławienie hiperinflacji. Uzyskano to poprzez 
interwencję giełdową w  styczniu 1924 r. Następnie powołano 
komitet organizacyjny Banku Polskiego SA, który miał być pol-
skim bankiem centralnym i  emisyjnym. Instytucja rozpoczęła 
działalność 28 kwietnia tego samego roku, od emisji nowej wa-
luty – złotego. Grabski uważał, że banki prywatne winny skupiać 
się na udzielaniu kredytów krótkoterminowych. Dlatego miesiąc 
później utworzył Bank Gospodarstwa Krajowego.

Reformy spowodowały jednak wzrost bezrobocia i  strajki. 
Nieurodzaj w 1924 r. wzmógł import żywności i osłabił złotego. 

Ponadto Sejm zaplanował wysokie wydatki budżetowe. Grabski 
usiłował bezskutecznie przekonać izbę do zmiany polityki. Ze 
względu na niestabilność złotego w lipcu 1925 r. Bank Polski za-
wiesił wymienialność złotego i jego skup za granicą. Importerzy 
nie mogli uzyskać dewiz, a w obiegu krajowym brakowało pie-
niędzy. Bank Polski ograniczył udzielanie kredytów, co wywołało 
kryzys bankowy. Kolejne banki zawieszały wypłaty, prosząc jed-
nocześnie premiera Grabskiego o wpłynięcie na Bank Polski, aby 
udzielił im pomocy. Rząd utworzył Fundusz Pomocy Instytucjom 
Kredytowym. Było to jednak mało. Problemy te osłabiły pozycję 
Grabskiego. Spór z prezesem Banku Polskiego Stanisławem Kar-
pińskim trwał. We wrześniu 1925 r. premier zażądał interwencji 
giełdowej. Szef Banku Polskiego odmówił, więc 13 listopada Wła-
dysław Grabski złożył dymisję i odszedł z polityki.

Poświęcił się pracy naukowej na SGGW w  Warszawie, gdzie 
od 1923 r. był profesorem polityki ekonomicznej. Utworzył Za-
kład Polityki Ekonomicznej na Wydziale Leśnym. Zorganizował 
Sekcję Agronomii Społecznej. W latach 1926–1929 był rektorem 
a następnie prorektorem SGGW. Kierował wieloma towarzystwa-
mi naukowymi. W 1936 r. z inicjatywy Grabskiego na Wydziale 
Rolniczym SGGW utworzono Instytut Socjologii Wsi.

Pod koniec życia uczony był członkiem wielu organizacji na-
ukowych krajowych i  zagranicznych, a  jego dorobek urósł do 
około 150 prac naukowych.

Zmarł na raka 1  marca 1938 r. w  Warszawie, spoczął na Po-
wązkach. 

Opracował: dr hab. Roman Lusawa

Fot. www.wikipedia.pl

R E K L A M A
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Najszybszą metodą rozpoczęcia hodowli bydła mięsnego jest 
zakup zwierząt czystorasowych, ale jest to rozwiązanie kosztow-
ne. Ze względu na ryzyko poważnych strat nie poleca się go rol-
nikom, którzy nie mają doświadczenia w hodowli tych zwierząt. 
Barierą jest również niskie pogłowie bydła rasowego i mała liczba 
ofert na rynku. 

Jak pozyskać własne stado do opasu? 
Dobrym rozwiązaniem dla rolników, którzy planują chów by-

dła mięsnego, jest zastosowanie krzyżowania. Dobierając do roz-
rodu odpowiednie rasy bydła można bowiem podnieść wartości 
użytkową utrzymywanych zwierząt. W  zależności od posiada-
nych zwierząt oraz obranej drogi hodowlanej rolnik może wybrać 
jeden z kilku modeli krzyżowania bydła mięsnego: wypierające, 
towarowe, twórcze oraz uszlachetniające. 
Krzyżowanie wypierające – najlepsza metoda, pozwala uzyskać 
zwierzęta czystorasowe. Głównym jej celem jest stopniowe prze-
kształcanie rasy wypieranej w wypierającą, np. krowę rasy mlecz-
nej HF kryć buhajem rasy Limousine. Uzyskane potomstwo 
w czwartym pokoleniu będzie zawierało 93,7% krwi rasy Limo-
usine. Pozwala to na wpis jałówki do księgi hodowlanej. Zwie-
rzęta uzyskane w wyniku krzyżowania wypierającego z łatwością 
przystosowują się do lokalnych warunków środowiskowych. 
Krzyżowanie towarowe – krzyżowanie krów ras mlecznych 
z  buhajami ras mięsnych. Do metody tej są przeznaczane kro-
wy o najsłabszej użytkowości mlecznej. Uzyskane potomstwo ze 
względu na powstały efekt heterozji (wybujałość mieszańców) 
w pierwszym pokoleniu stanowi bardzo dobry materiał do opa-
su. Zwierzęta krzyżówkowe dziedziczą wiele korzystnych cech oj-
cowskich, poprawiających jakość mięsa i wydajność rzeźną tuszy. 
Krzyżowanie twórcze – kojarzenie krów i buhajów kilku odpo-
wiednio dobranych ras bydła, dzięki czemu uzyskujemy nową 
rasę. Jest metodą długotrwałą i kosztowną. 
Krzyżowanie uszlachetniające – poprawa genotypu i cech użytko-
wości bydła mięsnego poprzez jedno- lub dwukrotne krycie rasy 
miejscowej rasą uszlachetnioną w celu poprawienia genotypu. 

Jakie korzyści uzyskamy w wyniku krzyżowania ras? 
Dzięki krzyżowaniu następuje zauważalna poprawa warto-

ści opasowej zwierząt. Uzyskuje się nią poprzez: efektywniejsze 
wykorzystanie paszy, wyższe przyrosty dobowe masy ciała oraz 
lepszy stopień umięśnienia. Zauważalne znaczne mniejsze zuży-
cie paszy na przyrost kilograma masy ciała. Wszystkie te cechy 
wpływają na lepszą opłacalność opasu, a co się z tym wiąże – na 
bardziej dochodową produkcję wołowiny. 

Jakie rasy są najlepsze do krzyżowania? 
Wielu hodowców stawia sobie takie pytanie. Nie ma na nie 

jednoznacznej odpowiedzi. Każda z  nich, obok wielu zalet, ma 
również cechy mniej korzystne. Ocenę punktową przydatności 
do krzyżowania różnych ras przedstawia poniższa tabela. 

Ocena przydatności (pkt) do krzyżowania różnych ras mięsnych. 
(Bydło domowe – hodowla i użytkowanie Piotr Guliński)

Cecha
Rasa

Aberdeen 
Angus Charolaise Chianina Simental Hereford Limousine

Ciężkie porody
Masa ciała przy 
urodzeniu
Przyrosty 
dobowe
Zużycie paszy 
na przyrost
Otłuszczenie
Udział mięsa 

1
3

3

2

2
2

3
1

1

1

1
1

2
1

3

–

–
–

2
3

1

3

1
2

1
2

3

3

2
3

1
3

3

2

3
1

ocena według klucza: 1 – ponad średniej; 2 – średnia; 3 – poniżej średniej 
Wszystko jest uzależnione od indywidualnych uwarunkowań każ-

dego gospodarstwa. Przede wszystkim istotny jest planowany rodzaj 
opasu: intensywny lub ekstensywny. Bardzo ważne są też kondycja 
oraz wiek krów przeznaczonych do krzyżowania, aby w przypadku 
dużego potomstwa nie było problemów przy porodzie. 

Do opasu intensywnego najbardziej przydatne są mieszańce po 
buhajach dużych. Zalecane rasy to: Charolaise, Blonde d’ Aquita-
ine oraz Simental mięsny. Rasą o dobrych przyrostach i małych 
cielętach podczas porodu jest rasa Limousine. Podobnymi ce-
chami charakteryzuje się rasa Piemontese. W przypadku opasu 
ekstensywnego jest wskazane kojarzenie rasami: Hereford, Angus 
oraz Salers. Jest to bydło mniejsze, ale lepiej przystosowane do 
ekstensywnego utrzymania. Z łatwością odnajduje się w trudnych 
warunkach środowiskowych. Zaletą tych ras są również: walory 
smakowe mięsa, duża wydajność rzeźna oraz łatwość porodów.  

Podsumowując: krzyżowanie bydła jest dobrym rozwiązaniem za-
równo dla producentów mleka w celu wykorzystania słabszych krów, 
których potomstwo nie będzie przeznaczane do remontu stada, jak i dla 
gospodarstw, stawiających na opas bydła. Poprawia bowiem jakość pro-
dukowanego mięsa wołowego, co przekłada się na większą opłacalność. 

Źródła: 
1. Guliński P., „Bydło domowe. Hodowla i użytkowanie” Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa  2017. 
2. „Produkcja i rynek wołowiny w Polsce”, pod red. Stanisława Wajdy, Dom Wy-
dawniczy Pro Agricola, Naglady 2017.
3. https://www.agrofakt.pl/krzyzowanie-miedzyrasowe-wskazane.
4. https://agrodoradca24.pl/dodatek-02/dowiedz-sie-czy-krzyzowanie-wypierajace-
-jest-lepsze-od-zakupu-czystorasowego-materialu-hodowlanego-4373.html.

Hodowla bydła w Polsce jest ukierunkowana na produkcję mleka, bowiem ponad 90% 
pogłowia bydła w naszym kraju stanowi bydło mleczne. Dlatego też na naszym rynku 
dominuje mięso wołowe niskiej jakości rzeźnej, pochodzące od ras mlecznych. Jest to 
problem, ponieważ produkcja wołowiny wysokiej jakości jest bardziej opłacalna oraz 

zwiększa możliwość eksportu. 

Ewelina Kałwa
ewelina.kalwa@modr.mazowsze.pl 

Wołowina z gospodarstw mlecznych
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Głównym celem spotkania było poznanie Programu dla 
Polskiego Ziemniaka MRiRW, zmierzającego do grun-
townej restrukturyzacji branży ziemniaczanej poprzez 

wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych. 
Program ten wspiera producentów także poprzez promocję pol-
skich produktów żywnościowych w  ramach akcji „Polska sma-
kuje" i  „Produkt Polski". Do zagadnień zawartych w Programie 
dla Polskiego Ziemniaka nawiązywały wystąpienia prelegentów.

Tomasz Bieńkowski – prezes Polskiej Federacji Ziemniaka  
– przedstawił zasady prowadzenia bioasekuracji fitosanitarnej 
w celu wyeliminowania groźnej choroby –  bakteriozy pierście-
niowej ziemniaka.

Wykładowca zwrócił uwagę na podstawowe zasady bioaseku-
racji:
• przechowywanie sadzeniaków w nowych opakowaniach i czy-
stych zdezynfekowanych skrzyniach,
• nieprzecinanie bulw, nawet jeśli są kupowane sadzeniaki kwa-
lifikowane,

• utrzymanie w czystości magazynu, sprzętu i skrzyń – pamię-
tając o ich dezynfekcji,
• dokładną dezynfekcję w  przypadku korzystania z  obcego 
sprzętu (bezpieczniej korzystać z własnego pola i sprzętu),
• nieskładowanie w swoim gospodarstwie obcych ziemniaków, 
a jeśli już jest to konieczne, to wydzielenie osobnego magazynu 
i oznakowanie skrzyń,
• w  przypadku korzystania z  wynajętych środków transportu 
– wymagania potwierdzenia dezynfekcji transportera poświad-
czonej protokołem.

Temat „Systemy nawodnieniowe w  polskich uwarunkowa-
niach” omówiła Aneta Mazur z  firmy Artagro Polska. Wy-
kładowczyni zaznaczyła, że jednym z  ważniejszych aspektów 
upraw, pozwalających na prawidłowy rozwój roślin, a  tym sa-
mym na otrzymanie zadowalającego plonu, jest woda. Z dostę-
pem do niej rośliny mają coraz większy problem. Rolnicy muszą 
szukać różnych rozwiązań, aby zoptymalizować sposób uprawy. 
W  uprawie ziemniaków najbardziej krytycznym czasem jest 
okres od zawiązywania pąków kwiatowych do końca kwitnie-
nia. W tym czasie należy kontrolować wilgotność gleby w redli-
nach, a  w przypadku jej zbyt dużego spadku rolnik powinien 
nawadniać pole. Jednak nie każda uprawa, ze względu na koszt 
czy położenie, może być sztucznie nawadniana przy użyciu np. 

deszczowni. Ponadto dla gleb lekkich i przewiewnych, o małej 
pojemności wodnej i niskim poziomie próchnicy, samo deszczo-
wanie bywa niewystarczające. W takim przypadku warto po-
myśleć o dodatkowym wsparciu upraw i sięgnięciu do nowator-
skich i innowacyjnych rozwiązań działających u źródła… czyli 
w  glebie. Rozwiązaniem jest stosowanie w uprawie ziemniaków 
NanoGeli – superabsorbentów do zastosowań rolniczych. Superab-
sorbenty, nazywane również hydrożelami, to polimery posiadają-
ce zdolność magazynowania dużych ilości wody w swojej struk-
turze. NanoGel nie jest środkiem nawozowym i bezpośrednio 
nie dostarcza składników pokarmowych roślinom. Jednak dzię-
ki swoim właściwościom odgrywa ważną rolę zarówno w  go-
spodarce wodnej, jak i nawozowej. Zastosowany doglebowo taki 
hydrożel w uprawie ziemniaków powoduje zwiększenie pojem-
ności wodnej gleby, a tym samym przyczynia się do zatrzyma-
nia większej jej ilości w profilu glebowym. Absorbuje on wodę 
z opadów atmosferycznych i nawodnień. Gromadzi ją w swojej 
strukturze, tworząc „wodne kryształy", a następnie oddaje ją ro-
ślinom. W efekcie poprawia plonowanie.  

