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Reklamy umieszczono na stronach 30, 31, 40

Przypominamy również o POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM, który będzie przeprowadzony 
od 1 września do 30 listopada 2020 r.  

Udział w nim jest OBOWIĄZKOWY!

Oficjalna  strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkim co dotyczy Powszechnego Spisu Rolne-
go 2020, prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Spis realizowany jest co 10 lat  
i ma na celu zbadanie kondycji gospodarstw rolnych w Polsce.

Od Redakcji

Szanowni Państwo, 

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana ta 
polega na wprowadzeniu do PROW 2014-2020 nowego działania pn. „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie 
dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.” Pomoc będzie przezna-
czona dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. 
Chodzi głównie o gospodarstwa z: bydłem mięsnym, krowami mlecznymi, trzodą chlewną, owcami, ko-
zami, drobiem rzeźnym i nieśnym oraz uprawami roślin ozdobnych. Pomoc będzie miała formę ryczałtu, 
wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową 
rekompensatę dochodu, utraconego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.  Na nowe działanie 
zostaną przeznaczone 273,4 mln euro.
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Według danych szacunkowych niedobór Mg w  organizmie 
dotyczy 50-70% osób w Polsce. Głównymi jego wskaźnikami są 
skurcze mięśni i pobudliwość nerwowa. 

Bezpośrednią przyczyną niedoboru Mg jest nieprawidłowa 
dieta, uboga w: produkty zbożowe pełnoziarniste, kasze, warzy-
wa strączkowe i warzywa zielone. Pośrednią przyczyną może być 
niska naturalna zawartość Mg w rodzimych glebach oraz wodach 
podziemnych przeznaczonych do picia. 

Zwartość magnezu w glebach i roślinach uprawnych

Zawartość magnezu całkowitego w  glebach występuje w  za-
kresie od 0,5 do 6,0 g/kg suchej masy gleby i jest zróżnicowana 
w zależności od składu granulometrycznego gleby i wartości pH. 
Najmniej Mg występuje w glebach lekkich i piaszczystych, a naj-
więcej w zwięzłych, tj.: gliniastych, ilastych i lessowych. 

Na terenie naszego kraju przeważają gleby piaszczyste o odczy-
nie kwaśnym, co wpływa na wymywanie tego składnika z upraw-
nej warstwy gleby oraz na jego niską dostępność dla roślin. Ta 
druga stopniowo zwiększa się, począwszy od pH 5,0. 

Magnez – podobnie jak wapń (Ca) – należy do grupy metali 
ziem alkalicznych, czyli zasadowych (pH >7,2). Oba są głównymi 
składnikami skorupy ziemskiej i wykazują podobne właściwości 
chemiczne. Szacuje się, że 30% rodzimych gleb ma bardzo niską 
(do 10 mg Mg/kg dla gleb mineralnych oraz do 200 mg/kg dla 
gleb organicznych) i  niską zawartość tego składnika (11,0-20,0 
mg Mg/kg: dla gleb mineralnych; 210-400 mg/kg dla gleb orga-
nicznych). Według danych IUNG (2017) w  okresie minionego 
dwudziestolecia (lata: 1995–2015) minimalna zawartość przy-
swajalnej formy Mg w glebie obniżyła się średnio z 6,0 mg/kg do 
1 mg/kg. 

Pogłębiające się niedobory magnezu w glebie są również spo-
wodowane niedostatecznym nawożeniem nim upraw polowych, 
zwłaszcza przy jednoczesnym nawożeniu NPK. Niedobór ma-
gnezu w glebie ogranicza plonowanie roślin oraz obniża jej war-
tości odżywcze. Aby temu zapobiec, powinno się regularnie sto-
sować nawozy wapniowo-magnezowe lub magnezowe w glebach 
kwaśnych o pH < 6,0.

Magnez w roślinie

Zawartość magnezu w suchej masie roślin wynosi od 0,60 do 
4,0 g/kg. Jest on łatwo pobierany w formie jonu Mg2+, zarówno 

przez korzenie, jak i  liście roślin. Jednakże wysokie stężenie jo-
nów potasu (K+) i amonu (NH4

+) w roztworze glebowym może 
ograniczać pobieranie Mg przez rośliny. Bezpośrednią przyczyną 
takiej relacji między wymienionymi składnikami jest zła wzajem-
na tolerancja, nazywana antagonizmem jonowym. 

Magnez w  roślinie jest kluczowym składnikiem chlorofilu 
(zielonego barwinka) i wraz z pektynami występuje w ścianach 
komórkowych. Pełni wiele ważnych funkcji w  tkankach roślin-
nych, gdyż uczestniczy w  procesie fotosyntezy, która napędza 
procesy metaboliczne i stymuluje rozwój oraz plonowanie roślin. 
Pobieranie Mg jest równomierne w ciągu całego sezonu wegeta-
cji, a największe ilości tego składnika trafiają do młodych tkanek 
roślinnych. Przyczyną niedoboru Mg w roślinach jest jego mała 
zawartość w glebie, co skutkuje m.in. jasnozielonym wybarwie-
niem liści i ich marmurkowatością (żółte plamy między żyłkami). 
Ponadto rośliny o małej zawartości Mg wydają niskie plony (na-
wet od 10 do 60%) i są bardziej podatne na inwazję szkodników 
oraz chorób. Produkty roślinne, otrzymywane z upraw z niedo-
borem tego składnika, są również mniej wartościowe pod wzglę-
dem odżywczym i kulinarnym, gdyż mają mniej: białek, cukrów 
prostych, karotenoidów, skrobi oraz prowitaminy A. 

Różne gatunki roślin mają zróżnicowane wymagania wobec 
tego składnia. Duże zapotrzebowanie na niego wykazują: burak 
cukrowy i pastewny, kukurydza, koniczyna, zaś małe – zboża. 

Niedobór magnezu w  runi pastwiskowej może prowadzić do 
„tężyczki pastwiskowej”, przyczyniającej się do zaburzeń prze-
miany materii u bydła. Charakterystycznymi objawami tej choro-
by są: sztywność mięśni, chwiejny chód, a nawet drgawki. Podaje 
się wówczas odpowiednie preparaty, zawierające magnez. 

By przeciwdziałać niedoborom Mg w glebie, powinno się re-
gularnie badać jej odczyn oraz zawartość tego pierwiastka w ro-
ślinach. Gdy stwierdzimy niedobór Mg, powinniśmy zastosować 
nawozy mineralne, które go zawierają (np. dolomit, siarczan ma-
gnezu). Regulacja odczynu gleby poprzez wapnowanie również 
może pomóc.

Opracowała
dr hab. Irena Burzyńska

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Instytut Badawczy Leśnictwa

w Sękocinie Starym
Źródło:
Monitoring Chemizmu gleb ornych Polski. Opracowanie IUNG. www.gios.gov.pl

Magnez (Mg) jest jednym z najważniejszych makroskładników, warunkujących prawidłowe 
funkcjonowanie żywych organizmów. Uczestniczy w wielu procesach, zachodzących  

w organizmie, m.in. wspomaga regenerację komórek i wpływa na równowagę nerwową. 
Jego zawartość w organizmie dorosłego człowieka wynosi około 30 g i z wiekiem się obniża. 

Dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na Mg wynosi od 320 do 420 mg i zależy od płci 
oraz diety. Niedobór Mg może pojawić się u dorosłego człowieka przy dziennej podaży 

poniżej 6,0 mg Mg/kg masy ciała. 

Magnez jako pierwiastek życia
Środowisko
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Skąd się wzięły konie w naszym życiu? Co dziś wiemy na ich temat? Czy coś im 
zawdzięczamy? Jaką rolę pełnią w życiu człowieka? 

tekst i zdjęcie: Anna Jończyk
anna.jonczyk@modr.mazowsze.pl

Koń jaki jest, każdy widzi. 
Ale czy na pewno?
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No właśnie, czy to koń znalazł się w ży-
ciu człowieka, czy człowiek w życiu konia? 
Kopytne chodzą po naszej planecie od po-
nad 60 milionów lat, ale dopiero od 5 tys. 
lat w  towarzystwie ludzi. To spotkanie 
było dla ludzkości wyjątkowo korzystne. 
Umożliwiło ogromny skok cywilizacyjny. 
Społeczeństwa zaczęły się szybciej rozwi-
jać. 

Historia świata stoi na końskich 
kopytach

Dzięki koniom pojawiła się możliwość 
transportu towarów i komunikacji. Zaczę-
to je też wykorzystywać w  polowaniach 
i rolnictwie. Konie dostarczały mięsa oraz 
mleka, które po sfermentowaniu zawiera-
ło m.in. alkohol (kumys). 

Jednak samo udomowienie konia nie 
było tak dużą rewolucją, jak odkrycie jazdy 
wierzchem. Według badań, przeprowadzo-
nych przez amerykańskich naukowców, 
był to moment, kiedy środkowoazjatyckie 
stepy, dotychczas niemożliwe do przeby-
cia, stały się nowymi szlakami komunika-
cyjnymi. Tak więc konie, choć wywodzą 
się z Ameryki, zostały udomowione gdzie 
indziej. Do Ameryki trafiły ponownie 
4  wieki temu, z  hiszpańskimi konkwista-
dorami z Cortezem na czele. Część z nich 
wymknęła się ludziom i  ponownie zdzi-
czała, zyskując miano Mustangów (z hiszp. 
mestengo / mesteno czyli „bez właściciela", 
„dziki", „bezpański"). 

Koń współczesny wywodzi się od Konia 
Świtu, a  jego praojczyzną jest Ameryka. 
Wybór dzisiejszych ras to wynik selekcyj-
nej hodowli, prowadzonej przez człowie-
ka. No, może oprócz Araba, bo jego stwo-
rzył Mahomet z Południowego Wiatru… 
Ale o legendach i rasach innym razem.

Przez setki lat koń służył człowiekowi 
jako zwierzę pociągowe. Towarzyszył mu 
w  bitwach i  wojnach. Można by rzec, że 
historia świata stoi na końskich kopytach. 

Dziś los dużo łaskawiej obchodzi się 
z  końmi. Są wykorzystywane głównie w: 
turystyce (ciągną bryczki), rekreacji i hi-
poterapii. Hodujemy je, dbamy o ich zdro-
wie, podziwiamy ich piękno i siłę. Staramy 
się poznać ich charakter. Mimo że tech-
nologia i  postęp cywilizacyjny odsunęły 
konie od pracy na roli i pracy pociągowej, 
one nie zniknęły z naszego życia. 

