
mazowieckamazowiecka
Nr 6 (235) czerwiec 2020 r. Nr 6 (235) czerwiec 2020 r. 

Oddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, SiedlceOddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, Siedlce

Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa RolniczegoMiesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegow
ie
ś

w
ie
ś

ISSN 1507 - 4714

CE
NA

 3,
50

 Z
Ł 

(W
 T

YM
 8%

 V
AT

)

W
yd

aw
an

a 
od

 k
w

ie
tn

ia
 1

99
9 

ww
w.

m
od

r.m
az

ow
sz

e.
pl



Wieś Mazowiecka, czerwiec 2020

W numerze

Środowisko
Metale ciężkie są wokół nas 3

Z Oddziału Bielice
Róże w ogrodzie 4
Od zbioru do przetworu - truskawka  6

Ważne sprawy
Kupuję świadomie 7
Produkcja zbóż w obliczu suszy  23
Stop pożarom traw  32

Z Oddziału Ostrołęka
Dopłaty do trwałych 
użytków zielonych 8
Mikotoksyny w paszy dla bydła  9

Z Oddziału Płock
A w Gozdowie cisza i spokój... 10
Informacje lokalne z regionu płockiego  12

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Małgorzata Wyszomirska, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Jadwiga Przedpełska, Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny: Wojciech Asiński, tel. 22 571 61 43; e-mail: wojciech.asiński@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 42, 25 640 09 43
Skład i łamanie: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 43
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Wojciech Asiński   
Nakład: 3700 egz. 
Druk: TopDruk Sp. z o.o., spółka komandytowa - Łomża
Numer zamknięto: 22 maja 2020 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 42; e-mail: andrzej.dmowski@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.

C
E

R
T Y F I K

A
T

J

A
K O Ś

C
I

ISO 9001:2015

Z Oddziału Poświętne
Biogospodarka 13
Robot udojowy 
- sukces potrzebuje zmian  14
Zagroda edukacyjna 
jest warta zachodu  16
Profilaktyka odchowu cieląt  18
Marnowanie żywności 
- jak zapobiegać?  20
Efektywność kapitału ludzkiego  21
Skarby z pasieki  22

Zdrowie
Zakładamy ogródek ziołowy 24

Zioła
Koniczyna łąkowa 3

Z Oddziału Radom
Kuchnia i jej tajniki, cz. 2 26
Uprawa frezji ogrodowej, cz. 2  28
Prawidłowe sporządzanie 
sianokiszonki  29
Podatek rolny  30

Ciekawostki ze świata
Polskie akcenty 
w Ameryce Łacińskiej 34

Z Oddziału Siedlce
Zapomniana perliczka 36

Kącik dla dzieci
Krzyżówka nr 6 38
Rebus 6   38

Reklamy umieszczono na stronie 39

Drodzy Czytelnicy, przypominamy!

Do 15 czerwca br. - przedłużono termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR 
o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Do 25 czerwca br. - ARiMR finalizuje także wypłatę dopłat do zużytego siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR. 

Do 30 czerwca 2020 r., wydłużony został termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”  
w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

 Do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie 
samodzielnego gospodarowania. Wnioski o „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu zło-
żenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzu-
pełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.  Musi też posiadać gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do 31 sierpnia 2020 roku, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej”.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/
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Łącznie do tej grupy zalicza się 14 pierwiastków chemicznych: 
miedź (Cu), kobalt (Co), chrom (Cr), żelazo (Fe), cynk (Zn), 
ołów (Pb), stront (Sn), rtęć (Hg), mangan (Mn), nikiel (Ni), 
molibden (Mo), wanad (V) wolfram (W) i niemetal selen (Se). 
W wymienionej grupie znajdują się zarówno ważne dla zdrowia 
mikroelementy: cynk (Zn), żelazo (Fe), miedź (Cu) i kobalt (Co), 
jak i pierwiastki szkodliwe oraz te o niepoznanej jeszcze fizjolo-
gicznej roli odgrywanej wobec organizmów żywych. 

Metale pełniące rolę mikroelementów w żywych organizmach 
występują zwykle w  bardzo małych „śladowych” stężeniach, 
czyli na poziomie mikrograma - µg (jedna milionowa grama 
- 0,000001g), i  zarówno ich niedobór, jak i  nadmiar, wpływa-
ją niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu. Wymienione 
toksyczne dla zdrowia pierwiastki łatwo wnikają do ciała przez 
błony śluzowe, a  więc najczęściej drogą pokarmową, oddecho-
wą, a w mniejszym stopniu przez skórę. Ponieważ kumulują się 
w  organizmie, nawet przez wiele lat mogą prowadzić do wielu 
przewlekłych schorzeń oraz chorób nowotworowych różnych or-
ganów. Pierwiastki toksyczne przede wszystkim uszkadzają tkan-
ki miękkie, a zwłaszcza organy odpowiedzialne za detoksykację 
(oczyszczanie organizmu), czyli wątrobę i nerki. Ponadto mogą 
kumulować się w kościach, mózgu i mięśniach. 

Najbardziej toksyczne metale

Do najbardziej toksycznych zaliczają się: arsen, kadm, nikiel, 
ołów i rtęć.

Arsen (As): jest silnie trującym pierwiastkiem, m.in. zakłóca 
funkcjonowanie układu oddechowego, nerwowego i  krążenia. 
Wpływa również na produkcję hormonów i obniża odporność. 
Objawy zatrucia arsenem pojawiają się dopiero po wielu latach 
i powodują choroby nowotworowe płuc, wątroby, nerek i skóry. 
Jego źródłem w diecie mogą być niektóre produkty żywnościowe 
- owoce morza i ryby oraz zanieczyszczona nim woda pitna. 

Kadm (Cd): do organizmu przenika głównie drogą oddechową 
w postaci pyłu zawieszonego w powietrzu. Mniejsze ilości przeni-
kają droga pokarmową z zanieczyszczonych kadmem produktów 
żywnościowych (np. warzyw uprawianych przy szlakach komuni-
kacyjnych). W organizmie Cd odkłada się w wątrobie i nerkach. 

Nikiel (Ni): to pierwiastek o właściwościach toksycznych i sil-
ny alergen łatwo przenikający do organizmu drogą oddechową 
(pył), lub pokarmową - wraz z  zanieczyszczonymi produktami 
spożywczymi. Wykazuje działanie rakotwórcze i alergiczne.

Ołów (Pb): przenika do organizmu wraz z wdychanym powie-
trzem, pożywieniem i wodą oraz przez kontakt z wyrobami prze-

mysłowymi (akumulatory, farby, wyroby z tworzyw sztucznych). 
Uszkadza komórki nerwowe, m.in. powodując zaburzenia umy-
słowe i agresję. Ołów może przyczyniać się do powstania nowo-
tworów, m.in. nerek, żołądka oraz białaczki. 

Źródła metali ciężkich 

Głównymi dziedzinami gospodarki, odpowiedzialnymi za za-
nieczyszczenia metalami ciężkimi naszego środowiska, są różne 
gałęzie przemysłowe: górnictwo, energetyka, transport, gospo-
darka komunalna, składowiska odpadów oraz stosowane w rol-
nictwie nawozy wytworzone z osadów ściekowych i ścieków. Za-
nieczyszczenia mogą być emitowane do powietrza atmosferycz-
nego w  trakcje spalania różnych paliw zanieczyszczonych tymi 
pierwiastkami - węgla kamiennego, brunatnego i ropy naftowej. 
Należy dodać, że również palenie papierosów może być źródłem 
toksycznych zanieczyszczeń metalami, np. ołowiem (Pb) i  ka-
dmem (Cd). Uwolnione metale ciężkie mogą wnikać do gleby 
i wód wraz z opadem suchym (pyły, dymy) oraz opadami atmos-
ferycznymi (deszcz, śnieg, mżawka, mgła). 

Trucizna na stole

W glebie metale ciężkie są pobierane przez systemy korzenio-
we roślin, a  następnie kumulowane w  ich tkankach. Najwięcej 
pobierają ich warzywa o krótkim okresie wegetacji: sałata, rzod-
kiewka i roszponka oraz warzywa korzeniowe, takie jak marchew 
(znacznie mniejsze zawartości stwierdzono w owocach pomido-
ra). Końcowym ogniwem wędrówki tych metali w  środowisku 
jest zwykle spożycie przez zwierzęta zanieczyszczonej nimi pa-
szy, a przez człowieka produktów żywnościowych, m.in. warzyw, 
ryb i mleka. Z wymienionych powodów na terenach o znacznych 
zanieczyszczeniach metalami ciężkimi nie powinno uprawiać się 
zwłaszcza warzyw gruntowych. 

dr hab. prof. nadzw. Irena Burzyńska 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 

Źródła: 
1. Czeczot H., Skrzycki M. 2010. Kadm-pierwiastek całkowicie zbędny dla organi-
zmu. Postępy Higieny Medycznej Med. (online) Nr. 64. 
2. Pendias-Kabata A., Pendias H. 1979. Pierwiastki śladowe w środowisku biolo-
gicznym. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.
3. Zakrzewski S.F. 1997. Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo PWN, 
Warszawa.

Metale ciężkie mogą występować w glebie, powietrzu, wodzie oraz produktach żywnościowych. 
Chociaż są niewidoczne, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia wszystkich organizmów. Są 

nimi pierwiastki chemiczne o masie właściwej powyżej 4,5 g/cm-3 Do najbardziej toksycznych 
metali należą: arsen (As), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni) i rtęć (Hg).

Meta le  c i ężk ie  są  wokó ł  nas
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Dla uproszczenia klasyfikacji podzielono je na 7  grup: wiel-
kokwiatowe, miniaturowe, rabatowe, okrywowe, pienne, pnące 
i  parkowe. Przynależność do poszczególnych grup uzależniona 
jest od sposobu wzrostu. 

Czym różnią się te grupy? 

Róże wielkokwiatowe - uznawane są za najtrudniejsze w upra-
wie, bo wymagające pod względem gleby i  zabiegów pielęgna-
cyjnych. Mają piękne i  pachnące kwiaty. Mogą być uprawiane 
w ogrodzie, ale najczęściej spotkać je można w kwiaciarniach. Na 
jednej łodydze, pokrytej grubymi kolcami, pojawia się tylko je-
den kwiat. Cenne odmiany to: Cherry Lady (wiśniowa), Limona 
(żółta), La Perla (biała), Madame Anisette (bladoróżowa). 

Rabatowe - charakteryzują się większą odpornością na mróz 
i  choroby niż odmiany wielkokwia-

towe. Róża rabatowa na jednym pędzie wytwarza od kilku do 
kilkunastu dużych kwiatów. Dzięki temu można z niej stworzyć 
naprawdę wyjątkową rabatę oraz wykorzystać na żywopłoty. Cie-
kawe odmiany: Pomponella (różowa), Solero (żółta), Abracada-
bra (paski czerwono-biało-żółte).

Pnące - ich pędy wiją się po pergolach, ogrodzeniach i weran-
dach. Wymagają miejsca zacisznego i starannego okrycia przed 
mrozem. Do odmian niezawodnych i odpornych na mróz należą: 
New Dawn (różowa), Jasmina (różowa, powtarza kwitnienie), 
Bajazzo (amarantowa, powtarza kwitnienie).

Okrywowe - to bogata grupa odmian charakteryzująca się 
dużą zdolnością krzewienia i  okrywania gleby. Tworzą wiotkie 
pędy wytwarzające gęste kwiaty. Mają niewielkie wymagania, są 
odporne na suszę i choroby oraz zanieczyszczone powietrze. Po-
lecane odmiany: Neon (jaskraworóżowa), Dolomiti (jasnoróżo-
wa), Escimo (biała).

Pienne - to różne odmiany róż, które szczepi się na pniu 
innej rośliny. Dzięki temu przyjmują postać niewielkiego 
drzewka, które w czasie kwitnienia pokrywa się licznymi 
kwiatami o  przyjemnym zapachu. Największą zaletą róż 
piennych jest to, że zajmują bardzo mało miejsca. Odmia-
ny: Ingrid Bergman (czerwona) odporna na przemarza-
nie, Super Dorothy (ciemnoróżowa), Golden Showers 
(półpełna żółta).

Parkowe - tę grupę cechuje największe zróżnicowanie 
w wyglądzie kwiatów, jak i samych krzewów. Ich wspólną ce-
chą jest silny wzrost oraz obfite kwitnienie. Pędy są sztywne 
i wzniosłe lub wiotkie i przewieszające się, doskonale się roz-
gałęziają. Róże te nie wymagają wielu zabiegów i mają niewiel-
kie wymagania glebowe. Polecane odmiany: Graham Thomas 
(żółta), Abraham Darby (różowa), Mary Rose (różowa).

Miniaturowe - nazywane są także różami karłowymi po-
nieważ osiągają małe rozmiary. Kwitną cały sezon. Są łatwe 
w uprawie i wytrzymałe na mróz oraz odporne na choroby.

Znajdują zastosowanie przy obsadzaniu niskich rabat, 
skalniaków oraz doniczek na balkonach i tarasach. Przykła-
dowe odmiany: Jackie, Popcorn (kwiaty białe i  kremowe), 
Baby Baccara (czerwone).

Gdzie posadzić róże? 

Najlepiej rosną w  piaszczysto-gliniastej glebie z  dużą za-
wartością próchnicy, o  pH obojętnym lub lekko kwaśnym - 

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Róże w ogrodzie
Są jednymi z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych: mają piękne barwy, niektóre 

intensywnie pachną, długo kwitną i doskonale nadają się do wszystkich typów ogrodów. 
Nie bez racji nazywane są królowymi kwiatów. O ich popularności świadczy fakt, że 

wyhodowano już ponad 4000 ozdobnych odmian.

Róże okrywoweRóże okrywowe
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w miejscach zacisznych i słonecznych. Źle rosną w glebie ciężkiej 
i wilgotnej, na stanowiskach położonych w cieniu, przy północ-
nych ścianach budynków, pod koronami drzew i w przeciągach 
panujących przy narożnikach budynków. 

Przed ich posadzeniem należy usunąć uszkodzone korzenie, 
a zdrowe skrócić do 20-25 cm. Następnie można je zanurzyć na 
cały dzień w wodzie z dodatkiem preparatu grzybobójczego. Jeśli 
ziemia w ogrodzie nie jest zbyt urodzajna, należy na dnie wyko-
panego dołka umieścić ziemię żyzną. Trzeba pamiętać, aby miej-
sce szczepienia po zasypaniu korzeni ziemią, ugnieceniu i podla-
niu znajdowało się tuż nad powierzchnią gleby. 

Róże możemy sadzić przez cały rok, jednak najlepszym cza-
sem na ich zakup i  sa-
dzenie jest jesień - od 
połowy października 
do połowy listopada, 
tuż przed pierwszy-
mi mrozami. Ważne 
też jest, żeby kupić je 
z  pewnego źródła. Tyl-
ko dzięki temu mamy 
gwarancję zachowania 
cech odmianowych. 
Najtańszym i  zarazem 
najlepszym materiałem 
do sadzenia są krzewy 
z tzw. gołym korzeniem.

Jak je pielęgnować?

Róże lubią być pod-
lewane rzadziej, ale ob-
ficiej. Co ważne, liście 
i  kwiaty źle znoszą zra-
szanie wodą, dlatego 
należy tego unikać. Dla-
czego jest to tak ważne? 
Na zamoczonych liściach 
częściej rozwijają się 
choroby. Najlepiej pod-
lewać róże lejąc wodę na 
ziemię. 

Jeśli chcemy, aby pięk-
nie i obficie kwitły przez 
cały okres wegetacji, 
nie możemy zapomnieć 
o  prawidłowym nawo-
żeniu.  Najlepszym na-
wozem organicznym jest 
obornik lecz nie ten świeży, a rozkładający się przez okres przy-
najmniej sześciu miesięcy. Możemy też użyć kompostu. Natural-
nych nawozów najlepiej używać jesienią, mieszając je z ziemią. 

Jeśli zdecydujemy się na gotowe nawozy mineralne, najlepiej 
zastosować wieloskładnikowe z mikroelementami, przeznaczone 
specjalnie dla róż. Pierwsze nawożenie dobrze jest wykonać jesz-
cze przed wiosennym cięciem, czyli od połowy marca. Ale jeśli 
obawiamy się przymrozków, możemy poczekać z tym do połowy 
kwietnia. Ostatnie powinniśmy przeprowadzić do końca lipca.

Jednym z zabiegów uprawowych sprawiających niektórym spo-
ro kłopotów jest cięcie. Róż nie powinno się ciąć przed zimą, gdyż 
są wówczas bardziej podatne na przemarzanie. Najlepiej zrobić 

to wiosną, skracając pędy o 2/3 długości. Ponadto co 2 lub 3 lata 
można śmiało usunąć najstarsze pędy - w ten sposób odmłodzimy 
naszą różę. Cięcie wykonujemy przed okresem wegetacji w suchy 
i słoneczny dzień, a pędy obcinamy ok. 1 cm nad oczkiem. 

Niektóre odmiany róż wymagają innych cięć

I tak:
• wielkokwiatowe i wielokwiatowe - zostawiamy od czterech do 
sześciu (u wielokwiatowych więcej) młodych pędów. Aby uzy-
skać mniej, ale większych kwiatów, wykonujemy cięcie róż nad 
trzecim, czwartym pąkiem (oczkiem). Chcąc mieć dużo kwiatów 

na krótszych pędach, 
tniemy wyżej - nad pią-
tym, szóstym pąkiem.
• róże miniaturowe - 
zostawiamy nawet kilka-
naście młodych pędów, 
które skracamy na pięć-
-osiem oczek (mniej wię-
cej 15 cm nad ziemią). 
Dzięki temu krzewy za-
gęszczą się i będą obficie 
kwitły.
• róże pienne - zaszcze-
pione w koronie pędy od-
miany szlachetnej tnie-
my za drugim-czwartym 
oczkiem i  usuwamy 
(Graham Thomas, Abra-
ham Darby, Mary Rose), 
tniemy pędy wyrastające 
z podkładki.
• róże pnące - zaczy-
namy je formować 
w  czwartym roku po 
posadzeniu. Kwitną naj-
częściej na pędach kilku-
letnich, więc co 2-3 lata 
wycinamy przy ziemi te 
najstarsze. U odmian róż 
o  wiotkich pędach skra-
camy starsze o  1/3 dłu-
gości.
• róże okrywowe i  par-
kowe - potrzebują cięcia 
odmładzającego wy-
konywanego co 4-6 lat. 
Mocno skracamy rozro-

śnięte okazy róż okrywowych. 
Róże mogą zdobić nasz ogród nawet do pierwszych śniegów. Są 

odporne na warunki pogodowe, ale warto o nie zadbać, aby pod-
czas zimy nie zmarzły. Większości odmian i gatunków wystarczy 
usypanie kopczyka z ziemi, a bardziej wrażliwe można zabezpie-
czyć okrywami ze słomy lub agrowłókniny.

Źródła:
1. Działkowiec 2019 (7)
2. www.zielonyogrodek.pl

Róże rabatweRóże rabatwe
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Zbiór owoców to jeden z  bardziej pracochłonnych etapów 
produkcji truskawek, wymagający dobrej organizacji pracy i siły 
roboczej. Sezon truskawkowy trwa od maja do października, 
w zależności od uprawianych odmian. Truskawki należy zbierać 
w pełni dojrzałe - nie do końca dojrzałe - są kwaśne i pozbawione 
aromatu, a przejrzałe są miękkie i niesmaczne. Najlepiej robić to 
rano, w bezdeszczową pogodę. Owoce zrywa się wraz z szypułką 
do koszyka bądź łubianki. Po zbiorach najlepiej od razu się nimi 
zająć, bo już po jednym dniu przechowywania w lodówce obniża 
się ich jakość. 

Na mrożonki i przetwory wybieramy owoce w pełni dojrzałe, 
aby ich aromat uwalniał się podczas przyrządzania. Do przerobu 
polecane są odmiany o  ciemnej barwie miąższu, intensywnym 
zapachu i dobrej smakowitości. Najpopularniejsze odmiany prze-
mysłowe to m.in. Senga Sengana, Kama, Dukat i Honeyone.

Truskawki doskonale nadają się do mrożenia; po sezonie w cza-
sie jesienno-zimowym posłużą do sporządzenia np. pysznego 
aromatycznego kompotu, truskawkowego jogurtu czy pierogów 
z truskawkami. Mrożenie najlepiej rozpocząć od rozłożenia obok 
siebie owoców na tacy, po czym zmrozić je wstępnie. Zmrożony-

mi wstępnie owocami należy napełnić torebkę, bądź pojemnik, 
i zamrozić je ostatecznie. Ważny jest także proces rozmrażania. 
Truskawki powinny być rozmrażane powoli i spożywane w tem-
peraturze co najmniej 15OC, gdyż to właśnie wtedy uwalnia się 
ich aromat. 

A oto nasze truskawkowe przepisy:

Dżem truskawkowy

Składniki: 1 kg truskawek, 1 łyżka miodu, 1 łyżeczka soku z cy-
tryny, 40 dag cukru.
Sposób przyrządzenia: truskawki oczyścić z  szypułek, umyć 
i osączyć. Wrzucić do garnka, zasypać cukrem, odstawić do na-
stępnego dnia pod przykryciem. Na wolnym ogniu owoce dopro-
wadzić do wrzenia. Dodać miód oraz sok z cytryny. Smażyć na 
małym ogniu, aż dżem uzyska odpowiednią konsystencję. Należy 
pamiętać o  mieszaniu w  trakcie smażenia, bowiem łatwo mo-
żemy dżem przypalić. Gorący dżem przełożyć do słoików i  za-
mknąć. Odstawić do wystudzenia do góry dnem bądź pasteryzo-
wać przez 20 min. 