Systemy jakości produkcji żywności zaprezentował Jakub 
Wilk z  firmy Agro Advice. Wykładowca scharakteryzował 
systemy: Integrowana Produkcja, Produkcja ekologiczna oraz  
GLOBALG.A.P.

Korzyści płynące z posiadania systemów jakości i bezpieczeń-
stwa żywności, to między innymi:
• uzyskanie wyższych cen sprzedaży,
• pozyskanie nowych rynków zbytu,
• zdobycie przewagi konkurencyjnej,
• gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów,
• uzyskanie udokumentowanego potwierdzenia prowadzenia 
procesu produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi i założe-
niami Dobrych Praktyk Rolniczych,
• obniżenie kosztów produkcji, co skutkuje optymalizacją pro-
dukcji,
• minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko poprzez 
dbałość o naturę.

Zastosowanie ich jest dobrowolne. Gospodarstwa legitymują-
ce się certyfikatem systemu jakości produkcji żywności podlega-
ją ściśle określonym regułom.

 O innowacjach w branży ziemniaczanej, cz. 1

„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” - pod takim 
tytułem 27 listopada Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję 

online. Zaprosił do udziału w niej producentów ziemniaka i doradców rolniczych.  
Tematyka była zróżnicowana, a liczba omawianych zagadnień duża.

Janusz Sychowicz
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl
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Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona podczas 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, określa bioróżno-
rodność jako „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 
występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich 
i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są 
częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomię-
dzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.

Te trzy typy bioróżnorodności są przedstawione na poniższym 
schemacie: 

Jak człowiek niszczy bioróżnorodność?

Poprzez swoją działalność człowiek ma ogromny wpływ na 
środowisko i  zmiany w  nim zachodzące. Postępujący rozwój 
techniczny i  kulturowy, przewyższający wydolność środowiska, 
prowadzi do spadku bioróżnorodności, a co za tym idzie do po-
ważnych zagrożeń ekologicznych. Intensyfikacja rolnictwa wy-
wiera istotny negatywny wpływ na bioróżnorodność. Odbywa się 
to m.in. przez odchodzenie od tzw. infrastruktury ekologicznej, 
takiej jak: miedze, żywopłoty, pasy zieleni i zarośli śródpolnych, 
użytki zielone, zadrzewienia śródpolne, rowy, sterty kamieni czy 
oczka wodne. Człowiek likwiduje je, by zwiększyć powierzchnię 
upraw, zapominając, że w takich miejscach żyje wiele pożytecz-
nych gatunków zwierząt, które mogą być naturalnymi wrogami 
szkodników lub owadów zapylających rośliny.

Działalność człowieka często niesie za sobą zanieczyszczenie 
środowiska – powietrza, wody oraz gleby, a  ono z  kolei może 
wpływać na tempo wzrostu roślin, sposób ich reprodukcji,  
a w skrajnych przypadkach nawet prowadzić do wymierania ga-
tunków roślin i zwierząt.

Wynikiem zanieczyszczenia wód jest najczęściej ich eutrofiza-
cja. Jest to proces spowodowany głównie nadwyżką azotu i fos-
foru. Nadwyżka ta powoduje wzrost żyzności wody, co niesie za 
sobą: masowy rozwój glonów i  innych organizmów fitoplank-
tonowych, wyczerpanie zasobów tlenu w  warstwie przydennej  
i w osadach dennych, występowanie siarkowodoru. Wymienione 
zjawiska prowadzą do zaniku fauny, w tym także gatunków relik-
towych, a także do ustępowania cennych gatunków.

Skutkiem niewłaściwego użytkowania gleby jest jej degradacja, 
która prowadzi do spadku różnorodności biologicznej. Zagroże-
niem bioróżnorodności gleby może być również erozja – wietrz-
na lub wodna. Jest ona wynikiem wspomnianych już intensyw-
nych praktyk rolniczych, a także zmian w sposobie użytkowania 
ziemi, np. wylesiania. 

Kolejnym niepożądanym zjawiskiem jest zasolenie gleby. Może 
być ono spowodowane naturalnymi procesami lub też wynikać 
z nieodpowiedniego nawadniania lub niewłaściwego zarządzania 
zasobami wodnymi. Dużą rolę w bioróżnorodności gleby odgry-
wa materia organiczna, która jest niezbędnym surowcem, słu-
żącym organizmom żywym do przetrwania. Spadek tej materii 
w glebie równa się spadkowi bioróżnorodności, a co za tym idzie 
spadkowi cennej próchnicy (złożonej organicznej materii, zawie-
rającej składniki pokarmowe potrzebne do odżywiania roślin).

Według oceny Millennium Ecosystem Assessment (MA) zmia-
ny klimatu mogą mieć największy wpływ na utratę bioróżnorod-
ności, bowiem za każdym razem skład gatunkowy zwierząt i ro-
ślin oraz rozmieszczenie ich siedlisk dostosowywały się do zmian 
klimatu. Teraz jednak zmiany te zachodzą zbyt szybko, co utrud-
nia adaptację środowiska. Fluktuacje temperatury, ekstremalne 
zjawiska pogodowe (gwałtowne, ulewne deszcze, susze, silne wia-
try) wpływają destabilizująco na całe ekosystemy, a nie tylko na 
poszczególne gatunki zwierząt czy roślin. Dlatego też ważna jest 
ochrona bioróżnorodności oraz podjęcie działań adaptacyjnych.

Ochrona bioróżnorodności jest naszym obowiązkiem

Ochrona rozmaitości form życia występujących na Ziemi 
została wpisana do międzynarodowych konwencji, dotyczą-
cych ochrony przyrody, ustaw i  programów rozwoju wspólnot 
międzynarodowych oraz poszczególnych państw. Jest jednym 
z  priorytetów unijnej polityki w  zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. W  Polsce ochronimy bioróżnorodność, zachowu-
jąc: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-kra-
jobrazowe. Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem może 
odbywać się w naturalnym środowisku życia (in situ; łac in situ 
– na miejscu) lub poza tym środowiskiem (ex situ; łac. ex situ 
– poza miejscem). Ochrona w naturalnym środowisku oznacza 
m.in.: ochronę, odtworzenie i  zwiększenie obszaru środowisk, 
w  których dany gatunek występuje czy wprowadzenie gatunku 
na tereny, w  których już wyginął. Ochrona poza środowiskiem 
polega przede wszystkim na przetrzymywaniu i rozmnażaniu ga-
tunków poza jego naturalnym środowiskiem.

Bioróżnorodność ma ogromne znaczenie. Daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę  
i zapylanie upraw. Pomaga nam walczyć ze zmianami klimatu i dostosowywać się do nich, a także 

ogranicza skutki katastrof naturalnych. Dlatego też dbajmy o otaczającą nas przyrodę, abyśmy  
mogli dalej z niej korzystać i cieszyć się jej pięknem.

Katarzyna Perkowska-Pióro
katarzyna.perkowska-pioro@modr.mazowsze.pl
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Ogłoszenia drobne

Kupię: ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, 
rozsiewacz nawozów firmy Brzeg, Amazone 1600 l, sadzarkę 

talerzową do ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz.

tel. 795 807 728

Kupię: rozsiewacz wapna RCW Brzeg  
i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą.

tel. 790 318 118

Kupię: Bizon Rekord, BS, Class, sortownik do ziemniaków, 
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik, agregat siewny, 

opryskiwacz ciągany na kołach - Pilmet.

tel. 511 924 809

Sympatyczny chłopak po studiach pozna miłą dziewczynę.

tel. 534 880 709

Sprzedam:  kombajn zbożowy MF835 (heder 4-20, zbiornik 
na zboże 4 tony, silnik Perkins 6 z turbiną), rok produkcji 1984 

gm. Sochaczew, 

tel. 607 706 343

Kupię: ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukury-
dzy i rozsiewacz nawozu.

tel. 728 032 907

W styczniu 2014 roku w Polsce i krajach UE został 
wprowadzony obowiązek przestrzegania zasad inte-
growanej ochrony roślin (IOR).Wykorzystuje ona 
wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w szcze-
gólności metody niechemiczne. W ten sposób mini-
malizuje się zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin za-
kłada chronienie całego środowiska naturalnego. 

Również rolnictwo zrównoważone nie stanowi 
w swych założeniach zagrożenia dla bioróżnorodno-
ści, a pośrednio przyczynia się do regeneracji środo-
wiska, np. poprzez: 
• różnorodność gatunków i  odmian roślin upraw-
nych oraz gatunków i ras zwierząt,
• różnorodność dzikiej flory i  fauny towarzyszącej 
roślinom uprawnym,
• różnorodność środowiska glebowego.
Najbardziej ideę bioróżnorodności wpiera rolnictwo 
ekologiczne, które produkuje żywność bez użycia: 
nawozów sztucznych, syntetycznych środków ochro-
ny roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i GMO. 

Źródła:
1. Barabasz W., Pikulicka A., Ochrona biosfery i bioróżnorodności, 
„Inżynieria Ekologiczna” Nr 30, 2012. 
2. https://www.fdpa.org.pl/sposoby-rolniczego-uzytkowania-a-stan-
-bioroznorodnosci.
3. https://modr.pl/sites/default/files/brochures/nasi_mali_sprzymie-
rzency.pdf.
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Plonowanie roślin strączkowych 
na polu doświadczalnym w Poświętnem

Na naszym polu doświadczalnym 
w 2020 r. założyliśmy kolekcję odmian 
roślin strączkowych, składającą się  
z 6 gatunków: łubin żółty (2 odmiany), 
łubin wąskolistny (9 odmian), łubin biały 
(2 odmiany), groch siewny (11 odmian), 
bobik (2 odmiany), soja (6 odmian). Było 
w niej 9 odmian rekomendowanych, tj. 
wpisanych w 2020 r. na Listę Odmian Za-
lecanych do uprawy w woj. mazowieckim 
wg COBORU. Do strączkowych, zaleca-
nych do uprawy na Mazowszu, należą od-
miany: Puma (łubin żółty), Homer, Tan-
go, Bolero, Roland (łubin wąskolistny), 
Astronaute, Batuta (groch siewny) oraz 
Erica, Abelina (soja). 

Nasiona łubinów, grochu i bobiku wysie-
liśmy 25 marca. Rośliny te znoszą wczesne 
terminy wysiewu. Przed siewem zastoso-
waliśmy nawożenie fosforowo–potasowe 
– P2O5- 20 kg/ha, K2O – 44 kg/ha. 

Uprawiane strączkowe odchwaszczali-
śmy już od 30 marca herbicydami w za-
leżności od gatunku: Boxer 800 EC – 3 l/
ha (łubiny) oraz Bandur 600 S.C. – 3 l/ha 
(bobik, groch). W fazie tworzenia wąsów 
czepnych przez grochy stosowaliśmy herbi-
cyd nalistny Butoxone M 400 SL w dawce 
4 l/ha. W łubinach, grochach i bobiku zwal-
czaliśmy chwasty jednoliścienne (chwastni-
ca), wykonując oprysk graminicydem Targa 
Super 05 EC w dawce 1,25 l/ha.

Przeciwko chorobie grzybowej łubinu 
– antraknozie oraz czekoladowej plami-
stości w bobiku zastosowaliśmy Gwarant 
500 SC w dawce 2 l/ha (20.05.2020). Był 
to ostateczny termin stosowania substan-
cji aktywnej – chlorotalonil, znajdującej 
się w tym fungicydzie (z uwagi na wykre-
ślenie go z rejestru środków). 

Stosowaliśmy insektycydy: w bobiku 
na mszyce – Bulldock 025 EC – 0,3 l/ha 
(10.06.2020), w grochu siewnym na strą-
kowca grochowego – Decis Mega 50 EW 
– 0,15 l/ha (15.06.2020).

W minionym sezonie wegetacyjnym przeprowadziliśmy ocenę odmian roślin strączkowych, 
zarejestrowanych oraz polecanych do uprawy na Mazowszu. Dzielimy się z Państwem jej 
wynikami. Mamy nadzieję, że pomożemy Państwu w wyborze odmiany: łubinu, grochu, 

bobiku czy soi do uprawy.

Janusz Sychowicz 
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

Pomimo naszych starań nie zebraliśmy nasion grochu z odmian Mecenas i Muza, 
ponieważ uprzedziły nas i pozbawiły plonu nasion żerujące gołębie.