Hipoterapia

Jedną z  form użytkowania tych pięk-
nych zwierząt jest hipoterapia. Termin 

hipoterapia pochodzi od greckich słów 
hippos, oznaczającego „koń” i  thera-
peia, czyli „terapia”. Jest sposobem re-
habilitacji ruchowej, wywiedzionym 
z  neurofizjologii (funkcjonowania 
układu nerwowego), bazującym na 
kontakcie z  koniem. Terapia taka jest 
wieloprofilowa, co oznacza, że oddzia-
łuje w  tym samym momencie: senso-
rycznie, psychoruchowo, psychomoto-
rycznie, społecznie i psychicznie. Tyle 
dobrego może nas spotkać dzięki kon-
taktowi z końmi. Istotą hipoterapii jest 
autentyczny, fizyczny kontakt z koniem 
jako żywą, czującą istotą, potężną i sil-
ną a  jednocześnie łagodną. Ćwiczenia 
na takich zajęciach wyglądają bardzo 
różnie, od tych na grzbiecie końskim, 
po spacery z koniem lub kojący dotyk 
i  przytulanie. Dostarczają pacjentom 
znacznie więcej bodźców i wrażeń niż 
inne formy terapii. 

Na hipoterapię są zazwyczaj kiero-
wane osoby z  niepełnosprawnością 
fizyczną, czyli z uszkodzeniami narzą-
du ruchu, z  przewlekłymi chorobami 
wewnętrznymi, a  także z  niepełno-
sprawnością sensoryczną (uszkodzenie 
narządów zmysłów), na przykład oso-
by niesłyszące i  słabo słyszące. Mogą 
z  niej korzystać zarówno dzieci, jak 
i dorośli.

Hipoterapia jest też zalecana oso-
bom dotkniętym niepełnosprawnością 
psychiczną – z chorobą psychiczną czy 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Wydawać by się mogło, że każdy ro-
dzaj niepełnosprawności kwalifikuje 
się do tego typu zajęć. Istnieją jednak 
pewne przeciwwskazania do hipotera-
pii, takie jak uczulenie na sierść konia 
czy niepohamowany lęk przed tym 
zwierzęciem.

Najważniejszy w  hipoterapii jest po-
twierdzony naukowo jej pozytywny 
wpływ na uczestnika zajęć. Nie da się 
ukryć, że kryje się za tym pewna ma-
gia. Konie podczas hipoterapii potrafią, 
w tylko sobie znany sposób, wyczuć nie-
pełnosprawność lub chorobę pacjenta i z 
płochliwych, często niepokornych istot 
zamienić się w  opiekuńcze, łagodne, 
pełne cierpliwości zwierzęta. Koń rozpo-
znaje osobę bezbronną, niemającą wo-
bec niego złych zamiarów i lgnie do niej.
Zatem  czy koń jaki jest, każdy wi-
dzi? Żeby zobaczyć, jaki on naprawdę 
jest, trzeba poświęcić mu trochę czasu 
i wnikliwości. Za to człowiek jaki jest, 
koń widzi.

Koń jaki jest, każdy widzi. 
Ale czy na pewno?

MODR 
Oddział
Bielice
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Drzewa i  krzewy najczęściej rozmnaża się wegetatywnie, po-
przez wykopywanie odrostów korzeniowych i pozyskiwanie sa-
dzonek. Odrosty korzeniowe, wyrastające dookoła rośliny ma-
cierzystej, mogą samodzielnie egzystować, gdy tylko wykształcą 
własny system korzeniowy. Większość gatunków rozmnaża się 
poprzez roczne odrosty, czyli takie, które utworzyły się poprzed-
niego lata. Są one na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie bez rośliny 
matecznej. W ten sposób możemy rozmnażać: lilaki, forsycje, de-
renie, złotliny, dziką różę.

Sadzonki  pozyskuje się z  dorosłych roślin, ścinając fragment 
pędu z 2-3 dorodnymi pąkami. Pędy przeznaczone do sadzonko-
wania nie powinny być chore, cienkie i zakończone kwiatostanami.

Sadzonki, w zależności od rodzaju pędu, z którego są pobiera-
ne, dzieli się na trzy rodzaje: zielne, półzdrewniałe i zdrewniałe. 
Każdy rodzaj sadzonki pozyskuje się w  inny sposób i w  innym 
terminie. W  ukorzenianiu wszystkich sadzonek można skorzy-
stać ze specjalnych substancji tzw. ukorzeniaczy, czyli roślinnych 
stymulatorów wzrostu. Podłoże, w którym umieszczamy sadzon-
ki, warto podlać wodą z roztworem środka przeciwgrzybiczego.

Rozmnażanie przez sadzonki zielne 
Takie rozmnażanie ma swoje zalety i wady. Zaletą tej metody 

jest szybkie ukorzenianie się sadzonek, a wadą pracochłonność, 
ponieważ rośliny są narażone na przesuszenie i  wymagają czę-
stego zraszania. Sadzonki zielne pobiera się w  czasie wegetacji 
w zależności od tego, czy rozmnażamy krzewy, które zaczynają 
wegetację wcześnie, czy później. 
• maj – czerwiec – krzewy wcześnie rozpoczynające wegetację, 
jak np. lilaki czy tawuły,
• koniec czerwca – połowa sierpnia – krzewy później rozpoczy-
nające wegetację, np. hortensje, budleje.

Taką sadzonkę pobiera się, obcinając część pędu wierzchołkowego 
długości ok. 5-10 cm z 2-3 węzłami i 2-3 pąkami lub odłamując pęd 
boczny wraz z piętką (szybciej się ukorzenia). Z sadzonki usuwa się 
dolne liście, pozostawiając 2-3 pary górnych, co sprzyja szybszemu 
ukorzenianiu i zapobiega gniciu najniżej położonych liści.

Możemy tak rozmnożyć krzewy zrzucające liście na zimę, takie 
jak np.: hortensje, budleje Dawida, berberysy,  forsycje, krzewusz-
ki, lilaki, pięciorniki, pigwowce, tawuły, jaśminowce, derenie oraz  
pnącza np. bluszcz, winobluszcz, powojniki.

Rozmnażanie przez sadzonki półzdrewniałe
Sadzonki półzdrewniałe pobiera się od końca lipca do po-

czątku września z pędów, które w dolnej części są już częściowo 

zdrewniałe, ale w górnej nadal pozostają zielone. Ścina się część 
pędu długości ok. 15-20 cm tuż pod węzłem. 

Najlepiej umieścić je w  doniczkach z  drobno zmieloną korą 
sosnową lub mieszaniną torfu ogrodniczego i  gruboziarnistego 
piasku. Podłoże należy ugnieść i obficie podlać. Sadzonki mogą 
zimować w  nieogrzewanym pomieszczeniu, pod przykryciem 
z folii, co zapobiega ich wysychaniu (na okres zimy muszą zostać 
zabezpieczone przed mrozem).

Przez sadzonki półzdrewniałe możemy rozmnażać przede wszyst-
kim krzewy zimozielone, takie jak: bukszpan, trzmielina, laurowiśnia.

Rozmnażanie przez sadzonki zdrewniałe
Sadzonki zdrewniałe to jedna z najprostszych metod rozmnaża-

nia drzew i krzewów zrzucających liście na zimę. Sadzonki takie są 
znacznie mniej narażone na utratę wody i więdnięcie niż sadzonki 
zielne i sadzonki półzdrewniałe, jednak więcej czasu potrzebują na 
ukorzenienie się. Ten rodzaj sadzonek pobiera się późną jesienią lub 
wczesną zimą, w  okresie spoczynku roślin. Zdrewniały fragment 
pędu długości ok. 15-25 cm i grubości ok. 1-1,5 cm (grubsze pędy 
źle się ukorzeniają) ścina się tuż pod węzłem i obcina wierzchołek.

Dolne cięcie powinno być wykonane prostopadle do osi pędu, 
górne natomiast może być skośne. Sadzonka powinna mieć 
2-3 silne pąki i co najmniej 2 węzły. Gotowe sadzonki wiąże się 
w pęczki, dołuje w wilgotnym piasku, a następnie przechowuje 
do wiosny w chłodnym pomieszczeniu w temperaturze 0-40C.

Sadzonki zdrewniałe można też pobrać pod koniec zimy (luty) 
i przetrzymać je w lodówce, zawinięte w folię, a wysadzić wczesną 
wiosną (marzec) wprost do gruntu.

Za pomocą sadzonek zdrewniałych rozmnaża się większość 
krzewów ozdobnych – m.in.: róże, forsycje, trzmieliny, ligustry, 
hortensje, budleje, kaliny, pęcherznice, krzewuszki.

Rozmnażanie przez odkłady
Polega na ukorzenianiu pędów bez oddzielania ich od rośliny 

matecznej. Wykonywanie odkładów polega na przykryciu ziemią 
pędu, który nadal jest częścią rośliny matecznej. Z czasem pęd się 
ukorzenia i wtedy możemy go oddzielić, otrzymując nową rośli-
nę. Jest to dość łatwa i naturalna forma rozmnażania roślin, któ-
rej mogą spróbować nawet początkujący i niedoświadczeni miło-
śnicy ogrodów. W ten sposób mogą być rozmnażane: hortensje 
ogrodowe, jaśminowiec, kalina, klon, magnolia, oczar, tawuła.

Źródła:
zielonyogródek.pl, poradnikogrodniczy.pl

Krzewy ozdobne możemy rozmnożyć na dwa sposoby: generatywnie – za pomocą nasion 
i wegetatywnie – przez podział rośliny matecznej, sadzonki pędowe i odkłady. Dzięki rozmnażaniu 

z nasion uzyskujemy dużo sadzonek, ale różniących się wyglądem od rośliny matecznej.  Jeśli 
zatem zależy nam na konkretnych cechach odmianowych, lepiej  zdecydować  się na rozmnażanie 

wegetatywne, pozwalające uzyskać rośliny o takim samym wyglądzie jak roślina mateczna. 