Nalewka truskawkowa

Składniki: 1 kg truskawek, 1 litr wódki, 0,5 l miodu płynnego.
Sposób przyrządzenia: truskawki oczyścić z  szypułek, umyć 
i osuszyć. Wsypać do naczynia, zalać wódką. Naczynie odstawić 
na około 6 tygodni w ciepłe miejsce. Po upływie 6 tygodni zlać 
i odstawić w ciemne miejsce. Owoce zalać miodem, pozostawić 
na około 2  tygodnie. Od czasu do czasu wstrząsnąć naczyniem 
z owocami i miodem. Syrop z miodu i owoców połączyć z nale-
wem odstawionym w  ciemne miejsce. Połączone nalew i  syrop 
pozostawić na około 1 tydzień. Następnie przefiltrować i przelać 
do butelek. Nalewkę odstawić na co najmniej 3 miesiące w ciem-
nym, chłodnym pomieszczeniu, aby dojrzała.

Źródła:
1. Lehari G., Owoce i warzywa, wyd. Delta, Warszawa
2. Mój piękny ogród, wydanie specjalne nr 3/2008 „Ogród dla smakosza”
3. Pixabay.com (zdjęcia)

Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Od zbioru do przetworu - truskawka

Jest uprawiana na całym świecie. Z jej owoców wytwarzane są dżemy, nalewki, konfitury 
i kompoty. Lubimy też jeść pierogi, kluski z truskawkami i ciasta z dodatkiem tych owoców. 
Są one nie tylko smaczne, ale zawierają też dużo witaminy C i żelaza, dlatego idealnie nadają 

się do wzmacniania naszej odporności.
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Wspominane przepisy stanowią, że produkty muszą powstać z surowców wytworzonych na 
terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych 
składników (np. bakalii, przypraw) w ilości do 25% masy tych produktów.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, jeżeli 
produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, czy dojenie - w przypadku krów, owiec i kóz - odbyły się na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwie-
rząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone - uzyskane w wyniku przetworzenia produktów, dla których można stosować informację „Produkt polski” 
muszą dodatkowo spełniać następujące wymagania: 
1. ich przetworzenie musi odbyć się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone muszą spełniać wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, 
które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
3. inne niż wskazane wyżej składniki, nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do 
wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, 
które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych 
kryteriów, może to zrobić poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” lub poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierają-
cego tę informację. 

Podmiot, który umieści informację „Produkt polski” bez spełnienia odpowiednich kryteriów, będzie podlegał karze określonej 
przepisami ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została wytworzona w kraju i na bazie 
krajowych surowców. Pamiętajmy, że kupując polską żywność napędzamy rozwój gospodarki narodowej i lokalnej. Wobec bo-

gatej oferty na sklepowych półkach ma 
to niebagatelne znaczenie, a w efekcie 
przyczynia się także do budowania pa-
triotyzmu konsumenckiego i wsparcia 
sprzedaży polskiej żywności.

Podczas codziennych zakupów kie-
rujmy się patriotyzmem konsumenc-
kim. Wybierajmy świadomie produk-
ty rodzime.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie usta-
wy o  jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007)
2. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-pol-
ski1
3. rozporzadzenie-wzór-znaku-graficznego _Produkt _pol-
ski _tekst _jednolity _(1).pdf 

Aneta Domińczak
MODR Oddział Radom

Kupuję świadomie

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych. Wprowadza ona możliwość stosowania oznakowania „Produkt 

polski”. Przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania tego 
oznakowania. Co trzeba wiedzieć na ten temat?
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Beneficjent podejmuje zobowiązanie do-
tyczące prowadzenia produkcji w  sposób 
zgodny z wymogami określonymi dla odpo-
wiedniego pakietu (pakietów) lub wariantu 
(wariantów) na okres 5  lat. Zobowiązanie 
jest realizowane od 15 marca roku, w  któ-
rym beneficjent rozpoczyna realizację zo-
bowiązania (czyli składa pierwszy wniosek 
o  płatność rolno-środowiskowo-klimatycz-
ną), do 14 marca piątego roku zobowiązania.
Głównym warunkiem przystąpienia do 
Działania jest: 
• posiadanie co najmniej 1 ha użytków rol-
nych (3 ha w Pakiecie 1. Rolnictwo zrów-
noważone) lub co najmniej 1 ha obszarów 
przyrodniczych, 
• uzyskanie w  Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) nu-
meru identyfikacyjnego producenta. 

Jeżeli beneficjent sam nie posiada w go-
spodarstwie użytków rolnych lub obszarów 
przyrodniczych o  powierzchni 1  ha (3  ha 
w  Pakiecie 1.), może realizować to Dzia-
łanie razem z  innym rolnikiem lub rolni-
kami, lub z  innym rolnikiem i  zarządcą 
gruntów realizującymi to Działanie, wraz 
z którymi wspólnie spełni następujący wa-
runek: minimalna powierzchnia działki, do 
której przyznawana jest płatność rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczna to 0,1 ha.

Należy pamiętać, że beneficjent dobro-
wolnie podejmuje się realizacji wybranego 
przez siebie pakietu lub wariantu Działania 
przez okres kolejnych 5 lat. W trakcie trwa-
nia zobowiązania musi on spełniać wymogi 
rozporządzenia rolno-środowiskowo-kli-
matycznego. Płatności są dokonywane co 
roku, na wniosek beneficjenta. Przerwanie 
5-letniego zobowiązania, na gruntach będą-
cych nadal w posiadaniu rolnika, wiąże się 
z obowiązkiem zwrotu pobranych środków.

Przysługujące płatności
W  ramach pakietów przyrodniczych 

płatność jest przyznawana do określonych 

cennych siedlisk przyrodniczych leżących za-
równo na obszarach Natura 2000, jak i poza 
nimi lub - w przypadku Pakietu 4. - również 
siedlisk lęgowych (położonych na obszarach 
specjalnej ochrony ptaków (OSO) określo-
nych zagrożonych gatunków ptaków tj.:
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone ga-
tunki ptaków na obszarach Natura 2000
Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  
- 1 276 zł/ha, 
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonoro-
śla - 1 043 zł/ha, 
4.3. Murawy - 1 300 zł/ha, 
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne - 911 zł/ha, 
4.5. Półnaturalne łąki świeże - 1 083 zł/ha,
4.6. Torfowiska: 4.6.1. Torfowiska  - wymogi 
obowiązkowe; 4.6.2. Torfowiska  - wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające - 600 - 1 206 zł/ha,
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki 
- 890 zł/ha, 
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
wodniczki - 1 199 zł/ha, 
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
dubelta lub kulika wielkiego - 1 070 zł/ha, 
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 
derkacza - 642 zł/ha
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszara-
mi Natura 2000
Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęś licowe - 
1 276 zł/ha,
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonoro-
śla - 1 043 zł/ha,
5.3. Murawy - 1 300 zł/ha,
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne - 911 zł/ha,
5.5. Półnaturalne łąki świeże - 1 083 zł/ha,
5.6. Torfowiska: 5.6.1. Torfowiska  - wymogi 
obowiązkowe; 5.6.2. Torfowiska - wymogi obo-
wiązkowe i uzupełniające - 600 -1 206 zł/ha,

Ponadto w  ramach Pakietu 4. wdrażany 
jest wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na 
obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), 

w przypadku, którego nie jest wymagane spo-
rządzenie dokumentacji przyrodniczej przez 
eksperta przyrodniczego - 600 zł/ha.

Jakie warunki trzeba spełnić? 
Głównymi wymogami pakietów przy-

rodniczych i ich wariantów są:
• posiadanie przygotowanej przez eksperta 
przyrodniczego dokumentacji przyrodni-
czej ornitologicznej (ptasiej) lub siedliskowej 
(botanicznej) (z wyjątkiem wariantu 4.7.), 
• zakazane lub ograniczone jest stosowa-
nie wybranych zabiegów agrotechnicz-
nych oraz nawożenia,
• dopuszczone jest włókowanie (tylko 
w określonych terminach).

Poza tymi wymogami ogólnymi obo-
wiązują wymogi szczegółowe dobrane tak, 
aby stosując je zachować dane cenne sie-
dlisko przyrodnicze lub siedlisko lęgowe 
ptaków w jak najlepszym stanie. 

Cenne łąki w ramach pakietów przyrod-
niczych, w zależności od wariantu, można 
użytkować kośnie, pastwiskowo, kośno-
-pastwiskowo (tj. w jednym roku stosować 
i  wypas, i  koszenie) lub naprzemiennie 
(czyli w kolejnych latach stosować wypas, 
koszenie lub wypas i koszenie). 

W  zależności od rodzaju użytkowania 
w każdym wariancie określone są wymogi 
dotyczące: 
• terminów pokosów (zwykle jest to opóź-
nione koszenie od 15 czerwca do 30 wrze-
śnia) lub wypasu, 
• częstotliwości koszenia, np. jeden lub 
dwa pokosy w roku, 
• wielkości nieskoszonej powierzchni, np. 
pozostawienie 15-20% powierzchni nie-
skoszonej lub koszenie całej działki o po-
wierzchni poniżej 1 ha, 
• zebrania i usunięcia skoszonej biomasy.

Źródła:
1. http://www.minrol.gov.pl
2. http://www.arimr.gov.pl
3. http://www.cdr.gov.pl

Dorota Zarejewska-Tęga
MODR Oddział Ostrołęka

Dopłaty do trwałych użytków zielonych
Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej UE jest promowanie praktyk rolniczych 

sprzyjających ochronie środowiska. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wdrażanie 
„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, polegającego na stosowaniu płatności 

rekompensujących poniesione dodatkowe koszty i utracone dochody tym rolnikom, którzy 
dobrowolnie stosują metody produkcji sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej, 

krajobrazu oraz zasobów środowiska - przede wszystkim gleby i wody.
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Na porażenie grzybami szczególnie podatne są rośliny, które 
zostały osłabione przez jakiś czynnik, np. suszę, gradobicie czy 
nadmierne opady. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym od-
setek roślin zaatakowanych tymi chorobami są uszkodzenia ro-
ślin wywołane przez żerujące na nich owady. 

Mikotoksyny zagrażają zdrowiu i produkcyjności zwierząt 

Są one produktami przemiany materii grzybów pleśniowych. 
Aby określić ich występowanie w  skarmianych paszach zwykle 
bada się próbki tych pasz, ale zalecane jest badanie poziomu 
mikotoksyn we krwi - badanie osocza wyklucza błędy popełnio-
ne podczas pobierania próbek paszy.

Żywienie zwierząt paszami zawierającymi mikotoksyny jest 
przyczyną występowania różnych zaburzeń ich zdrowia, a w skraj-
nych przypadkach nawet śmierci. Początkowo atakują one głównie 
układ odpornościowy, przez co zwierzęta przyjmujące mikotok-
syny mają problemy z różnego rodzaju zapaleniami. Dla hodow-
cy obserwującego własne stado wzrost występowania mastitis, 
bądź zapaleń macicy, powinien być sygnałem sprawdzenia ja-
kości zadawanych pasz pod kątem zanieczyszczenia wtórnymi 
metabolitami grzybów. Najczęściej wiąże się to ze zmniejszeniem 
ilości pobieranej paszy, co powoduje mniejszą wydajność mleczną 
krów lub mniejsze przyrosty u pozostałych grup bydła. Występują 
też biegunki i zaburzenia w rozrodzie. Należy przy tym podkreślić, 
że szkodliwe działanie mikotoksyn ujawnia się już przy ich bardzo 
małym stężeniu wynoszącym 1 mg/kg paszy.

U zwierząt żywionych paszą skażoną mikotoksynami, dochodzi 
do ich akumulacji w tkankach. Mikotoksyny przedostają się one 
do mleka i mięsa (po spożyciu przez krowę skażonej paszy, np. 
aflatoksynami, już po upływie 24 godzin przedostają się one do 
mleka). Objawami zatrucia krów jest utrata apetytu, wypadanie 
sierści, ostre zapalenie wymienia oraz zaburzenie pracy żwacza. 
Mikotoksyny powodują uszkodzenia wątroby czy są skutkiem 
zmniejszenie produkcji mleka i braku odporności na choroby.

Jak temu zapobiegać? 

Część mikotoksyn zostaje zdezaktywowanych w żwaczu, jednak 
mikroorganizmy żwacza nie radzą sobie z dużą ilością trucizn, szcze-
gólnie jeśli są mieszanką wielu substancji. Niektóre mikotoksyny, jak 
np. zearaleon, ulegają w  żwaczu przemianie w  jeszcze groźniejsze 
substancje oddziałujące szkodliwie na układ rozrodczy krów.

Niebezpieczeństwo porażenia wzrasta z  powodu coraz inten-
sywniejszego żywienia krów mlecznych. Wysokowydajne mleczni-
ce potrafią pobrać 25-35 kg s.m., a to powoduje, że szkodliwe sub-
stancje kumulują się w ich organizmach w większym stopniu niż 
u krów żywionych ekstensywnie. Duże pobranie skutkuje również 
szybszym przemieszczaniem się treści przez układ pokarmowy. 
Skraca to czas przebywania paszy w żwaczu, w którego środowisku 
część mikotoksyn mogłaby być zdezaktywowana. 

Ważne jest ograniczanie niebezpieczeństwa związanego 
z podawaniem mikotoksyn już podczas uprawy polowej roślin. 
Odpowiednia ochrona roślin przed fuzariozą zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zakażeń spowodowanych zearalenonem. Materiał 
siewny powinien być zaprawiony i odpowiedniej jakości, a w cza-
sie wegetacji zalecane jest wykonywanie oprysków preparatami 
przeciwgrzybiczymi. Stosowanie właściwego płodozmianu rów-
nież ogranicza zakażenia. Odpowiedni zbiór w sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych (najlepiej przy słonecznej pogodzie), 
właściwa konserwacja pasz objętościowych i przetrzymywanie 
ziarna paszowego we właściwych warunkach magazynowych 
ograniczają występowanie mikotoksyn przechowalniczych.

Detoksykacja mikotoksyn

Do chwili obecnej usuwanie mikotoksyn z  surowców roślin-
nych jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do pasz, a stosowa-
ne metody muszą spełniać zalecenia FAO. Zabiegi takie można 
przeprowadzić mechanicznie przez oddzielenie ziaren zanie-
czyszczonych lub traktowanie pasz czynnikami fizycznymi 
(wysoką temperaturą, promieniowaniem UV i gammma) w po-
łączeniu z czynnikami chemicznymi. 

Innym sposobem unieszkodliwiania jest absorpcja toksyn bezpo-
średnio z paszy lub przewodu pokarmowego zwierząt za pomocą 
detoksykantów. Dobry detoksykant powinien wiązać jak najwięk-
szą ilość mikotoksyn, ale nie absorbować składników pokarmowych, 
witamin i soli mineralnych zawartych w paszy. Na rynku dostępne 
są: glinki, kaolin, zeolity, węgiel aktywny, glinokrzemiany sodu i po-
tasu, bentonit oraz uwodniony glinokrzemian sodowo-wapniowy.

Wpływ mikotoksyn na zdrowie zwierząt jest zróżnicowany  
i w głównej mierze zależy od ich rodzaju, dawki oraz czasu przyjmowania.

Źródło: AGROBYDŁO Nr 3 / 2018 Artykuł : Mikotoksykozy u bydła. Sposoby de-
toksykacji mikotoksyn- dr hab. Marek Pieszka prof. IZ. Instytut Zootechniki - PIB 
w Krakowie oraz Ksenia Pieszka SNK Medyków Weterynaryjnych: Chiron, Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Andrzej Wójcik 
MODR Oddział Ostrołęka

Mikotoksyny w paszy dla bydła
Obecne w paszach grzyby pleśniowe pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym są rośliny 

porażone podczas wegetacji na polu (np. kukurydza, zboża porażane przez grzyby z rodzaju 
Fusarium). Drugim są grzyby z rodzajów Aspergillus i Penicillium rozwijające się podczas 
niewłaściwego zakiszania roślin, w niedosuszonym ziarnie zbóż i wilgotnych paszach 

objętościowych (słoma, siano).
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Gmina Gozdowo leży w  południowej 
części powiatu sierpeckiego, 15 km od 
Sierpca i  25 km od Płocka to tylko tyle, 
w  największym skrócie, jeśli chodzi o  jej 
położenie geograficzne. 

A teraz kilka zdań o  historii miejscowo-
ści. Początki tutejszego osadnictwa sięgają 
zamierzchłych czasów, a  świadczą o  tym 
liczne stanowiska archeologiczne. W samym 
Gozdowie odkryto dwa cmentarzyska szkie-
letowe w  obudowie kamiennej z  XI-XIII 
wieku, w  których zapewne grzebano oko-
liczne drobne rycerstwo. Natomiast pierwsze 
wzmianki historyczne dotyczące istniejącej 
już osady pochodzą z początku XIV wieku. 

Miejscowa legenda mówi, że bywał tu 
często książę Masław, przejściowy wład-

ca Mazowsza Północnego, panujący 
w pierwszej połowie XI wieku. 

Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, 
że 15 sierpnia 1305 roku biskup płocki - 
uwzględniając prośbę komesa Krystyna, 
wojewody czerskiego - erygował tu ko-
ściół parafialny pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych. 

W XIV wieku Gozdowo było tradycyj-
nym miejscem sądów wojewódzkich, co 
poświadczają księgi sądowe z tego okresu. 
O działalności seniorów rodu na Gozdo-
wie wiemy od Jana Długosza, którego in-
formował o swym rodzie biskup Paweł Gi-
życki około 1478 roku. Obecnie Gozdowo 
jest siedzibą władz gminnych.

dr inż. Piotr Michalik
MODR Oddział Płock

Stary park, stare drzewa i kościół

Czy w tak małej miejscowości może być 
coś ciekawego dla turysty zainteresowane-
go historią? Niestety zamek będący siedzibą 
rodu Gozdawów już dawno nie istnieje, nie 
ma też dworu szlacheckiego, który spłonął 
wraz ze sklepem spożywczym w  latach 80. 
ubiegłego wieku. Z dawnej kompozycji za-
gospodarowania wsi pozostały tylko: park ze 
stawem i wyspą usytuowany na osi wschod-
niej dworu, aleja dojazdowa do dworu od 
strony zachodniej (dziś dojazd do szkoły), 
aleja grabowa, drzewa lipowe oraz liczne 
grupy starych drzew. W  parku zachowała 
się duża ilość drzew pochodzących z począt-
ku XIX wieku. Są to przede wszystkim graby 

A w Gozdowie cisza i spokój…A w Gozdowie cisza i spokój…
Wiosna sprzyja spacerom i bliższym lub dalszym wędrówkom, do których - mimo panującej 
pandemii - serdecznie zachęcam. Tym razem chciałbym zaprosić wszystkich do wsi leżącej 

w leżącą w powiecie sierpeckim - Gozdowa. Dlaczego właśnie tam? Zaraz to wyjaśnię…
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(Carpinus betulus) oraz lipy (Tilia mordata). 
Dużą grupę stanowią jesiony wyniosłe (Fra-
xinus Excelsior) o obwodach pni do 230 cm, 
oraz robinie akacjowe (Robinia pseudoaca-
cia). W pobliżu stawu rosną drzewa będące 
pomnikami przyrody - 3  lipy drobnolistne 
(Tilia cordata).

Jedną z  najpiękniejszych budowli 
Gozdowa jest zabytkowy - mający już 138 
lat - kościół pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych. Jest on następcą dwóch poprzed-
nich drewnianych kościołów, które uległy 
zniszczeniu. Obecny - murowany z  czer-
wonej cegły - został wybudowany w stylu 
neogotyckim i  ma trzy nawy, 30 metrów 
długości, 15 m szerokości oraz 14 m wyso-
kości, Staraniem obecnego proboszcza, ks. 

Stanisława Opolskiego, wyremontowano 
wieże, dach, osuszono mury i kościół nadal 
dobrze służy swoim wiernym.

Tu zawsze można odpocząć

Wokół Gozdowa rozciągają się łąki 
i pola - niestety brak jest większych zbior-
ników wodnych. W  samej miejscowości 
możemy podziwiać hektarowy staw zasi-
lany przez źródło znajdujące się w  kom-
pleksie olszyn. W roku 2011, z inicjatywy 
mieszkańców i  wójta, staw i  jego okolice 
zostały odnowione ze środków działania 
„Odnowa i  rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Teraz jest to miejsce, któ-

re w  letnie wieczory chętnie odwiedzają 
mieszkańcy. Co ciekawe, jeszcze w  poło-
wie dwudziestego wieku Gozdowo było 
otoczone aż sześcioma stawami, ale na 
skutek obniżenia poziomu wód grunto-
wych został tylko jeden. 