Problemy z uprawą soi

Soję wysiewaliśmy, gdy temperatura gleby osiągnęła 10oC. U nas nastąpiło to 28 
kwietnia. Chwasty zwalczaliśmy herbicydem Plateen 41,5 WG w dawce 2 kg/ha. 
Wschodząca soja została poddana zmasowanym „atakom” gołębi, które wyjadły 
wschodzące rośliny. Powtórny siew wykonaliśmy 22 maja, ale tym razem poletka przy-
kryliśmy cienką siatką. W ten sposób uchroniliśmy soję przed groźnymi szkodnikami. 

Plonowanie odmian roślin strączkowych 

Wcześniej wysiane gatunki roślin strączkowych, takie jak: łubiny, groch i bobik zbie-
raliśmy kombajnowo: 29 lipca – groch i łubin żółty, wąskolistny; a 11 sierpnia łubin 
biały. W przypadku soi termin ten był późniejszy, tj. 29 października.

Groch Łubin
Odmiana Plon (dt/ha) Odmiana Plon (dt/ha)

Model 35,6 Perkoz ż 13,4
Milwa 31,1 Puma ż 16,2
Medyk 37,1 Butan b 31,9
Cysterski 31,4 Boros b 27,0
Starski 34,6 Homer w 20,5
Olimp 37,8 Regent w 22,9
Tytus 43,2 Wars w 21,9
Batuta 44,5 Jowisz w 22,9
Astronaute 41,0 Tytan w 24,7

soja Roland w 23,3
Erica 18,2 Bolero w 23,6
ES Comandor 19,4 Tango w 26,5
ESG 1813 19,2 Rumba w 26,1
Abelina 19,0 bobik
Aurelina 20,7 Amigo 44,8
Regina 20,4 Granit 41,0
Średni plon  
(dt/ha)

groch – 37,36 
dt/ha
soja – 19,90 dt/ha  x

łubin biały – 29,45 dt/ha
łubin żółty – 14,80 dt/ha
łubin wąsk. – 23,90 dt/ha
bobik – 42,90 dt/ha

Oznaczenia: 
− ż – łubin żółty 
− w – łubin wąskolistny
− b – łubin biały

Powyższa tabela pokazuje, które odmiany sprawdziły się na naszych poletkach do-
świadczalnych przy zaprezentowanej agrotechnice. Pokazujemy te dane, aby ułatwić 
Państwu wybór odpowiedniej odmiany w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym. Dzi-
siejszy rolnik już na etapie planowania upraw powinien bowiem uwzględniać konkret-
ną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska, 
jak i poziomu agrotechniki. 

Więcej informacji zamieściliśmy na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl  
w zakładce: Pole Doświadczalne. Zachęcam Państwa do jej odwiedzenia.
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Rozwój działalności rolniczej ułatwia działanie: Premia dla 
młodych rolników. Umożliwia ono wymianę pokoleniową go-
spodarzy, zachęca młodych mieszkańców wsi do pozostania na 
niej i  ułatwia rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Działanie to corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kwota wsparcia
Pomoc jest przyznawana w formie premii w wysokości 150 tys. 

zł. Wypłaca się ją w dwóch ratach. Pierwsza to 80% premii (120 
tys. zł), druga – 20% premii (30 tys. zł) jest wypłacana po zreali-
zowaniu założeń biznesplanu.

Pierwsza rata będzie wypłacona przez ARiMR w ciągu 9 mie-
sięcy od dnia doręczenia decyzji o jej przyznaniu, po spełnieniu 
przez beneficjenta warunków, dzięki którym została wydana de-
cyzja o przyznaniu pomocy.

Drugą ratę wypłaca się po realizacji biznesplanu (BP), najpóź-
niej do 3 lat od otrzymania I raty (w uzasadnionych sytuacjach jest 
możliwość wydłużenia o rok realizacji BP). Ostateczne rozliczenie 
realizacji BP musi nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) oraz najpóźniej 
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospo-
darstwie rolnym jako jedyny kierujący.

Powinna rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie 
rolnym przed dniem złożenia wniosku o  przyznanie pomocy, 
lecz nie wcześniej niż w  okresie 24 miesięcy przed jego złoże-
niem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się 
z  dniem, w  którym osoba ubiegająca się o  przyznanie pomocy 
stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

W dniu składania wniosku trzeba być posiadaczem co najmniej 1 ha 
użytków rolnych, ale nie dłużej niż 24 miesiące. Posiadanie minimum 
1 ha może być na zasadach własności samoistnej lub zależnej (umowa 
dzierżawy na 10 lat z datą pewną, czyli urzędowo poświadczoną). 

Gospodarstwo młodego rolnika
W ramach ubiegania się o  przyznanie pomocy tworzone go-

spodarstwo:
− powinno mieć powierzchnię UR równą co najmniej średniej 
krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w wojewódz-
twie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej 
wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
− co najmniej 70% jego minimalnej wielkości, o  której mowa 
w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), musi sta-

nowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego 
lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
− wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może być 
mniejsza niż 13 tys. euro ani większa niż 150 tys. euro.

Na co można przeznaczyć 150 tys. zł?
Beneficjent Premii dla młodych rolników musi w całości prze-

znaczyć ją na rozwój gospodarstwa. Minimum 70% premii nale-
ży zainwestować w środki trwałe, czyli zakup: nowych maszyn, 
urządzeń, wyposażenia oraz środków transportu, użytków rol-
nych, zwierząt stada podstawowego. Pozostałe 30% można wy-
dać na zakup środków obrotowych, np.: nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin i materiału siewnego.

Do czego zobowiązuje się młody rolnik?
Dzięki realizacji BP powinien nastąpić wzrost wielkości ekono-
micznej gospodarstwa co najmniej o 10% w odniesieniu do jego 
wartości wyjściowej.
Młody rolnik zobowiązuje się również do:
− prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierują-
cy co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
− podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podsta-
wie przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników jako rol-
nik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej  
12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
− prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Za co rolnik otrzymuje punkty?
Złożone w ARiMR wnioski podlegają ocenie na podstawie kry-
teriów wyboru. Żeby otrzymać premię, rolnik musi uzyskać co 
najmniej 8 punktów, przyznawanych m.in. za: powierzchnię go-
spodarstwa powyżej średniej krajowej, kwalifikacje zawodowe, 
rodzaj inwestycji, różnicę wieku między przekazującym a przej-
mującym, przejmowanie gospodarstw w całości.

Nabór w 2021 roku
W harmonogramie działań PROW 2014-2020, dostępnym na 

stronie www.arimr.gov.pl, nabór jest przewidziany na luty 2021. 
Zapewne to ostatni nabór w ramach realizacji PROW 2014-2020. 
O  ewentualnych zmianach terminu poinformują Państwa nasi 
doradcy. Pomogą też w przygotowaniu wniosku i biznesplanu. 

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy fi-
nansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 2018 r. 
poz. 759) z późniejszymi nowelizacjami. 
2. www.arimr.gov.pl., www.minrol.gov.pl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wspiera szereg działań, mających na 
celu poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi  

i działania w dziedzinie klimatu oraz trwały rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Małgorzata Niemirska
malgorzata.niemirska@modr.mazowsze.pl

Młody rolnik 2021 – kwota, wymagania, punkty, wniosek
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Odzież – rady ogólne, cz. 3
Barbara Soboń
barbara.sobon@modr.mazowsze.pl

Jak prać puchową kurtkę? Puch w kurtce nie 
zesztywnieje i nie zbije się w grudki podczas 
prania w pralce, jeśli do bębna wrzucisz piłkę 
tenisową.

Jeśli ubrania, które łatwo się strzępią, włożysz 
do powłoczki na poduszkę lub woreczka uszytego 
z firanki, możesz je bez obawy prać w pralce.
Pożółkłą bieliznę namocz na noc w zsiadłym 
mleku, później upierz ją tak jak zawsze.

Do spryskiwania garderoby podczas 
prasowania użyj ciepłej wody – lepiej i bardziej 
równomiernie wsiąka w tkaninę i szybciej poddaje 
się prasowaniu.

Miejsce, gdzie powinny być kanty, spryskaj 
delikatnie krochmalem i pozostaw do wyschnięcia. 
Jeśli teraz wyprasujesz spodnie, kanty będą się 
trzymały znacznie dłużej.

Aby ubrania z weluru i sztruksu nie wyświeciły 
się, należy prasować je po lewej stronie. Zalecane 
jest po zakończeniu wyszczotkować materiał po 
prawej stronie.

Prasowanie koszuli – najpierw prasuj kołnierzyk 
i mankiety, potem rękawy i przód, a na końcu tył.
Aby na dłużej służyły Ci ubrania z wełnianej 
flaneli, prasuj je przez wilgotną ściereczkę.

Prasowanie plisowanej spódnicy będzie 
łatwiejsze, jeśli przedtem pospinasz fałdy 
spinaczami lub je sfastrygujesz.

Jeśli buty mają biały kolor, możesz 
porysowane obcasy pomalować białym 
korektorem.

Skórzane podeszwy butów nie będą 
wchłaniały wody, jeśli posmarujesz je 

olejem lnianym. To najskuteczniejszy 
sposób, gdy obuwie jest już długo noszone 
i ma wyrobioną podeszwę.

Pliskę, do której są przyszyte guziki, 
najlepiej się prasuje na miękkim podłożu, 
wtedy nie odcisną się guziki.

Jeśli buty farbują od środka i zostawiają ślady 
na rajstopach, trzeba je w środku przetrzeć 
octem albo spryskać lakierem do włosów.

Aby ubrania jak najdłużej ci służyły, 
pierz je dopiero wtedy, gdy rzeczywiście 
tego wymagają. Częste pranie sprawia, że 
szybciej się niszczą.

Kolorowe ubrania pierz przekręcone 
na lewą stronę, gdyż zapobiega to ich 
mechaceniu się i utracie koloru.
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Temperatura prania jest bardzo ważna. Im 
jest wyższa, tym szybciej wypłukują się kolory. 
Wysoka temperatura powoduje, że białe ubrania 
szybciej szarzeją.

Jeśli ubranie nie ma metki z zaleceniem prania, 
zachowawczo lepiej prać je w temperaturze 30-40°C.

Jeansy nie lubią prania, szczególnie w wysokiej 
temperaturze. Zawsze powinno się je przekręcić 
na lewą stronę, gdyż zapobiega to utracie koloru.

Piorąc spodnie, spódnice i inne ubrania 
z zamkiem należy zasunąć go, a guziki najlepiej 
zapiąć, nie uszkodzą wtedy innych ubrań.

Do prania dżinsów nie powinno się dodawać 
środka zmiękczającego tkaniny.

Zawsze w pralce powinno zostać trochę 
luzu, dzięki czemu proszek zostaje dokładnie 
wypłukany, a ubrania lepiej wyprane i mniej 
wygniecione.

Staraj się nie przetrzymywać ubrań w pralce 
po praniu. Mniej się pogniotą, jeśli od razu je 
wyjmiesz, strzepniesz i powiesisz.

Jeśli suszysz ubranie na dworze, to wybierz 
zacienione miejsca, aby zapobiec utracie kolorów. 
Ubrania suszone na powietrzu są zawsze mniej 
wygniecione, a do tego skracasz sobie czas, jaki 
potem poświęcisz na ich prasowanie.

Ubrania ciemne i z nadrukami prasuj po lewej 
stronie. Świeżo wyprasowanym ubraniom daj 
chwilę na ostygnięcie, bo ciepła tkanina jest 
bardziej podatna na odkształcenia.

Ubrania składaj wzdłuż szwów – pozwoli to 
zachować ich fason i kształt.

To, jak się będą prezentowały Twoje 
ubrania zależy też od tego, jak dbasz 
o pralkę. Jeśli zamkniesz ją zaraz po praniu, 
pozostała w niej wilgoć może spowodować 
powstanie pleśni i przykrych zapachów.

A jak dbać o to, co my kobiety uwielbiamy 
kupować i nosić, czyli o TOREBKI

Torebka filcowa – do czyszczenia takiej 
torebki zamiast mydła warto użyć preparatu 
do czyszczenia wełny. Po oczyszczeniu 
należy położyć torebkę w suchym miejscu na 
płaskiej powierzchni i poczekać, aż wyschnie.

Torebka płócienna – wystarczy wilgotna 
gąbka z mydłem. Nie można zamoczyć 
za bardzo rączek takiej torebki, gdyż pod 
wpływem wilgoci mogą zacząć się rwać 
i zwijać.

Jeśli zabrudzi się torebka futrzana, to 
najpierw poczekaj, aż zabrudzenie wyschnie. 
Następnie wyczesz brud z futra szczoteczką 
do zębów i wypłucz w wodzie z mydłem. Na 
koniec raz jeszcze miejsce po zabrudzeniu 
wypłucz, ale już tylko samą wodą.

Torebka z gładkiej skóry – nie próbuj jej 
czyścić mydłem, gdyż może to wpłynąć 
na wygląd torebki. Najlepiej usuniesz 
nieczystości bawełnianą ściereczką 
nasączoną preparatem do czyszczenia 
skóry. Warto to tego użyć np. impregnatu do 
butów, bo dzięki niemu torebki będą bardziej 
odporne na zabrudzenia.