Rozmnażanie krzewów ozdobnych

Grażyna Michalak
grazyna.michalak@modr.mazowsze.pl
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Wzrost temperatury wody na powierzchni Oceanu Spokoj-
nego w jego wschodniej części w okolicy równika - właśnie 
takie zjawisko, które wiąże się z wodą oraz atmosferą, określa 
się mianem El Niño. Z wodą, ponieważ dotyczy Pacyfiku oraz 
prądów oceanicznych, a z atmosferą, bo istotną rolę odgrywa 
tutaj konkretny rodzaj wiatru. Mowa tu o tzw. pasatach, czy-
li wiatrach wiejących ze wschodu na zachód wzdłuż równika. 
W normalnych warunkach wiatry te przesuwają ogromne masy 
ciepłej wody powierzchniowej na zachód. W ten sposób cały 
czas dochodzi do mieszania się wód, ponieważ woda znajdująca 
się głębiej i mająca niższą temperaturę musi pójść w tym miej-
scu w górę. Dzięki temu temperatura wody powierzchniowej 
utrzymuje się na stałym poziomie. Jednak czasem zdarza się, że 
wiatry pasatowe tracą na sile i „nie przenoszą” na zachód wody, 
znajdującej się przy powierzchni w tak dużych ilościach. Mamy 
wtedy do czynienia ze zjawiskiem El Niño - temperatura wód 
powierzchniowych we wschodniej i środkowej części Pacyfiku 
wzrasta o kilka stopni. Taka anomalia występuje co kilka lat, 
a może trwać nawet 12 miesięcy. Brzmi niewinnie, ale obserwa-
cja wód Pacyfiku przez ostatnie 100 lat pokazała, że ta podwyż-
szona temperatura przyczynia się do wzrostu poziomu morza. 
Jeśli dodamy do tego silny wiatr, powstaną ogromne fale, które 
muszą znaleźć swoje ujście, wykraczając poza linię brzegową. Te 
z kolei prowadzą do: powodzi, tornad, osuwisk i pęknięć gleby. 
Co ciekawe, zjawisko El Niño nie jest nowe. Co prawda nazwa-
no je i opisano kilkadziesiąt lat temu, ale prawdopodobnie już 
w XVII w. ówcześni rybacy zauważyli na Oceanie Spokojnym 
tę zależność klimatyczną i związaną z nią anomalię temperatury.

La Niña

Przeciwieństwem El Niño jest La Niña (pol. „dziewczynka"), 
które polega na ochłodzeniu wód powierzchniowych środko-
wej i wschodniej części Pacyfiku w okolicy równika. La Niña 
również występuje co kilka lat, ale na zmianę z „chłopcem”. 
O „dziewczynce” mówi się jednak zdecydowanie mniej, ponie-
waż skutki jej działalności nie są tak dotkliwe jak El Niño. W po-
równaniu z El Niño, który ma destrukcyjny wpływ na pogodę, 
ludzi i powoduje wiele szkód, La Niña może nieść pewne ko-
rzyści dla gospodarki i rybołówstwa. W trakcie jej trwania wia-
try pasatowe są bardzo silne i przesuwają jeszcze większe masy 
wody powierzchniowej ze wschodu na zachód. Czysta, bogata 
w składniki odżywcze woda z głębszych partii Pacyfiku podnosi 
się, wzbogacając wody, na poziomie których kwitnie chociażby 
połów ryb. 

Co potrafi „chłopiec”?

Skutki działania „chłopca” są zakrojone na szeroką skalę. Jego 
wpływ jest odczuwany nie tylko na kontynencie amerykańskim, 
ale również azjatyckim czy afrykańskim. W zależności od pory 
roku i kontynentu może przyczyniać się do powstawania powodzi, 
silnych sztormów, ale może też powodować susze czy pożary. Np. 
zimą 1997/98 r. El Niño wyrządził potężne szkody w Zatoce San 
Francisco. Bardzo wysoki poziom wody oraz silne wiatry były 
przyczyną sztormów i powodzi na tym terenie. Kiedy natomiast 
zima panuje na półkuli północnej, w wyniku podwyższenia tem-
peratury wody strefa burz przenosi się nad środkowo-wschodnią 
część Pacyfiku, a opady deszczu w południowo-wschodniej Afry-
ce stają się o wiele niższe, powodując dotkliwe susze.

Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej, a konkretnie kraje 
położone w okolicy równika, można uznać za najbardziej narażo-
ne na działalność El Niño. Odpowiedzialność za ulewne deszcze 
w Paragwaju, leżącym w środkowej części kontynentu, również 
przypisuje się „chłopcu”. Niezwykle obfite deszcze spowodowały 
powódź na rzece Paragwaj, przez co ok. 35 tys. osób trzeba było 
ewakuować, a kilka tysięcy zostało odciętych od świata. W sumie 
ok. 60 tys. mieszkańców kraju odczuło skutki działania „chłopca”. 

Innym przykładem może być Peru, którego zachodni brzeg 
leży nad Pacyfikiem, w obrębie działania El Niño. To właśnie 
tam w marcu 2018 r. w mieście Lutto Kututo doszło do ogrom-
nej katastrofy. Zdaniem jednego z mieszkańców wyglądało to tak, 
„jakby ziemia została podzielona”. Tak właśnie się stało. Teren 
o powierzchni ponad 30 ha został poprzecinany głębokimi pęknię-
ciami, powstałymi po obfitych deszczach, które spowodowały roz-
mięknięcie gleby. Urwiska osiągnęły głębokość od 2 do nawet 38 
metrów i ciągle się powiększały. Obszar miasteczka był zbyt nie-
stabilny, dlatego mieszkańcy musieli zostać przesiedleni. Domy 
straciło ponad 100 rodzin. Te głębokie szczeliny powstały w sto-
sunkowo krótkim czasie, pewnego marcowego poranka. Jednak 
już od kilkunastu lat na tym terenie były widoczne drobne pęknię-
cia czy osuwiska. Powierzchnię tego, które powstało w marcowy 
poranek 2018 r., można przyrównać do 20 boisk piłkarskich, a ob-
jętość jednej osuniętej bryły do 480 basenów olimpijskich. 

Źródła:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5438c5eb-7018-40b1-8d5f-
3be71d30bdf5
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ze-wzgledu-na-sejsmiczna-anomalie-
peruwianskie-miasto-zniknelo-z-powierzchni-ziemi
http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/2__Cyrkulacja_atmosfery_1/-_El_Nino_2qz.html
https://www.t13.cl/noticia/mundo/bbc/fue-como-si-se-partiera-la-tierra-lutto-
kututo-el-pueblo-destruido-por-enormes-grietas-en-peru
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensofaq.
shtml#present

Chłopiec (hiszp. El Niño) brzmi niezbyt groźnie i dość niewinnie zarówno po hiszpańsku, 
jak i po polsku. Jednak to za jego sprawą całkiem niedawno jedno z peruwiańskich miast 

przestało istnieć. Jak do tego doszło i czym właściwie jest El Niño?

Chłopiec, który zniszczył całe miasto

Ciekawostki 
ze

świata

Monika Kuchnio
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 Anna Śniadach
 anna.sniadach@modr.mazowsze.pl   

Program azotanowy – informacje ogólne
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Rozporządzenie to zobowiązuje wszystkie podmioty (przedsię-
biorcy, rolnicy, osoby fizyczne czy prawne), prowadzące produk-
cję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działal-
ność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy, prowadzić ją w taki sposób, aby zapobiegać 
zanieczyszczaniu wód azotanami.

„Program działań…” ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu ich zanieczyszczeniu. Program azotanowy został opraco-
wywany na podstawie przepisów unijnych oraz przepisów krajowych 
(ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne) i obowiązuje beztermino-
wo. Przepisy te przewidują obowiązek cyklicznej aktualizacji progra-
mu azotanowego. W zależności od wyników skuteczności „Programu 
działań…” oraz stanu środowiska wodnego program azotanowy po-
winien być weryfikowany co 4 lata i w razie potrzeby aktualizowany.

Nadmierne ilości azotu odkładane w glebie i wymywane do 
zbiorników wodnych zanieczyszczają wody i prowadzą do ich 
eutrofizacji, czyli przeżyźnienia. Jest to szkodliwe nie tylko dla 
środowiska, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzkiego. Nad-
miar azotanów w wodzie może bowiem prowadzić do poważnych 
komplikacji zdrowotnych. Spożyte azotany zwiększają ryzyko 
wystąpienia nowotworów układu pokarmowego. Są także bardzo 
szkodliwe dla noworodków i małych dzieci, u których mogą pro-
wadzić do rozwoju sinicy.

Program azotanowy jest zbiorem działań, które należy realizo-
wać w gospodarstwie rolnym, aby zminimalizować zanieczysz-

czenie wód azotanami. Został opracowany, żeby rolnik wiedział, 
w jaki sposób stosować nawozy nie zanieczyszczając wód. Często 
nie mamy bowiem świadomości, że nawóz rozsiany zbyt blisko 
rzeki bardzo szybko do niej spływa i zanieczyszcza ją, zamiast 
wspomagać wzrost roślin.

Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej obejmuje:

• warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w po-
bliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach 
zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykry-
tych śniegiem,
• terminy, w których można stosować nawozy,
• warunki przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek oraz 
postępowania z odciekami,
• sposób obliczania dopuszczalnej rocznej dawki nawozów natu-
ralnych, która nie może przekroczyć 170 kg N/ha,
• zasady opracowywania planu nawożenia azotem oraz wymaga-
nia w zakresie dokumentacji.

Rozporządzenie nakłada na właścicieli gospodarstw obowiązek 
prowadzenia dokumentacji, związanej z: ewidencją nawożenia 
nawozami zawierającymi azot, zawieraniem umów w przypadku 
przekazywania nawozów naturalnych, obliczeniami maksymal-
nych dawek azotu lub prowadzeniem planów nawożenia azotem.
W zależności od wielkości gospodarstwa i skali produkcji można 

wyróżnić cztery grupy gospodarstw. Na każdą z nich zostały na-
łożone inne obowiązki:
• gospodarstwa poniżej 10 ha i mające mniej niż 10 DJP prze-
strzegają terminów i zasad stosowania nawozów zawierających 
azot oraz gospodarują zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności 
– nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji opracowania 
planu nawożenia azotem lub wyliczania maksymalnych dawek 
azotu. Nie muszą prowadzić ewidencji stosowania nawozów za-
wierających azot.
• gospodarstwa mające równo 10 ha UR lub powyżej lub utrzymu-
jące 10 DJP lub więcej zwierząt wg stanu średniorocznego muszą: 
- prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot 
- przestrzegać wyliczonych maksymalnych dawek azotu dla 
upraw lub mieć plan nawożenia azotem dla upraw (corocznie).
• gospodarstwa mające powyżej 100 ha UR lub rolnicy prowa-
dzący uprawy intensywne na GO powyżej 50 ha lub utrzymujące 
zwierzęta powyżej 60 DJP wg stanu średniorocznego mają obo-
wiązek:
- prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot,
- opracować i mieć corocznie plan nawożenia azotem dla każdej 
działki i się do niego stosować.
• gospodarstwa mające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, 
prowadzące chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, mają 
obowiązek: 
- prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot, 

- sporządzić plan nawożenia na podstawie wyników analizy gleby 
i przekazać go do zaopiniowania OSChR.