Ciszę, spokój, ale i bliskość Płocka do-
ceniają agroturyści i myśliwi chętnie przy-
jeżdżający do gospodarstw agroturystycz-
nych „Pod Borem” w Kowalewie Podbor-
nym, „Skorupki” w  Kowalewie Skorupki 
i „Brzozowy Zagajnik” w Kolczynie

Ale gmina to nie tylko przyroda 

Warto wspomnieć, że działa tu aktywnie 
aż 16 Kół Gospodyń Wiejskich, z  częścią 
których mam okazję widzieć się na różnych 
imprezach, m.in. podczas konkursu „Potra-
wy mojej mamy”, który prowadzę w trakcie 
Giełdy Rolniczej w Łącku, czy na „Wiejskich 
Klimatach" w  ZOO Płockim. Działają tu 
też Stowarzyszenie Towarzystwa Mazow-
sza ze wsi Rękawczyn oraz Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NASZE 
OSTROWY”. W  gminie organizowane są 
także rozgrywki sportowe, np. II zawody ligi 
halowej piłki nożnej, w których na początku 
tego roku wygrało OSP Lelice. 

Jak się żyje mieszkańcom? 

Większość jest zadowolona: wieś jest 
skanalizowana, gaz podciągnięty pod 
domy, funkcjonują dobre połączenia auto-
busowe i kolejowe z Płockiem i Sierpcem. 
W ścisłym centrum wsi znajduje się stacja 
benzynowa, sklepy AGD oraz, dla spra-
gnionych towarzystwa i kontaktu ze współ-
mieszkańcami, bar „Patryk”. Dużą wygodą 
dla pracujących rodziców jest przedszkole. 
Uczniowie korzystają ze szkoły podstawo-
wej z własną halą sportową oraz boiskiem. 

Godnym polecenia sposobem komuni-
kowania się wójta i  rady gminy z  miesz-
kańcami jest wydawany co kwartał biule-
tyn „Słowo Gozdowa”, w  którym można 
znaleźć wiele interesujących informacji 
o bieżącym życiu gminy.

Panujący tu spokój, czyste ulice i pobo-
cza powodują, że Gozdowo jest atrakcyj-
nym miejscem do zamieszkania dla ludzi 
pragnących ciszy, a jednocześnie chcących 
korzystać z  atrakcji, które oferują blisko 
położone miasta Płock i Sierpc.

Zapraszamy!

Źródła: 
1. http://www.gozdowo.eu
2. towarzystwomazowsza.pl/
3. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.
php?id=13199&q=Gozdowo&d=0&t=0
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Jadwiga PrzedpełskaJadwiga Przedpełska
MODR Oddział PłockMODR Oddział Płock

Informacje lokalne z regionu płockiegoInformacje lokalne z regionu płockiego

Majowy koncert z sannickiego pałacu online
Z powodu pandemii koncert CHOPIN-MUZYKA-

-POEZJA w Europejskim Centrum Artystycznym 

im. Fryderyka Chopina w Sannikach został nagrany 

w pałacu przy pustej widowni i udostępniony online. 

Wystąpili: Paweł Kowalski - fortepian i Aneta Todor-
czuk - recytacja.

Obwodnica Gąbina została oddana do użytku…

…mieszkańcom i podróżującym. Jej budowa trwała około 
półtora roku i obejmowała przebudowę dróg miejskich na 
odcinku 4,6 kilometra oraz budowę nowych dróg dojaz-
dowych i zjazdowych, skrzyżowania, w tym trzech rond 

i pozostałej infrastruktury towarzyszącej. Inwestorem przed-
sięwzięcia był samorząd województwa mazowieckiego. Na 
realizację inwestycji przeznaczono około 50 milionów zło-
tych (dofinansowano ją z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020). Samorząd Miasta i Gminy 

Gąbin wybudował „łącznik” pomiędzy obwodnicą a do-
tychczasowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 577 - dzięki 
wsparciu finansowemu województwa mazowieckiego oraz 
środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W sąsiedztwie obwodnicy samorząd planuje utworzyć Gą-
bińską Strefę Rozwoju Gospodarczego.

Nowe drogi w regionie płockim…… powstaną dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dofinansowanie z FDS inwestycji gminnych 

i powiatowych zależy od dochodów samorządów: im niższy do-

chód własny, tym większa wartość dofinansowania (maksymalne 
dofinansowanie pokrywa do 80% kosztów inwestycji). W tym 

roku z regionu płockiego dofinansowanie otrzymały gminy: Bul-
kowo - około 2 milionów złotych, Stara Biała - prawie 2,7 milio-
na zł, Szczutowo (powiat sierpecki) - ponad 900 tys. zł, gmina 

miejska Gostynin - prawie 1 milion złotych oraz powiat sierpecki 

- około 1,5 mln złotych na przebudowę drogi powiatowej relacji 
Żochowo- Gójsk na terenie gminy Sierpc. Lepsze drogi lokalne 

to większe szanse na rozwój regionu i nowe miejsca pracy.

Wsparcie finansowe dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych … 

… na remonty strażnic przyznał samorząd wo-

jewództwa mazowieckiego. W regionie płockim 

dofinansowanie otrzymały po trzy jednostki 

w powiecie gostynińskim i sierpeckim oraz 10 

jednostek w powiecie płockim na łączną kwotę 

ponad 300 000 złotych.
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Pojęcie biogospodarki jest stosunkowo nowe, ale kryjąca się za nim 
koncepcja stanowiła podstawę funkcjonowania ludzkiego społeczeń-
stwa od pokoleń. Produkowaliśmy żywność, pasze, paliwa i włókna 
w oparciu o biomasę i ona była podstawą rozwoju gospodarczego. 

Rewolucja przemysłowa i  wykorzystanie kopalin przyniosło 
zmiany w gospodarce, ale też i zmiany klimatu, degradację śro-
dowiska związaną z osłabieniem zasobów naturalnych oraz spo-
strzeżenie, że wiele zasobów, od których zależne jest społeczeń-
stwo, ma ograniczony charakter. 

Stąd konstatacja, że musimy rozwijać swoją gospodarkę w sposób 
bardziej zasobooszczędny. Opracowywane unijne strategie zakładają 
szybkie wprowadzenie lokalnych biogospodarek w całej Europie.

Powody wdrażania biogospodarki

Biogospodarka to gospodarowanie odnawialnymi zasobami 
lądowymi i  morskimi w  celu produkcji żywności, materiałów 
i energii. Od kilku lat jest ona prowadzona w Unii Europejskiej. 
Wartość jej obrotów wycenia się na 2,3 bln EUR, a zatrudnienie 
w niej wynosi 8,2% siły roboczej UE. 

Wprowadzane polityki unijne zmierzają do jej popularyzacji. Po-
wodów jest kilka. Zrównoważona, dobrze prosperująca biogospodar-
ka, przyczyni się do budowania przyszłości neutralnej pod względem 
emisji dwutlenku węgla oraz do modernizacji unijnej bazy przemy-
słowej. Podstawą funkcjonowania tej gospodarki jest tworzenie no-
wych łańcuchów wartości oraz wprowadzenie bardziej ekologicznych 
i oszczędnych procesów przemysłowych. Biogospodarka ma zająć się 
przemianą bioodpadów, pozostałości i  odrzutów w  cenne zasoby, 
ma także sprzyjać innowacjom i zachęcać do działań, które pomogą 
ograniczyć marnowanie żywności o 50% do roku 2030. 

Wdrożenie zrównoważonej europejskiej biogospodarki ma 
pozwolić na stworzenie miejsc pracy i  pobudzenie wzrostu na 
obszarach wiejskich. Do tego potrzebny jest rosnący udział pro-
ducentów surowców w lokalnych biogospodarkach oraz różnico-
wanie ich działalności gospodarczej na poziomie lokalnym. 

Bigospodarka ma opierać się na silnych i szybko rozwijających 
się przedsiębiorstwach typu start-up w  sektorze biotechnologii 
oraz na koncepcji nowych łańcuchów wartości. Łańcuch warto-
ści (ang. value chain) to sekwencja działań podejmowanych przez 
firmę, by opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt 
oraz świadczyć usługi posprzedażowe (serwis gwarancyjny). 
Każde z tych działań/ogniw generuje dodatkową wartość. Ogni-
wa składają się na łańcuch, mający wartość dla nabywcy. Powsta-
ła wartość przewyższa poniesione koszty. 

Aby tworzyć i  utrzymywać nowe łańcuchy wartości trze-
ba będzie poszukiwać synergii i  współpracy między lokalnymi 
podmiotami. W ten sposób powstaną bardziej wydajne lokalne 

modele biznesowe. Dzięki takiemu podejściu lokalne podmioty 
(przedsiębiorstwa) będą mogły skuteczniej wykorzystać zasoby 
i procesy biologiczne do produkcji żywności, pasz, kosmetyków, 
lekarstw, bioproduktów i energii oraz świadczenia nowych usług 
i przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich. 

Cele bigospodarki 

Powyższe założenia przyświecają Wspólnej Polityce Rolnej 
w tworzonej strategii unijnej. Określono w niej pięć celów biogo-
spodarki: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego, zrówno-
ważoną gospodarkę zasobami naturalnymi, ograniczenie zależ-
ności od zasobów nieodnawialnych, łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy 
i utrzymywanie konkurencyjności UE. 

Po roku 2020 Wspólna Polityka Rolna ma być wykorzystana 
do „dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich” - w szczególno-
ści „promowania zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodar-
ki i zrównoważonego leśnictwa”. 

Z jej pomocą powinniśmy sprostać wyzwaniom związanym 
z rosnącą populacją świata, coraz szybszym wyczerpywaniem nie-
których zasobów, rosnącą presją na środowisko i zmianą klimatu. 
Biogospodarka oznacza transformację, odejście od kultury kon-
sumpcji i wyczerpywania zasobów, a przejście do kultury, w któ-
rej wzrost gospodarczy idzie ramię w ramię z odbudową zasobów 
naturalnych stanowiących podstawę funkcjonowania gospodarki. 

***

W ten sposób UE zmierza do stworzenia podstaw dla bardziej 
innowacyjnego, zasobooszczędnego i  konkurencyjnego społe-
czeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowe-
go nie wchodzi w  konflikt z  zasadami zrównoważonego wyko-
rzystania zasobów odnawialnych do celów przemysłowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Takie podejście 
do biogospodarki oznacza nie tylko znaczące nowe źródła do-
chodu dla rolników i leśników, lecz także pobudzenie lokalnych 
gospodarek wiejskich dzięki zwiększonym inwestycjom w umie-
jętności, wiedzę, innowacje i nowe modele biznesowe.

Źródła:
1. Popularyzowanie biogospodarki - Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 28 -2019
2. Andrzej Grzyb Współczesne problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych 
krajów Unii Europejskiej Rozprawa doktorska - Poznań 2018 - www.wbc.poznan.pl

Małgorzata Najechalska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

1  definicja wg Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych 
i Innowacji.

Biogospodarka
„Biogospodarka obejmuje te elementy gospodarki, które wykorzystują odnawialne 

biologiczne zasoby pozyskiwane z wód i gruntów - np. uprawy, lasy, ryby, zwierzęta  
i mikroorganizmy - do wytwarzania żywności, materiałów i energii” 1
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Proces doju w robocie składa się z kilku etapów: wprowadzenia krowy na 
stanowisko i jej identyfikacji, mycia i masażu wymienia, założenia i zdjęcia po 
zakończonym doju (w kolejności wydojenia poszczególnych ćwiartek) kubków 
udojowych, dezynfekcji strzyków oraz opuszczenia stanowiska przez zwierzę. 
Jednocześnie dokonywany jest pomiar wielkości udoju oraz jakości mleka. 
Podczas doju robot wydaje krowie porcje paszy treściwej w celu zachęcenia jej 
do ponownego podejścia i oddawania mleka. Przeciętnie automat jednostano-
wiskowy jest przeznaczony dla 55-60 sztuk.

Roboty udojowe pełnią coraz więcej funkcji. Potrafią już określać prze-
wodność mleka, szacować liczbę komórek somatycznych, wykrywać zagro-
żenie mastitis, określać barwę mleka, dokonać pomiaru zawartości mocz-
nika, tłuszczu i białka w mleku, określić jego wodnistość, a także poziom 
progesteronu. Robot udojowy - poza dojem - dostarcza też danych dotyczą-
cych żywienia, rozrodu krów (wykrywanie rui, potwierdzenie cielności). 

Jest to urządzenie tak nowoczesne, że wymaga zmiany mentalności użyt-
kownika i odpowiedniego merytorycznego przygotowania do jego obsługi, 
a także wiąże się ze zmianami w zarządzaniu stadem. Jakie to zmiany?

Zmiany socjalne 
• Zastosowanie robota udojowego ma na celu głównie ograniczenie czasu 
dojenia. Urządzenie pozwala zaoszczędzić nawet 2/3 dotychczasowego cza-
su przeznaczonego na dojenie za pomocą konwencjonalnych metod. 
• Całodobowe działanie urządzenia wiąże się z  24-godzinną gotowością 
właściciela do interwencji w razie jakiś zakłóceń funkcjonowania automatu. 
• Zmianie ulega także relacja pomiędzy człowiekiem a krowami. Dotych-
czasowy bezpośredni kontakt właściciela podczas dojenia został zastąpio-
ny komputerowymi programami, które zarządzają i  tworzą bazy danych 
zawierające wszystkie informacje dotyczące całego stada. Robot generuje 
bardzo dużo danych o kondycji zwierząt; wiadomości te należy dokładnie 
analizować przynajmniej 2-3 razy na dobę. 
• Bezpośredni nadzór doju w  robocie udojowym powoduje, że hodowca 
ma nowe zadania do wykonania: kontrolę i  czyszczenie robota udojowe-
go, częstą pracę z komputerem, kontrolę wizualną zdrowia krów i ich ru-
chu w oborze oraz podganianie krów, które przekroczyły maksymalny czas 
między dojami. Jednak nieumiejętne prowadzenie stada, brak elastyczności 
i otwartości na zmiany w systemie chowu, mogą ograniczyć sukces wpro-
wadzenia zautomatyzowanego systemu doju.

Zmiany behawioralne 
• Dobrowolne podchodzenie zwierzęcia do doju, o każdej porze dnia i nocy. 
Użycie robota udojowego skutkuje wzrostem częstotliwości doju z 2 do 3-4 
w ciągu doby. Wiąże się to z wyższą wydajnością mleczną o ok. 6-25%.
• Ciągłe zaganianie do doju krów, które niechętnie korzystają z robota udo-
jowego, jak również nerwowość zwierząt, to czynniki decydujące o elimi-
nacji niektórych krów ze stada dojonego automatem. Zwykle dotyczy to 
10-15% wszystkich osobników w stadzie. W gospodarstwach wykorzystują-
cych do doju roboty udojowe pożądane są krowy o umiarkowanym tempe-
ramencie, szybko oddające mleko, spokojne i chętne do współpracy.

Zmiany biologiczne 
• Elementem decydującym o  selekcji w  stadzie używającym robota udo-
jowego jest zdrowie nóg i racic. Krowy, które kuleją, nie chcą się poruszać 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Gralewicz-Dmowska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Robot udojowy - sukces potrzebuje zmian

Proces pozyskiwania mleka 

towarzyszy człowiekowi 
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i trzeba za każdym razem podganiać je do skorzy-
stania z robota, są dość uciążliwe. 
• Spore wymagania stawiane są zwierzętom co do 
kształtu i  budowy wymienia (rozstaw i  długość 
strzyków). Szczególnie ważna jest wysokość po-
łożenia przednich i tylnych strzyków. Brak odpo-
wiednich parametrów wymienia powoduje brako-
wanie krów ze stada. 
• W  doju z  wykorzystaniem robota nie ma po-
trzeby wydzielania grup technologicznych zwie-
rząt uwzgledniających fazę laktacji czy wielkość 
produkcji danego zwierzęcia, ponieważ zaprogra-
mowany system obsługujący robota reguluje czę-
stotliwość udoju oraz objętość zadawanej paszy 
treściwej.

Zmiany techniczne 
• Wprowadzenie robota udojowego wiąże się 
z  modyfikacją systemu do przechowywania 
i schładzania mleka. Przy doju robotem czas po-

trzebny na opróżnienie pojemnika i jego umycie zaoszczędzono stosując system dwóch zbiorników schładzających, (jeden - zasobnik 
do zbierania mleka, drugi (mniejszy) - miejsce magazynu podczas opróżniania i mycia głównego schładzalnika).
Zmiany organizacyjne: 
• Lokalizacja urządzenia w oborze. Odpowiednie rozmieszczenie przejść i bramek kierujących ruchem krów musi zapewnić zachowa-
nie higieny doju oraz możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt. 
• Miejsce funkcjonowania robota. Zainstalowanie urządzenia w miejscu, gdzie przebywają krowy, skutkuje rzadkim korzystaniem 
z automatu. Umieszczanie robota udojowego pomiędzy częścią legowiskową a paszową, zmusza krowy do przejścia przez urządzenie. 
• Niezbędne jest zapewnienie zwierzętom ciągłego dostępu do paszy na stole paszowym. Brak paszy objętościowej skutkuje tworzeniem 
się kolejki przed robotem udojowym, mniej-
szą częstotliwością dojów oraz zwiększoną 
zmiennością odstępów między kolejnymi 
udojami krowy.

Zmiany ekonomiczne 
• Koszt zakupu jednostanowiskowego robo-
ta udojowego, okresowych przeglądów oraz 
koniecznych zmian organizacyjnych w obo-
rze to kilkaset tysięcy złotych (nawet ponad 
pół miliona). Ceny uzależnione są od pro-
ducenta, cech konstrukcyjnych i  złożoności 
budowy modelu. 

Produkcja wysokiej jakości mleka wymaga 
czasu, uwagi hodowcy, dbałości o dobrostan 
zwierząt, podejmowania właściwych decy-
zji oraz korzystania z  zautomatyzowanych 
systemów doju. Zainstalowanie robota udo-
jowego w  gospodarstwie z  całą pewnością 
podnosi poziom jego rozwoju technologicz-
nego oraz wprowadza nową jakość w  orga-
nizacji produkcji. Przedstawione zmiany nie 
wyczerpują jednak do końca argumentów 
dotyczących opłacalności wdrażania nowoczesnych urządzeń. Zbyt duża różnorodność czynników uniemożliwia jasne określenie 
przewagi zysków lub strat wynikających z wprowadzania automatów. Jednocześnie czynniki te motywują do dalszych prac nad popra-
wą i unowocześnianiem procesu pobierania mleka. 

Źródła: 
1. Gaworski M., 2003: Problemy wdrażania postępu technicznego w rolnictwie na przykładzie robotów udojowych. Postępy Nauk Rolniczych, 3, 107-122.
2. Gaworski M., 2002: Postęp w automatyzacji doju krów. Technologiczne aspekty wykorzystania robotów udojowych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 11-12,
3. Vorst Y. van der, de Koning K., 2002: Automatic milking systems and milk quality in three European countries. The First North American Conference on Robotic Milking, 
3, 1-13.

Jednostanowiskowy robot udojowy

Ramię do lokalizowania strzyków
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Zagroda edukacyjna jest warta zachodu
Tekst i zdjęcia: Paulina Wasiak 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Właścicielka zagrody Anna Gawlik prowadzi zajęcia

Zagroda edukacyjna Sielski Dom i Ogród 

Właścicielka uwielbia prowadzić warsztaty dla dzieci
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Zagroda edukacyjna jest jednak nie tylko źródłem do-
chodu. Jej zadaniem jest świadoma edukacja populary-
zująca polską wieś i pracę rolnika. Pozostaje też świetną 
alternatywą dla szkolnictwa, ponieważ pozwala na uroz-
maicony proces nauczania i kształcenia dzieci i młodzie-
ży. Jest również ciekawą formą spędzania czasu.

Tematyka zajęć i miejsce nauczania

Podstawowym warunkiem funkcjonowania zagrody 
edukacyjnej jest możliwość zaprezentowania co naj-
mniej dwóch celów edukacyjnych dotyczących: pro-
dukcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa, świadomo-
ści ekologicznej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, 
tradycyjnych zawodów oraz rękodzieła i  twórczości 
ludowej. Bardzo często zdarza się, że wystarczy rozmowa 
z doradcami z ośrodka doradztwa rolniczego oraz drob-
ne, kosmetyczne zmiany w gospodarstwie i  już możemy 
przystąpić do prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych, aby czerpać profity z dodatkowej działalności. 

Ułatwione zadanie mają właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych, ale prowadzenie działalności agroturystycznej nie jest wy-
mogiem. Osoby myślące o prowadzeniu takiej zagrody powinny 
przede wszystkim dysponować miejscem, w którym mogłyby być 
prowadzone zajęcia (salą lub wiatą w okresie letnim), łazienkami 
- oddzielnymi dla kobiet i mężczyzn oraz pomocami naukowymi. 

Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy

Zalet takiej formy edukacji jest wiele. Najważniejsze 
jest poznanie wsi. Istotne również jest, aby dzieci zro-
zumiały, że mleko pochodzi z kartonu lecz od krowy. 
Może to trochę przerysowany przykład, ale nie tak 
znowu odległy od rzeczywistości. Uczestniczenie 
dzieci w  zajęciach zorganizowanych w  zagrodach 
edukacyjnych pozwala urozmaicić proces nauki, uła-
twić obserwowanie różnorakich rzeczy i zjawisk. 