Torebki z wikliny – te jest najtrudniej 
wyczyścić. Do czyszczenia użyj mokrej 
ściereczki do naczyń nasączonej w ciepłej 
wodzie.
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Choroby grzybowe warzyw korzeniowych, cz. 3

Źródłem zakażenia mogą być także zainfekowane nasiona. 
Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja rozwojowi patogenu, co prowa-
dzi do szybkiego i masowego porażenia roślin. Zakażenie przez 
Alternaria spp. może się również odbywać w niskich temperatu-
rach, nawet poniżej 8°C. Grzyby te rozprzestrzeniają się poprzez 
wodę i wiatr. Mogą być także przenoszone na narzędziach w cza-
sie prac pielęgnacyjnych. Alternaria spp. infekują marchew we 
wszystkich fazach wzrostu i rozwoju, jednak najbardziej szkodli-
we są dla przechowywanych korzeni.

W okresie wegetacji alternarioza występuje głównie na liściach, 
ale grzyby rodzaju Alternaria mogą być także sprawcami zgorze-
li siewek oraz zgnilizny korzeni. Pierwszymi objawami choroby 
są brązowo-czarne plamy, pojawiające się na liściach i ogonkach 
liściowych, które z czasem zlewają się w większe powierzchnie. 
Przy silnym porażeniu następuje zasychanie naci. Choroba roz-
wija się stopniowo, zaczynając od liści najstarszych. Ponieważ 
zarodniki konidialne są spłukiwane z  liści do podłoża, objawy 
porażenia przez Alternaria spp. można zaobserwować również 

na korzeniach, gdzie w górnej części powstają brunatne, wklę-
słe, suche plamy, zwane czarną zgnilizną korzeni. Objawy te są 
najbardziej widoczne podczas długotrwałego przechowywania.

Choroba ta powoduje duże straty w  uprawach marchwi na 
nasiona, ponieważ jest przyczyną zamierania korzeni w okresie 
tworzenia się kwiatostanów. Zainfekowane zostają również na-
siona, które stanowią źródło infekcji pierwotnej dla wyrastają-
cych z nich roślin.

Ryzyko wystąpienia alternariozy można ograniczyć poprzez 
zachowanie przynajmniej 3–4-letniej przerwy w  uprawie mar-
chwi oraz przez zapewnienie odpowiedniej struktury gleby 
i  unikanie terenów podmokłych i  zalewowych. W  przypadku 
marchwi jest wskazana uprawa na redlinach. Nasiona powinny 
być zdrowe i zaprawione przed siewem. Ograniczenie występo-
wania choroby można także obniżyć  poprzez: skrócenie okresu 
wegetacji, usuwanie liści i resztek z pola, a także poprzez zastoso-
wanie środków ochrony roślin zwalczających choroby grzybowe.

Rizoktonioza marchwi – choroba wywo-
łana przez Helicobasidium purpureum (Tul.) 
Pat., Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich (syn. 
Rhizoctonia carotae), Rhizoctonia solani  
J. G. Kühn. Grzyby są polifagami glebowymi, 
porażającymi wiele gatunków roślin. Zarod-
niki przetrwalnikowe mogą zimować w glebie 
nawet przez kilka lat. Rozwijają się przy dużej 
wilgotności lub na mokrych korzeniach, nawet 
w temperaturze 0°C. Formy przetrwalne (skle-
rocja) powstają przeważnie podczas zbiorów 
i w okresie przechowywania. Pierwsze objawy 
chorobowe występują na korzeniach w posta-
ci zagłębień w  kształcie kraterów pokrytych 
zwartą grzybnią. Z  upływem czasu kratery 
powiększają swoją powierzchnię, a  grzybnia 
żółknie. Pojawiają się w  niej brązowo-czarne 
sklerocja. Grzyb oprócz korzenia poraża rów-
nież liście, na których można zaobserwować 
jasne plamy. Z czasem porażone rośliny wyglą-
dają na zwiędnięte.

Choroba rozwija się powoli. Odpowiednia 
temperatura do rozwoju grzyba to 20–25°C, 
temperatura 5°C powoduje zahamowanie roz-
woju grzyba. Najczęściej rośliny są zakażane 
w początkowej fazie wzrostu, a pierwsze obja-
wy można zaobserwować po kilku tygodniach. 
Porażone rośliny tracą wartość handlową.

Alternarioza marchwi jest chorobą powszechną, mającą różne nasilenie w poszczególnych 
latach. Obecnie ma wiele odmian wykazujących odporność na porażenie przez patogeny. 

Grzyby zimują w resztkach roślinnych w glebie. 

tekst i zdjęcia: Lidia Wajs
lidia.wajs@modr.mazowsze.pl
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W zwalczaniu rizoktoniozy bardzo ważna jest profilaktyka przez zachowanie odpo-
wiedniego zmianowania oraz przygotowanie odpowiedniego stanowiska do uprawy 
warzyw korzeniowych, które powinno być dobrze zdrenowane i przepuszczalne. Jedno-

cześnie nie można zapomnieć o odchwaszczaniu i usuwaniu porażonych roślin. Duże 
znaczenie mają także odpowiednie nawożenie i ochrona przed wystąpieniem choroby.

Szczególną ostrożność i  higienę należy zachować przy przechowywaniu. Korzenie 
przeznaczone do przechowywania powinny być zdrowe i oczyszczone z gleby, a palety 
zdezynfekowane. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby nie dopuścić do wahań wil-
gotności i temperatury podczas przechowywania.

Czernienie korzeni marchwi – choroba odglebowa wywoływana przez grzyba Thie-
laviopsis basicola (Berk. & Broome) Ferraris. Patogen poraża wiele gatunków roślin 

warzywnych oraz ozdobnych. Objawy 
chorobowe najczęściej ujawniają się po 
zbiorach, podczas przechowywania lub 

podczas przygotowania do 
sprzedaży. Podczas upra-
wy zwykle nie zauważa 
się żadnych symptomów 
chorobowych. Pierwszy-
mi objawami choroby są 
nieregularne, czarne pla-
my, które powiększają się 
i  z  czasem obejmują cały 
korzeń. W warunkach wy-
sokiej wilgotności grzyb 
obficie zarodnikuje, wy-
twarza dwa typy zarodni-
ków – mikrospory i  chla-
mydospory.

Grzyb zimuje w pozosta-
wionych w glebie resztkach 
pożniwnych, zwykle pod 
postacią saprotroficznej 
grzybni oraz chlamydo-
spor. Większe ryzyko wy-

stąpienia choroby występuje na glebach 
piaszczystych o dużym pH oraz bogatych 
w substancję organiczną. Duże znaczenie 
mają też wysoka wilgotność i  podwyż-
szona temperatura. Rozwój choroby jest 
zahamowany w  temperaturze poniżej 
5°C, bądź na glebach o kwaśniejszym od-
czynie. Dlatego też na glebach, w których 
występuje T. basicola, nie jest wskazane 

wapnowanie.
Chcąc zapobiec wy-

stąpieniu choroby, nale-
ży wybrać odpowiednie 
stanowisko do uprawy 
oraz zachować przerwę 
w  uprawie, co najmniej 
4–5 lat. Duże znaczenie 
ma też odpowiedni pło-
dozmian. W  przecho-
walniach, gdzie warzywa 
korzeniowe są przygo-
towywane do sprzedaży, 
należy zachować podsta-
wowe zasady higieny, 
a  po dokładnym umyciu 
i  zapakowaniu przetrzy-
mywać je w temperaturze 
poniżej 5°C.

Źródła:
1. Anyszka Z., Felczyński K., Go-
lian J., Robak J., Rogowska M., 
Metodyka integrowanej ochrony 
marchwi. Instytut Ogrodnictwa, 
Skierniewice 2013.
2. Borecki Z., Nauka o chorobach 
roślin. Państwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne, Warszawa 2001.
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Samopsza to rodzaj pszenicy, bliskiej krewnej orkiszu i płaskurki. We 
Włoszech i Francji nazywa się ją nawet „małym orkiszem”. 

Anna Tomczyk 
anna.tomczyk@modr.mazowsze.pl

Samopsza

Jest jednym ze zbóż zapomnianych. Ma bardzo wysokie wartości 
odżywcze. Pszenica samopsza zalicza się do najstarszych udomo-
wionych gatunków zbóż. Pochodzi od dzikich pszenic jednoziar-
nowych, które uprawiano już około 7 tysięcy lat p.n.e.

Wartości odżywcze samopszy:
• wysoki udział kwasów nienasyconych, które stanowią nawet 
83% sumy wszystkich kwasów,
• bogatszy w porównaniu z pszenicą zwyczajną i orkiszem skład 
mikro- i makroelementów: magnezu, żelaza, cynku, manganu,
• gliadyny zawarte w glutenie samopszy wykazują niską toksycz-
ność, przez co mogą je stosować w diecie osoby cierpiące na nie-
tolerancję glutenu,
• samopsza ma kilkakrotnie wyższą zawartość karotenoidów, 
w szczególności luteiny i zeaksantyny, które są odpowiedzialne za 
prawidłowe funkcjonowanie narządów wzroku,
• duża zawartość białka, które charakteryzuje się korzystnym 
składem aminokwasowym dzięki większemu udziałowi amino-
kwasów egzogennych, takich jak: fenyloalanina, tyrozyna, metio-
nina oraz izoleucyna,
• doskonały skład kwasów tłuszczowych – dominują kwasy: 

C18:2, C18:1 i C16:0, stanowiące średnio 95% sumy wszystkich 
kwasów.

Dzięki bardzo dużej zawartości składników odżywczych mąka, 
którą uzyskujemy z  samopszy, jest smaczna i  niezwykle warto-
ściowa. Świetnie nadaje się do wyrobu pieczywa i  wypieków. 
Pieczywo najlepiej przygotowywać na zakwasie, gdyż zawarty 
w  ziarnach samopszy gluten jest lepki, mało rozciągliwy i  sła-
bo zatrzymuje wodę. Chleb z  samopszy ma charakterystyczną, 
żółtawą barwę (przez wyższą niż w  pszenicy zawartość karote-
noidów, które korzystnie wpływają na wzrok) i lekko orzechowy 
smak, który jest także wyczuwalny w  produktach orkiszowych 
czy z płaskurki. Pieczywo z samopszy długo utrzymuje świeżość. 
Mąkę z samopszy można stosować również do wypieku: ciast, na-
leśników czy gofrów.

Nisko przetworzone ziarna samopszy, np. w postaci mąki ra-
zowej, mają wiele cennych właściwości, a regularne spożywanie 
produktów wytworzonych z mąki razowej reguluje procesy tra-
wienne, chroni wzrok, poprawia elastyczność skóry, zapewnia 
uczucie sytości, obniża poziom złego cholesterolu, reguluje po-
ziom cukru we krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób ukła-
du krwionośnego.
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Herbata

Korzyści - herbata ma bogactwo przeciwutleniaczy, zwalcza zapa-
lenia oraz zapobiega stwardnieniu naczyń krwionośnych. U osób 
pijących herbatę zaobserwowano dużo niższe ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu i  chorób serca. Napar z  herbaty jest także znany 
z korzyści zdrowotnych dla mózgu. 

Osoby, które piją więcej niż dwie filiżanki zielonej herbaty dzien-
nie, mają znacznie mniejsze ryzyko pogorszenia się pamięci, a te, 
które regularnie piją herbatę, mają wyższy poziom gęstości kości 
i wolniej tracą masę kostną. Stwierdzono również, że komórki osób 
regularnie pijących herbatę mają młodszy wiek biologiczny.
Wady - pierwsza jest natury kosmetycznej – osad gromadzący się na 
zębach. Kolejna to wpływ na przyswajalność żelaza. Zawarte w napoju 
taniny zaburzają wchłanianie żelaza z niektórych produktów. W prze-
prowadzonych badaniach wykazano,  że picie herbaty w trakcie posiłku 
powoduje zmniejszenie aż o 62% wchłaniania żelaza przez organizm, 
w porównaniu z 35% zmniejszeniem wchłaniania  u osób pijących kawę. 
Kofeina w herbacie jest obecna, ale w mniejszych ilościach niż w kawie. 
Jedna filiżanka czarnej herbaty zawiera 14–70 mg kofeiny, zielona her-
bata 24–45 mg, podczas gdy taka sama porcja kawy to 95–200 mg.
Przygotowanie herbaty - kiedy chcemy uzyskać wyśmienity na-
par, musimy zadbać o: jakość liści herbaty, twardość i temperaturę 
wody oraz czas parzenia. 

Najlepiej przygotowywać napar w czajniczku o grubych ściankach, 
który pozwoli na utrzymanie temperatury optymalnej do parzenia. 
Kiedy już mamy przygotowane naczynie, wybieramy dobrej jakości li-
ście herbaty (ta w porównaniu z ekspresową jest bardziej cenna) oraz  
filtrowaną, miękką wodę. Woda nie powinna być wrząca. Po jej prze-
gotowaniu należy odczekać kilka minut do uzyskania odpowiedniej 
temperatury. Herbaty biała i  zielona preferują wodę o  temperaturze 
75–850C, natomiast czarne temperatury zdecydowanie wyższe, w grani-
cach 95–98 0C. Im bardziej zmielone liście, tym krócej parzymy herbatę.