Kontrolą przestrzegania programu azotanowego zajmuje się In-
spekcja Ochrony Środowiska (IOŚ), która za nieprzestrzeganie prze-
pisów może wydać decyzję w formie pouczenia lub opłaty. Niezależ-
nie od wydanej decyzji rolnik musi usunąć nieprawidłowości. 

Także pracownicy ARiMR będą kontrolowali działania rolni-
ków w ramach zasady wzajemnej zgodności, na podstawie której 
są wypłacane płatności obszarowe.

Rolnik, którego dotyczą wymogi określone w „Programie dzia-
łań”, powinien mieć:
• opracowany plan nawożenia azotem lub wyliczenia maksymal-
nych dawek azotu,
• ewidencję zabiegów stosowania nawozów zawierających azot 
(forma papierowa, zapisy własne, dziennik, arkusz lub w postaci 
elektronicznej),
• mapkę/szkic działek z lokalizacją tymczasowej pryzmy oborni-
ka na gruncie i datą jej założenia (jeśli dotyczy),
• umowę zbycia lub nabycia nawozu naturalnego (jeśli dotyczy),
• zbiornik do przechowywania nawozów naturalnych płynnych 
przez okres 4 m-cy (jeśli dotyczy),
• dokument dotyczący opóźnionego terminu zbioru (poplon, 
burak c., kukurydza, warzywa) i zakładania po nim uprawy je-
siennej – datę nawożenia, nawóz, dawkę nawozu, termin siewu 
jesiennej uprawy (jeśli dotyczy).

Program azotanowy – informacje ogólne W lipcu 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.
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Kukurydza jest zaliczana do trzech najbardziej rozpowszechnionych roślin uprawnych  
na świecie. W Ameryce była uprawiana od tysięcy lat, do Europy dotarła i upowszechniła się  

po wyprawach Krzysztofa Kolumba. W Polsce pierwsze wzmianki o uprawie kukurydzy 
sięgają XVIII w. Uprawiano ją na dawnych Kresach, zwłaszcza w rejonie południowo 

-wschodnim na Podolu i Wołyniu, głównie na ziarno konsumpcyjne. 

Kukurydza w zywieniu bydła.

Bogusława Żach
boguslawa.zach@modr.mazowsze.pl
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Patrząc na uprawę kukurydzy z obecnej perspekty-
wy, należy podkreślić, że aklimatyzacja tej rośliny do 
polskich warunków glebowo-klimatycznych zakoń-
czyła się sukcesem. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
nastąpił ogromny postęp w hodowli i areale uprawy 
kukurydzy. Pierwszy okres szybkiego wzrostu pro-
dukcji to lata 70. i 80. minionego wieku, kiedy to ku-
kurydzę uprawiano głównie na kiszonkę. Od końca 
lat 90. XX w. nastąpił szybki wzrost znaczenia upra-
wy także na ziarno. Obecnie większość hodowców 
stosuje w  żywieniu bydła pasze, pochodzące z  ku-
kurydzy. Istnieje wiele możliwości zbioru i  konser-
wacji kukurydzy. Wybór formy paszy sporządzanej 
z  kukurydzy jest indywidualną decyzją i  zależy od 
warunków, jakie panują w  gospodarstwie, m.in. od 
dostępnej bazy paszowej. Jeśli opiera się ona w więk-
szości na użytkach zielonych, wówczas można skło-
nić się ku większemu wykorzystaniu ziarna niż ca-
łych roślin, co pozwoli na wzrost koncentracji energii 
w  paszy uzyskanej z  kukurydzy. Z  kolei gdy udział 
traw w strukturze upraw jest niewielki, wtedy - aby 
uzyskać dostateczną ilość paszy objętościowej - na-
leży wykorzystać kiszonkę z całych roślin kukurydzy. 
Tak więc efektywne wykorzystanie kukurydzy w ży-
wieniu bydła nastąpi, gdy daną formę paszy dostosu-
jemy do istniejących potrzeb.

Zawartość kiszonki i ziarna z kukurydzy

Najczęściej wykorzystywaną paszą w  żywie-
niu bydła jest kiszonka z  całych roślin kukurydzy. 
Stosunkowo wysoki plon, uzyskiwany z  jednostki 
powierzchni sprawia, że rolnicy chętnie ją wyko-
rzystują. Wysoka koncentracja energii oraz opty-
malna zawartość włókna surowego sprawiają, że 
kiszonka ta spełnia wymagania zwierząt wysoko-
produkcyjnych. Pasza ta jest jednak uboga w biał-
ko, stąd konieczność uzupełnienia tego składnika 
w  dawce pokarmowej. W  kiszonce z  kukurydzy 
występuje również niedobór: składników mine-
ralnych, witamin i  karotenu. Konieczne jest więc 
zastosowanie dodatku odpowiedniej mieszanki 
mineralnej. W  żywieniu krów wysokomlecznych 
kiszonka z  kukurydzy może stanowić dziennie do 
60% suchej masy dawki pokarmowej, natomiast 
w  żywieniu krów zasuszonych jej ilość w  dawce 
pokarmowej powinna być ograniczona. Podawanie 
zbyt dużych ilości tej kiszonki prowadzi do zatu-
czenia zwierząt, a tym samym do ciężkich porodów 
i występowania chorób okołoporodowych. Kiszon-
ka z kukurydzy powinna być również podstawową 
paszą w żywieniu bydła opasowego. Bogata w ziar-
no kiszonka spełnia wymagania młodych zwierząt 
pod względem koncentracji energii i  składników 
pokarmowych, z  wyjątkiem białka. Dzienna daw-
ka kiszonki może dochodzić do 30 kg. Pozwala to 
maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny 
zwierząt, przy ograniczeniu zużycia paszy treściwej. 
Coraz częściej w  żywieniu zwierząt wykorzystuje 

się ziarno kukurydzy, które zawiera dużo łatwostrawnych 
węglowodanów, a mało włókna, co powoduje, że ma naj-
wyższą wartość energetyczną ze wszystkich uprawianych 
w  Polsce zbóż. Ziarno to zawiera mało białka o  niskiej 
wartości biologicznej (mało aminokwasów egzogen-
nych). Dawki pokarmowe z większym udziałem kukury-
dzy powinny być dokładnie bilansowane pod względem 
zawartości aminokwasów. Tłuszcz kukurydziany jest 
bogaty w witaminę E. W przypadku suchego ziarna ist-
nieje możliwość dodatkowego zagospodarowania go jako 
cennej paszy dla najmłodszych cieląt. Całe ziarno kuku-
rydzy w połączeniu z paszą starterową typu CJ stanowi 
wartościową mieszankę treściwą dla najmłodszej grupy 
hodowlanej. Skarmianie tak powstałej mieszanki pobu-
dza rozwój żwacza i  przygotowuje cielęta do roli prze-
żuwaczy, którymi będą przez całe swoje życie. Taka prak-
tyka żywieniowa pozwala na skrócenie okresu pojenia 
preparatami mlekozastępczymi, które możemy wycofać, 
gdy cielęta pobierają minimum 1,5 kg paszy stałej.

Rasa HF a zwiększenie upraw kukurydzy

Popularność rasy HF, czyli krów o wysokiej wydajno-
ści i zarazem wysokim zapotrzebowaniu na składniki po-
karmowe (pasze treściwe) wymusiła zwiększanie upraw 
kukurydzy. Rasa HF jest wręcz wyhodowana z  myślą 
o  żywieniu kukurydzą. Krowy o  wydajności 11 tys. kg 
mleka za laktację produkują ponad 50 kg mleka dziennie. 
Potrzeba do tego dużych ilości laktozy, która jest syntety-
zowana z glukozy w gruczole mlekowym. Przekracza to 
często możliwości glukoneogenezy wątroby. Pomocą jest 
dodatkowa ilość glukozy wchłaniana w jelicie, powstała 
z  trawienia skrobi. I  tu jest widoczna przewaga skrobi 
z ziarna kukurydzy nad innymi paszami treściwymi, np. 
ziarnem jęczmienia, ponieważ skrobia kukurydzy jest 
bardziej oporna na rozkład w żwaczu. Ziarno kukurydzy 
dostarcza do jelit trzy razy więcej skrobi niż ziarno jęcz-
mienia. Równie cenna jak ziarno jest kiszonka z całych 
roślin kukurydzy. Pobranie 10 kg suchej masy (ok. 35 kg 
kiszonki) dostarcza 9 JPM, co stanowi 40% zapotrzebo-
wania energetycznego krowy o wydajności 40 kg mleka 
dziennie (8000 kg mleka za laktację).

Kluczową cechą najlepszej kiszonki jest odpowiednia 
zawartość skrobi i prawidłowe rozdrobnienie ziarniaka. 
Dodatkowo wysoka strawność części wegetatywnych 
zwiększa wartość energetyczną tej paszy. Zalecane jest 
drobne pocięcie (0,5-1 cm), połączone z uszkodzeniem 
ziarniaka. Nie przejmujmy się, że nie stymuluje to prze-
żuwania. W  nowoczesnej dawce pokarmowej strukturę 
fizyczną zapewnia kiszonka z  traw przewiędniętych lub 
z lucerny, a także siano i słoma.

Źródła:
http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla-archiwum/116-hodowca-
-bydla9-2015/1885-kiszone-wilgotne-ziarno-kukurydzy-w-zywieniu-by-
dla
http://www.ihar.edu.pl/kukurydza_w_zywieniu_zwierzatphp
https://www.kalendarzrolnikow.pl/647/unikanieprzednowka-w-zywie-
niu-kiszonka-z-kukurydzy-jest-koniecznoscia
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/hodowla-zwierzat/kiszonka-z-
-kukurydzy-w-zywieniu-bydla-opasowego-komu-podawac/
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Obecnie wiele firm świadczy usługi podsie-
wu łąk. Niestety, ani wykonawcy, ani produ-
cenci maszyn i nasion nie pokazują korzyści, 
płynących z  tego zabiegu, a  jest on bardzo 
istotny na użytkach trwałych - zwłaszcza tych, 
których nie można zaorać i zasiać od nowa. 
 Powodem utraty jakości użytków zielo-
nych są m.in.:
- złe dobranie gatunków traw do stanowi-
ska i sposobu użytkowania,
- długotrwałe susze lub stagnacja wody,
- niewłaściwe nawożenie mineralne, tj. głów-
nie zbyt duże nawożenie azotowe (również 
nawozami naturalnymi - gnojowicą/gnojów-
ką) przy słabym zaopatrywaniu w: fosfor, po-
tas, wapń, siarkę i mikroskładniki,
- silne zakwaszenie gleby,
- zbyt niskie koszenie oraz późne koszenie 
jesienne lub wypas do samej zimy. 