Uczniowie mogą też wziąć udział w  zajęciach 
warsztatowych. Wiele zagród edukacyjnych orga-
nizuje pokazy wypieku chleba, wyrobu sera czy 
naczyń garncarskich. W  innych młodzież dowia-
duje się o obyczajach i kulturze ludowej. W gospo-
darstwie można zobaczyć jak należy obsługiwać 
zwierzęta hodowlane lub poznać uprawy polo-
we. A w końcu zagroda edukacyjna jest bardziej 
atrakcyjnym i  ciekawszym miejscem nauki niż 
szkolna sala lekcyjna. 

Zazwyczaj takie gospodarstwo ma określony 

profil. Tematyka bywa różna - może być związana np. z produkcją 
rolną, ale także z tradycją, przygotowaniem potraw regionalnych, 
aktywnym spędzaniem czasu. Bardzo ważna jest też umiejętność 
współpracy z dziećmi, bo to do nich najczęściej kierowana jest 
oferta zagród edukacyjnych.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych - co to jest?

Pojęcie „Zagroda edukacyjna” jest zastrzeżone dla gospodarstw 
należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 

Upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym jest 
podstawowym celem sieci. Drugim ważnym celem jest promo-
wanie działalności gospodarstw edukacyjnych. Innymi aspek-
tami działalności sieci jest podniesienie prestiżu zawodu rolni-
ka i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności. 
Nie bez znaczenia jest również działanie mające na celu zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz propagowanie poza-
rolniczej działalności na terenach wiejskich. 

Udział w sieci jest bezpłatny, pod warunkiem spełnienia pew-
nych wymagań. A  co w  zamian? Gospodarstwa uczestniczące 
w przedsięwzięciu korzystają z promocji ofert w ogólnopolskim 
systemie internetowym i  wsparcia doradców. Mają też prawo 
używać logo zagrody edukacyjnej. 

Chcąc pogłębić swoją wiedzę na temat Sieci warto udać się na 
stronę internetową www.zagrodaedukacyjna.pl i tam dowiedzieć 
się o założeniach Sieci. Można również podejrzeć ofertę gospo-
darstw, które już przystąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych.

Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl

O pracujących w rolnictwie można z całą pewnością powiedzieć, że są profesjonalistami 
i pasjonatami. Ale czy prowadząc gospodarstwo można pozyskać dodatkowe pieniądze? 

Owszem, takie możliwości stwarza prowadzenie zagrody edukacyjnej, w której rolnik, lub 
członkowie jego rodziny, znajdują dodatkowe zatrudnienie, a jednocześnie realizują swoje 

pasje.

Właścicielka uwielbia prowadzić warsztaty dla dzieci

Chwila relaksu na lawendowych łanach
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Profilaktyka odchowu cielątProfilaktyka odchowu cieląt

Aby skutecznie zapobiegać chorobom cieląt, należy profilaktyką objąć okres już przed 
urodzeniem się cielęcia, zwracając szczególną uwagę na żywienie, utrzymanie i pielęgnację 

cielnej krowy. Prawidłowe zasuszenie krówi optymalne żywienie gwarantują urodzenie 
zdrowego i dobrze rozwiniętego cielęcia oraz uzyskanie wysokowartościowej siary.

Wiesław Kowalczyk
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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Pierwsze chwile po porodzie decydują o  odporności 
cieląt na choroby. Środowisko, do którego trafia cielę po 
urodzeniu, jest bowiem miejscem występowania rozma-
itych patogenów, a sam poród to stres dla krowy. Bezstre-
sowo i umiejętnie przeprowadzona akcja porodowa jest 
pierwszym krokiem do uzyskania zdrowego cielęcia. 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest 
oczyszczenie nozdrzy ze śluzu w  celu ułatwienia od-
dychania. Następną jest zabezpieczenie pępowiny 
będącej otwartym wejściem dla groźnych patogenów 
bytujących w  otoczeniu zwierząt. Pępowina powinna 
się oderwać sama, a  jeśli nie, to należy ją odciąć na 
długości 10 cm., wycisnąć krew, podwiązać i  dezyn-
fekować jodyną dwa razy dziennie przez kolejne trzy 
dni. Eliminuje to w  dużym stopniu zapalenie pępka, 
a  później pozwala uniknąć ropnych zapaleń stawów 
i ropni wątroby.

Cielęta rodzą się bardziej odporne wówczas, gdy 
krowa przebywa w porodówce co najmniej 3 tygodnie 
przed ocieleniem (jej organizm nabywa odporności na 
drobnoustroje występujące w środowisku, która - wraz 
z podawaną siarą - jest przekazywana cielętom). Poro-
dówka powinna być czysta i odkażana.

Siara dobrej jakości, podana w odpowiednim 
czasie i ilości 

Cielę rodzi się praktycznie bez odporności. To czy 
przeżyje najbliższe tygodnie, zależy od tego jakiej ja-
kości siarą, w jakiej ilości i w jakim czasie zostanie od-
pojone. W czasie dwóch pierwszych godzin powinno 
wypić około 2-3 litrów dobrej jakości siary. W  ciągu 
pierwszego dnia powinno być napojone minimum 
3-krotnie, a  następnie dwa razy dziennie po 3  litry 
przez okres 3  dni. Ta życiodajna substancja jest no-
śnikiem immunoglobulin, które zapewniają mu bier-
ną odporność. Niezwłoczne podanie siary jest bardzo 
ważne ze względu na szybki i gwałtowny spadek prze-
nikania przeciwciał przez ścianę jego jelita. W  ciągu 
pierwszych godzin cielę najlepiej wykorzystuje ciała 
odpornościowe siary, po 6 godzinach życia możliwość 
wchłaniania przeciwciał spada o połowę, a po 24 -36 
godzinach spada do zera.

Dobrą praktyką jest zabezpieczenie się w bank sia-
ry, w  którym gromadzimy bardzo dobrej jakości sia-
rę o  gęstości powyżej 1,064 i  stężeniu powyżej 80 Ig 
(g/l), w zamrożonych pakietach po 0,5-1 litra. W razie 
potrzeby odpowiednią ilość rozmrażamy w  wodzie 
o temp. 38oC. 

Patogeny a dobrostan cieląt 

W środowisku przebywania cieląt mnoży się mnó-
stwo mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy 
i grzyby. Liczne szczepy bakterii przedostają się do oto-
czenia zwierząt wraz z ich odchodami. Choć są stałym 
elementem środowiska, to ich liczebność można ogra-
niczyć poprzez dbanie o higienę kojców, cieląt, urzą-
dzeń służących do odpajania, a także samej obsługi.
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Konieczne jest również przestrzeganie zasad higieny żywie-
nia cieląt - pojenia siarą i pójłem. To bardzo ważne, ponieważ są 
one narażone m.in. na pojawienie się wyniszczających biegunek 
powstałych na tle zakaźnym. Szacuje się, że biegunki w postaci 
ostrej aż w 70% są przyczyną padnięć cieląt przed ukończeniem 
trzeciego tygodnia życia. Najczęstszą ich przyczyną są chorobo-
twórcze szczepy Escherichia coli i rota-wirusy, a najgroźniejsze 
są wówczas, gdy wywołują je jednocześnie obydwa patogeny. 

Jedną z metod zapobiegania biegunkom jest szczepienie (tzw. 
immunizacja) krów w trakcie ciąży, co przyczynia się do zwięk-
szonej produkcji przeciwciał matczynych. Taka szczepionka, 
zawierająca szczepy bakteryjne i  antygeny wirusowe, umożli-
wia produkcję znacznie większej ilości przeciwciał i tym samym 
zwiększa odporność na infekcje.

Profilaktyka IBR, BVD 

IBR to niebezpieczny wirus, który często bywa bezobjawowy, 
co sprzyja jego rozprzestrzenianiu. Powoduje zakaźne zapalenie 
nosa i tchawicy u bydła. Jeśli krowa matka jest nosicielem IBR, do 
zarażenia cielęcia może dojść już w łonie matki. Objawy po uro-
dzeniu uaktywniają się w sytuacjach stresowych, np. przy zmia-
nie żywienia, czy środowiska. IBR powoduje problemy z układem 
oddechowym i znacznie utrudnia odchów cieląt.

BVD to wirusowa biegunka cieląt. Najcięższe przypadki doty-
czą cieląt oraz jałówek. Wirus występuje bezobjawowo, a przy ob-
niżonej odporności cieląt atakuje ze zdwojoną siłą. Cielęta, które 
zaraziły się w okresie płodowym, rodzą się słabe i są podatne na 
wtórne infekcje układu oddechowego i pokarmowego (ostre bie-
gunki). Wirus zmniejsza krzepliwość krwi i prowadzi do wrodzo-
nych wad cieląt. BVD w stadzie zwiększa śmiertelność zwierząt 
w pierwszym roku życia.

Aby zapobiec głównym zagrożeniom, tj. zapaleniu płuc i bie-
gunkom, należy prowadzić szczepienia przeciwko BVD i  IBR 
w stadzie podstawowym i u cieląt.

Profilaktyka schorzeń płuc

Opiera się głównie na szczepieniu przeciwko wirusowi BRSV 
oraz bakteriom Histophilus somni i  Mannheimia haemolytica. 
W przypadku, gdy cielęta chorują w pierwszych tygodniach ży-
cia, powinno się szczepić krowy zasuszone, a nie tylko cielęta.

***

Dobrostan utrzymania cieląt, zwalczanie ekto- i  endopasoży-
tów oraz szczepienia to nie wszystko. Z tymi zabiegami musi iść 
w  parze odpowiednio zbilansowana dieta oraz stały dostęp do 
wody. 

Optymalne żywienie to też profilaktyka.

Źródła: 
1. Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Biegunki cieląt - 
największy problem zdrowotny
2. Józef Krzyżewski, IG i HZ PAN, Strategie odchowu cieląt
3. www.farmer.pl
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Wyrażenie „marnowanie żywności” we-
dług Rezolucji Parlamentu Europejskiego 
oznacza „produkty spożywcze odrzucone 
poza łańcuch rolno-spożywczy ze wzglę-
dów gospodarczych, estetycznych lub 
z powodu zbliżającej się daty przydatności, 
które nadal doskonale nadają się do spoży-
cia i mogą być przeznaczone do konsump-
cji przez ludzi, a które z braku możliwego 
alternatywnego sposobu wykorzystania 
przeznacza się do likwidacji i  utylizacji, 
co powoduje negatywne efekty zewnętrz-
ne pod względem wpływu na środowisko, 
kosztów gospodarczych i braku dochodów 
dla przedsiębiorstw”.1

Do głównych przyczyn tego zjawiska 
możemy zaliczyć: przekroczenie terminu 
przydatności produktu do spożycia, ro-
bienie zbyt dużych zakupów („na zapas”), 
gotowanie zbyt dużych porcji posiłków, 
zakup złego jakościowo produktu, a także 
niewłaściwe przechowywanie żywności. 
Według danych Banku Żywności z  2019 
roku, w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 
nawet 1,6 mln osób, a  liczba marnowa-
nej żywności wynosi 9 mln ton. 

Jak niwelować te zjawisko? 

Możemy mu zapobiegać. W  gospodar-

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19 stycznia 2012 r. Jak 
uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy 
wydajności łańcucha żywnościowego w UE (2011/2175(INI))
(2013/C 227 E/05), Dz. Urz. UE C 2013.227E.25.

Katarzyna Perkowska-Pióro
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

stwie domowym jednym ze sposobów jest 
stosowanie zasady 4P, czyli:
1. Planowanie zakupów
2. Przetwarzanie produktów
3. Podzielenie się żywnością
4. Posegregowanie odpadów

Dzięki zaplanowaniu zakupów kupi-
my tylko te rzeczy, których potrzebujemy  
i które zużyjemy. Jeżeli posiadamy nad-
miar produktów spożywczych, możemy 
podzielić się nimi z potrzebującymi prze-
kazując je osobiście lub oddając do funda-
cji pomagającej ubogim. 

Należy również pamiętać o prawidłowym 
przechowywaniu produktów. Zapobiegnie to 
ich zepsuciu i zapewni dłuższą przydatność 
do spożycia. Ważna jest również segregacja 
odpadów - posegregowane odpady można 
poddać recyklingowi lub kompostowaniu, 
a poprzez to wykorzystać je ponownie. 

Nowe przepisy ograniczą 
marnotrawstwo

Od roku 2019 stopniowo wchodzą w ży-
cie nowe przepisy i  działania ogranicza-
jące marnowanie żywności obowiązujące 
przedsiębiorców handlujących produkta-
mi spożywczymi. Chodzi o  te produkty, 
których termin ważności lub data mini-

malnej trwałości upływa, lub 
mają wady wyglądu (w tym wi-
doczne wady opakowań). Skle-
py i  hurtownie o  powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2, 
w  których przychód ze sprze-
dawanej żywności stanowi co 
najmniej 50% przychodów ze 
sprzedaży wszystkich towarów, 
do lutego tego roku zobowią-
zane były do podpisania umów 
z  organizacjami pozarządowy-

mi dotyczącymi przekazywania im nie-
sprzedanej żywności. 

Od września 2021 r. przepisy obejmą 
także sklepy i hurtownie o powierzchni 
sprzedaży powyżej 250 m2, w  których 
przychód ze sprzedaży żywności stanowi 
co najmniej 50% przychodów ze sprze-
daży wszystkich towarów. 

Organizacje odbierające żywność od 
przedsiębiorców przekazują ją osobom 
potrzebującym lub zajmującym się prowa-
dzeniem zakładów żywienia zbiorowego 
dla osób potrzebujących oraz wspierają 
rodziny i osoby w trudnej sytuacji życio-
wej. Nad tym czy sklepy i hurtownie wy-
wiązują się z nowego obowiązku czuwają 
inspektorzy ochrony środowiska.

***

Ograniczając zjawisko marnowania 
żywności, ograniczymy również nega-
tywne konsekwencje ekologiczne (emisję 
gazów cieplarnianych i  metanu), ekono-
miczne (marnowanie surowców potrzeb-
nych do wyprodukowania żywności - 
woda, gleba, energia) oraz społeczne. 

Źródła:
1. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/15424/1/
PPR_2_17_2015_Leskiewicz.pdf
2. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marnowanie-
-zywnosci-w-polsce/1fkhng5
3. https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/
marnowanie-zywnosci-problem-ktory-dotyczy-kazdego-z-
-nas,178255_2.html
4. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebior-
cy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/zapobieganie-
-marnowaniu-jedzenia-nowe-obowiazki-dla-sprzedawcow-
-zywnosci

Marnowanie żywności - jak zapobiegać?
Polacy rocznie marnują 247 kg żywności na osobę - to dane Polskiego Instytutu 

Ekonomicznego. Z tym wynikiem zajmujemy 5 miejsce w Unii Europejskiej. Dotyczy to 
zarówno produkcji rolnej, jak i przetwórstwa, magazynowania, dystrybucji i konsumpcji. 

Najczęściej wyrzucanymi produktami są pieczywo, wędliny i owoce.
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Dane zebrane przez GUS na terenie woje-
wództwa mazowieckiego wskazują, że efek-
tywność kapitału ludzkiego rośnie szybciej, 
niż koszty jego wytworzenia. Efektywność ta 
znajduje odzwierciedlenie w wysokości płac i możli-
wościach, utrzymującego się z podatków, sektora pu-
blicznego. Dostrzegają to mieszkańcy, którzy ze swych 
budżetów przeznaczają na edukację średnio dwa razy 
więcej, niż statystyczny obywatel kraju. Współcześnie to 
dostępność niematerialnych dóbr publicznych (kultura, 
edukacja, opieka zdrowotna itp.) decyduje o jakości 
życia. Miasta, w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, 
oferują swoim mieszkańcom łatwy dostęp do tych dóbr, 
co jest dla nich źródłem dodatkowych korzyści. 

Przed blisko dziewięćdziesięciu laty polski ekonomi-
sta Stanisław Pszczółkowski pisał: „Ta swoista niemate-
rialna renta konsumenta jest przyczyną tego, że miesz-
kańcy wielkich miast niechętnie udają się na prowincję 
nawet wtedy, gdy daje im to doraźne korzyści material-
ne”. Jest ona znacznie wyższa w ośrodkach miejskich, 
a niższa na obszarach wiejskich. W przeszłości sprzyjało 
to przeludnieniu miast. Obecnie, w warunkach masowej 
komunikacji, uruchamia procesy suburbanizacyjne. 

Procesy te zmieniają lokalne proporcje pomiędzy 
zasobami kapitału ludzkiego i pozostałych zasobów 

gospodarczych. Mówiąc prościej: w danym miejscu 
kapitału ludzkiego jest za mało lub zbyt dużo. W każ-
dym przypadku obniża to efektywność procesów 
gospodarczych. Podkreślali to zarówno cytowany już 
Stanisław Pszczółkowski, jak i wybitny ekonomista 
rolnictwa Ryszard Manteufflel. Ten ostatni w technicz-
no-bilansowym prawie zmiennej efektywności kolej-
nych nakładów wykazał, że gdy jakiegoś czynnika 
jest mało, to w miarę zwiększania jego nakładów jego 
efektywność początkowo szybko wzrasta, następnie 
przyrosty efektywności maleją, by przy odpowiednio 
dużych nakładach zmaleć do zera. Dalsze zwiększanie 
nakładów przynosi już straty. Prawo to dotyczy również 
zasobów ludzkich. Zarówno, gdy jest ich zbyt mało, jak 
i zbyt dużo, ich efektywność jest niższa od możliwej do 
uzyskania. Prawo to dotyczy także nakładów kapitału 
ludzkiego. Dlatego pomiar efektywności kapitału ludz-
kiego daje wiele informacji na temat rozwoju gospo-
darczego i jego zróżnicowania w przestrzeni.

Statystyczna zależność pomiędzy wielkością zasobów 
kapitału ludzkiego a jego efektywnością, wyznaczona 
na podstawie danych z województwa mazowieckiego, 
wskazuje na pozytywny wpływ wzrostu nasycenia nim 
przestrzeni na wydajność pracy. Im więcej kapitału 
ludzkiego przypada na 1 km2 powierzchni jednostki 
administracyjnej, tym więcej średnio wytwarza każdy 
pracujący. 

Z ekonomicznego punktu widzenia uzasad-
nione jest dalsze przemieszczanie ludzi ze wsi 
do miast. Wykazała to symulacja skutków prze-
mieszczenia kapitału ludzkiego z gminy o niskim 
poziomie PKB do jednostki o wysokim jego pozio-
mie. Wybrano do niej gminę wiejską Krzynowłoga 
Mała i miasto Legionowo o krańcowo różnych 
wartościach kapitału ludzkiego w przeliczeniu na 
jednostkę powierzchni. Obliczenia wykazały, że 
wzrost PKB w Legionowie spowodowany zarówno 
zwiększeniem się zasobów kapitału ludzkiego, 

przy wzroście jego efektywności, był większy od 
zmniejszenia PKB w gminie Krzynowłoga. 

Wnioski
Obliczenia wykazały, że przesunięcie zasobów 

ludzkich ze wsi do miast jest ekonomicznie efek-
tywne i uzasadnione. Tłumaczy to trendy rozwo-
jowe obserwowane od wielu lat na Mazowszu. 
Charakteryzują się one wzrostem zasobów kapi-
tału ludzkiego w dużych miastach. Równocześnie 
depopulacji podlegają obszary wiejskie, zwłaszcza 
te położone peryferyjnie. 

Jednakże należy pamiętać, że efektywność 
ekonomiczna nie uwzględnia wielu ważnych dla 
społeczeństwa aspektów, takich jak dobrobyt miesz-
kańców i sprawy środowiskowe. Dlatego wstępując 
do UE społeczeństwo polskie wybrało inny kierunek 
rozwoju. Uchwalona 2 kwietnia 1997 Konstytucja RP 
w artykule 5. zawiera zapis o realizowaniu przez nasz 
kraj zasady zrównoważonego rozwoju, która zakłada 
między innymi utrzymanie żywotności na obszarach 
wiejskich. Zapisano to w kolejnych strategiach rozwoju 
Mazowsza. Jednak prezentowane wyniki badań poka-
zują, że podejmowane działania w tym zakresie są nie 
dość skuteczne.

Źródła: 
1. Lisowski A., 2010, Suburbanizacja w obszarze metropolitalnym War-
szawy [w:] Ciok S., Migoń P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. 
Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Roz-
woju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 
2. Lusawa R., 2016, Teoria lokalizacji w kształtowaniu polityki rozwoju 
lokalnego. Dylematy 6, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna 
w Warszawie, s. 37-70.
3. Manteuffel R., 1981, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolni-
czego. PWRiL, Warszawa.
4. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego 
(2006), Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego Do Roku 2020 (ak-
tualizacja), Warszawa.
5. Pszczółkowski St. 1936, Zarys Ekonomji, Dom Książki Polskiej 
Warszawa.
6.  Samorząd Województwa Mazowieckiego, (2014), Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze 
(synteza), Warszawa.