Jeśli potrzebujemy przełamać gorzki smak herbaty, zamiast 
cukru dodajmy do niej miód lub sok owocowy. Aby wzbogacić 
smak, można dodać odrobinę przypraw, np.: świeżego imbiru, 
goździków czy mięty. By zrównoważyć negatywny wpływ picia 
herbaty, warto jeść produkty roślinne i zwierzęce bogate w żelazo.

Kawa

Korzyści - badania wykazały, że osoby, które piją od trzech do 
pięciu filiżanek kawy dziennie, rzadziej umierają przedwcześnie 

z powodu niektórych chorób. Kawa jako bogate źródło polifenoli 
i przeciwutleniaczy chroni przed: cukrzycą typu 2, chorobą Par-
kinsona i niektórymi nowotworami. 
Wady - naturalne substancje występujące w niefiltrowanej kawie 
(czyli gotowanej lub espresso) podnoszą nieznacznie poziom cho-
lesterolu. Kawa jest również bardziej kwaśna niż herbata, dlatego 
dla osób z  problemami trawiennymi lepszym wyborem będzie 
herbata. Kawę obwinia się o problemy kostne. Badania wykazały, 
że wysokie spożycie (cztery lub więcej filiżanek dziennie) wpływa 
na obniżenie gęstości kości o 2–4%, jednak nie przekłada się to na 
zwiększone ryzyko złamań. Jeśli jednak mamy stwierdzoną niską 
gęstość kości, picie kawy powinniśmy skonsultować z lekarzem.

Pozostałe wady kawy są związane przede wszystkim z zawar-
tością kofeiny. Jest ona środkiem pobudzającym, więc jeśli jesteś 
nadpobudliwy, może powodować nadmierne zdenerwowanie 
i niepokój. Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, należy ograniczyć 
spożycie kofeiny, ponieważ może ona spowodować krótkie, ale 
gwałtowne skoki ciśnienia. Kawa ma też właściwości moczopęd-
ne, co oznacza, że wypłukuje wodę z organizmu. 
Przygotowanie kawy - aby przygotować dobrą kawę, musimy 
użyć dobrej jakości ziarna o  odpowiedniej grubości zmielenia, 
przegotowanej, ale nie wrzącej, miękkiej wody. Parzymy ją nie-
zbyt długo. Wybór techniki zaparzania jest sprawą indywidualną 
i zależy od tego, jak bardzo intensywny napar lubimy.

Kawa z syropem, mlekiem i bitą śmietaną dostarcza większej 
ilości kalorii niż obiad. Amatorom kawy zaleca się dodawa-
nie mleka (albo w ogóle z niego zrezygnowanie) pochodzenia 
roślinnego (migdałowe, kokosowe), minimalnej ilość cukru 
i  odrobiny przypraw bogatych w  substancje antyoksydacyjne, 
np. cynamonu.

Jak widać, zarówno kawa, jak i herbata wywierają pozytywny 
wpływ na nasz organizm, ale tylko pod warunkiem, że są spo-
żywane w odpowiednich ilościach. Trudno stwierdzić, czy kawa 
jest zdrowsza od herbaty. Wiadomo jednak, że najpopularniejsze 
napoje na świecie, jeśli są pite z umiarem, mogą być sprzymie-
rzeńcami w  walce o  utrzymanie dobrego samopoczucia. Kawa 
czy herbata? Kwestia wyboru stanowi sprawę indywidualną.

Źródła: 
1. dietetycy.org.pl; 
2. zywienie.abczdrowie.pl. 

Ludzie dzielą się na miłośników kawy lub herbaty. Każdy z amatorów swojego trunku będzie 
przekonywał o korzyściach płynących z jego picia. Może warto dowiedzieć się, jakie korzyści 
daje picie każdego z tych napojów? Szczególnie, że długie zimowe wieczory i zimne, ponure 

poranki sprzyjają piciu gorących trunków, a zarówno kawa, jak i herbata są napojami 
„towarzyskimi”, idealnymi na wszelkie spotkania. Bez względu na to, czy jesteśmy 

zwolennikami picia kawy, czy  wolimy herbatę, wiedzmy, że oba te napoje są bardzo zdrowe! 
Który z nich jest lepszy?

Grażyna Michalak
grazyna.michalak@modr.mazowsze.pl

Kawa czy herbata?
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Świat roślin jest przebogaty i ciekawy, wiele roślin ozdobnych w ogrodach zachwyca swoim 
pięknem, kwiatami, barwą liści czy oryginalnymi owocami. Upiększamy swoje otoczenie, 

czasem nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które może kryć się pod postacią 
„niewinnie” wyglądających owoców czy kwiatów. Jest to zagadnienie bardzo istotne, jeśli 
w naszym ogrodzie przebywają i bawią się małe dzieci. Niektóre z gospodarstw rolnych 

prowadzą działalność agroturystyczną lub edukacyjną i goszczą u siebie dzieci. Warto więc 
przeprowadzić „inwentaryzację” ogrodu, aby uniknąć niemiłych niespodzianek i zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i milusińskim.

tekst i zdjęcie: Anna Matyszczak 
anna.matyszczak@modr.mazowsze.pl

Uwaga, trujące rośliny w ogrodzie!

Zdjęcie przedstawia rącznik pospolity
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Niewinnie wyglądająca wiosną konwalia majowa 
późnym latem wytwarza czerwone owoce. Powsta-
ją one dosyć rzadko. Są to zwisające, kuliste jagody 
o średnicy ok. 10 mm. Ta chętnie sadzona w ogro-
dach bylina, rozrastająca się dzięki silnym kłączom, 
zawiera w swoich komórkach trujące glikozydy. Kon-
walia jest również rośliną zielarską, jej liście i kwiaty 
są wykorzystywane do produkcji m.in. leków naser-
cowych, które należy stosować jedynie pod kontrolą 
lekarza. Czerwone owoce mogą okazać się interesu-
jące dla dzieci, niestety zjedzenie kilku sztuk może 
spowodować ostre zatrucie, a nawet śmierć. Jeśli nie 
chcemy zrezygnować z  konwalii w  ogrodzie, mu-
simy pamiętać o  usunięciu jej dojrzewających na 
przełomie września i  października owoców. Robi-
my to wtedy, gdy liście konwalii zaczynają schnąć,  
a owoce są bardziej widoczne.

Równie swojsko jak konwalia kojarzy nam się na-
parstnica purpurowa, dwuletnia roślina ozdobna 
chętnie wysiewana w ogrodzie dla swoich pięknych, 
dzwonkowatych kwiatów. Naparstnica jest rośliną 
trującą dla ludzi i wielu zwierząt. Jej liście zawiera-
ją liczne toksyczne glikozydy. Spożycie nawet 1-2 
g wysuszonych liści naparstnicy purpurowej może 
spowodować groźne zatrucia u ludzi.

Bardzo często sadzimy w  ogrodach cisy. Są one 
świetnym materiałem na całoroczne żywopło-
ty strzyżone i  niestrzyżone, a  także na nasadzenia 
w grupach. Wszystkie części cisa zawierają trujący 
alkaloid – tasynę. Jedynie czerwona osnówka ota-
czająca nasiono (również trujące) jest jadalna i  to 
ona może zachęcać dzieci do zerwania jej i zjedze-
nia. Niestety zatrucia cisem są bardzo poważne. Pa-
miętajmy jednak, że wśród cisów są różne gatunki 
i odmiany, które nie wytwarzają owoców, co czyni 
je bardziej bezpiecznymi.

Owoców jałowca pospolitego używamy jako 
przyprawy, jednak nie wszystkie jałowce mają ja-
dalne owoce. Wśród jałowców uprawianych jako 
ozdobne są gatunki, które wytwarzają trujące szysz-
kojagody. Należy tu wymienić w  szczególności 
jałowiec sabiński i  jałowiec wirginijski,  w  obu 
przypadkach toksyczne są nie tylko owoce, ale całe 
rośliny. 

Bardzo niebezpieczne owoce wytwarzają trzmie-
liny, mające sporo gatunków i  odmian. Zarówno 
w ogrodach, jak i w naturze można spotkać trzmie-
linę pospolitą oraz brodawkowatą. Są to małe 
drzewa lub duże krzewy, przez większą część roku 
wyglądające dość niepozornie. Owoce pojawiają się 
na nich jesienią. Mają intensywnie pomarańczowy 
kolor i są okryte różową torebką. Niestety, mogą po-
wodować śmiertelne zatrucia. W ogrodach często 
jest też uprawiana płożąca trzmielina Fortune`a, 
która jednak rzadko zawiązuje owoce.

Wśród popularnych pnączy sadzonych w  ogro-
dach znajdują się wiciokrzewy. Są one cenione za 
piękne, często również pachnące kwiaty. Trzeba 
jednak wiedzieć, że pojawiające się po kwitnieniu 
czerwone owoce przypominające jagody są silnie 
trujące. Dotyczy to wszystkich gatunków wicio-

krzewów, jednak najbardziej niebezpieczne są 
owoce wiciokrzewu pospolitego.

Wawrzynek wilczełyko to jedna z  najbar-
dziej trujących roślin, które można spotkać 
w ogrodach. Rośnie również na stanowiskach 
naturalnych. Wawrzynek to gatunek chronio-
ny. Jest jednym z  najwcześniej kwitnących 
krzewów, już na przedwiośniu (luty-marzec) 
pojawiają się różowe, miododajne, silnie 
pachnące kwiaty. Są drobne, ale dosłownie 
„oblepiają” pędy. Latem dojrzewają jaskrawo-
czerwone, kuliste owoce. Mimo że cała rośli-
na jest silnie trująca, to mogą one przyciągać 
wzrok dzieci. Zjedzenie około 10 dojrzałych 
owoców może spowodować śmierć dorosłego, 
dla dziecka nawet 1–2 owoce mogą być śmier-
telne. 

Niebezpieczne mogą być niektóre rośliny 
ozdobne uprawiane w  pojemnikach. Bardzo 
atrakcyjnym gatunkiem jest jednoroczny 
rącznik pospolity. W sezonie wegetacyjnym 
potrafi dorastać do 2m wysokości. Ozdob-
ne są jego duże liście (przypominające liście 
kasztanowca) i  owoce w  formie kolczastych, 
kulistych torebek. Mogą one być atrakcyj-
ne dla dzieci. Znajdujące się w  środku mo-
zaikowo nakrapiane nasiona zawierają silne 
alkaloidy, które po zjedzeniu powodują ostre 
zatrucia. Rącznik jest również uprawiany jako 
roślina zielarska, z  jego nasion wytwarza się 
olej rycynowy. 

Latem w  pojemnikach zakwitają okazałe 
„trąby anielskie”, czyli datury (lub wg naj-
nowszego nazewnictwa brugmansje). Ich 
atrakcyjne, zwisające w  formie dzwonków 
kwiaty mogą być ozdobą każdego ogrodu. 
Jednak decydując się na uprawę tych roślin, 
należy pamiętać, że są one trujące, w ich tkan-
kach znajdują się niebezpieczne alkaloidy.

Popularne oleandry również mogą być 
niebezpieczne, ponieważ ich tkanki zawiera-
ją trujące glikozydy, zwłaszcza niebezpieczny 
jest sok mleczny, wyciekający podczas cięcia 
lub uszkodzenia.

Do roślin niebezpiecznych w ogrodzie zali-
czyć należy również:
• obrazki włoskie i plamiste – byliny o bar-
dzo dekoracyjnych, czerwonych owocach;
• szkarłatkę jagodową – roślinę jednorocz-
ną, wytwarzającą czarne, błyszczące, zebrane 
w wydłużone grona owoce;
• tojad mocny – bylinę uprawianą ze względu 
na oryginalne, fioletowo-granatowe kwiaty, 
popularnie nazywane „pantofelkami”. Jest to 
jedna z najsilniej trujących roślin krajowych, 
niebezpieczne substancje mogą wnikać rów-
nież przez skórę.

Źródła:
1. W. Seneta, J. Dolatowski „Dendrologia” (2009 r.)
2. https://poradnikogrodniczy.pl
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Obecnie panująca kultura marnotrawstwa, 
przepychu oraz życia w przekonaniu: im wię-
cej, tym lepiej, spowodowała wszechobecny, 
globalny kataklizm zaśmiecania świata. Prak-
tycznie trudno znaleźć miejsce, które będzie 
czyste, dziewicze, nieskażone ludzką ingeren-
cją i ignorancją. Morza, lasy i parki pełne są 
butelek, kubków, słomek, reklamówek i  in-
nych jednorazowych gadżetów. Cała ziemia 
tonie w oceanie „polimerowej wody”. 

Są setki sposobów na ograniczenie plastiko-
wego życia. Wystarczą szczere chęci i powol-
ne wprowadzanie zmian w naszym myśleniu. 
Dom, szkoła, zakład pracy to szerokie pole do 
wprowadzania pierwszych rewolucji śmie-
ciowych. Zaczynając edukować najmłodsze 
pokolenia, mamy szansę na wyhamowanie 
nadprodukcji plastiku i wypracowanie zdro-
wego podejścia do jego użytkowania. 