Z czynników tych w  ostatnich latach 
najbardziej dotkliwa okazała się długo-
trwała susza.

Z jej powodu najbardziej ucierpiały szla-
chetne gatunki traw tj.: życica wielokwiato-
wa, mieszańcowa i trwała, kostrzewa łąkowa 
czy też tymotka łąkowa. Rośliny motylkowe 
poradziły z nią sobie nieco lepiej ze względu 
na głęboki system korzeniowy.

Użytek zielony, którego stan darni jest 
katastrofalny, powinno się odsiać od 
nowa. Gdy uszkodzenia są stosunkowo 
niewielkie (braki 30-60%) lub nie jest 
możliwa uprawa w  pełni niszcząca starą 
darń - warto wykonać skuteczny podsiew.

Najlepszym terminem do podsiewu jest 
wczesna wiosna (miesiące marzec/kwiecień, 
z  wykorzystaniem wilgoci pozimowej) lub 
późne lato i jesień (od połowy sierpnia). Je-
sienie mamy coraz dłuższe i coraz cieplejsze. 
Jeśli tylko pojawią się opady i poprawią się 
warunki wilgotnościowe, nawet późną jesie-
nią można podsiewem poprawić kondycję 
łąk i  pastwisk. Ograniczamy wówczas na-
wożenie azotowe, aby umożliwić swobodne 
wschody młodych roślin, które muszą kon-
kurować z silniejszymi roślinami starszymi. 
Azot można wtedy zastąpić nawozami za-
wierającymi fosfor i potas lub wapno. Żeby 
to z  powodzeniem zrobić, potrzebny jest 
fachowy zabieg mechaniczny. 

Aby stworzyć warunki do wschodów 
i  rozwoju młodych roślin, trzeba osłabić 
starą darń. Można to zrobić prostymi spo-

sobami, takimi jak: bronowanie bronami zę-
batymi, chwastownikiem lub włóką. Potem 
wysiewamy nasiona. Dobrze, gdy zostaną 
zmieszane z glebą, ale najważniejsze jest ich 
dokładne przywałowanie. Firmy usługowe 
wykonują ten zabieg jednym przejazdem, 
używając specjalistycznych agregatów.

Do podsiewu stosuje się wieloga-
tunkowe mieszanki traw (4-5 gatunków). 
Można też zastosować mieszankę, składa-
jącą się z jednej trawy i jednej rośliny mo-
tylkowatej np.: 
• kostrzewa łąkowa + koniczyna czerwona 
(użytki kośne);
• życica trwała + koniczyna biała (pastwiska).

Do podsiewu wybieramy zatem odpo-
wiednie gatunki traw, charakteryzujące się 
szybkimi wschodami i wysoką konkuren-
cyjnością. Są to głównie życice, ale może 
to być też kostrzewa łąkowa czy kupków-
ka pospolita. Dawki nasion wahają się 
w  przedziale 10-25kg/ha i  są zależne od: 
stanu runi, częstotliwości podsiewu oraz 
sposobu jego przeprowadzenia.

Należy zwrócić uwagę na wymagania 
wodne i  glebowe poszczególnych gatun-
ków traw. Na glebach organicznych bar-
dziej przydatne są: kostrzewa łąkowa, 
mietlica biaława, kostrzewa trzcinowa 
czy wiechlina łąkowa. Na glebach mine-
ralnych sprawdzają się prawie wszystkie 
gatunki traw. Na stanowiskach słabiej 
uwilgotnionych lepiej sobie poradzą: kup-
kówka pospolita, kostrzewa łąkowa czy 

rajgras wyniosły. Tymotka łąkowa, wyczy-
niec łąkowy i życica trwała wymagają gleb 
dobrze uwilgotnionych. 

Po podsiewie dobrze jest zastosować 
przefermentowany obornik w  dawce ok. 
20-30 ton. Dostarcza on NPK, mikroele-
menty, chroni glebę przed parowaniem, 
a  zimą przed przemarzaniem węzłów 
krzewienia roślin.

Podsumowując, podkreślę, że najważ-
niejszy w powodzeniu podsiewu traw wcale 
nie jest specjalistyczny sprzęt, tylko woda. 

Źródła:
1. Top Agrar Polska 2019/10
2. www.rolniczeabc.pl

Powstało wiele teorii na temat podsiewu łąk. Źle wykonany podsiew zniechęca 
do tego zabiegu. 

Radosław Jóźwiak
radoslaw.jozwiak@modr.mazowsze.pl

Późny podsiew traw
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Zimowanie pszczół jest jednym 
z  najtrudniejszych elementów pra-
widłowej gospodarki pasiecznej. 
Pszczoły muszą się wówczas zmie-
rzyć z  niekorzystnymi i  trudnymi 
do przewidzenia warunkami atmos-
ferycznymi. Ponieważ wymagają 
wtedy spokoju, o właściwe przygoto-
wanie ich gniazd do zimowli należy 
zadbać latem.

Zimowla w  polskich warunkach 
trwa ok. 100-150 dni. Pszczoły nie 
opuszczają wtedy ula. Jesienny prze-
gląd rodziny pszczelej (robotnice 
i matka) powinno się przeprowadzić 
po ostatnim miodobraniu. Należy 
wówczas zwrócić uwagę na ilość mio-
du i pyłku. Zapasy powinny wynosić 
min. 6-8 kg na jedną rodzinę. Istotna 
jest też ocena liczebności pszczół ro-
botnic oraz ilości czerwiu. W  razie 
konieczności po przeglądzie przystę-
pujemy do zwalczania warrozy. 

Optymalny czas na rozwieszanie 
pasków wewnątrz ula przypada od 
ok. połowy lipca do 10 sierpnia. Pod 
koniec sierpnia pozostawiamy tylko 
plastry wypełnione pierzgą i  czer-
wiem. Ich liczbę dopasowujemy do 
siły pszczelej rodziny - jeśli zostawimy 
ich zbyt dużo, to w październiku bę-
dziemy musieli zabrać te nieobsiadane 
przez pszczoły. W ulach warszawskich 
oraz Dadanta rodziny silne zimują na 
7-8 plastrach, w wielkopolskich na 10. 
W  ulach wielokorpusowych zostawia 
się po 5  (ule Langstrotha) albo po 
7 (ule Ostrowskiej) plastrów w korpu-
sie górnym i dolnym. 

Do końca sierpnia pszczoły po-
winny zgromadzić zapasy na zimę. 
Słabsze rodziny potrzebują więcej 

zapasów, bo będą musiały wytworzyć 
więcej energii do ogrzania tzw. kłębu, 
czyli skupiska, które pozostaje w cią-
głym ruchu. Pszczoły w środku kłębu 
najpierw żywią się zapasami, a potem 
wędrują na zewnątrz, tworząc grubą 
na 2-7 cm szczelną warstwę, chro-
niącą rodzinę przed zimnem. Gdy 
najbardziej wychłodzone pszczoły 
popadną w  odrętwienie, zastępują je 
robotnice ze środka kłębu. 

Podczas zimowli metabolizm pszczół 
znacznie zwalnia. Rodzina pobiera tyl-
ko ok. 25 g pokarmu na dobę. Nawet 
lekkie stuknięcie w  ścianę ula może 
doprowadzić do rozbudzenia pszczół. 
Rozdrażniona rodzina pszczela może 
wykazywać większą aktywność nawet 
przez 8 godzin, co wpłynie na przebieg 
zimowli i  spowoduje straty zapasów. 
Dlatego podczas mrozów nie dokonu-
jemy przeglądów uli.

Pamiętajmy, że zimą owady nie 
wydalają, a  nadmiar pokarmu może 
prowadzić do przepełnienia jelit i bie-
gunek. Dlatego nie należy zbyt wcze-
śnie rozpoczynać karmienia pszczół, 
ani w miarę ich ubywania wyjmować 
ramek częściowo już zalanych nie do 
końca przerobionym przez pszczoły 
pokarmem. Nie powinno się też pozo-
stawiać w  ulu ramek nieobsiadanych 
przez pszczoły, bo pokarm, który się 
w  nich znajduje, wchłania wilgoć, 
prowadząc do fermentacji miodu. 
Ważne jest, by część plastrów była 
niezalana pokarmem. Przekarmianie 
pszczół i zmuszanie ich do zimowania 
na zalanych do samego dołu plastrach 
utrudnia im utrzymanie temperatury.

Ule ciepłe, zabezpieczone słomą 
bądź styropianem oraz tradycyjne ule 

o  grubych ścianach ułatwiają utrzy-
manie stałej temperatury wewnątrz 
kłębu. Minusem zimowli w tych ulach 
jest znaczne ryzyko przedwczesnego 
czerwienia, co może prowadzić do 
osłabienia rodzin pszczelich oraz osy-
pów. Aby opóźnić czerwienie matek 
w ulach ciepłych, stosuje się głębokie 
dennice. 

W ulach chłodnych pszczoły in-
tensywnie pracują zimą, by utrzymać 
wewnątrz kłębu temperaturę powyżej 
20°C. Uda się to tylko silnym rodzi-
nom, które zasiedlają co najmniej 
6  uliczek między plastrami. Chłod-
ne ule sprzyjają wydłużeniu okresu 
bezczerwiowego, co wpływa na zdro-
wotność rodzin i wzrost śmiertelności 
roztoczy wywołujących warrozę. 

Zimą należy też kontrować stan 
otworów wylotowych w  ulu, ponie-
waż to przez nie odbywa się wentyla-
cja. Gdy pszczoły ogrzewają gniazda, 
wydziela się para wodna. Przepływ 
powietrza zapobiega jej nadmiernemu 
wydzielaniu się oraz pleśnieniu pla-
strów. Na każdą ramkę pozostawioną 
w ulu na zimę powinno przypadać ok. 
1,5-2 cm otworu wentylacyjnego. Gdy 
otwory wylotowe zasłoni zmarznięty 
śnieg, zgarnijmy go dopiero gdy się 
stopi, bo odcina on dopływ powietrza 
i pełni funkcję izolatora. 

Źródła:
1. Boguta A., Rodzina pszczela zimą, „Wiado-
mość Rolnicze”, nr 11/2014, s. 27.
2. Gekeler W., Pszczoły. Poradnik hodowcy, Wy-
dawnictwo RM, Warszawa 2014, s. 56-57.
3. Marcinkowski J., Jak prawidłowo prowadzić 
pasiekę, Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bart-
nik”, Nowy Sącz 2005, s. 46-59.
4. Osielski K., Zimowla rodzin pszczelich, „Lubel-
skie Aktualności Rolnicze”, nr 1/2014, s. 32-34.