W przednich numerach naszej gazety omawiano zagadnienie kapitału ludzkiego i jego efektywności. Wykazano, że kapitał 

ludzki - rozumiany jako całokształt wiedzy i doświadczenia poszczególnych ludzi i grup - ma wielką i dającą się mierzyć 

wartość pieniężną. Umożliwia to pomiar ekonomicznej efektywności tego kapitału. 

dr hab. Roman Lusawa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Efektywność kapitału ludzkiego

Wpływ koncentracji kapitału ludzkiego na jego efektywność - konsekwencje dla 
wsi 

W przednich numerach naszej gazety omawiano zagadnienie kapitału ludzkiego i jego 
efektywności. Wykazano, że kapitał ludzki - rozumiany jako całokształt wiedzy i do-
świadczenia poszczególnych ludzi i grup - ma wielką i dającą się mierzyć wartość pie-
niężną. Umożliwia to pomiar ekonomicznej efektywności tego kapitału.  
 
dr hab. Roman Lusawa 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku  
 
Dane zebrane przez GUS na terenie województwa mazowieckiego wskazują, że efek-
tywność kapitału ludzkiego rośnie szybciej, niż koszty jego wytworzenia. Efektywność 
ta znajduje odzwierciedlenie w wysokości płac i możliwościach, utrzymującego się z podat-
ków, sektora publicznego. Dostrzegają to mieszkańcy, którzy ze swych budżetów przezna-
czają na edukację średnio dwa razy więcej, niż statystyczny obywatel kraju. Współcześnie to 
dostępność niematerialnych dóbr publicznych (kultura, edukacja, opieka zdrowotna itp.) de-
cyduje o jakości życia. Miasta, w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, oferują swoim 
mieszkańcom łatwy dostęp do tych dóbr, co jest dla nich źródłem dodatkowych korzyści.  
Przed blisko dziewięćdziesięciu laty polski ekonomista Stanisław Pszczółkowski pisał: „Ta 
swoista niematerialna renta konsumenta jest przyczyną tego, że mieszkańcy wielkich miast 

niechętnie udają się na prowincję, nawet wte-
dy, gdy daje im to doraźne korzyści material-
ne”. Jest ona znacznie wyższa w ośrodkach 
miejskich, a niższa na obszarach wiejskich. W 
przeszłości sprzyjało to przeludnieniu miast1. 
Obecnie, w warunkach masowej komunikacji, 
uruchamia procesy suburbanizacyjne2.  

Procesy te zmieniają lokalne proporcje po-
między zasobami kapitału ludzkiego i pozosta-
łych zasobów gospodarczych. Mówiąc pro-
ściej: w danym miejscu kapitału ludzkiego jest 
za mało lub zbyt dużo. W każdym przypadku 
obniża to efektywność procesów gospodar-
czych. Podkreślali to zarówno cytowany już 
Stanisław Pszczółkowski, jak i wybitny ekono-
mista rolnictwa Ryszard Manteufflel. Ten 
ostatni w techniczno-bilansowym prawie 
zmiennej efektywności kolejnych nakładów 

wykazał, że gdy jakiegoś czynnika jest mało, to w miarę zwiększania jego nakładów jego 
efektywność początkowo szybko wzrasta. Następnie przyrosty efektywności maleją, by przy 
odpowiednio dużych nakładach zmaleć do zera. Dalsze zwiększanie nakładów przynosi już 
straty. Prawo to dotyczy również zasobów ludzkich. Zarówno, gdy jest ich zbyt mało, jak i 
zbyt dużo, to ich efektywność jest niższa od możliwej do uzyskania. Prawo to dotyczy także 
nakładów kapitału ludzkiego. Dlatego pomiar efektywności kapitału ludzkiego daje wiele in-
formacji na temat rozwoju gospodarczego i jego zróżnicowania w przestrzeni. 
Statystyczna zależność pomiędzy wielkością zasobów kapitału ludzkiego, a jego efektywno-
ścią, wyznaczona na podstawie danych z województwa mazowieckiego, wskazuje na pozy-
tywny wpływ wzrostu nasycenia nim przestrzeni na wydajność pracy. Im więcej kapitału 

                                                            
1 W roku 1913 w ówczesnych granicach Warszawy (21,5 km2) gęstość zaludnienia przekraczała 25 tys. osób/km2 (Lisowski 

A, 2010, s. 95). 
2 Suburbanizacja to proces przyspieszonego wzrostu liczby ludności na terenach podmiejskich. Mechanizm tych procesów 

omówiono w opracowaniu Teoria lokalizacji w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego (Lusawa 2016). 
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Pyłek kwiatowy jest zbierany przez pszczoły bezpośrednio 
z kwiatów. Nasi przodkowie spożywali go razem z miodem. 

Zawiera wszystko, czego organizm potrzebuje do życia. Bogaty 
jest w  substancje odżywcze i  oprócz białek, aminokwasów, cu-
krów, minerałów, antybiotyków i  hormonów (oraz substancji 
o podobnym działaniu) w jego skład wchodzą tłuszcze i substan-
cje zapachowe. Według badań reguluje perystaltykę jelit, pobudza 
wytwarzanie czerwonych ciałek krwi u anemicznych dzieci, wy-
wołuje szybki przyrost masy ciała i przywraca siły ludziom star-
szym. Poprawia też ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Wosk wytwarzają pszczoły ze specjalnych gruczołów i  bu-
dują z  niego plastry. Jest ważnym surowcem używanym 

w  farmaceutyce, kosmetyce i  kilkudziesięciu innych gałęziach 
przemysłu. Służy też do pielęgnacji i renowacji starych mebli, sto-
sowany jest w wielu kremach i balsamach do ciała. Jest głównym 
składnikiem past do polerowania karoserii (nabłyszcza i konser-
wuje lakier). Z wosku wykonuje się świece, które podczas spala-
nia jonizują powietrze ujemnie, co działa to bardzo korzystnie na 
układ oddechowy). Dzięki dużej zawartości substancji eterycz-
nych wydzielają przyjemny miodowo-woskowy zapach.

Kit pszczeli (propolis) pszczoły zbierają z pąków drzew i tych 
miejsc, gdzie drzewa wydzielają żywicę. Propolisem pszczo-

ły zalepiają w  ulu wszelkie otwory, przez które nie są w stanie 
przejść. Ma on duże znaczenie w  zachowaniu higieny w  ulach, 
dzięki swoim właściwościom bakteriostatycznym, bakteriobój-
czym, pierwotniakobójczym i grzybobójczym. Zawiera też sub-
stancje mineralne, białka, woski oraz witaminy z grupy E, H, P 
i B. Przez ludzi wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń górnych 
dróg oddechowych, jako środek odkażający rany oraz wzmacnia-
jący odporność organizmu. Z propolisu wytwarzany jest ekstrakt 
alkoholowy (EEP), a na jego bazie - maści, kremy, puder i tabletki. 

Jad pszczeli ma bardzo duże właściwości lecznicze. Wykorzy-
stywany jest do produkcji maści na trudno gojące się rany 

z uwagi na właściwości bakterio- i wirusobójcze. Bardzo dobre 
efekty wzmacniające daje podawanie go w  przypadku chorób 
układu kostnego (artretyzm, reumatyzm). Wykorzystywany jest 
też w  terapiach odczulających, a  leczenie odbywa się na dwa 
sposoby: bezpośrednio, czyli poprzez użądlenia pszczół w  wa-
runkach kontrolowanych lub pośrednio, czyli poprzez podanie 
przygotowanego preparatu. Jad jest składnikiem wielu leków 
- maści i płynów przeznaczonych do wcierania oraz roztworów 
podawanych w formie zastrzyków przy schorzeniach reumatycz-
nych, mięśniowych, nerwowych, w chorobach stawów i przy od-
mrożeniach.

Mleczko pszczele to bardzo znany produkt pszczelarski, któ-
ry ma wyjątkowe właściwości i  zawiera wiele substancji 

odżywczych. Potwierdzają to, m.in. obserwacje pszczół: królowa 
matka, karmiona wyłącznie mleczkiem pszczelim, żyje do 40 razy 
dłużej niż reszta pszczół, które żywią się tylko pyłkiem i nekta-
rem z  kwiatów. Właściwości leczniczo-profilaktyczne mleczka, 
będącego wydzieliną gruczołów gardzielowych młodych robot-
nic, znane są od kilkudziesięciu lat. Zawiera ono białka, tłusz-
cze, węglowodany, witaminy z grupy B, witaminy C, D i E oraz 
związki mineralne w formie łatwo przyswajalnej. Badania dowio-
dły, że mleczko pszczele wspomaga regenerację, poprawia prze-
mianę materii i  oczyszcza organizm. Oddziałuje na przysadkę 
mózgową i  poprawia kondycję ogólną, usuwa stany depresyjne 
i równoważy system nerwowy. Świeże mloczko działa silnie bak-
teriobójczo, ale bardzo szybko traci tę właściwość. Niezwykle ko-
rzystnie wpływa też na problemy z płodnością, zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn. Często wykorzystywane jest w kosmetyce jako 
dodatek zwiększający odżywcze właściwości kremów i maseczek. 
Wzmacnia skórę i  reguluje nasz układ odpornościowy. Trzeba 
jednak pamiętać, że nie stosuje się go jako lekarstwa na którąkol-
wiek z chorób, ale wyłącznie jako dodatek pomocny w leczeniu, 
suplement diety.

***

Spożywanie produktów pszczelich jest niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania naszego organizmu. Posiadają one 
właściwości: lecznicze, wzmacniające, przeciwbakteryjne i od-
truwające. Działają na wszystkie organy i  zwiększają odpor-
ność na choroby.

Źródła: 
1.Hodowla pszczół, Franz Lampeitl 2016 r.
2. www.prometeusze.pl
3. www.portalpszczelarski.pl
4. www.poradnikzdrowie.pl

Wioletta Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Ska rby  z  pas i ek i
Pszczoły dostarczają nam nie tylko miodu, ale i wielu produktów wykorzystywanych  

w rozmaitych dziedzinach naszego życia. Coraz większe zainteresowanie budzą: pierzga, 
wosk, propolis, jad i mleczko pszczele oraz uzyskiwane na ich bazie naturalne leki  

i odżywki. Jak one powstają i jak działają?
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Zamieszczony poniżej wykres wskazuje, 
że średnia temperatura w  roku 2018 była 
zdecydowanie wyższa niż w wieloleciu, na-
tomiast średnia suma rocznych opadów 
zdecydowanie mniejsza niż w  wieloleciu. 
Podobne warunki wystąpiły w  roku ubie-
głym. Meteorolodzy zapowiadają również 
suszę w tym roku. Mieliśmy zimę bez okry-
wy śnieżnej, nieczęste opady deszczu czy 
śniegu, więc zasoby wody w glebie na wio-
snę są niewielkie. Jednak częściowo można 
niwelować negatywne skutki niedoborów 
wody - właściwą agrotechniką i  wyborem 
odpowiedniej odmiany. Poniżej opisuję wy-
brane zagadnienia, które rolnik powinien 
stosować.

Rolnik ma wpływ na agrotechnikę
Poprzez agrotechnikę rolnik wpływa na 

warunki glebowe.
Odpowiednie pH - wapnowanie gleb - 

właściwa kwasowość gleby pozwala wyko-
rzystać cały jej potencjał podczas nawoże-
nia (zwiększa się dostępność składników 
pokarmowych dla roślin).

Nawożenie (zwłaszcza nawożenie azo-
tem i potasem) - stosowanie nawozów po-
winno odbywać się zgodnie z analizą gleby 
i  potrzebami nawozowymi roślin w  pło-
dozmianie. Plan nawożenia rolnik może 
sporządzić sam lub udać się po pomoc do 
doradcy rolniczego w swoim rejonie.

Oziminy nawozimy zazwyczaj w 3. daw-
kach, zboża jare w 2. dawkach. Natomiast 
w okresach suszy ta zasada ulega zmianie. 
Proponuje się stosowanie azotu najwcze-
śniej jak to możliwe w  dwóch dawkach 
lub dwie  dawki plus nawożenie dolistne. 
Należy zwiększyć dawki początkowe, żeby 
roślina mogła skorzystać z  azotu jeszcze 
wtedy, gdy jest wilgoć w glebie. 

Trzeba zadbać o możliwie dobre zabez-
pieczenie roślin w  składniki pokarmowe 
po ustąpieniu suszy (np. poprzez dokar-
mianie dolistne).

Nie zapominajmy też o nawożeniu pota-
sem (jesienią), ponieważ odpowiada on za 
odporność roślin na suszę.

Spłycenie orki - brak opadów w  okresie 
przedsiewnym - utrudniający wykonanie 
pełnego zakresu upraw pożniwnych i przed-
siewnych - może powodować opóźnienia 
siewu. Rozwiązaniem w  tym wypadku są 
uproszczenia uprawowe i spłycenie orki (na-
wet w warunkach płodozmianu typowo zbo-
żowego takie spłycenie pozytywnie wpływa 
na plon). Wykonywanie w  tych warunkach 
uprawy głębokiej utrudnia, a nawet niekiedy 
uniemożliwia doprawienie roli do siewu.

Termin siewu - w  przypadku form ja-
rych - możliwie wczesny termin siewu. 
W przypadku form ozimych zalecany jest 
optymalny termin siewu.

Stosowanie poplonów, zwłaszcza ozi-
mych - w  przypadku wyboru form ja-
rych zbóż stosowanie poplonów ozimych 
sprzyja zatrzymywaniu wody w  glebie 
podczas zimy.

Mała retencja - pożądana jest budowa za-
stawek na ciekach wodnych, dbanie o oczka 
śródpolne, miedze, zakrzewienia i zadrzewie-
nia - wszystko, co zatrzymuje wodę na polu.

Rolnik ma też wpływ na wybór 
odpowiedniej odmiany zbóż

Forma jara czy ozima? Zboża ozime ko-
rzystają z zasobów wody na jesieni i podczas 
zimy, zboża jare nie mają już takiej możliwo-
ści. Oziminy mają mniejsze zapotrzebowanie 
na wodę w fazie strzelania w źdźbło w porów-

naniu z odmianami jarymi. Średnie dzienne 
zapotrzebowanie na wodę ozimin w tym cza-
sie to 2-2,5 mm (3-3,5 mm zbóż jarych).

Hybryda - plon uzyskiwany przez hybry-
dy jest większy (nawet o 15%) dzięki efek-
towi heterozji. Hybryda jest także bardziej 
odporna stres m.in. suszy, ponieważ cha-
rakteryzuje się dużą zdolnością adaptacyjną, 
wigorem początkowym oraz budową silne-
go, rozbudowanego systemu korzeniowego. 

Rejonizacja - poza wybieraniem form od-
pornych na stres wywołany suszą, należy brać 
pod uwagę specyficzny mikroklimat. Dużo 
lepiej sprawdzają się nasze rodzime odmia-
ny niż zagraniczne, ponieważ mikroklimat, 
w którym osiągają najwyższy plon, jest inny 
niż u nas. W Polsce stosujemy dobór odmian, 
ponieważ określone odmiany sprawdzają się 
lepiej na Mazowszu niż w górach. Wpływają 
na to cechy odmiany oraz rozkład opadów 
i odmienne warunki klimatyczne. 

Trzeba analizować wyniki Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), 
by poznać plonowanie poszczególnych 
odmian w  konkretnym regionie. Na pod-
stawie PDO publikowane są listy odmian 
zalecanych do uprawy na terenie danego 
województwa. Podczas Mazowieckich Dni 
Rolnictwa w  Płońsku na polach doświad-
czalnych, MODR prezentuje wyniki PDO.

***
Na sukces w uprawie zbóż składa się wie-

le czynników - począwszy od odpowiedniej 
agrotechniki (która zależy też od parku 
maszynowego rolnika lub możliwości ko-
rzystania z usług), przez przygotowanie sta-
nowiska, po odpowiedni dobór odmiany. 

Źródła:
1. Grabiński Jerzy, Integrowana technologie produkcji 
zbóż w  kontekście przebiegu warunków pogody, Za-
kład Uprawy Roślin Zbożowych, IUNG-PIB.
2. https://warszawa.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/
wojewodztwo/informacje-o-wojewodztwie/ [02.2020]
3. https://www.bezpluga.pl/rosliny/nadgorliwy-rolnik-
-generuje-problemy-glebowe,92434.html [02.2020]
4. https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/
susza-w-klosie,4402.html [02.2020]

Ważnym czynnikiem plonotwórczym jest przebieg pogody. Kiedy temperatura jest zbliżona 
do średniej wieloletniej, a opady równomiernie rozłożone w czasie - można mówić 

o korzystnym przebiegu pogody. Natomiast kiedy temperatura jest zdecydowanie wyższa lub 
niższa niż w wieloleciu, a opady nierównomiernie rozłożone w czasie - mamy niekorzystny 

przebieg pogody dla rolnictwa.

Justyna Seroka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Wykres 1. Średnie roczne temperatury oraz 
średnie roczne sumy opadów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych GUS.

Produkcja zbóż w obliczu SUSZY

Produkcja zbóż w obliczu suszy 
Ważnym czynnikiem plonotwórczym jest przebieg pogody. Kiedy temperatura jest zbliżona do 
średniej wieloletniej, a opady równomiernie rozłożone w czasie - można mówić o korzystnym 
przebiegu pogody. Natomiast kiedy temperatura jest zdecydowanie wyższa lub niższa niż w 
wieloleciu, a opady nierównomiernie rozłożone w czasie - mamy niekorzystny przebieg pogody 
dla rolnictwa. 

Justyna Seroka 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku 
 

 

Wykres 1. Średnie roczne temperatury oraz średnie roczne sumy opadów. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Wykres 1. wskazuje, że średnia temperatura w roku 2018 była zdecydowanie wyższa niż w wieloleciu, 
natomiast średnia suma rocznych opadów zdecydowanie mniejsza niż w wieloleciu. Podobne warunki 
wystąpiły w roku ubiegłym. Meteorolodzy zapowiadają również suszę w tym roku. Mieliśmy zimę bez 
okrywy śnieżnej, nieczęste opady deszczu czy śniegu, więc zasoby wody w glebie i na wiosnę są 
niewielkie. Jednak częściowo można niwelować negatywne skutki niedoborów wody - właściwą 
agrotechniką i wyborem odpowiedniej odmiany. Poniżej opisuję wybrane zagadnienia, które rolnik 
powinien stosować. 

 

Rolnik ma wpływ na agrotechnikę 

Poprzez agrotechnikę rolnik wpływa na warunki glebowe. 
 
Odpowiednie pH - wapnowanie gleb: Właściwa kwasowość gleby pozwala wykorzystać cały jej 
potencjał podczas nawożenia (zwiększa się dostępność składników pokarmowych dla roślin). 
Nawożenie (zwłaszcza nawożenie azotem i potasem): Stosowanie nawozów powinno odbywać się 
zgodnie z analizą gleby i potrzebami nawozowymi roślin w płodozmianie. Plan nawożenia rolnik może 
sporządzić sam lub udać się po pomoc do doradcy rolniczego w swoim rejonie. 
Oziminy nawozimy zazwyczaj w 3 dawkach, zboża jare w 2 dawkach. Natomiast w okresach suszy ta 
zasada ulega zmianie. Proponuje się stosowanie azotu najwcześniej jak to możliwe w 2 dawkach lub 2 
dawki + dolistne nawożenie. Należy zwiększyć dawki początkowe, żeby roślina mogła skorzystać z 
azotu jeszcze wtedy, gdy jest wilgoć w glebie.  
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Kompozycję złożoną z kilku różnych gatunków 
możemy posadzić w donicach lub innych pojem-
nikach, jakie znajdą się w każdym gospodarstwie. 
Przydadzą się ocynkowane wiadra, balie, a nawet 
stare garnki. Przydatne też będą beczki, drewnia-
ne korytka, stare skrzynki po warzywach, wikli-
nowe koszyki i doniczki z terakoty. 

Jak urządzić ogródek w pojemniku? 
W dnie pojemnika należy wywiercić kilka 

otworów, jeśli ich tam nie ma, i położyć drenaż 
z kamyczków lub kawałków potłuczonych doni-
czek. Jeśli używamy starej skrzynki po owocach, 
wyłóżmy ją folią lub włókniną, a na dnie zróbmy 
dziurki, aby folia przepuszczała nadmiar wody. 

Pojemniki napełniamy urodzajną ziemią, 
najlepiej z  domieszką piasku, aby poprawić 
jej przepuszczalność. Nie uzupełniamy ich do 
pełna, bo musimy zapewnić nieco miejsca na 
wodę podczas podlewania. 

Następnie przeglądamy nabyte zioła, zapo-
znajemy się z  ich opisem umieszczonym na 
etykietach, z wysokością oraz siłą wzrostu po-
szczególnych roślin. Najwyższe z nich, jak: roz-
maryn, estragon, bazylia, cząber i szałwię sadzi-
my dalej, te średniej wysokości, jak: pietruszka, 
oregano, melisę, szczypiorek w środku, a niskie 
i płożące, jak tymianek na brzegu rabaty. War-
to dosadzić jednoroczne kwiaty, na przykład 
niskie aksamitki lub nagietki, które ochronią 
nasze uprawy przed szkodnikami. Jeśli nie je-
steśmy pewni co do nazwy posadzonego ziela, 
warto pozostawić etykiety, aby podczas zrywa-
nia nie doszło do pomyłek. 

Zioła w gruncie
Możemy też założyć ogródek ziołowy na ra-

bacie o  dowolnym kształcie - począwszy od 
typowych grządek, poprzez koła, kwadraty, po 
nieregularne kompozycje neutralistyczne. Bez 
względu na kształt rabaty, zioła powinny być 
w zasięgu ręki, abyśmy mogli jak najczęściej po 
nie sięgać. 