Szukając inspiracji do zapoczątkowania 
naszej przygody w walce z polimerowym 
wrogiem zerknijcie do internetu, przeczy-

tajcie dobry artykuł, obejrzyjcie ciekawy 
program i zacznijcie się zmieniać. Zmiany 
te początkowo będą mało widoczne, może 
nawet trudne do zrealizowania, ale z cza-
sem okażą się bardzo satysfakcjonujące. 
Pamiętajcie, że każda, nawet najmniejsza 
inicjatywa ratuje naszą Ziemię przed eko-
logiczną zagładą. Już dzisiaj podejmijcie 
wyzwanie i zróbcie pierwszy krok. 

Podpowiem Wam kilka bardzo łatwych 
sposobów na początek, abyście nie zniechęcili 
się do dalszej pracy nad czyszczeniem świata.
• Zaopatrzcie się w torby wielokrotnego 
użytku z płótna czy sznurka. W sklepach 
jest dostępnych mnóstwo różnych: toreb, 
siatek i  worków materiałowych. Możemy 
również sami pobawić się w krawcową i je 
uszyć lub wydziergać na drutach.
• Uszyjcie sobie woreczki do pakowania 
w  sklepie, zamiast wykorzystywać kilka 
foliowych woreczków. Woreczki wielo-
krotnego użytku szyjemy z  płótna, tiulu 
lub nieużywanej już firanki.
• Korzystajcie z kartonów w sklepie, jeśli 
zapomnieliście zabrać torby na zakupy.
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Plastik to potoczna nazwa tworzyw sztucznych, które składają się z syntetycznych polimerów, 
wytworzonych sztucznie przez człowieka lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz 

dodatków modyfikujących. Plastik sam w sobie nie jest zły. Tani, łatwy w przetwarzaniu, 
wytrzymały. Wykorzystywany w mądry sposób może być przydatny przez kilka, a nawet 

kilkanaście lat. Wydawać by się mogło, że jest niezastąpiony w medycynie, farmacji i innych 
specyficznych kierunkach rozwoju. Jednak to my jesteśmy generacją jednorazówek.

Justyna Niedziałek
justyna.niedzialek@modr.mazowsze.pl

• Kupujcie wielkie paki. Unikajcie pro-
duktów pojedynczo pakowanych w  folię 
czy produktów, które łatwo można przy-
gotować w domu. Często widzimy gotowe 
obrane już marchewki, rzepę czy rzod-
kiewki w  minipaczuszkach, jabłka pako-
wane po kilka sztuk lub pojedynczy ugo-
towany buraczek. Kupując wielopaki lub 
duże pojemności, oszczędzacie nie tylko 
pieniądze, ale również przyrodę.
• Pijcie wodę filtrowaną z  dzbanków lub 
butelek szklanych, metalowych a nawet pla-
stikowych wielokrotnego użytku. Nie gene-
rują one pełnych worów butelek PET, które 
często widzimy przy segregacji śmieci.
• Starajcie się kupować produkty biode-
gradalne i nieszkodliwe dla środowiska. 
Zastąpcie plastikową szczoteczkę do zę-
bów bambusową, słomki do napojów ku-
pujcie papierowe lub metalowe.
• Sami przygotowujcie w domu produkty. 
Wiele środków czystości da się przygotować 

w domu. Wykorzystajcie naturalne produk-
ty, takie jak ocet czy soda. Spróbujcie sami 
zrobić: tonik, peeling czy ziołowe mydło.
• Segregujcie odpady. Bardzo ważnym ele-
mentem dbania o czystość jest segregowa-
nie odpadów. Rozstawcie kosze na różnego 
rodzaju odpady. Pokoje dziecięce zaopa-
trzcie w kosz na papier i plastik, w łazience 
na odpady higieniczne. Kuchnia powinna 
mieć pełne spektrum segregacji. 
• Kupujcie rzeczy z drugiej ręki. Ubrania, 
buty czy torebki to często piękny, koloro-
wy, zwiewny plastik imitujący len, baweł-
nę, jedwab i  skórę. Korzystając z  rzeczy 
używanych, nie napędzamy rynku modo-
wego, który w  znacznym stopniu zanie-
czyszcza naszą Ziemię.
• Wymieniajcie się. Nowa – stara moda, któ-
ra w  ostatnim czasie triumfuje w  mediach 
społecznościowych. Już nasze babcie wy-
mieniały się: ubraniami, chustami, ciuszkami 
dla dzieci w zależności od potrzeb. Obecnie 
wymiana to bardzo ciekawy sposób na posia-
danie czegoś nowego i zarazem pozbycie się 
czegoś, co nie jest już nam potrzebne.

Każdy z tych punktów jest częścią składo-
wą Waszego sukcesu. Zastanówcie się, czy 
jest to dla Was bariera nie do pokonania, czy 
początek dobrej zabawy z dziećmi a nawet 
z  całą rodziną, klasą, koleżankami. Efekty 
może początkowo będą mało spektakular-
ne, ale przyniosą korzyści naszej planecie 
i ogromną satysfakcję nam samym. 

Są ludzie, którzy zdecydowali się na styl 
życia zero waste. Maksymalne ograni-
czenie odpadów jest ich dewizą, która dla 
wielu z  nas może być kolejnym wyzwa-
niem i tematem do opisania. 

Musicie mieć świadomość, że plastik, 
który wykorzystujecie dzisiaj, zostanie 
z Wami do końca życia i na kilka pokoleń 
do przodu. Liczby są przerażające, niepo-
zostawiające żadnych złudzeń. Wystarczy 
chwila zastanowienia się nad problemem, 
który zostawicie i który będzie narastał do 
granic możliwości. Rozkład plastiku trwa 
dziesiątki, setki a nawet tysiące lat. 

Oto kilka przykładów orientacyjnego 
czasu rozkładu:
• Worki foliowe, reklamówki – od 300 do 
500 lat
• Butelka typu PET – od 100 do nawet 
1000 lat
• Pampersy – około 500 lat
• Opony samochodowe – od 50 do 80 lat.

Podsumowując ten artykuł, trzeba 
uświadomić sobie, że plastik to cichy za-
bójca. Wszechobecne mikrocząsteczki są 
już w: powietrzu, wodzie, glebie i  wielu 
produktach żywnościowych. Plastik zabi-
ja zwierzęta, ryby i inne żywe organizmy. 
Ten cywilizacyjny problem nie zniknie, 
jeśli nie zaczniemy z nim walki od zaraz. 

Zachęcam Was do pracy nad sobą i swo-
imi nabytymi, złymi wyborami, zachowa-
niami i  przyzwyczajeniami. Podejmijcie 
próbę zmniejszenia globalnego śmiecio-
wiska. Jeśli nie uda się Wam za pierwszym 
razem, każde kolejne podejście będzie ma-
łym sukcesem. Nigdy się nie poddawajcie, 
a świat będzie piękniejszy.



Wieś Mazowiecka, styczeń 2021

34

Spacerkiem po 
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W rozpoczynającym się dziś cyklu „Spacerkiem po powiecie 
siedleckim” przedstawię Państwu gminy powiatu siedleckiego. 
Zaciekawię ich historią oraz zachęcę do ich odwiedzenia – czy 
to celowo podczas weekendowego wyjazdu „za miasto”, czy przy 
okazji przejeżdżania gdzieś w pobliżu. Na pierwszy ogień wy-
brałem gminę Przesmyki. Zaczynam od niej przez sentyment 
– bowiem tu się urodziłem, wychowałem, tu spędziłem swoje 
dzieciństwo i młodość. Na terenie tej gminy mam swoją rodzi-
nę, bliskich, kolegów i znajomych. 

Krótki rys historyczny

Geneza nazwy wsi Przesmyki wywodzi się prawdopodobnie 
z czasów najazdów plemion jaćwieskich, a przynajmniej z tym 
okresem wiąże ją tradycja. Legenda mówi o  wyprawie Leszka 
Czarnego przeciw owym plemionom w 1282 roku. Stąd nazwę 
być może wywodzą również pobliskie: Mordy (na pamiątkę licz-
nych mordów), Wojnów (gdzie stoczona była wojna) czy Czo-
łomyje (tu podobno wojownicy myli skrwawione czoła w prze-
pływającej tu niewielkiej rzeczce). Mieszkańcy Przesmyk mieli 
strzec przejścia (przesmyku) przez lasy i przyjąć na siebie pierw-
sze uderzenie najeźdźców. 

Inne nazwy miejscowości istniejących do dziś to Zawady 
(przeszkoda, na jaką natknęli się najeźdźcy), Kukawki – po roz-

Trzymane przez Państwa w ręku czasopismo „Wieś Mazowiecka” to zbiór porad 
technologicznych, prawniczych czy zwykłych informacji przydatnych rolnikom oraz 

wszystkim mieszkańcom wsi. Wsi, która w ostatnich czasach bardzo dynamicznie się 
zmienia. Nie trzeba głęboko sięgać w przeszłość, by te zmiany zauważyć. Wystarczy 

zastanowić się i cofnąć pamięcią o dziesięć lat. Ale wieś mazowiecka to nie tylko rolnictwo, 
nie tylko zabudowa z coraz nowocześniejszą infrastrukturą, nie tylko sprzęt rolniczy 

pracujący w polu… To także przyroda, kultura, turystyka, ludzie i historia. 

Wiesław Tarkowski
wieslaw.tarkowski@modr.mazowsze.pl

Gmina Przesmyki, cz. 1

gromieniu Jaćwingów przez wojska polskie niedobitki błąkające 
się po lasach nawoływały się za pomocą specyficznych gwizd-
ków – kukawek. Z  tym też okresem i wydarzeniami wiąże się 
genealogia miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów od 
Przesmyk – Budzieszyna w gminie Mokobody. 

Bardziej prawdopodobna wersja legendy mówi, że nazwa 
miejscowości pochodzi od założycieli wsi – rodu Przesmyckich. 
Do dziś to nazwisko jest stosunkowo często spotykane wśród 
mieszkańców najbliższych okolic. Już w XV wieku w dokumen-
tach pojawiały się nazwiska Przesmyckich – właścicieli majątku 
gniazdowego Przesmyki¹. Inną „starą miejscowością” położoną 
na terenie gminy jest Tarków. Od nazwy tej miejscowości i rodu 
Tarkowskich zapewne wywodzi się i moje nazwisko. 

Kiedyś, zgłębiając historię swego rodu, natknąłem się w inter-
necie na informację o  Tarkowskich biorących udział w  bitwie 
pod Grunwaldem. Może to i  prawda, bo Rycerz o  nazwisku 
Tarkowski pojawił się w filmie historycznym „Jagiełło”. Pewne 
zaś jest kilkukrotne wystąpienie nazwiska Tarkowski w  księ-
gach kancelarii sądu w Drohiczynie, datowane na drugą połowę 
XV w. W latach 1472–1482 jest wzmiankowany jako pierwszy 
Mikołaj Tarkowski zwany Cholewa. W 1477 r. wymienia się go 
ponownie, tym razem z  sąsiadem Markiem Pliszką, a  w 1483 
pojawia się Piotr Tarkowski z Tarkowa herbu klamry².

Najważniejsze zabytki 

Dwór w Dąbrowie. Znajduje się na terenie dawnego fol-
warku Natolin, we wsi, która historycznie nosiła inną nazwę  
(w tym miejscu ją przemilczę) – miejscowi ją znają, ale nie-
chętnie do niej wracają. Nazwa Dąbrowa zaistniała w roku 
1930 i nie odnosi się bynajmniej do lasu dębowego. Pocho-
dzi od nazwiska nauczyciela, pana Jana Dąbrowskiego, który 
wnioskował o zmianę nazwy. Dwór to budynek parterowy, 
murowany, otynkowany, dobrze zachowany. Stanowi przy-
kład typowego staropolskiego dworku. Został wzniesiony 
na piwnicach o  sklepieniu kolebkowo-krzyżowym. W  po-
mieszczeniu bocznym zachowały się ślady kominka. We-
wnątrz znajduje się salon z  wyjściem do ogrodu. Dworek 
został wzniesiony w  1852 roku dla Dobrzyńskich. Później 
jego właścicielami byli Bujalscy, a w latach 1908–1945 Igna-
cy Fonberg. Nieopodal znajduje się dawna oficyna dworska, Dwór w Dąbrowie - siedziba Muzeum Ziemiaństwa
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Legenda o zatopionej karczmie

Podobno niegdyś na skrzyżowaniu dróg między Kaliskami i Dąbrową a drogą prowadzącą z Kamianek Nickich przez las i pola w kierunku Raczyn a dalej do 

samych Łosic. W tym korzystnym położeniu zaradny Żyd postawił karczmę. Co środa trakt z Kamianek do Łosic zapełniał się wozami gospodarzy jadących 

na targ do Łosic, wiozących zboże na sprzedaż, prowadzących krowy czy konie na rynek. Zaradny karczmarz wychodził do drogi i nisko się kłaniając, witał 

przejeżdżających. Nie był to bezinteresowny gest grzeczności, ale wyrachowane przyglądanie się bystrym okiem towarom przeznaczonym na sprzedaż. Popołudniu, gdy 

chłopi wracali z targu, mając pieniądze po sprzedaży towaru – przebiegły karczmarz szeroko otwierał wrota do karczy i jeszcze niżej się kłaniając, zapraszał do środka. 