Marek Syroczyński
marek.syroczynski@modr.mazowsze.pl

Przygotowanie pszczół do zimowli
Pszczoły nie tylko produkują miód, który ma wiele właściwości zdrowotnych, ale też 

zapylają rośliny, zbierając nektar. Sam Albert Einstein miał stwierdzić, że jeśli pszczoły 
znikną z powierzchni ziemi, ludzkość wyginie za około 4 lata.
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W Polsce są uprawiane dwie formy tego zboża - ozima i jara. 
Dominujące znaczenie gospodarcze ma forma ozima. Obecnie 
w Krajowym Rejestrze jest ponad 40 odmian pszenżyta ozime-
go. Są wśród nich odmiany tradycyjne - wysokie i krótkosłome. 
W zdecydowanej większości pochodzą z polskich hodowli. Przy 
doborze odmiany ważne są: plenność, tolerancja na czynniki sie-
dliskowe i agrotechniczne oraz odporność na choroby. Większość 
odmian jest odporna na mączniaka prawdziwego, ale są też takie, 
które są podatne na porastanie ziarna w kłosie. Z każdym rokiem 
do Krajowego Rejestru są wprowadzane nowe odmiany pszen-
żyta. Oferta tego gatunku jest zdominowana przez dwie polskie 
firmy - Hodowlę Roślin Strzelce Grupa IHAR i Danko sp. z o.o. 
Hodowla Roślin.

Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego wg COBORU

Meloman - odmiana pastewna, o średniej wysokości roślin oraz 
dużej odporności na wyleganie. Bardzo plenna. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość na 
poziomie 5,5. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża do 
bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, sep-
toriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na 
rynchosporiozę - średnia, na pleśń śniegową - dość mała. 
Trapero - odmiana pastewna, rośliny dość wysokie o dość dużej 
odporności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość 
na poziomie 6,0. Odporność na septoriozę liści - duża, mączniaka 
prawdziwego - dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy 
źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów - śred-
nia, na septoriozę plew - dość mała. 
Kasyno - odmiana pastewna, rośliny niskie o  średniej odpor-
ności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość 
duża (5,5). Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i  fuzariozę 
kłosów - duża, na poleń śniegową, mączniaka prawdziwego, sep-
toriozę liści i rynchosporiozę - dość duża, na choroby podstawy 
źdźbła, septoriozę plew - średnia.
Borowik -  odmiana pastewna, o  normalnej wysokości roślin, 

o dość dużej odporności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. 
Zimotrwałość na poziomie 5,0. Odporność na rdzę brunatną 
i  septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, 
fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na sep-
toriozę plew, rynchosporiozę - średnia.
Lista odmian pszenżyta ozimego, zalecanych do uprawy w po-
szczególnych województwach:
• dolnośląskie: Meloman, Borowik, Agostino, Maestozo; 
• kujawsko-pomorskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Sekret, Pan-
teon, Porto (wstępnie rekomendowana na podstawie wyników 
PDO ze zbioru 2018), Tomko;
• lubelskie: Meloman, Kasyno, Borowik, Lombardo, Subito, Ro-
tondo, Rufus;
• lubuskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Borowik, Sekret, Lombardo;
• łódzkie: Meloman, Trapero, Subito, Trefl, Tadeus (wstępnie re-
komendowana na podstawie wyników PDO ze zbioru 2018), Oc-
tavio (wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO ze 
zbioru 2018);
• małopolskie: Meloman, Trapero, Borowik, Lombardo, Trefl, 
Fredro, Agostino;
• mazowieckie: Meloman, Trapero, Kasyno, Borowik, Subito, 
Panteon, Trefl, Rotondo;
• opolskie: Meloman, Kasyno, Lombardo, Avokado, Rufus; 
• podkarpackie: Meloman, Borowik, Sekret, Avokado, Panteon, 
Rotondo, Fredro;
• podlaskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Borowik, Sekret, Subito, 
Panteon, Octavio, Tomko;
• pomorskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Sekret, Rufus, Porto 
(wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO ze zbio-
ru 2018), Pizarro, Twingo;
• śląskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Sekret, Lombardo, Avoka-
do, Panteon, Rotondo, Rufus, Tadeus (wstępnie rekomendowana 
na podstawie wyników PDO ze zbioru 2018), Orinoko (wstępnie 
rekomendowana na podstawie wyników PDO ze zbioru 2018);
• świętokrzyskie: Meloman, Trapero, Kasyno, Borowik, Sekret, 
Lombardo, Subito, Tulus;

Prawidłowa technologia uprawy 
pszenżyta ozimego. Dobór odmian
Pszenżyto to forma międzygatunkowa, łącząca cechy pszenicy i żyta. Polska jest światowym 
potentatem w produkcji tego zboża. Produkowana z nasion pszenżyta mąka zawiera mniej 
białka niż pszenna, ponieważ podczas przemiału pszenżyta większa ilość białka przechodzi 
do otrąb. Powoduje to zmniejszenie wartości mąki pszenżytniej w porównaniu z pszenną. 
Wartość wypiekowa mąki też jest mniejsza, gdyż skrobia w ziarnach w trakcie wypieku 
reaguje na działanie temperatury, co powoduje zmniejszenie jej zdolności kleikowania.  

W związku z tym ziarna lepiej nadają się na paszę niż do produkcji mąki i chleba. Zawartość 
skrobi w ziarnach wynosi 49-70%, a błonnika 3-4%.

Marek Syroczyński
marek.syroczynski@modr.mazowsze.pl
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• warmińsko-mazurskie: Meloman, Ka-
syno, Subito, Trefl;
• wielkopolskie: Meloman, Trapero, Se-
kret, Avokado, Trefl, Fredro, Temuco;
• zachodniopomorskie: Meloman, Tra-
pero, Lombardo, Avokado, Tadeus 
(wstępnie rekomendowana na podstawie 
wyników PDO ze zbioru 2018).

Odmiany pszenżyta wykazują różną 
zimotrwałość, ale generalnie jest ono 
odporne na mrozy. Ma niższe wymaga-
nia glebowe niż pszenica czy jęczmień 
i  wykazuje większą tolerancję na niskie 
pH gleby. Stało się popularne, bo można 
je uprawiać na glebach kompleksu gle-
bowo-żytniego bardzo dobrego oraz żyt-
niego dobrego, na których uprawa psze-
nicy i jęczmienia jest zawodna. Najlepiej 
plonuje na kompleksie pszennym bar-
dzo dobrym i dobrym oraz żytnim bar-
dzo dobrym. Takie gleby powinny mieć 
odczyn pH od 6  do 7, jednak rośliny 
pszenżyta tolerują też niższe pH (do 5). 
Rośliny te zaczynają kiełkować w tempe-
raturze 2-6°C i  bardzo dobrze rozwijają 
się w  ok. 14°C. Największe zapotrzebo-
wanie na wodę wykazują w fazie strzela-
nia w źdźbło i kłoszenia.

Pszenżyto jest odporne na choroby, 
dlatego nie wymaga intensywnej ochro-
ny. Jego zaletą jest wysoki potencjał plo-
nowania, wyższy niż pszenicy i żyta, gdyż 
wytwarza ono większą liczbę kwiatów 
w  kłosie. Pod uprawę pszenżyta są za-
zwyczaj przeznaczane gleby słabsze. Naj-
lepszymi przedplonami dla pszenżyta są: 
rzepak, okopowe oraz strączkowe. Spo-
sób uprawy roli uzależniamy od terminu 
zbioru przedplonu. Po wcześnie scho-
dzących z  pola przedplonach przepro-
wadzamy podorywkę z  bronowaniem. 
W przypadku przedplonów późno scho-
dzących z  pola bezpośrednio po zbio-
rze przedplonu stosujemy kultywator 
i wykonujemy orkę siewną na głębokość 
18-22 cm przy optymalnych warunkach 
wilgotnościowych gleby. Istotne jest też 
odpowiednie nawożenie. Azot, fosfor, 
potas, wapń, magnez i  siarkę dostarcza-
my doglebowo i ewentualnie uzupełnia-
my dolistnie, a nawozimy mikroelemen-
tami poprzez dokarmianie dolistne. 

Nawożenie fosforowo-potasowe okre-
ślamy na podstawie aktualnej zasobności 
gleby i  przewidywanego do uzyskania 
plonu. Dawki fosforu (P2O5) powinny 
wynosić 60-90 kg/ha, a  potasu (K2O) 
80-120 kg/ha. Jesienne dawki azotu sto-
sujemy, gdy przedplonem były zboża 
lub rzepak z  przyorywaniem słomy po 

przedplonie. Wczesną wiosną, tj. od fazy 
krzewienia do początku fazy strzelania 
w źdźbło stosujemy pierwszą dawkę azo-
tu (ok. 40-50% optymalnej dawki azotu, 
50-110N kg/ha). Dawki do 90 kg N/ha 
powinno się stosować w dwu częściach, tj. 
40-60% w okresie ruszenia wegetacji (lub 
przed siewem pod pszenżyto jare), a resz-
tę w  fazie strzelania w  źdźbło. W  przy-
padku braku nawożenia obornikiem 
możemy pszenżyto dokarmiać: dolistnie 
roztworem mocznika, siarczanu magnezu 
lub roztworem saletrzano-mocznikowym 
(RSM). Oprysków RSM nie wolno wy-
konywać od trzech dni po siewie do mo-
mentu wykształcenia trzeciego liścia.

Optymalny termin siewu pszenżyta to 
II i III dekada września. Każde opóźnie-
nie powoduje skrócenie jesiennego okre-
su wzrostu roślin i  wpływa ujemnie na 
plonowanie formy jarej niż ozimej. Przy 
opóźnionym siewie zwiększamy obsadę 
roślin o 10%. 

Zalecana ilość wysiewu pszenżyta ozime-
go w zależności od warunków glebowych:
− kompleks pszenny dobry, bardzo do-
bry, pszenny wadliwy - 90-180 kg/ha 
(200-400 ziaren/m2);
− kompleks żytni dobry i bardzo dobry - 
120-250 kg/ha (250-550 szt./m2);
− kompleks żytni słaby - 180-300 kg/ha 
(400-650 szt./m2).

Do ograniczania zgorzeli podstawy 
można użyć zapraw: Jockey 201 FS, La-
titude 125 FS. Zaprawa Scenic 080 FS 
zabezpiecza dodatkowo przed pleśnią 
śniegową oraz zgorzelą siewek.