Ogródek ziołowy może też stanowić odręb-
ną wysepkę na trawniku, łączyć się z kącikiem 
wypoczynkowym, być fragmentem większej 
rabaty bylinowej lub częścią położonego na 
skarpie ogródka skalnego. A ponieważ pięknie 
pachnie, warto założyć go w  pobliżu tarasu, 
pod oknami, czy wzdłuż ogrodowej ścieżki.

Wcześniej glebę przygotowujemy podobnie 
jak pod uprawę warzyw. Zaczynamy od prze-
kopania i  rozbicia grudek ziemi, następnie 
mieszamy ją z  żyzną ziemią ogrodniczą lub 
kompostem. Podczas przekopywania usuwa-
my wszystkie chwasty, które mogłyby konku-
rować z ziołami o wodę i miejsce. 

Zioła są tolerancyjne w  stosunku do gleby 

Kazimiera Wołkowska
MODR Oddział Bielice

Zakładamy ogródek ziołowy
i dobrze będą rosły praktycznie w każdej 
ziemi ogrodowej o pH 5,5-6,5. Większość 
gatunków nie lubi jednak nadmiaru wody, 
preferuje glebę lekką i przepuszczalną. Do 
uprawy ziół nie nadają się ciężkie i  pod-
mokłe gleby gliniaste. Jeżeli w  ogrodzie 
jest właśnie taka ziemia, najlepiej ogródek 
ziołowy założyć na podwyższonej rabacie, 
co również ułatwi jego pielęgnację. Wy-
starczy dobry pomysł i odrobina chęci, aby 
zbić z desek oryginalny stelaż do uprawy 
ziół. Taki ogródek na podwyższeniu nie 
zajmie dużo miejsca i  w razie potrzeby 
można będzie go przenieść. 

Zioła lubią słońce
Teren pod rabatę powinien się znajdować 

w miejscu osłoniętym od zimnych wiatrów, 
na przykład pod ścianą budynku czy zwar-
tym ogrodzeniem. Jeśli chcemy zioła do-
komponować do innych nasadzeń, warto 
zaplanować kompozycję swobodną. Tłem 
mogą być niewysokie krzewy, takie jak pię-
ciorniki krzewiaste czy sosna kosodrzewina.

Ziołową rabatę najlepiej założyć na 
stanowisku nasłonecznionym, gdyż 
większość ziół wymaga słońca przez co 
najmniej sześć godzin dziennie. Bez do-
statecznej ilości światła rośliny nadmier-
nie wyrosną, wytworzą mniejsze liście, 
będą mniej aromatyczne. 

Lista gatunków, które możemy uprawiać 
w naszym klimacie jest bardzo duża, a wy-
bór zależy od naszych upodobań. Najlepiej 
wybrać te, które lubimy najbardziej i  bę-
dziemy często wykorzystywać. 

Nigdy nie jest za późno!
Sezon uprawy ziół zaczyna się już 

w marcu, kiedy można w ogrodzie sadzić 
gatunki wytrzymałe na przymrozki: meli-
sę, szczypior czy lubczyk. Zioła jednorocz-
ne ciepłolubne, jak: bazylię, cząber, koper, 
kolendrę, majeranek, ogórecznik, trybulę 
należy sadzić po przymrozkach od drugiej 
połowy maja. Ale rabaty ziołowe możemy 
aranżować przez cały sezon letni! A rośli-
ny wieloletnie, jak: szczypiorek, estragon, 
szałwię, lawendę, lubczyk, miętę, rozma-
ryn czy oregano możemy sadzić nawet 
jesienią.
Warto spróbować!

Źródła: 
1. ZielonyOgrodek.pl 
2. Jak założyć ogródek ziołowy. Zioła w ogrodzie - po-
radnik, Paweł Romanowski 
3. Jak zrobić ogródek ziołowy? Danuta Młoźniak

Założenie ogródka 

ziołowego nie jest 

trudne i nie wymaga 

specjalnej wiedzy 

ogrodniczej. Piękny 

ogród ziołowy 

można urządzić 

nawet na małej 

przestrzeni. I z 

pewnością przyda 

się w każdym 

gospodarstwie 

domowym, bo 

przecież ziół 

używamy do wielu 

potraw.  

A na pewno będą 

smakować nam 

znacznie bardziej, 

jeśli wyhodujemy je 

sami.
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Zioła z   łąki

Jest rośliną wieloletnią, osiągającą wysokość 40-60 cm. Należy 
do rodziny motylkowatych (bobowatych). Cechuje ją zdolność 
wiązania azotu pochodzącego z atmosfery. Zdolność tą zawdzię-
cza bakteriom azotowym, z którymi żyje w symbiozie. Bakterie 
żyją w brodawkach korzeni sięgających głębokości 1,5 m. Roślina 
ma jasnozielone lub szarawozielone liście z wyraźnymi przebar-
wieniami w kolorze białawym, nazywanymi rysunkami. Szczyty 
pęków tworzą kuliste kwiatostany z drobnymi kwiatkami w ko-
lorze jasnopurpurowym lub purpurowo - fioletowym. Kwitnie 
od czerwca do września. Kwiaty, wydzielające bardzo przyjemny 
miodowy zapach, chętnie oblegane są przez pszczoły i trzmiele. 
Roślina jest w  zasadzie odporna na mróz i  suszę, może jednak 
wymarzać na łąkach w  czasie mroźnych i  bezśnieżnych zim. 
Uprawiana jest najczęściej 2-3 lata. Najłatwiej ją spotkać na łą-
kach i pastwiskach, gdzie siana jest jako karma dla bydła. Można 
ją też znaleźć na miedzach i  przychaciach, w  dużych ogrodach 
i  na skraju lasu. Zawsze w  dobrze nasłonecznionych miejscach 
bogatych w wilgoć i próchnicę. 

Jak zbierać?
Jest szeroko stosowana w  lecznictwie. Właściwości lecznicze 

przedstawia zarówno jej ziele, jak i  kwiatostany. Ziele należy 
zbierać na samym początku kwitnienia roślin, najlepiej ścinać 
sierpem lub ostrym nożem i  odrzucać zdrewniałe dolne części 
z żółtymi lub zeschniętymi liśćmi. Kwiaty najlepiej zrywać całymi 
kwiatostanami, można je ścinać lub uszczykiwać z pędów, co jest 
zdecydowanie łatwiejsze. Ziele i  kwiatostany, rozłożone cienką 
warstwą, należy suszyć w  przewiewnym i  koniecznie zacienio-
nym pomieszczeniu. Rozłożone zbyt grubą warstwą ławo się za-
parzają i tracą swoje wartości. Po ususzeniu należy je rozkruszyć 
i umieścić w szczelnych pojemnikach lub papierowych torbach. 
Przechowywać w suchym miejscu. 

Właściwości lecznicze
Roślina ta była przedmiotem wielu badań klinicznych w  la-

tach dziewięćdziesiątych XX wieku. Interesowali się nią nauko-
wy z całego świata. Szczególny nacisk kładziono na możliwości 
leczenia kobiet w okresie klimakterium. W roku 1998 na rynku 
pojawił się pierwszy preparat oparty na wyciągu z  tej rośliny. 
Liczne badania kliniczne wykazały, że ziele i  kwiatostan koni-
czyny bogate są w  związki czynne (lecznicze) - izoflawony, dla 
potrzeb medycyny i  farmacji nazywane fitoestrogenami. W ko-
niczynie można ich wyodrębnić około 30. Ponadto stanowi ona 
bogate źródło biopierwiastków. Właśnie wspomniane izoflawo-
ny okazują się niezwykle pomocne w  przypadku leczenia i  ła-
godzenia objawów towarzyszących klimakterium. Substancje te 

przypominają działaniem hormony płciowe. Badania naukowe 
jednoznacznie potwierdziły, że wyciąg z koniczyny łąkowej może 
z  powodzeniem zastąpić hormonalną terapię zastępczą, której 
stosowanie obciążone jest szeregiem efektów ubocznych. Istnieją 
też autoryzowane dowody naukowe wykazujące korzystny wpływ 
koniczyny łąkowej na układ sercowo naczyniowy. Zawarte w niej 
izoflawony mają zdolność uelastyczniania, wzmacniania i udraż-
niania naczyń krwionośnych, zapobiegają także zakrzepicy. Na-
ukowcy potwierdzili także teorię, że koniczyna, dzięki bogactwu 
izoflawonów, hamuje proces osteoporozy. Kolejnym dobroczyn-
nym działaniem jest zdolność zapobiegania nowotworom piersi. 
Uczeni po latach doświadczeń doszli do wniosku, że wyciąg z ko-
niczyny może być z  powodzeniem aplikowany kobietom, które 
w swym życiu przeszły nowotwory piersi. 

Koniczyna czerwona łąkowa…
… jest też skutecznym lekiem wykrztuśnym, zalecanym przy 

zapaleniu oskrzeli, łagodzącym napady silnego kaszlu (koklu-
szu) i astmy. Stanowi ważny składnik mieszanek ziołowych prze-
znaczonych dla osób borykających się z zapaleniem pęcherza mo-
czowego lub skąpomoczem. Łagodzi przykre objawy towarzyszące 
napięciu przedmiesiączkowemu oraz wspomaga leczenie trądziku 
androgennego u  kobiet. Pozytywnie wpływa na pracę wątroby 
może być wykorzystywana w walce z zaparciami. Poza tym odtru-
wa organizm i  łagodzi bóle związane z  artretyzmem i  reumaty-
zmem oraz ma zdolność obniżania poziomu cukru we krwi. 

W postaci naparów czy odwarów z ziela bywa często stosowana 
do płukania gardła i jamy ustnej w stanach zapalnych, do kąpieli 
ziołowej przy oparzeniach, świądzie skóry, łuszczycy i trudno go-
jących się ranach i ropniach. Wspomnianego odwaru lub naparu 
warto także używać do płukania włosów ze skłonnością do wypa-
dania, łojotoku i łupieżu. 

Istnieje jednak szereg przeciwskazań, o których należy pamię-
tać, gdy decydujemy się jej użyć. Niewskazane jest jej stosowa-
nie w przypadku dzieci, zwłaszcza dziewcząt przed 12 rokiem 
życia, kobiet ciężarnych i matek karmiących. Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO) odradza kuracji opartych na koniczynie 
w przypadku osób zażywającymi jednocześnie tamoksifen i inne 
preparaty antyestrogenowe. Zabronione jest też stosowanie jej 
w  przypadku stwierdzonych chorób hormonozależnych. Koni-
czyna łąkowa od dawna wykorzystywana jest także w kuchni. 

Źródła: 
1. Nowak Zbigniew T. 2017. Zioła z Polskich łąk. Wydawnictwo AA. Kraków
2. Lewkowicz- Mosiej T. 2013. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki. Warszawa
3. Angielczyk M., Bączek K., Grzeszpryk A., Osińska E., Przybył J., Rosłon W., 
Szymona J., Weglan Z., 2005. Lecznicze rośliny dziko rosnące. CDR w Brwinowie, 
Oddział w Radomiu

Nasze łąki i pastwiska są prawdziwą skarbnicą najwartościowszych leków przynoszących 
ulgę w różnych chorobach. Jeszcze do niedawna koniczyna łąkowa, znana raczej jako 

czerwona, uznawana była za roślinę pastewną. Ostatnio jednak wzbudza niemałe 
zainteresowanie świata medycyny. Poznajmy zatem jej właściwości zdrowotne.

Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

Koniczyna łąkowa
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Kuchnia i jej tajniki, cz. 2
W trosce o dobre zdrowie i samopoczucie naszych Czytelniczek przedstawiamy porady 

zaczerpnięte z domowych notatek, starych gazet i książek. Warto je przeczytać i - jeżeli 
tylko będzie okazja - zastosować. Przez dziesiątki lat sprawdzały je przecież nasze 
prababki, babki, mamy i ciotki. Przekonajmy się czy i dziś nam pomogą, to nic nie 

kosztuje.

Barbara Soboń
MODR Oddział Radom

Wątróbkę: zanim zaczniesz smażyć najpierw 
mocz pół godziny w mleku, by usunąć wszelkie 
toksyny.

Aby flaki miały ładny kolor: dodaj do nich 
podczas gotowania pół łyżeczki czerwonej, 
słodkiej papryki zasmażonej na maśle lub oleju.

Najlepsza kruszonka do ciasta: 5-6 łyżek 
mąki, 4 łyżki cukru, 50g masła

W 100% bez zakalca: przed ułożeniem owo-
ców na cieście najpierw posmaruj je ubitym 
białkiem, a potem posyp cieniutką warstwą buł-
ki tartej.

Domowy chrzan: dwa korzenie chrzanu, na-
mocz w zimnej wodzie i zetrzyj na tarce o drob-
nych oczkach. Do smaku dodaj trochę soku 
z cytryny, sól i cukier. Przechowuj w lodówce.

Ciasto francuskie zawsze piecz w tempera-
turze 250°C. W niższej temperaturze z ciasta 
wypłynie tłuszcz, a wypiek nie wyrośnie.

Nie łącz w jednej potrawie warzyw zawierają-
cych askorbinazę - aktywny enzym utleniający, 
znajdujący się np. w świeżych ogórkach połą-
czonych z pomidorem, marchwi z chrzanem.

Jak udrożnić odpływ w zlewie? wsypać do 
otworu zlewozmywaka filiżankę sody oczysz-
czonej i zalać wrzątkiem. Powtarzać czyn-
ność raz w tygodniu.

Test świeżości jajek: należy zanurzyć jajko 
w szklance z wodą. Im starsze jajko, tym wię-

cej powietrza dostaje się do środka i bardziej 
unosi się ku górze. Jeśli jajko wypływa na po-
wierzchnię wody- trzeba je wyrzucić.

Sztućce ze stali nierdzewnej nie stracą 
urody, jeśli co jakiś czas potrzymasz je w wo-
dzie po gotowaniu ziemniaków.

Długie, wąskie szklanki i wazony domy-
jesz, jeśli wlejesz do nich mocną solankę i od-
stawisz na dobę.

Wyschnięte rodzynki znów staną się mięk-
kie, gdy włożysz je na pół godziny do soku 
cytrynowego.

Rodzynki przed dodaniem do ciasta należy 
pozbawić szypułek, opłukać i sparzyć wrząt-
kiem, a następnie dokładnie osuszyć i obto-
czyć w mące, co zapobiegnie ich opadaniu na 
spód ciasta.

Cebuli nie przechowujmy razem z ziemnia-
kami, ponieważ wyciąga wilgoć z ziemniaków 
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i powoduje, że szybciej się psują.

Czosnek warto w okresie zimowym spożywać 
na surowo - jego prozdrowotne, antyseptyczne 
działanie będzie intensywniejsze.

Borówki to bogate źródło flawonoidów, które 
przeciwdziałają starzeniu się komórek naszego 
organizmu. Pamiętajmy, surowe owoce, pod-
dane wysokiej temperaturze tracą cenne wła-
ściwości.

Pamiętajmy, aby kiwi nie dodawać do gala-
retki na bazie żelatyny, bo galaretka nie za-
stygnie (zawiera enzymy).

Podczas gotowania marchewki warto dodać 
do niej oliwy lub oleju roślinnego, poprawi to 
wchłanianie przez nasz organizm beta-karote-
nu z tego warzywa.

Pomarańcze jedz razem z białą skórką okala-
jącą miąższ. Jest ona bogata w błonnik.

Jak pozbyć się moli spożywczych? Najpierw 
usuwamy niechcianych gości, później przecie-
ramy półki octem winnym z dodatkiem olejku 
goździkowego. Dodatkowo na półkach rozkła-
damy skórki cytrynowe i pomarańczowe.

Przelicznik miar kuchennych:

bułka tarta - łyżka stołowa: 15g, szklanka: 155g,

cukier - łyżka stołowa: 13g, szklanka: 220g,

cukier puder - łyżka stołowa: 10g, szklanka: 
160g,

fasolka Jaś - szklanka: 200g,

kakao - łyżka stołowa: 6g, szklanka: 100g,

kasza gryczana - łyżka stołowa: 11g, szklanka: 
190g,

kasza jęczmienna - łyżka stołowa: 11g, szklanka: 
180g,

kasza manna - łyżka stołowa: 11g, szklan-
ka:180g,

mak - łyżka stołowa: 10g, szklanka: 170g,

masło - łyżka stołowa: 14g, szklanka: 240g,

mąka - łyżka stołowa: 11g, szklanka: 165g,

mąka ziemniaczana - łyżka stołowa:11g, 
szklanka: 180g,

miód - łyżka stołowa: 22g, szklanka: 360g,

mleko - łyżka stołowa: 15g, szklanka: 255g,

olej - łyżka stołowa: 14g, szklanka: 230g,

ryż - łyżka stołowa: 14g, szklanka: 230g,

sól - łyżka stołowa: 18g, szklanka: 300g,

woda - łyżka stołowa: 15g, szklanka: 250g,

ocet - łyżka stołowa: 16g, szklanka: 230g,

mleko w proszku - łyżka stołowa: 8g, 
szklanka: 120g,

kawa mielona - łyżka stołowa: 8g, szklan-
ka:130g.

Sposób na chrupiące, domowe frytki: 
obrane i umyte ziemniaki kroimy na słup-
ki, wrzucamy na kilka minut do świeżo za-
gotowanej gorącej wody z dodatkiem łyżki 
cukru.

Aby mięso wołowe nie było suche: przed 
pieczeniem moczymy w maślance lub kefi-
rze, najlepiej przez całą noc.

Jak przechować drożdże? Najlepiej w lo-
dówce przez kilka dni pod warunkiem, że 
zostaną zawinięte w pergamin lub folię alu-
miniową.
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Uprawa frezji ogrodowej, część 2
Frezje cenione są nie tylko ze względu na szlachetną, unikatową urodę porównywaną z pięknem 

orchidei, ale także wydzielają intensywny, przyjemny aromat. W języku kwiatów symbolizują 
przyjaźń, zaufanie i niewinność - coraz częściej są też używane przy sporządzaniu wiązanek 

okolicznościowych, a bukiet ślubny z frezji jest marzeniem niejednej panny młodej.

Frezję na glebach lekkich sadzimy płasko. 
Na glebach ciężkich, albo o wysokim poziomie 
wód gruntowych, lepiej jest stosować wznie-
sione rabaty. Gęstość sadzenia bulw zależy od 
odmiany, wielkości bulw i od typu gleby. Bul-
wy o  obwodzie powyżej 6  cm należy sadzić 
co około 10 cm, a  im mniejsze tym gęściej. 
Nie wolno jednak sadzić gęściej niż co 5 cm. 
Głębokość sadzenia zależy od wielkości bulw 
i od typu gleby. Na glebach lekkich sadzi się 
bulwy głębiej, na glebach ciężkich płycej. Na 
glebach lekkich należy sadzić bulwy frezji na 
głębokość 12 cm, mierząc od nasady bulwy, na 
glebach średnich na głębokość 8 - 10 cm, a na 
ciężkich na głębokość około 6 cm. Ta zróżni-
cowana głębokość sadzenia nie ma większego 
wpływu na termin kwitnienia roślin, a jedynie 
ułatwia szybsze pojawienie się roślin na wierz-
chu. Jeśli ściółkujemy miejsce sadzenia moż-
na bulwy sadzić nieco płycej. Mniejsze bulwy 
i  bulwki przybyszowe sadzi się odpowiednio 
płycej, bulwki wielkości groszku zaś wysiewa 
się podobnie jak nasiona. Podczas zasypy-
wania posadzonych bulw trzeba uważać, aby 
znajdowały się w  pozycji pionowej. Bulwy 
przewrócone tworzą krzywe i spóźnione pędy. 
Na bardzo ciężkich glebach wskazane jest zasy-
pywanie ziemią lżejszą, na przykład zmieszaną 
z  torfem, bowiem takie przykrycie znacznie 
ułatwia kiełkowanie bulw. Bulwy frezji sadzi 
się w ogrodzie od końca kwietnia do początku 
maja, wcześniej śledząc prognozy pogody (po 
posadzeniu należy chronić je przed przymroz-
kami). Nie kupujemy niedojrzałych frezji. Tyl-
ko kwiaty o 2 rozwiniętych kwiatach i o wybar-
wionych dużych pąkach będą ładnie kwitnąć 
i dłużej postoją w wazonie.

Rozmnażanie frezji
Frezję teoretycznie da się rozmnażać za 

pomocą nasion, ale jest to proces obar-
czony sporym ryzykiem i na dodatek pra-
cochłonny. Zdecydowanie lepsze efekty 
przynosi rozmnażanie za pomocą cebulek 
przybyszowych pozyskanych przy wyko-
pywaniu bulw. Kiedy w  drugiej połowie 

lata kwitnienie frezji dobiegnie końca, ich 
liście zaczną stopniowo zasychać (koniec 
września - październik). Wtedy bulwy 
należy wykopać, oczyścić od pierwot-
nych bulw - oddzielamy małe przyrośnię-
te bulwy, starając się nie naruszyć tkanki 
rośliny, i  podsuszyć w  ciepłym miejscu, 
a  następnie przechować je przez zimę 
w  pomieszczeniu o  temp. ok. 10-15°C, 
w  przewiewnym miejscu. Wiosną będzie 
można zarówno (stare), jak i nowe bulwy 
posadzić bezpośrednio do ziemi, a już je-
sienią można je umieścić w donicach.