Bywało, że wielu z nich zostawiało tu cały zarobiony grosz, topiąc wszystko w alkoholu. Droga ta szybko została nazwana „drogą płaczu”. Nazwę tę nadano od wylanych 

przez niewiasty łez, których mężowie i ojcowie bywali w tym budynku. Modły, a także złorzeczenia i przekleństwa kierowane w kierunku nieuczciwego Żyda pewnego dnia 

się „zmaterializowały”. Podczas burzy, jaka się wtedy rozpętała, piorun uderzył w karczmę i ją spalił, a wichura i ulewny deszcz dokonały reszty zniszczenia. Karczma 

wraz z karczmarzem zapadła się pod ziemię, a na jej miejscu powstał dół wypełniony wodą. Tyle mówi podanie ludowe. Ale faktem jest, że droga z Kamianek przez las 

w kierunku Łosic istnieje do dnia dzisiejszego. Nie ma większego znaczenia komunikacyjnego i jest nazywana zwyczajowo drogą nickoską. Miejsce, gdzie miała stać karcz-

ma, też istnieje (!!!). Dziś jest to uroczysko zabagnione, porośnięte krzakami i drzewami. Droga z Przesmyk przez Kaliski do Dąbrowy również istnieje i nabrała jeszcze 

większego znaczenia komunikacyjnego niż w przeszłości. 

Drogę tę, z Podraczynia do Przesmyk, pokonywałem tysiące razy rowerem, a zimą nawet pieszo, uczęszczając do Gminnej Szkoły Podstawowej w Przesmykach, 

zawsze starając się jak najszybciej minąć „to” miejsce. Bywało, że wracając czasem wieczorową porą, czasem nocą – słyszałem muzykę i wesoły gwar, dobywające 

się jakby z podziemi, innym razem – najczęściej przy bezwietrznej pogodzie, kiedy wokół panowała cisza, słychać było jakby cichy płacz. Najgorzej było, gdy wiał 

wiatr i padał deszcz – tak jak w dniu zapadnięcia się karczmy – wtedy słychać było jęk i zawodzenie Żyda, który krążył po uroczysku, przepraszając za swoje 

winy. Chcecie – wierzcie, chcecie – nie wierzcie – ja wiem swoje. 

O innych legendach i podaniach, których tu z braku miejsca nie mogę spisać, możecie Państwo poczytać na stronie3, prowadzonej przez Izabelę Pucyk.

usytuowana pod kątem prostym do dwo-
ru, na zachód od podjazdu. Parterowa. 
Zbudowana z cegły i kamienia. 
Po II wojnie światowej dwór był przezna-
czony na budynek szkolny – do którego 
ja uczęszczałem przez 3  lata. Obecnie 
ma nad nim pieczę Muzeum Regionalne 
w  Siedlcach, które adaptowało budynek 
na Muzeum Ziemiaństwa, dokonując jego 
przebudowy wewnętrznej i  zmieniając 
nieznacznie również wygląd zewnętrzy. 
Dwór, znajdująca się obok oficyna oraz 
cały park wraz ze stawem prezentują się 
bardzo okazale. Muzeum jest otwarte dla 
zwiedzających.
Dwór w Łysowie – a  raczej to, co po 
nim zostało. Tak naprawdę zostało nie-
wiele, zarys fundamentów ukrytych wśród 
zarośli i  aleja lipowa, pamiętająca świet-
ność dworu i jego mieszkańców. W latach 
1889–1890 (dokładniej od 2 grudnia 1889 
roku do 17 sierpnia 1890 roku) we dwo-
rze w Łysowie przebywał Stefan Żeromski 
jako nauczyciel syna ówczesnej właści-
cielki Anieli z Dobrzyńskich Rzążewskiej, 
Adama. Bardziej zaznajomieni z twórczo-
ścią i  życiorysem Żeromskiego zapewne 
wiedzą o  burzliwym romansie młodego 
guwernera z wdową – właścicielką dworu. 
Ale to już zupełnie inna historia. Proces 

dewastacji dworu rozpoczął się w  latach 
50. XX w. Umieszczono w  nim wówczas 
lokatorów, nie podejmując w nim jednak 
żadnych prac naprawczych. W 1973 roku 
runął dach dworku. Pośrodku wybruko-
wanego podjazdu do dworu istniał kiedyś 
okrągły, trawnikowy klomb, na którym 
rosły 4 świerki. Wykorzystując spadek te-
renu, utworzono także pięć stopni tarasu, 
obszernie porośniętego trawą, niegdyś 
zapewne kwiatami. Aleja lipowa prowa-
dząca do dworu istnieje do dziś. Stawy 
pod dworem nazywały się Gopło, Jadwiga 
i Rubin (od krwistego odbicia w nim za-
chodzącego słońca). Tu mała ciekawostka 
– otóż pod koniec lat 70. XX w., a może 
na początku lat 80. (nie pamiętam do-
kładnie) nowy prywatny właściciel, prze-
prowadzając czyszczenie i  pogłębianie 
stawów w  celu ich zarybienia, wyciągnął 
z  mułu kilka „czarnych dębów”. „Czarny 
dąb” to zwykły dąb zatopiony w  wodzie, 
w mule na kilkaset lat bez dostępu tlenu 
ulega swoistej „przemianie”, jego drewno 
staje się czarne (polski heban). Nie muszę 
mówić, jak cenne jest to drewno. Znale-
zione dęby nie mogły być „skarbem” no-
wego właściciela, bo z  mocy prawa były 
własnością państwa. Ale to nie koniec 
historii dębów. Drewno z tych dębów do 

dnia dzisiejszego znajduje się w  Zamku 
Królewskim w  Warszawie - wkompono-
wane w  meble, w  boazerie, parkiet czy 
inne wyposażenie wnętrza. Nie wiem, czy 
wszyscy Czytelnicy wiedzą, że decyzję 
o  odbudowie Zamku Królewskiego pod-
jęto dopiero w 1971 r., a wyposażanie go 
trwało do końca lat 80. XX w. 

I w  tym miejscu przejdę do historii 
ziemi przesmyckiej tej nieudokumento-
wanej, a  przekazywanej z  pokolenia na 
pokolenie, z  ust do ust, w  formie legend 
i  podań. A  tych na tym terenie jest na-
prawdę dużo. Wiele z  nich można by 
umieścić w  zbiorze „Klechdy Polskie”. 
Niektóre są tak ciekawe, straszne i niesa-
mowite, że słuchając ich, dostaje się gęsiej 
skórki. Na tych terenach znane są poda-
nia o  tym, jak powstał las Kasijan? Jak 
powstała wieś Kaliski i  rzeka Kołodziej-
ka? Jak powstały Rzewuski? Przedstawię 
tylko jedną z nich, najbardziej mi znaną, 
bo bezpośrednio związaną ze mną i miej-
scem mego pochodzenia. 

Źródła:
1. http://www.przesmyki.com.pl.
2. Biblioteka-Forum. Dynamiczny Herbarz Rodzin 
Polskich.
3. http://www.przesmyki.com.pl.
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Śledzimy losy Wicemistrza konkursu ,,Agroliga 2019”  Rafała Nowaka, który rok temu 
obiecał nowe przedsięwzięcie. Czy udało mu się zrealizować marzenie sprawdza Edyta 

Trojanowska z MODR Oddział Płock.  

edyta.trojanowska@modr.mazowsze.pl 

,,Witamina ducha” szansą dla 
osób wykluczonych społecznie

Edyta Trojanowska: Panie prezesie, co to jest „Witamina Du-
cha” i skąd pomysł na taką inicjatywę?

Rafał Nowak: To pomysł mojego przyjaciela Mariana Głu-
chowskiego – wiceprezesa zarządu naszego Stowarzyszenia, 
który od kilku lat myślał, poszukiwał, marzył i udało się. Pod-
czas wspólnej podróży do Warszawy zrodził się z  naszej roz-
mowy pomysł otwarcia Stowarzyszenia „Witamina Ducha”. 
Stowarzyszenia dla osób, które znalazły się w  trudnej sytuacji 
życiowej. Ponieważ nasze stowarzyszenie jest „non profit”, musi 
samo zarobić na swoje utrzymanie i dlatego utworzyliśmy przy 
nim warsztaty tłoczenia oleju na zimno.

Zaczęło się od zarejestrowania Stowarzyszenia. Wiceprezes 
wniósł jako wkład własny do stowarzyszenia budynki, które zo-
stały całkowicie zmodernizowane. Tak naprawdę zaczynaliśmy 
od gołych ścian. Modernizacja, wyposażenie zgodne z wymo-
gami, zaplecze techniczne, zaplecze socjalne, biura. Tak, aby 
uczestnicy warsztatów pracowali w godnych warunkach. Na to 
wszystko musieliśmy pozyskać środki zewnętrzne. Pisaliśmy 
projekty, staraliśmy się o dotacje. Współpracujemy ściśle z Ma-
zowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, urzędem 
wojewódzkim, urzędem pracy, miejscowym ośrodkiem pomo-
cy społecznej. 

Wojewoda mazowiecki nadał nam na 5 lat status Centrum In-
tegracji Społecznej. Zakupiliśmy całą infrastrukturę, potrzebną 
do produkcji oleju. Staramy się, aby stowarzyszenie generowa-
ło jak najmniej kosztów i było w stanie utrzymać się samo, stąd 
montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, aby znacznie ob-
niżyć koszty działalności stowarzyszenia. Obok warsztatu tłocze-
nia oleju na zimno mamy także warsztat ogrodniczo-porządkowy 
i warsztat opieki nad osobami niesamodzielnymi. Mamy pięknie 
urządzoną salę konferencyjną, którą możemy wynajmować na 
spotkania, szkolenia czy imprezy okolicznościowe. 

Jakie wygląda proces powstawania olei?

Proces tłoczenia polega na mechanicznym wyciskaniu oleju z na-
sion rzepaku na zimno, bez ich podgrzewania. W procesie opraco-
wanym przez „Witaminę Ducha” oleje są tłoczone w temperaturze 
nieprzekraczającej 35°C. Olej rzepakowy jest olejem z pierwszego 
tłoczenia, co oznacza, że nasiona rzepaku wykorzystujemy tylko 
raz, a  pozostałości z  procesu tłoczenia, tzw. makuchy, stanowią 
cenną paszę dla zwierząt. Olej jest nierafinowany i nieoczyszczony, 
dzięki czemu zachowuje wszystkie naturalne i cenne właściwości 
biologiczne. Olej jest badany i  certyfikowany przez Instytut Bio-
technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. 
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Co wyróżnia wasze produkty na tle innych?

Najlepsze surowce. Nasz olej tłoczymy ze starannie wyselekcjo-
nowanych polskich nasion. W nasiona te zaopatrujemy się u spraw-
dzonych dostawców, do których mamy zaufanie. Olej rzepakowy jest 
tłoczony wyłącznie z rzepaku uprawianego w moim gospodarstwie. 
Nie stosuje glifosatu. Wiemy, że tylko z najlepszej jakości surowca 
otrzymamy olej spożywczy, który będzie miał pełnię smaku. 

Poza tym nasz olej wyróżnia się: bezwzględną świeżością – 
wszystkie oleje tłoczymy niemal codziennie, na bieżąco, w ma-
łych porcjach odpowiadających zapotrzebowaniu. Dzięki temu 
możemy wysyłać do Państwa najświeższy olej. 

No i mała skala, dzięki czemu możemy w pełni kontrolować 
jakość, warunki przechowywania i czas transportu naszych pro-
duktów. 

Jakie oleje oferujecie potencjalnym odbiorcom?

Olej rzepakowy OLIWA PÓŁNOCY – to jeden z najzdrow-
szych olejów na świecie, jest potrzebny człowiekowi ze względu 
na obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
– linolowego Omega-6 i linolenowego Omega-3. Nasz organizm 
potrzebuje ich do dobrej pracy serca i  funkcjonowania układu 
krwionośnego, pracy nerek, kondycji skóry.

Olej z  ostropestu – swoje bezcenne właściwości zawdzięcza 
sylimarynie. Składnik ten ma właściwości przeciwzapalne, anty-
oksydacyjne, działa rozkurczowo, żółciopędnie i żółciotwórczo. 
Oprócz sylimaryny, olej z ostropestu zawiera również kwasy or-
ganiczne, które odgrywają ważną rolę w przemianach węglowo-
danów. Fitosterole, kolejny składnik oleju z ostropestu, zmniej-
szają poziom złego cholesterolu LDL. Obniżają w  ten sposób 
ryzyko powstania: miażdżycy, udaru i zawału serca. 