Do chorób zagrażających pszenżytu 
należą: łamliwość podstawy źdźbła, sep-
toriozy, rdza brunatna, mączniak praw-
dziwy i  rynchosporioza. Powinno się je 
zwalczać od końca krzewienia do począt-
ku strzelania w źdźbło oraz od ukazania 
się liścia flagowego do końca kwitnienia. 
Do zwalczania mączniaka prawdziwego 
możemy stosować Alert 375 SC (1,0 l/
ha), Amistar 250 SC (1,0 l/ha), Topsin M 
500 SC (1,4 l/ha), a  do zwalczania cho-
rób kłosów (fuzarioza i septorioza) Alert 
375 SC (1,0 l/ha, Artea 33 EC (0,5 l/ha), 
Caramba 60 SL (1,25-1,5 l/ha), Topsin M 
500 SC (1,4 l/ha).

Pszenżyto jest mało konkurencyjne 
wobec chwastów, dlatego zaleca się zwal-
czać je chemicznie. 
Progi szkodliwości chwastów w szt./m2

• chwasty jednoliścienne 5-30 szt.,
• miotła zbożowa dla zbóż ozimych 20 
-30 szt.; dla jarych 20 szt.,
• owies głuchy dla zbóż jarych 5 szt.,

• chwasty dwuliścienne ok. 50 szt.,
• przytulia czepna dla zbóż ozimych 1-2 szt.,
• rumianowate dla zbóż ozimych 5  szt., 
dla jarych 2 szt.,
• przetaczniki dla zbóż 25 szt.,
• ostrożeń polny dla zbóż 2 szt.

W pszenżycie ozimym zwalczamy 
chwasty głównie jesienią, bezpośrednio 
po siewie, przed wschodami lub pow-
schodowo. Po siewie lub od fazy 3-4 liści 
pszenżyta do zwalczania miotły zbożowej 
oraz chwastów dwuliściennych stosujemy 
Dicuran 80 WP (2 kg/ha), Tolurex 80 WP 
(2 kg/ha). Jesienią od fazy 3-4 liści zbo-
ża lub po ruszeniu wegetacji wiosną do 
końca fazy krzewienia używamy Huzar 
05 WG (0,15-0,2 kg/ha), Lentipur Flo 500 
SC (2 l/ha). Wiosną po ruszeniu wegetacji 
- Sekator 6,25 WG (3,0 l+0,2-0,3 kg/ha). 
Sięgnięcie po żniwach po herbicydy nie-
selektywne (np. Roundup) jest skuteczną 
metodą zwalczania chwastów w zbożach. 

W pszenżycie można stosować środki 
zapobiegające wyleganiu od fazy pierw-
szego kolanka do pojawienia się liścia fla-
gowego. Można tu stosować Cerone 480 
SL (1,0 l/ha) i Antywylegacz płynny 675 
SL (1,5-2,0 l/ha).

Największe zagrożenie dla pszenżyta 
stwarzają: skrzypionki, ploniarka zbo-
żowa i  mszyce. Dlatego ważne jest szyb-
kie wykonywanie uprawek pożniwnych, 
zmianowanie i zwalczanie chwastów. Pro-
gi szkodliwości dla szkodników: skrzy-
pionki - 1-2 larw na roślinie, ploniarka 
zbożówka - 5 larw na 100 roślin, mszyce 
- 5 mszyc na jednym kłosie. Do zwalcza-
nia mszyc stosujemy Trebon 10 SC (0,5 l/
ha) lub Sumi-Alpha 050 EC (0,25 l). Gdy 
masowo wystąpią skrzypionki, można 
użyć Bulldock 025 EC (0,25 l/ha) lub Fa-
stac 100 EC (0,1 l/ha). Ochrona przed plo-
niarką polega na przestrzeganiu zaleceń 
agrotechnicznych. Gdy wystąpi masowo, 
opryskujemy pszenżyto Sumithionem 500 
EC (1,0 l/ha).
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Pszenica ozima ma największe wymagania glebowe i płodozmianowe spośród gatunków 
zbóż uprawianych w naszym kraju, a mimo to jest najchętniej uprawianym zbożem. 

Przoduje na kompleksach pszennym bardzo dobrym i pszennym dobrym, dając obfity plon 
niezależnie od warunków pogodowych. Słabo plonuje w latach z niewystarczającą ilością 

opadów, dlatego ilość opadów w naszym kraju nie sprzyja uprawie pszenicy ozimej. Pszenica 
wymaga gleb o uregulowanym odczynie (5,3-7,5). Jest też wrażliwa na niedobór wapnia oraz 

podstawowych mikroelementów – glinu i manganu.

Prawidłowa technologia uprawy pszenicy ozimejPrawidłowa technologia uprawy pszenicy ozimej

 Magdalena Kotfasińska
 magdalena.kotfasinska@modr.mazowsze.pl
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Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny mo-
tylkowe, ponieważ mają właściwości fitosanitarne, oczysz-
czają pole z  niepożądanych substancji, dobrze wpływają 

na strukturę gleby i podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem 
są także ziemniaki uprawiane na oborniku, pod warunkiem że nie 
opóźni to terminu siewu pszenicy.  Jako przedplonu dla pszenicy 
nie poleca się: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta i żyta. 

Orka oraz zabiegi doprawiające glebę wchodzą w  skład 
uprawy przedsiewnej. Głębokość orki powinna być śred-
nia, wykonana na 2-3 tygodnie przed siewem, gdyż za-

bieg ten silnie napowietrza i przesusza glebę. 

Pszenica ozima jest bardzo wrażliwa na niedobór: fosforu, 
potasu i  magnezu. Pszenica plonująca na poziomie 5t/ha 
pobiera średnio z gleby: 95 kg K2O, 20 kg MgO, 50 kg P2O5.

Szczególną uwagę należy zwrócić na nawożenie potasem 
i magnezem. Od fazy strzelania w źdźbło aż do kwitnienia 
pszenica bardzo intensywnie pobiera potas. Maksimum po-

bierania magnezu przypada na okres pomiędzy kłoszeniem a peł-
nią dojrzałości ziarna. Nawozy fosforowe i potasowe, niezależnie 
od ich formy, należy zastosować przedsiewnie. Wiosenna aplika-
cja tych nawozów jest mniej plonotwórcza.

Bardzo istotnym problemem w uprawie pszenicy jest ustale-
nie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i dzia-
łanie zależą od: warunków glebowych, pogodowych i agro-

technicznych. Można ją ustalić na podstawie dwóch założeń. 
Skoro pierwsza dawka to około 50% niezbędnej ilości azotu, jej 
wykorzystanie będzie modyfikowane przez czynniki pogodowe 
i uprawowe. O dokładnym ustaleniu terminu pierwszego nawo-
żenia azotem decyduje stan łanu po ruszeniu wegetacji wiosennej 
oraz rozkrzewienie roślin. Wczesnowiosenna dawka azotu wa-
runkuje liczbę źdźbeł produktywnych oraz prawidłowe zróżnico-
wanie elementów kłosa. Początek strzelania w źdźbło wyznacza 
termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa 
na wykształcenie sprawnego i  w pełni dojrzałego aparatu foto-
syntetycznego. Korzystnie działa na drugą składową plonu zbóż, 
jaką jest liczba ziaren w kłosie. Trzecia dawka, przypadająca na 
kłoszenie, podnosi procentową zawartość białka w ziarnie.

Nawożenie mikroelementami, takimi jak: Mn, Cu oraz Zn, 
jest niezbędne w uprawie pszenicy ozimej. Niedobór man-
ganu i cynku zanotowano dla gleb organicznych oraz lek-

kich, przepuszczalnych. Zwiększa się w  warunkach nadmiernego 
stosowania azotu i deficytowego nawożenia organicznego. Dostęp-
ność manganu dla roślin rośnie wraz ze zwiększającym się pH gleby. 
Dlatego też stanowiska pod pszenicę trzeba regularnie wapnować.

Na wykorzystanie potencjału plonotwórczego pszenicy 
ogromny wpływ ma termin siewu. Nawet małe opóź-
nienie sprawia, że faza krzewienia zostaje przesunięta 

na wiosnę. Krzewienie wiosenne nie jest plonotwórczo równo-
ważne z jesiennym. Rośliny z późnych siewów mają krótsze pędy 
boczne, zwłaszcza pochodzące z wiosny. Pogarsza to architekturę 
łanu. Gdy pszenicę wysieje się zbyt późno, jesienią nie dochodzi 
do różnicowania stożku wzrostu. W konsekwencji rozwijające się 
kłoski są mniej płodne, a powierzchnia fotosyntetycznie czynna 
o wiele mniejsza. Pszenica powinna być wysiana w takim termi-
nie, aby przed wiosną wykształcić 4-6 liści. Jest to stadium roz-
wojowe najlepiej sprzyjające hartowaniu roślin przed zimą. Rol-
nik, mając do dyspozycji bogaty wachlarz odmian, może wybrać 
takie, których reakcja na późny siew jest mniej negatywna. Mają 
one wyższą wartość współczynnika tolerancji na długi dzień. Na 
Mazowszu optymalnym terminem siewu jest 10-15 września.

Gęstym siewom sprzyja nadmierne wyleganie. Skutkuje to 
silnym porażaniem pszenicy ozimej przez choroby pod-
stawy źdźbła, gdyż wentylacja wewnątrz łanu jest ogra-

niczona. Gęsty siew ogranicza negatywne skutki późnego siewu 
i ma wpływ na wyrównaną wysokość kłosów głównych, ale nie-
stety zmniejsza też krzewistość ogólną i produktywną oraz obni-
ża plon w przypadku niewystarczającej ilości opadów.

Optimum wysiewu pszenicy ozimej dla kompleksów 
pszennych wynosi 450-500 ziarniaków na 1m2. 

Zaprawianie ziarna przed siewem zmniejsza prawdopodo-
bieństwo porażenia pszenicy chorobami spoczynku zimo-
wego i  wschodów. Pszenica stosunkowo słabo broni się 

przed zachwaszczeniem. Wynika to z wolnego wzrostu podczas 
sezonu wegetacyjnego oraz skąpego ulistnienia. Jednym z  po-
ważnych błędów agrotechnicznych, jaki może popełnić rolnik, 
jest niestosowanie jesiennej ochrony pszenicy ozimej przed za-
chwaszczeniem. Przy późnym siewie pszenicy do ich zwalczania 
należy przystąpić w  kilku wiosennych terminach: po ruszeniu 
wegetacji, podczas krzewienia lub w fazie strzelania w źdźbło.