Warto wiedzieć! Bulwy frezji najle-
piej jest sadzić co roku w innym miejscu. 
W  ten sposób zminimalizujemy ryzyko 
ataku chorób i szkodników.

Gatunki i odmiany
• Magic: kwiaty białe,
• Micheli: kwiaty czerwone,
• Panda: kwiaty czerwone,
• Spitfire: kwiaty niebieskie,
• Super Freesia: kwiaty w wielu barwach,
• Juno: wysoka, z dość dużymi (do 7 cm) 
podwójnymi kwiatami o słabym aromacie. 
Różnorodność późnego kwitnienia.
• Mars: 80 cm wysokości, z 3 szypułkami, 
nie podwójne kwiaty, zebrane w  kwiato-
stany po 8-9 sztuk, odmiana o  średnim 
okresie kwitnienia.
• Romans: 80 cm wysokości, z  3-4 szy-
pułkami i  dużymi podwójnymi kwiatami  
(w kwiatostanie jest ich 9-10). Odmiana 
średnio wczesna.
• Valentine: ponad 90 cm wysokości, z du-
żymi nieprzyjemnymi kwiatami. Różno-
rodność średniego terminu kwitnienia
• Frost: wysokość wynosi około 80 cm, 
z 2-3 trwałymi szypułkami i 8-10 nie po-
dwójnymi kwiatami w kwiatostanie. Róż-
norodność średniego terminu kwitnienia.
• Kardynał: roślina wysoka, zwykle z trze-
ma szypułkami, z 9-10 dużymi kwiatami. 
Średnio wcześnie.

Choroby frezji
Niekiełkowanie bulw: przyczyną jest 

zbyt niska temperatura (poniżej 20°C) 
przy przechowywaniu bulw.

Skamieniałość bulw: niektóre bulwy po 
okresie składowania stają się szarobiałe 
i  twarde. Przyczyną jest niewłaściwe ich 
przechowywanie, a  zwłaszcza zbyt mała 
wilgotność powietrza powodująca utra-
tę wilgoci przez bulwy. Najłatwiej ulegają 
skamienieniu bulwy przedwcześnie zebra-
ne, przez co niedojrzałe.

Obumieranie liści, zwłaszcza młodych: 
przyczyną obumierania liści może być 
spadek temperatury poniżej 0°C, co zda-
rza się przy uprawie ogrodowej.

Żółta barwa liści i słabe ich wykształ-
cenie: przyczyną wymienionego zjawiska 
są prawdopodobnie zbyt niskie tempe-
ratury i  niedobór światła. Szczególnie 
podatne pod tym względem są odmiany 
letnie. Zapobiegać można przez dobór od-
powiednich odmian (do uprawy w ogro-
dzie wybieramy odmiany wczesne) i upra-
wę ich w dobrze przepuszczalnej glebie.

Słaby wzrost roślin: występuje zwykle 
podczas lata. Przyczyną może być nad-
mierna susza i niedobór pokarmów. Słaby 
wzrost roślin obserwujemy również pod-
czas chłodów i nadmiernych opadów.

Zbyt szybki i wybujały wzrost: wywołany 
bywa zbyt silnym nawożeniem azotowym.

Zasychanie pąków kwiatowych: najczę-
ściej występuje pod wpływem zbyt wyso-
kich temperatur podczas wykształcania 
kwiatów. Przy małej intensywności światła 
zasychanie pąków występuje ostrzej. Ule-
gają temu przede wszystkim pąki kwia-
tów ostatnich, a więc znajdujących się na 
szczycie kwiatostanu.

Niezakwitanie roślin: przyczyną może 
być zbyt wysoka, dochodząca do 20°C 
temperatura w okresie wzrostu roślin, jak 
również niewłaściwe temperatury podczas 
składowania bulw.
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Z dobrym sporządzeniem sianokiszonki 
wiążą się koszty żywienia stada oraz utrzy-
manie jego zdrowotności. Jednym ze spo-
sobów ich obniżenia jest produkcja paszy 
we własnym zakresie.

Przyjmuje się, że optymalny termin 
koszenia łąk przypada tuż przed termi-
nem kłoszenia traw. Jeśli na łące wystę-
puje kilka gatunków traw, uwzględniamy 
czas kłoszenia gatunku występującego 
najliczniej. W polskich warunkach termin 
pierwszego pokosu przypada na drugą po-
łowę maja i oprócz tego, że sprzyja wydaj-
ności, gwarantuje również większy zbiór 
w drugim pokosie. Bydło chętnie spożywa 
pokarm wysokoenergetyczny, o dużej ilo-
ści białka, nie bez znaczenia pozostają po-
nadto jego walory smakowe, bowiem taka 

Odpowiednio sporządzona sianokiszonka gwarantuje zdrowie zwierząt, ich wysoką 
mleczność oraz obfite przyrosty masy. Na jej ilość i jakość wpływają dobrze prowadzone 
łąki, a to z kolei przekłada się na zasobność portfeli hodowców. Jak można jednocześnie 

zapewnić zadowolenie hodowcy i wysoką wartość paszy?

Karol Guzek
MODR Odział Radom

pasza bogata jest w  składniki mineralne 
i witaminy.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest wy-
sokość koszenia. Z  reguły kosimy dość 
nisko, aby uzyskać jak najwyższy plon. 
Należy jednak pamiętać, aby nie kosić 
traw przy samej ziemi - zbyt niski pokos 
powoduje, że trawa nie może się zregene-
rować, zbyt wysoki z kolei utrudnia wzrost 
młodych pędów. Za optymalną wysokość 
koszenia przyjmuje się nie mniej niż 5 cm, 
licząc od powierzchni ziemi. 

Po zabiegu koszenia należy jak najszyb-
ciej rozrzucić trawę za pomocą przetrzą-
sarki - pozostawienie jej na dłużej stwarza 
zagrożenie fermentacji. W przypadku za-
kiszania materiału w  pryzmie lub silosie 
zawartość suchej masy powinna wynosić 

30-35%, w belach około 45%. Bardzo waż-
ne jest, aby nie doprowadzić do przesusze-
nia (łamanie się źdźbła).

Istotnym czynnikiem procesu zakisza-
nia (szczególnie w pryzmach, silosach) jest 
szybkość. Aby zapobiec procesowi fermen-
tacji i zagrzaniu balota, rozpoczęta pryzma 
powinna być zebrana w terminie do 2 dni. 
Podczas zbioru należy również pamiętać 
o  prawidłowej obróbce - odpowiednim 
ustawieniu maszyny zbierającej. Skoszona 
masa nie może być zanieczyszczona, ma-
szyna nie może swoimi elementami zrywać 
ziemi. Nie bez znaczenia jest także stopień 
zbicia balotów oraz odpowiednie zbicie na 
pryzmie. Luźny materiał będzie się psuł, nie 
będzie smaczny dla bydła, a  w skrajnych 
przypadkach nie powinien być podawany.

Prawidłowe sporządzanie sianokiszonki

Ciemnozielone, łamliwe pędy kwiato-
stanowe: objawy te, jak również wadliwe 
wykształcenie kwiatostanów, są wywołane 
przenawożeniem azotem lub niedoborem 
magnezu.

Choroby grzybowe i bakteryjne
Szara pleśń mieczyków - występuje na 

frezji uprawianej w  ogrodzie, powodując 
czerwonoszare zabarwienie roślin sięga-
jące aż po bulwy. W  następstwie choro-
by bulwy obumierają, a  na ich przekroju 
widoczna jest brązowa tkanka. Chorobie 
można zapobiec unikając sadzenia frezji 
na nieprzepuszczalnych i  bardzo wilgot-
nych glebach.

Szara pleśń - choroba ta pojawia się naj-
częściej jesienią lub podczas chłodnych 
i  wilgotnych dni. Objawia się wystąpie-
niem brunatnoszarych plam oraz gniciem 
tkanek liści i kwiatów. W takim wypadku 
mogą pomóc tylko fungicydy.

Czarna plamistość - objawia się wy-
stąpieniem początkowo żółtych, później 
czerniejących plam na liściach. Pojawieniu 
się jej sprzyja nadmierna wilgotność gleby 

oraz niedobór wapnia i  fosforu. Zwalcza-
my przez opryskiwanie Miedzianem.

Choroby wirusowe
Mozajka frezji - początkowo na liściach 

występują ciemnozielone przebarwienia 
oraz małe, jasne, wodniste plamy. Wokół 
tych jasnych plamek po pewnym czasie 
tworzą się ciemne obwódki, a tkanka w ich 
środku staje się pergaminowa.

Biała smugowatość - choroba wystę-
puje rzadziej niż mozaika. Najpierw tylko 
na brzegach liści, a  nieco później na całej 
blaszce liściowej widać smugi i plamy, po-
czątkowo jasnożółte i żółtozielone, później 
brązowiejące. Wzrost rośliny jest zahamo-
wany. Pędy kwiatostanowe są bardzo czę-
sto zupełnie bezwartościowe, bowiem ich 
kwiaty ulegają wyraźnemu zniekształceniu 
czyli są mniejsze, węższe, nie otwierają się, 
a  ponad płatki wyrastają pręciki i  szyjka 
słupka.

Oba wirusy przenoszone są przez mszy-
ce, które w  związku z  tym trzeba bez-
względnie i wcześnie zwalczać.

Szkodniki frezji
Mszyce - występują najczęściej na młodych 
pędach i kwiatostanach. Ze względu na nie-
bezpieczeństwo przenoszenia przez nie cho-
rób wirusowych trzeba je zwalczać.
Przędziorek chmielowiec - powoduje osła-
bienie roślin, bo przy słabym porażeniu wy-
stępują na liściach frezji białe plamy, a przy 
bardzo silnym bieleją i giną całe rośliny.
Wciornastek tytoniowiec - wywołuje na li-
ściach srebrzyste smugi z czarnymi punk-
tami oraz przebarwienia kwiatów.
Drutowce - niszczą młode liście, korzenie 
i  bulwy. Jeśli występują niezbyt licznie, 
wystarczy wykładać kawałki ziemniaków 
jako pułapki chwytne.

Źródła:
1. Ulanowski K. Ogród z  pasją. Rośliny ozdobne. 
[Warszawa 2016].
2. http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,638,57370809,57926898.
html
3. „Frezja” – Krystyna Kukułczanka PWRiL
4. Uprawa roślin ozdobnych. Podręcznik dla studen-
tów akademii rolniczych. Warszawa 1984.
5. „Kwiaty cięte uprawiane pod szkłem i folią – praca 
zbiorowa”
6. „Kwiaty od A do Z” Krystyna Oszkinis
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Już na wstępie ustawy o podatku rolnym [1] czytamy, że opodat-
kowaniu nim podlegają „grunty sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako użytki rolne (…)”. Z tego zdania zapamiętaj-
my przede wszystkim słowa: „sklasyfikowane” oraz „użytki rolne”. 
Jak się za chwilę okaże, te z pozoru niewinne pojęcia wprowadzą 
nas w  wielki świat. Świat map, czyli prób graficznego odwzoro-
wania fragmentów powierzchni ziemskiej oraz w świat ukryty dla 
oka, odsłaniający swe tajemnice po wbiciu w ziemię szpadla. Mam 
tu na myśli glebę i jej cechy wpływające na potencjał produkcyjny 
gospodarstwa. Czytając dalej ustawę napotykamy na „hektar prze-
liczeniowy”. Prawdopodobnie większość z Was wie, o co chodzi. 

Jak duży jest hektar?
Ze szkoły pamiętamy, że jednostką podstawową długości 

w układzie SI jest metr („m”). Pole powierzchni danego obszaru 
podajemy w metrach kwadratowych („m2”). W rolnictwie i leśnic-
twie mamy jednak zwykle do czynienia z powierzchniami stosun-
kowo dużymi, dlatego tutaj stosuje się inną jednostkę - ar („a”). 
Jeden ar to pole powierzchni kwadratu o boku 10 m, czyli 1 a = 100 
m2. Hektar zaś powstał z połączenia dwóch członów: przedrostka 
„hekto”, co w układzie SI oznacza mnożnik 100, oraz słowa „ar”. 
Gdyby zatem pomnożyć hekto (100) razy ar (100 m2) otrzymamy 
10 000 m2. Uwaga! Pole powierzchni działki w różnych dokumen-
tach może być wyrażone w hektarach z dokładnością do jednego 
metra kwadratowego lub z dokładnością do jednego ara. Dla tej 
samej działki zapis powierzchni może wyglądać tak:
• 2,5694 ha (to z dokładnością do 1 m2), lub 
• 2,57 ha (to z dokładnością do 1 a). 

Wynika to między innymi ze zmieniających się przepisów oraz 
postępu technicznego. Dzisiaj dysponujemy bardzo dokładny-
mi urządzeniami pomiarowymi. A  jak było kiedyś? Dla docie-
kliwych mam zadanie: co to jest pręt chełmiński? Kto poszuka 
i znajdzie, ten będzie wiedział, co to jest morga. Przy okazji warto 
wybrać się na wycieczkę do Chełmna, gdzie na ścianie ratusza 
znajduje się wzorzec pręta w postaci metalowej sztaby.

Każda gleba daje inny plon, czyli Polska A, B, C i D
Liczba hektarów przeliczeniowych ustalana jest na podstawie po-

wierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewiden-
cji gruntów i budynków, z uwzględnieniem położenia gruntu w od-
powiednim okręgu podatkowym. Wracamy zatem do znaczenia 
słów „sklasyfikowane” oraz „użytki rolne”. Ustawa Prawo geodezyjne 
i kartograficzne [2] mówi, że gleboznawcza klasyfikacja gruntów to 
podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produk-

cyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb. Szczegółowy 
podział użytków gruntowych, w tym użytków rolnych, zawiera jed-
no z  rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. Wszystkie 
potrzebne dane znajdziemy zatem w wypisie z ewidencji gruntów 
i  budynków. Znając powierzchnię działki i  wiedząc, jakie użytki 
obejmuje, potrzebujemy jeszcze informacji o tym, w którym z czte-
rech okręgów podatkowych znajduje się nasze pole. Cztery okręgi 
podatkowe zostały wprowadzone w  celu zróżnicowania obciążeń 
podatkowych dla gospodarstw położonych w  różnych regionach 
kraju (inny np. klimat i zasobność portfeli nabywców) oraz w róż-
nej odległości od rynków zbytu. Można ten zabieg potraktować jako 
próbę wyrównania szans wśród producentów. Dokładnie chodzi 
o wymienione w ustawie o podatku rolnym [1]:
• warunki ekonomiczne,
• warunki produkcyjno-klimatyczne.

W efekcie, co wynika z tabeli przeliczników (Tabela 1), rolnicy 
posiadający grunty porównywalne pod względem klasy bonita-
cyjnej, ale położone w różnych okręgach podatkowych, będą pła-
cili podatek rolny w innej wysokości. Wykaz gmin i miast zaliczo-
nych do poszczególnych okręgów podatkowych zawiera tabela 
stanowiąca załącznik do Rozporządzenia [3]. Wydał je minister 
właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym 
do spraw rozwoju wsi oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. Warto wiedzieć, że zarówno sejmik wojewódz-
twa, jak i rada gminy mogą - pod pewnymi warunkami - doko-
nywać zmian w zaliczaniu gmin i wsi do okręgów podatkowych.

Kalkulatory w dłoń i liczymy!
Liczbę hektarów przeliczeniowych otrzymujemy po przemno-

żeniu liczby hektarów fizycznych (według ewidencji gruntów) 
przez przelicznik odpowiedni dla naszego okręgu podatkowego 
i klasy użytków, odczytany z poniższej tabeli:

Dla gruntów pod sadami, stawami, gruntów zadrzewionych 
i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz 
gruntów rolnych zabudowanych, hektary przeliczeniowe oblicza 
się według instrukcji zawartej w omawianej ustawie [1]. Mimo, że 
naliczenia podatku dokonuje właściwy organ, warto znać zasady 
obliczeń, pomyłki przecież zdarzają się każdemu. 

Ostatni element układanki
To średnia cena skupu żyta, ustalana na podstawie komunika-

tu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat ten jest 
ogłaszany w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku po-
przedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wyliczana 
jest na podstawie danych za 11 kwartałów poprzedzających kwar-
tał poprzedzający rok podatkowy. Jak łatwo się domyślić chodzi 
o to, aby chwilowe wahania cen skupu nie wpływały istotnie na 

Igor Zawadka
MODR Oddział Radom

Po d a t e k  r o l n y
W dzisiejszych rozważaniach nad podatkiem rolnym omówię szerzej niektóre pojęcia 

dotyczące tego podatku, występujące w przepisach prawa. Proszę traktować ten materiał nie 
jako wykład, lecz jako zachętę do osobistego zapoznania się z ustawą i rozporządzeniami.
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ostateczny wynik. Także i  w tym przypadku samorząd lokalny 
ma coś do powiedzenia. Rady gmin są uprawnione do obniżenia 
cen skupu określonych przez Urząd Statystyczny, przyjmowanych 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Ile tego żyta?
W zależności od tego, dla jakich gruntów obliczany jest poda-

tek, brana jest równowartość pieniężna 2,5 q lub 5 q żyta, obli-
czona według wcześniej ustalonej średniej ceny skupu. Na wszel-
ki wypadek przypomnę, że symbol „q” odnosi się do jednostki 
miary masy nazywanej „kwintal”. Jeden kwintal odpowiada 100 
kilogramom, czyli jednej decytonie (1 dt). A jeżeli na targu ktoś 
chce kupić metr ziarna, to ma na myśli właśnie kwintal.

Czy to już wszystko?
Aby ustalić wysokość podatku rolnego - tak. Mamy wszystkie 

wielkości potrzebne do obliczeń, wystarczy pomnożyć je przez 
siebie. Poniżej przedstawiam wzór do zastosowania. Należy 
pamiętać, że „powierzchnia” to nasze hektary przeliczeniowe, 
a „masa żyta” (2,5 q lub 5 q) odnosi się do każdego hektara, dlate-
go wyraziłem ją w jednostkach [q/ha].
podatek [zł] = powierzchnia [ha] * masa żyta [q/ha] * cena skupu [zł/q]

Zatem obliczyliśmy podatek, ale dobrnęliśmy dopiero do arty-
kułu 6 ustawy o podatku rolnym [1]. Przed nami jeszcze kilkana-
ście kolejnych artykułów, w tym kilka dotyczących zwolnień i ulg 
podatkowych. Myślę, że to już raczej temat na osobny artykuł. 

Źródła: 
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1256 ze zm.,
2. Ustawa z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne, t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 276, ze zm.,
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zalicze-
nia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych, Dz.U. z 2001 r. 
Nr 143 poz. 1614.

Tabela 1. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

Rodzaje użytków rolnych: Grunty orne Łąki i pastwiska

Okręgi podatkowe I II III IV I II III IV

Klasy użytków rolnych Przeliczniki

I 1,95 1,80 1,65 1,45 1,75 1,60 1,45 1,35

II 1,80 1,65 1,50 1,35 1,45 1,35 1,25 1,10

IIIa 1,65 1,50 1,40 1,25

III 1,25 1,15 1,05 0,95

IIIb 1,35 1,25 1,15 1,00

IVa 1,10 1,00 0,90 0,80

IV 0,75 0,70 0,60 0,55

IVb 0,80 0,75 0,65 0,60

V 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15

VI 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,15 0,10 0,05

Ogłoszenia drobne

Kupię: ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3 metrowy, 
formownicę do redlin ziemniaków.

tel. 795 807 728

Kupię: kombajn Bizon BS, sortownik i kombajn 
do ziemniaków, ciągnik Zetor, siewnik i przyczepę Pronar.

tel. 790 318 118

Kupię: rozsiewacz Amazone, pług Kverneland 4-skibowy, 
opryskiwacz Pilmet 2000-2500 l i kosiarkę bijakową.

tel. 511 924 809

Sprzedam: działka rolno-budowlana 3000 m2. Zabudowana 
dom + budynek gospodarczy, blisko las, możliwość zabudowy. 

Wólka Soseńska, gm. Mordy, pow. Siedlce

tel. 575 644 931

Zatrudnię: kombajnistę na żniwa z noclegiem.

tel. 790 318 118

Kupię: wszelkie grunty rolne, nieużytki, odłogi, tereny zakrza-
czone na terenie gminy Mordy, preferowany obręb Czepielin, 

Czepielin Kolonia bądź w pobliżu.

tel. 734 125 208
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Wypalanie traw nie poprawia jakości 
gleby, a wręcz przeciwnie przyczynia się do 
obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości 
gruntów. Powoduje wyjałowienie i zubo-
żenie gleby,  ponieważ zostaje wypalona 
warstwa próchnicy. Zmniejsza się jej zdol-
ność do retencji wody, a  także następu-
je zniszczenie flory bakteryjnej odpowie-
dzialnej za asymilację azotu z atmosfery.

Gleba pozbawiona jest możliwości wzbo-
gacania w  materię organiczną i  oczyszcza-
nia z herbicydów i pestycydów. Niemożliwe 
staje się właściwe napowietrzenie gleby, stąd 
zachodzą w  niej niekorzystne dla wszelkich 
procesów biochemicznych zjawiska (procesy 
tlenowe przechodzą w beztlenowe). Wypala-
nie traw przyczynia się także do wyginięcia 
największych sprzymierzeńców rolnika.