Olej z  czarnuszki – w  ziarnach czarnuszki znajdują się osiem 
z  dziewięciu niezbędnych do funkcjonowania organizmu białek, 
węglowodany, zróżnicowane kwasy tłuszczowe, oprócz tego olejki 
eteryczne i szeroki wachlarz witamin: witamina A, witamina E, wita-
mina B1, witamina B3 oraz witamina B6. Są także bogate w składni-
ki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk, potas i selen. Czarnuszka 
działa przeciwalergicznie. Wzmacnia naszą odporność. Naukowcy 
potwierdzają też jej działanie przeciwnowotworowe. 

Olej konopny – jest lekiem na powszechnie występujące dziś 
choroby cywilizacyjne i nieocenioną skarbnicą dla: kosmetolo-
gów, dietetyków, kucharzy i  lekarzy. Cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem nie tylko wśród fanów zdrowego odżywiania, 
ale i  tych, którzy borykają się z  poważnymi chorobami skóry. 
Ma zastosowanie w profilaktyce antynowotworowej i naturalnie 
wspomaga odporność.

Olej lniany – źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i  witamin niezwykle ważnych dla organizmu. Potwier-
dzono, że jest lekiem na powszechnie występujące dziś choroby 
cywilizacyjne. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie 
tylko wśród fanów zdrowego odżywiania, ale i tych, którzy bo-
rykają się z  poważnymi chorobami serca, układu krążenia czy 
nadwagą.
Są jeszcze makuchy – cenna pasza dla zwierząt. 

Gdzie można nabyć Państwa produkty?

W sprzedaży internetowej i wysyłkowej. Większe zamówienia 
dowozimy do klientów. Nasze oleje cieszą się dużym zaintere-
sowaniem na lokalnym rynku zbytu. Zaopatrujemy w nie także 

sklepy w stolicy. Marketing szeptany i zadowolony klient są naj-
lepszą reklamą. Oleje można kupować w pojedynczych butelkach 
a także pięknie zapakowane w zestawy prezentowe.

Ale dobre oleje to nie wszystko. Wiem, że Stowarzyszeniu przy-
świeca wspaniała idea. Proszę ją przybliżyć… 

Najważniejsza dla nas jest pomoc osobom wykluczonym 
społecznie, z różnych przyczyn – czy to choroby czy uzależnie-
nia, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. A to ozna-
cza: wsparcie tych osób w ciężkim dla nich czasie, zmotywowanie 
do dalszej pracy nad sobą, pomoc w zaistnieniu na rynku pracy, 
wskazanie drogi wyjścia z sytuacji, dowartościowanie, ugrunto-
wanie zalet tych osób, predyspozycji, umiejętności i  wskazanie 
możliwości wykorzystania zalet, jakimi dysponują. 

W naszym otoczeniu coraz więcej jest ludzi, którym życie się 
pogmatwało. Nigdy nie wiemy, czy sami nie znajdziemy się w po-
dobne sytuacji. Pęd życia jest coraz większy, problemy różne, wy-
padki, choroby… Każdy współczuje takim ludziom, ale oni tak 
naprawdę potrzebują nie współczucia a szansy na lepsze życie, 
potrzebują pomocy. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych 
specjalistów, m.in.: kierownika warsztatów, psychologa czy do-
radcę zawodowego, którzy pracują z naszymi sześcioma (na ra-
zie) uczestnikami warsztatów. 

Jak widzi Pan działalność stowarzyszenia w dalszej perspekty-
wie?

Pandemia pokrzyżowała nasze plany i  zmieniła bieg wyda-
rzeń. Planowaliśmy i  planujemy oficjalne otwarcie, oczywi-
ście jak dotąd jest to niemożliwe. Ale bardzo cieszymy się, że 
już pomagamy ludziom, uczestnikom warsztatów, że robimy 
coś dla innych. Mimo pandemii udaje nam się tłoczyć oleje  
i funkcjonować, oczywiście z  zachowaniem wszelkich obostrzeń 
i  wytycznych sanepidu. To palec Boży, że wystartowaliśmy dzień 
przed wybuchem pandemii i działamy. Mamy nadzieję działać peł-
ną parą. Kolega spełnił swoje marzenie. Ja także czuję się usatysfak-
cjonowany jako rolnik, którym byłem, jestem i będę. Czuję się do-
wartościowany, że z mojej pszenicy jest bardzo dobra mąka, z moich 
buraków bardzo dobry cukier, a z mojego rzepaku najlepszy olej.

Zadaniem każdego chrześcijanina jest pomoc bliźniemu i my 
właśnie chcemy pomagać i będziemy pomagać. Dla nas zawsze 
był, jest i będzie ważny drugi człowiek.

Edyta Trojanowska: Życzę z  całego serca od siebie i  MODR 
Warszawa, aby tak piękna idea służyła lokalnej społeczności,  
a Panom przyniosła wiele satysfakcji. Dziękuję za rozmowę.
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Najzdrowsze są oleje tłoczone na zimno, które są otrzymywa-
ne za pomocą mechanicznego wyciskania roślin oleistych. Mają 
one niezwykle wysoką wartość odżywczą oraz jakość. Jedynym 
ich minusem jest brak odporności na przechowywanie. Niektóre 
oleje są rzadko spotykane, np. olej z orzechów włoskich, jednak 
warto po nie sięgnąć ze względu na korzyści płynące dla zdrowia. 
Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym typom olejów i ich właści-
wościom zdrowotnym.

Olej rzepakowy
Najpopularniejszy olej, występujący praktycznie w każdej 

kuchni. Prawdopodobnie jest najzdrowszy  – ma największą ilość 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i najmniej kwasów 
nasyconych oraz delikatny smak i zapach. Nadaje się zarówno 
do smażenia, jak i do sałatek. Wspomaga odporność, działa an-
tyoksydacyjnie. Wykazuje działania poprawiające koncentrację, 
opóźnia procesy degeneracyjne mózgu, zmniejsza podatność na 
infekcję oraz ryzyko pogorszenia wzroku.

Olej słonecznikowy
Wytwarzany w procesie tłoczenia na zimno pestek słoneczni-

ka. Ma łagodny smak i zapach. Nadaje się zarówno do sałatek, 
jak i wypieków. Jest bogatym źródłem witaminy K. 

Olej z czarnuszki
Wytwarzany w procesie tłoczenia na zimno nasion czarnuszki. 

Ma wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest 
stosowany na zimno jako dodatek do sosów, kasz, sałatek i zup. 
Wpływa na odporność, działa antyseptycznie, łagodzi skutki ast-
my i reumatyzmu, przyspiesza proces gojenia się ran i stanów 
zapalnych skóry.

Olej z pestek dyni
Wytwarzany w procesie tłoczenia na zimno. Ma ciemny ko-

lor i intensywny smak. Stosowany na zimno jako dodatek do: 
sałatek, past, lodów. Cechuje się silnym działaniem antyoksy-
dacyjnym. Obniża poziom cholesterolu, ma działanie przeciw-
nowotworowe, poprawia funkcjonowanie gruczołu krokowego 
u mężczyzn. Przyspiesza procesy regeneracyjne skóry.

Olej lniany
Wytwarzany w procesie tłoczenia na zimno. Ma łagodny smak 

i żółtą barwę. Jest stosowany jako dodatek do sałatek i deserów. 
Wykazuje właściwości odpornościowe, wspiera układ krążenia 
w utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu. 

Olej z orzechów laskowych
Otrzymywany w wyniku tłoczenia na zimno. Ma delikatny, 

orzechowy smak i żółtozłoty kolor. Najczęściej znajduje zastoso-
wanie jako dodatek do: ciast, deserów, lodów. Spożywany syste-
matycznie obniża ciśnienie krwi oraz stężenie złego cholesterolu 
LDL. Pozytywnie wpływa na nawilżenie skóry.

Olej arachidowy
Wytwarzany z orzeszków ziemnych. Rafinowany jest pozba-

wiony aromatu i smaku, natomiast wytwarzany w procesie tło-
czenia na zimno ma żółty, intensywny posmak orzechów. Jest 
spożywany na zimno jako dodatek do surówek i dressingów. 

Wspomaga walkę z odchudzaniem, ponieważ powoduje uczucie 
sytości przez dłuższy czas. Ma właściwości przeciwnowotworo-
we, wspomaga układ nerwowy oraz pozytywnie wpływa na skó-
rę.

Olej z orzechów włoskich
Ma intensywny orzechowy smak z nutą karmelu oraz żółty 

kolor. Jest jednym z cenniejszych olejów. Spożywa się go jako 
dodatek do sałatek z orzechami, białego mięsa, ryb i warzyw. 
Źródło kwasów omega-3 i 6, witaminy E. Wpływa korzystnie na 
obniżenie ciśnienia tętniczego oraz poziomu złego cholesterolu. 
Sprzyja w walce z trądzikiem i chorobami skóry. Zmniejsza ryzyko 
powstawania nowotworów oraz korzystnie wpływa na pamięć.

Olej z pinii
Wytwarzany z orzeszków piniowych. Ma delikatny, słodkawy 

smak i sosnowy aromat. Idealnie sprawdza się jako: baza do 
pesto, dodatek do grillowanych ryb, zup, sosów na bazie wina. 
Tłoczony na zimno jest bogaty w magnez, który wspomaga dzia-
łanie układu nerwowego i uspokaja oraz w cynk wpływający na 
układ rozrodczy i skórę.

Olej z awokado
Tłoczony na zimno. Ma ciemnozieloną barwę. Smakiem jest 

zbliżony do oliwy. Najczęściej stosuje się go jako dodatek do: 
sałatek, sosów, pieczenia i gotowania. Źródło kwasów nienasy-
conych, skwalenu i lecytyny. Sprzyja ochronie żołądka i wątro-
by, usprawnia krążenie krwi oraz wspomaga proces koncentracji 
i zapamiętywania.

Olej sezamowy
Cechuje się charakterystycznym ciemnobrązowym kolorem 

i mocnym aromatem. Jest spożywany jako dodatek do: sosów, 
sałatek, deserów. Wykazuje działania rozgrzewające i oczyszcza-
jące. Sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi. Korzystnie wpływa na kon-
dycję stawów i kości – stosowany w profilaktyce osteoporozy.

Olej konopny
Otrzymywany z tłoczonych na zimno nasion konopi siewnej. 

Ma lekko gorzki korzenny smak i zapach oraz zielonobrązową 
barwę. Sprawdza się jako dodatek do: kasz, ziemniaków i suró-
wek. Dzięki zawartości witaminy K wykazuje właściwości prze-
ciwkrwotoczne, odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi. Ma 
również właściwości: przeciwgrzybiczne, antybakteryjne, prze-
ciwbólowe oraz przeciwzapalne.

Olej z pestek winogron
Ma żółtozieloną lub zielonkawą barwę. Jest spożywany jako 

dodatek do: sosów, deserów i sałatek. Wpływa pozytywnie na 
obniżenie złego cholesterolu LDL oraz podwyższenie dobrego 
cholesterolu HDL. Działa antyoksydacyjnie.

Źródła:
1. https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/oleje-ktore-lecza-15-o-
lejow-o-wyjatkowych-wlasciwosciach-aa-Hfz9-uGKo-g8Bn.html.
2. https://zdrowie.trojmiasto.pl/Zanim-kupisz-olej-sprwadz-jak-ich-uzywac-i-kto-
ry-ma-wartosciowe-skladniki-n134626.html.

Marta Czarnecka–Kędzierska 
marta.czarnecka-kedzierska@modr.mazowsze.plOlej na zdrowie!

Mając coraz większą świadomość, jak istotne znaczenie dla naszego zdrowia ma dieta, znacznie częściej 
niż kiedyś sięgamy po żywność nieprzetworzoną. Na szczególną uwagę zasługują tu oleje roślinne, które 

mają szereg właściwości zdrowotnych.
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Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 28 grud-
nia 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem „Krzyżówka 
nr 11".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego – wydawca miesięcznika.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10 - NIEPODLEGŁOŚĆ.
Nagrody książkowe wylosowała: Amelia Burek

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 10 - DAWNIEJ IZBĘ OŚWIETLANO 
ŁUCZYWEM, PÓŹNIEJ UŻYWANO ŚWIEC.

Nagrody książkowe wylosowała: Marta Czarnecka-Kędzierska
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
28 grudnia 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem „Rebus 11".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego – wydawca miesięcznika.
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PYTANIA:
1. Razem z babcią
2. Górka nawianego śniegu
3. Dbanie o kogoś
4. Słodkie danie po obiedzie
5. Może być mydlana
6. Buja w nich niepoprawny marzyciel
7. Czarny …, jezioro w Tatrach Wysokich
8. Przeciwieństwo czerni
9. Należy je umyć przed jedzeniem
10. Wyciąga królika z kapelusza

Krzyżówka „Nr 1” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
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PYTANIA: 

1. Razem z babcią. 
2. Górka nawianego śniegu. 
3. Dbanie o kogoś. 
4. Słodkie danie po obiedzie. 
5. Może być mydlana. 
6. Buja w nich niepoprawny marzyciel. 
7. Czarny …, jezioro w Tatrach Wysokich. 
8. Przeciwieństwo czerni. 
9. Należy je umyć przed jedzeniem. 
10. Wyciąga królika z kapelusza. 

 Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 
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a = nie 
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Innowacje

Zaszczep się - uratuj siebie i innych!