Pożar (temperatura gleby podnosi się do 
ok. 1000 °C), powoduje śmierć dżdżownic, 
które użyźniają ziemię, biedronek zjadających 
mszyce czy mrówek pomagających rolnikom 
walczyć ze szkodliwymi owadami. Giną pła-
zy (żaby, ropuchy, jaszczurki), drobne ssaki 
i gryzonie. Proceder wypalania jest szczegól-
nie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakła-
danych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach 
krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych 
w pobliżu skupisk drzewostanów może skut-
kować śmiercią dużych zwierząt leśnych.

Płomienie zabijają pszczoły i trzmiele – 
co powoduje zmniejszenie liczby zapylo-
nych kwiatów, a w konsekwencji obniże-
nie plonów roślin. Ofiarami stają się także 
pożyteczne zwierzęta kręgowe jak płazy 
i gady oraz większe zwierzęta leśne, takie 
jak sarny, jelenie czy dziki.

Ogień i temperatury nim wywołane sta-
nowią zagrożenie również dla osób wypa-
lających połacie traw  (możliwość dozna-
nia zawału serca lub udaru termicznego).

Konsekwencje wypalania traw 
dla rolników

Zakaz wypalania gruntów rolnych to je-

Rokrocznie w Polsce występuje problem związany z wypalaniem traw. Mimo ostrzeżeń, 
kar i widocznych, tragicznych skutków tego procederu, wiele osób uważa, że to doskonały 
sposób na użyźnienie gleby. Wypalanie wciąż jeszcze wpisuje się w tradycję wiosennych 
porządków i wynika z mylnego przekonania, że jest to najlepszy sposób na pozbycie się 

suchej roślinności oraz poprawę jakości gleby.

Wypalanie traw - tragiczne skutki

den z  warunków, których zobowiązani są 
przestrzegać rolnicy ubiegający się o  płat-
ności bezpośrednie oraz niektóre płatności 
w ramach PROW 2014-2020, np. płatności 
rolnośrodowiskowo-klimatyczne.  Nieprze-
strzeganie tego wymogu może dopro-
wadzić do zmniejszenia ww. płatności, 
o  które ubiega się rolnik, o  minimum 
5%. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik 
w przypadku, gdy świadomie wypala grunty 
rolne. Wówczas całkowita kwota należnych 
mu płatności może być obniżona nawet o 25 
%, a w skrajnych przypadkach, np. stwierdze-
nia rozległego i dotkliwego w skutkach wypa-
lania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić 
rolnika całej kwoty ww. płatności za dany rok.

Susza a nieostrożność ludzi
Jak informuje oficer prasowy Mazowiec-

kiego Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol 
Kierzkowski: „Brak opadów deszczu oraz 
ciepła i słoneczna pogoda sprzyjają powsta-
waniu pożarów w  lasach oraz traw na te-
renie woj. mazowieckiego. Niestety, niemal 
wszystkie pożary spowodowane są umyślny-
mi podpaleniami oraz nieostrożnością ludzi 
przebywających w  pobliżu terenów leśnych 
oraz na łąkach i nieużytkach rolnych”.

Działania gaśnicze jednostek straży 
pożarnej

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na 
ich charakter i  zazwyczaj duże rozmiary, 
angażują znaczną liczbę sił i  środków ra-
towniczych. Każda tego typu interwencja 
to poważny wydatek finansowy. Strażacy 
zaangażowani w gaszenie pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego w innym miej-
scu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyśl-
ność ludzi związaną z  wypalaniem traw, 
nie dojadą z  pomocą na czas tam, gdzie 
będą bardzo potrzebni.

Rok 2020
Niestety ten rok jest bardzo palnym okre-

sem w  historii woj. mazowieckiego.  Od 
1 stycznia 2020 roku powstało już ponad 
4700 pożarów traw oraz 1100 pożarów 
w lasach. Tylko w kwietniu tego roku ma-
zowieccy strażacy uczestniczyli w  ponad 
2700 pożarach traw oraz przy 976 pożarach 
w  lasach.  Najwięcej zdarzeń związanych 
z  pożarami traw powstało na terenie po-
wiatu radomskiego - 580, wołomińskiego 
- 464 oraz piaseczyńskiego - 455. 

Wyjątkowo dużo pożarów traw i lasów od-
notowano w 2019 roku (8964 - trawy i 2596 - 
lasy) oraz w 2015 roku, kiedy powstało 12151 
pożarów traw oraz 3462 pożarów lasów. Pla-
ga pożarów traw dotknęła woj. mazowieckie 
w 2012 roku, wówczas strażacy interwenio-
wali przy 12045 pożarach traw oraz przy 
dwóch tysiącach pożarów w lasach.
 
Kary za wypalanie traw: areszt, grzywna, 
pozbawienie wolności do 10 lat

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Ustawy o ochro-
nie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) 
zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i  szuwa-
rów. W art. 131 pkt 12 ww. ustawy wskazuje 
się, że kto dopuści się ich wypalania podlega 
karze aresztu albo grzywny. Ponadto art. 163 
§ 1 pkt 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 Nr 
88 poz. 553) stanowi, że kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wie-
lu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.
 
Opracowanie: Wojciech Asiński
MODR Warszawa
 
Źródła:
Kampania społeczna PSP „STOP pożarom traw”
MRiRW
Kalendarz rolników.pl
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Kilkanaście tysięcy kilometrów odległości, dwie różne półkule, kultury, język. Mimo 
znaczących różnic i położenia, już wiele lat temu na kontynencie Południowej Ameryki, 

pojawili się Polacy. W XIX wieku, celem poznania tych terenów, wyruszyli w jej kierunku 
polscy badacze i podróżnicy. 

Monika Kuchnio

Polskie akcenty w Ameryce Łacińskiej
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W odległych krajach przyszłość upatrywali dla 
siebie także inżynierowie i technicy. Natomiast za 
emigracją ekonomiczną i związanym z nią maso-
wym napływem Polaków za ocean stali głównie 
chłopi i robotnicy.

Za jednego z  pierwszych Polaków, którzy po-
jawili się w  Ameryce Południowej, uznaje się 
Krzysztofa Arciszewskiego. Przyszły podróżnik 
i generał urodził się pod koniec XVI wieku. W la-
tach młodzieńczych udał się do Niderlandów, 
gdzie jego umiejętności przywódcze szybko zo-
stały zauważone przez przełożonych. Ci z  kolei, 
chcąc wykorzystać jego talent, wysłali go do walk 
w Brazylii. Arciszewski odniósł tam szereg zwy-
cięstw, a za swoje sukcesy uzyskał zaszczytny ty-
tuł wicegubernatora Brazylii. 

Kolejnym polskim akcentem w historii Amery-
ki Południowej byli polscy legioniści, którzy wal-
czyli na Haiti z  rozkazu Napoleona Bonaparte. 
Na wyspę dotarło około 5 tysięcy Polaków. Wielu 
z  nich zginęło w  wyniku walk, chorób czy nie-
sprzyjającego klimatu. Jednak ci, którzy przeżyli, 
z reguły osiedlili się tam już na stałe. Najbardziej 
znaną „z polskości” do dziś pozostaje osada Ca-
zale. 

Kolej Malinowskiego

Dwa powstania w XIX wieku, które zakończyły 
się niepowodzeniem, stanowiły istotny argument 
do poszukiwań nowego miejsca do życia. Grupa 
powstańców, która postanowiła udać się na emi-
grację, nie była duża, tworzyły ją raczej jednostki. 
Byli to głównie ludzie dobrze wykształceni, inte-
ligentni. Wśród nich znalazł się inżynier Ernest 
Malinowski - Polak i bohater narodowy. Jednak 
nie polski, ale peruwiański. Późniejszy wykładow-
ca na jednym z uniwersytetów w Limie oraz dzia-
łacz społeczny urodził się na Wołyniu, a w wieku 
12 lat walczył w  powstaniu listopadowym. Po 
ukończeniu słynnej paryskiej uczelni technicznej, 
udał się do Peru. Malinowski znacznie przyczynił 
się do rozwoju kraju, rozbudowując infrastruk-
turę. Inżynier zajął się także budową fortyfikacji, 
które zapewniły Peruwiańczykom zwycięstwo 
w  walce z  Hiszpanią. Jednak jego największym 
przedsięwzięciem była budowa kolei transandyj-
skiej. Kolei, której najwyższe punkty znalazły się 
na wysokości prawie 5000 m, a  ukształtowanie 
terenu wymagało budowy licznych mostów oraz 
tuneli. „Najwyższe jego elementy leżą na wyso-
kości 4579 metrów n.p.m. Licząca niecałe 220 
kilometry trasa zawiera 62 tunele, których łączna 
długość to około 6000 metrów. Najdłuższy tunel 
liczy 1200 metrów.1” Choć XIX-wieczni eksperci 
wątpili w powodzenie i możliwość zrealizowania 
tego projektu, prawie 150-letnia kolej istnieje 
i służy mieszkańcom do dzisiaj. 

Chłopi w ziemi obiecanej

Pod koniec XIX wieku liczną, około 60-tysięczną, grupą emigru-
jącą do Ameryki Południowej, byli chłopi. Trudna sytuacja w Polsce 
w tamtym okresie, zmusiła ich do opuszczenia kraju i poszukiwania 
lepszego życia na innym kontynencie. Bieda, często głód, brak ziemi 
pod uprawę w przeludnionej wtedy Europie sprawiły, że chłopi po-
dejmowali trudną, niebezpieczną drogę przez ocean. Emigranci uda-
wali się głównie do Brazylii oraz Argentyny ze względu na ogromne 
terytoria tych krajów, a jednocześnie niewielką ilość mieszkańców. 
Choć mogli tam liczyć na duże wsparcie, rzeczywistość wyglądała 
nieco inaczej, niż wyobrażali ją sobie przed wyjazdem. W tamtym 
czasie na terenach polskich krążyła tzw. „brazylijska gorączka”, bę-
dąca legendą o  terytorium za oceanem. Wieść głosiła, że Brazylia 
jest krainą mlekiem i miodem płynącą, a chłopi za darmo otrzymują 
ziemię od królowej. Po dotarciu na miejsce najczęściej okazywało 
się, że imigranci muszą najpierw sami wybudować sobie dom oraz 
wykarczować gęsty las, aby móc wykorzystać teren pod uprawę. 
Niespodziankę stanowiły również rośliny. Chłopi zajęli się uprawą 
nieznanych sobie dotąd manioku czy ostrokrzewu paragwajskiego. 
Najważniejsze było jednak to, że mieli na czym pracować, a wspo-
mniane trudności okazały się możliwe do pokonania, ponieważ wie-
lu z nich udało się przetrwać. 

Dramat polskich dziewcząt

W skali masowej emigrowały również z terenów polskich mło-
de dziewczęta, których historie zwykle kończyły się bardzo smut-
no. Dzięki zapewnieniom pośredników o  lepszym bycie, pracy 
czy mężu za oceanem, rodziny wspomnianych kobiet decydowa-
ły się na wysłanie ich do Brazylii czy Argentyny. Na miejscu rze-
czywistość wyglądała, niestety, zupełnie inaczej. Dziewczęta były 
zwykle zmuszane do prostytucji. Imigrantki, z  racji polskiego 
pochodzenia, nazywano polacas. Jednak z czasem tym mianem 
zaczęto określać generalnie prostytutki. Polskie kobiety, przyby-
wające do Brazylii i zajmujące się nierządem, kojarzono na tyle 
silnie z tym zajęciem, że Polka (hiszp. polaca) z zasady musiała 
oznaczać prostytutkę. Kiedy ten ogromny, nielegalny proceder 
nareszcie się zakończył, trzeba było wymyślić inne określenie na 
kobietę polskiej narodowości w  tamtym regionie. Nawet teraz, 
głównie w  Brazylii, bezpieczniej jest użyć określenia poloneses, 
zamiast dawnego polaca, uznawanego za obelgę. 

Ostatnią masową falę emigracyjną…

… stanowili żołnierze, którzy po II wojnie światowej szukali 
dla siebie nowego miejsca do życia. Wybierali głównie Brazylię 
i Argentynę, a w nich z reguły ośrodki miejskie. W zaledwie kil-
ka lat po ich przybyciu do Buenos Aires nietrudno było natknąć 
się w mieście na polskie sklepy, lokale usługowe, kluby czy sto-
warzyszenia. Aktywnie angażowali się także w życie towarzyskie 
i kulturalne. 

Źródła:
1. https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1934614,1,latyno-polacy-co-robi-
li-w-ameryce-poludniowej.read
2. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1554794,Krzysztof-Arciszewski-
-pierwszy-Polak-w-Brazylii
3. http://www.pbc.uw.edu.pl/6504/1/Polacy_Ameryka_Poludniowa.pdf
4. Michał Apollo, Rafał Lasyk, Renata Rettinger, Wielcy polscy podróżnicy, od-
krywcy i zdobywcy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kra-
ków 2017.

1 https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/792949,Er-
nest-Malinowski-zbudowal-najwyzsza-kolej-swiata
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Hodowla perliczek na terenie Europy i Ameryki jest prowadzona od kilku stuleci, zarówno w formie 
ptaka ozdobnego, jak i użytkowego. W hodowlach są trzy odmiany barwne: szara z licznymi białymi 
kropkami, srebrno-niebieska oraz biała. 

Charakterystyczną cechą ptaków jest okrągła budowa ciała i mała, niemal łysa głowa z niebieskimi 
policzkami i czerwonym podgardlem. Szczyt głowy zdobi dodatkowo czerwony albo żółty wyrostek. 
Wszystko to sprawia, że perliczka wygląda bardzo egzotycznie. 

Z natury jest niezwykle żywiołowa i bojaźliwa, ale ma zdolność łatwej adaptacji w nowych warun-
kach. Kolejną charakterystyczną cechą perliczek jest ich przeraźliwy krzyk, który przypomina trąbie-
nie. 

Nie ma szczególnych wymagań 

W Polsce perlice doskonale przystosowały się do warunków środowiska, znakomicie sprawują się 
w systemie ekstensywnym i gospodarstwach agroturystycznych. Dobrze wykorzystują zasoby pobli-
skich łąk i nie trzeba ich ograniczać żadnymi ogrodzeniami - na noc zawsze wracają do pomieszczeń. 
Można je utrzymywać z innymi gatunkami drobiu domowego, ale nie zaleca się krzyżowania różnych 
odmian, ponieważ mogą zaniknąć cechy osobnicze (upierzenie, pokrój).

Perlica jest gatunkiem nie wymagającym pod względem warunków hodowlanych. Temperatura po-
mieszczeń (szop, wolier, starych obór) nie powinna w zimie spadać poniżej 0°C, ale jeśli tak się stanie, 
to zwierzęta doskonale sobie poradzą. Wewnątrz powinny znajdować się grzędy, karmidła, poidła 
i gniazda. Perlice nie preferują żadnej szczególnej ściółki, stosuje się tę najbardziej chłonną i łatwą do 
sprzątania - słomę, wióry, siano.

Perliczki domowe wywodzą się od dzikich przodków pochodzących z Afryki, głównie  
z Nowej Gwinei, Madagaskaru i Półwyspu Arabskiego. Perliczka, z uwagi na swoje 

afrykańskie korzenie, często jest nazywana kurą afrykańską lub kurą gwinejską. Nazwa 
„perlica” wzięła się od charakterystycznego wzoru na upierzeniu perliczki perłowoszarej - 

szare tło, a na nim drobne, białe kropki przypominające perły.

Zapomniana perliczka

Bożena Kisielińska
MODR Oddział Siedlce
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Karmienie nie jest problemem

W żywieniu perlic bardzo ważny są: bilans białka, tłuszczu, aminokwasów, wita-
min oraz składników mineralnych. W literaturze dotyczącej żywienia tych ptaków 
można się natknąć na zalecenia żywieniowe identyczne jak dla kur. Dominują pa-
sze pochodzenia roślinnego - ziarna zbóż (pszenica, żyto jęczmień, owies, kuku-
rydza), nasiona roślin motylkowatych (groch, bobik, łubin), ześrutowane ziarna 
roślin oleistych (len, rzepak, słonecznik). Duży udział w paszy stanowią parowane 
lub gotowane ziemniaki, buraki i marchew.

Kilkadziesiąt lat temu perliczki można było spotkać powszechnie na wsiach. 
Ceniono łatwość ich hodowli i niewielkie koszty utrzymania, ale przede wszyst-
kim ... 

Smaczne mięso, wartościowe jaja 

Mięso rzeczywiście ma bardzo delikatny smak - podobny do dziczyzny. Jednak 
w dobie rozmaitych diet, chorób i zdrowego stylu życia, to nie jedyny atut.

Perliczka jest chudym drobiem (chudszym niż kurczak czy indyk), a jej wartość 
energetyczna to jedynie około 160g na 100g mięsa. Jest zatem idealna przy dietach 
wysokobiałkowych, cukrzycowych, niskotłuszczowych czy odchudzających. Co 
więcej, dzięki zawartości białka - ponad 30g na 100g produktu - jest idealna dla 
sportowców oraz osób z problemami żołądkowymi i będących na dietach poope-
racyjnych. Ponadto mięso zawiera składniki odżywcze, tj.: fosfor, magnez, potas, 
żelazo, niacynę, ryboflawinę i witaminy z grupy B i E, a także NKT - nienasycone 
kwasy tłuszczowe.

Jaja perlic charakteryzują się bardzo mocną skorupką, dużym żółtkiem (w po-
równaniu do innych gatunków drobiu) i wysoką wartością odżywczą - w porów-
naniu z jajem kurzym zawartość witamin i minerałów jest bardziej zróżnicowana. 
Cechują się też wyjątkową trwałością, można je przechowywać nawet przez kilka, 
kilkanaście miesięcy. Mają od 3,6 cm do 5,6 cm długości. Skorupka jest brązowo-
żółta, o różnych odcieniach. Jaja perlicze polecane są szczególnie w diecie dzieci 
i rekonwalescentów.

Źródła: 
1. Perlice. Żmijewska Z., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, 11-37, 74-79, 141-144
2. Aleksander Rajski; Zoologia tom 2; Państwowe Wydawnictwa Naukowe; Warszawa 1984 
3. J.Karpowicz, A.Święcicki; Chów zwierząt gospodarskich; Warszawa 1956 
4. pl.wikipedia.org

Zapomniana perliczka
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Krzyżówka nr 6Krzyżówka nr 6
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
22 czerwca 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem 
"Krzyżówka nr 6".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 4 - BABKA WIELKANOCNA.
Nagrody książkowe wylosował: Krzysztof Chalimoniuk, Siedlce

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 4 - OLEJ Z RUMIANKU PRZECIWDZIAŁA 
STANOM ZAPALNYM SKÓRY ORAZ ALERGIOM.

Nagrody książkowe wylosowała: Wiktoria Kondraciuk, Siedlce
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
22 czerwca 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem "Rebus 6".

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

Rebus 6

PYTANIA:
1. W wierszu Brzechwy: „Spójrz na … - ta jest krzepka
2. Samochód lub motocykl z Japonii

3. Hoduje zwierzęta gospodarskie, uprawia ziemię
4. Gagatek jak egzotyczny owoc
5. Najcieplejsza pora roku
6. Dzień, w którym jubilatowi śpiewa się „sto lat”
7. Zameldowania albo zamieszkania
8. Statek powietrzny z gondolą
9. Doczepiony do lokomotywy
10. 23 czerwca świętuje …

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, 
tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl., tel. 22 5176141 lub listownie 
na adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi  6 lat, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobo-
wymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wylosowania nagród za rozwiązanie Krzyżówki lub Rebusa;
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia 
tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej. 
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały związane 
z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwa-
rzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
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Krzyżówka „Nr 6” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.       

2.       

3.        

4.       
 

5.     

6.         

7.       

8.      

9.      
 

10.     

 

PYTANIA: 

1. W wierszu Brzechwy: „Spójrz na … - ta jest krzepka. 
2. Samochód lub motocykl z Japonii. 
3. Hoduje zwierzęta gospodarskie, uprawia ziemię. 
4. Gagatek jak egzotyczny owoc. 
5. Najcieplejsza pora roku. 
6. Dzień, w którym jubilatowi śpiewa się „sto lat”. 
7. Zameldowania albo zamieszkania. 
8. Statek powietrzny z gondolą. 
9. Doczepiony do lokomotywy. 
10. 23 czerwca świętuje……….. 

 

 

                           
  Ś ZKA      D      B=W     K=Ś   A=Ę          B      MA=Ń  A=IM     D   K=E  W=M 

                                                                           
 

               
  K=Ł    D=N      NA=Y           KO        G    T=Ś A=Ę       K=G      S=C     Y     A=Ą 
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Kącik dla dzieci
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Innowacje

Wypełnij eWniosekPlus
z doradcą

Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego!

Umów się z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
www.modr.mazowsze.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Masz czas 

do 15 czerwca 2020 r.

Pamiętaj o przygotowaniu loginu i hasła do aplikacji eWniosekPlus. 
Jeśli nie masz konta w tej aplikacji przygotuj następujące dane:
• nr gospodarstwa,
• nr konta bankowego,
• dokładną kwotę ostatniego przelewu z ARiMR w 2019 r.

Przygotuj starannie dane do wniosku:
• plan upraw na 2020 r. ze wskazaniem działek i powierzchni upraw,
• wykaz zwierząt z numerami identyfikacyjnymi z paszportów,
• powierzchnie obszarów proekologicznych,
• umowy kontraktacyjne.