Pierwszym okresem szczególnej podatności pszenicy na in-
wazję patogenów jest faza krzewienia i strzelania w źdźbło. 
Kolejnymi fazami, w których pszenica jest bardzo podat-

na na rozwój chorób grzybowych, są koniec strzelania w źdźbło 
i kłoszenie. Należy pamiętać, że w przypadku pszenicy to liście 
dostarczają najwięcej asymilatów do ziarna. Dokładniej, jest to 
liść flagowy, którego powierzchnia u  nowych odmian pszenicy 
stanowi blisko 40% powierzchni wszystkich liści. W fazach strze-
lania w  źdźbło i  kłoszenia szczególnie wymagana jest ochrona 
liści i kłosów, które chorują na septoriozę. Ponadto w ostatnich 
latach zanotowano wzrastające zagrożenie fuzariozami kłosów. 
Szkodnikami mogącymi często pojawiać się w łanie pszenicy ozi-
mej są: ploniarki, wciornastki, mszyce i skrzypionki.

Pszenica ozima, pomimo swych wysokich wymagań sie-
dliskowych, jest najbardziej wdzięczną rośliną spośród 
wszystkich gatunków zbóż. Zastosowanie intensywnej 

agrotechniki, której jedną ze składowych jest nawadnianie i desz-
czowanie, pozwala na 20% zwiększenie jej plonów.
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Rynek – Rolny Magdalena Kuźmicka
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Prowadząc odchów jałówek remontowych należy uwzględnić 
osiągnięcie przez te zwierzęta prawidłowych wymiarów i  przy-
rostów masy ciała, rozwoju gruczołu mlekowego, momentu uzy-
skania dojrzałości płciowej oraz rozpłodowej, jak również uzy-
skanie właściwej masy ciała i  kalibru w  momencie pierwszego 
zacielenia.

Zdrowe cielę podstawą odchowu 
dobrego materiału hodowlanego 

• Odchów jałówek zaczyna się już od matki. Złe warun-
ki rozwoju płodu oraz odżywiania w okresie płodowym 
powodują zwiększoną podatność na choroby, słabe 
tempo wzrostu, większą skłonność do otłuszczania, 
a także dysfunkcję niektórych narządów, w tym: gru-
czołu mlekowego, wątroby, jajników czy jelit.
• Odchów cieląt w okresie żywienia siarą i prepara-
tem mlekozastępczym.

Jest to okres, w  którym należy zadbać o  odpor-
ność i zdrowie cieląt, czyli zapewnić im odpowiedni 
dobrostan i  prawidłowe żywienie. Większe przyro-
sty masy (600-650 gram na dobę i więcej) w okresie 
pierwszych 8 tygodni życia cielęcia warunkują nie tyl-
ko lepszy wzrost i wyższą końcową masę ciała, ale także 
lepszy rozwój narządów wewnętrznych, w tym szczególnie 
rozwój tkanki gruczołu mlecznego. W zależności od inten-
sywności odchowu cieląt część hodowców decyduje się na 
odchów skrócony (50 do 60 dni ). Inni preferują odchów tra-
dycyjny (około 90-dniowy), w którym cielęta są przygotowane 
do żywienia paszami stałymi.

Dlaczego warto odchowywać jałówki w grupach?

Odchów jałówek powinien być prowadzony w  grupach wie-
kowych, ponieważ taki system zapewnia im optymalny wzrost 
i  rozwój. Również poprzez odpowiednie dla danego okresu ży-
wienie można skutecznie kontrolować przyrosty masy ciała oraz 
prawidłowy rozwój narządów, w  tym głównie gruczołu mleko-
wego. Tak utrzymywane jałówki są odważniejsze i w mniejszym 
stopniu poddają się dominacji starszych krów.

Ze względu na tempo wzrostu jałówek i zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe, w stadzie powinny być utworzone przy-
najmniej trzy grupy wiekowe: 

• Pierwsza 
grupa - od od-
sadzenia do końca 6. 
m-ca życia. W  przypadku 
odchowu skróconego (50-60 dni ży-
cia) cielęta nie będą dostawały siana i kiszonek 
w dawce paszy objętościowej, ponieważ ich dawką w całości 
jest pasza starterowa. Należy więc przyzwyczajać je do pobie-
rania siana z  traw oraz niewielkich ilości kiszonki z kukurydzy  

Jakość odchowanych jałówek ma decydujący wpływ na efekty uzyskiwane w hodowli 
bydła. Błędy popełnione w okresie odchowu będą bowiem w wyraźny sposób ograniczały 

możliwości produkcyjne krów.

Odchów jałówek remontowych

Wiesław Kowalczyk
wieslaw.kowalczyk@modr.mazowsze.pl
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i  z traw. Po kilku dniach siano można podawać do woli, nato-
miast kiszonki, w tym kiszonkę z kukurydzy, trzeba ograniczyć 
do ok. 0,75-1 kg s.m. na dzień. Pasza treściwa powinna zawierać 
ok. 18% białka ogólnego. W tym okresie pobranie suchej masy 
powinno wynosić 3 kg/dzień, połowa powinna być dostarczona 
w paszach objętościowych, a druga połowa w paszach treściwych. 
W  wieku 6  mc-y, w  zależności od jakości siana oraz kiszonki 
z traw i kukurydzy jałówka powinna pobierać 1-2 kg paszy tre-
ściwej, ważyć około 160-170 kg i mieć wysokość w kłębie 105 cm.
 

 
 

 

 
• Druga gru-

pa - od początku 7. 
mc-a życia do dnia potwierdzenia 

skutecznego krycia. Podstawą żywienia w tym okresie powinny 
być pasze objętościowe, siano (słoma) lub kiszonka z  traw, po-

dawane do woli. Pobranie ogóle suchej masy powinno wynosić 
średnio 6 kg. Kiszonkę z kukurydzy podajemy do 50% zapotrze-
bowania na suchą masę, tj. do 3 kg dziennie, a dawka dzienna nie 
powinna przekraczać 8  kg/dzień przy zawartości 35% s.m. Pa-
sze treściwe w zależności od jakości pasz objętościowych mogą 
być zadawane w ilości od 1 do 2 kg dziennie i stanowić 15-20% 
pobrania s.m. Jałówki rasy HF osiągają dojrzałość płciową przy 
masie 300-330 kg (w wieku ok. 8-10 mc-y). Zbyt słabe żywie-
nie energetyczne od 7. m-ca do osiągnięcia dojrzałości płciowej 
powoduje opóźnienie się pierwszych cykli płciowych. Przyrosty 
w tym czasie powinny wynosić średnio 750-800 g/dzień, aby ja-
łówki nie zapaść, ponieważ wpływa to ujemnie na prawidłowy 
rozwój gruczołu mlekowego. W dniu krycia (w wieku 13-14 mc-
y) kondycja jałówki powinna wynosić około 3,0 pkt BCS, waga 
360-380 kg, a wysokość w kłębie 125-135 cm.
• Trzecia grupa - jałówki cielne. Od skutecznego pokrycia do 

około 5-6 tyg. przed porodem żywienie jałowic cielnych 
powinno być oparte głównie na paszach objętościo-

wych oraz dodatkach mineralno-witaminowych. 
Średnie pobranie s.m. powinno wynosić około 

9  kg/dzień. Kiszonka z  kukurydzy, szcze-
gólnie bogata w  ziarno, powinna być 

ograniczana i  podawana do ½ dawki 
pasz objętościowych. Przekarmianie 

ciężarnych jałówek taką kiszonką 
prowadzi do ich zapasienia i pro-

blemów z porodem oraz chorób 
metabolicznych. Paszę treściwą 
jako uzupełnienie dawki moż-
na podawać tylko w  przy-
padku bardzo niskiej jakości 
pasz objętościowych. Żywie-
nie w  okresie ciąży nie ma 
wpływu na wydajność mle-
ka po porodzie. Jałówka cię-
żarna, wchodząca do stada 
krów na ok. 5-6 tyg. przed 
porodem, musi się w  nim 
zaadaptować. Trzeba zwrócić 

uwagę na dobrostan i  stronę 
„socjalną” tak, aby uniemoż-

liwić dominację starych krów 
nad jałówkami. Kondycja jałówek 

wchodzących do stada powinna wy-
nosić ok. 3,25 pkt BCS, waga ok. 530-

550 kg, a wysokość w kłębie 135 cm. 

***

Prawidłowo przeprowadzony odchów jałó-
wek remontowych pozwala hodowcy skrócić wiek 

pierwszego wycielenia, a to przekłada się na zmniejsze-
nie kosztów ich odchowu i mniejszą częstotliwość zaburzeń 

metabolicznych w przyszłości. 

Źródła:
1. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie — Jak prawidłowo odcho-
wywać jałówki?, 
Hodowla i Chów Bydła 2017, Odchów jałówek: jak nie „zepsuć” gruczołu mlekowe-
go, Hodowla i Chów Bydła 2019.
2. Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
w Jastrzębcu — Odchów jałówek remontowych, www.portalhodowcy.pl;
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Najpierw jedli mięso zwierząt padłych lub 
upolowanych przez drapieżniki, a potem to, 
które sami upolowali. Około 11 tys. lat temu 
rozpoczął się proces przechodzenia od zbie-
ractwa i  łowiectwa do produkcji żywności, 
zwany pierwszą rewolucją agrarną.

Życie zbieraczy-łowców

Na Bliski Wschód nasz gatunek przybył 
ok. 70 000 lat temu. Ludzie, żyjąc jako zbie-
racze-łowcy, nie przekształcali środowiska, 
nie ingerowali w  warunki życiowe roślin 
i  zwierząt. Żyli w  niewielkich gromadach 
(ok. 150 osób). Nieustannie się przemiesz-
czali. Nie gromadzili żywności ani dóbr 
materialnych. Mieli tylko to, co nadawało 
się do przenoszenia i  było niezbędne do 
przeżycia. Zwykle cieszyli się wolnością 
osobistą, hierarchia społeczna pojawiła się 
wraz z rolnictwem. Gęstość zaludnienia ra-
czej nie przekraczała osoby na 25 km2. 

Wraz z  końcem ostatniej epoki lodow-
cowej temperatura powietrza i  poziom 
opadów podnosiły się. Ocieplenie klimatu 
zapewniło znakomite warunki wegetacyj-
ne roślinom jednorocznym, rozsiewają-
cym nasiona, np. roślinom zbożowym. 
Mieszkańcy Bliskiego Wschodu zakła-
dali tymczasowe obozowiska. Przenosili 
ziarno, którego część rozsypywała się po 
drodze na ziemię. Zaczęło rosnąć coraz 
więcej pszenicy. Obozowiska stawały się 
bardziej trwałe. Ludzie zorientowali się, że 
zamiast rozrzucać ziarno, lepiej umiesz-
czać je głębiej w ziemi, a to, co im zostało, 
wysiać w kolejnym roku. Pierwsze obsza-
ry rolnicze powstały na terenach obecnie 
należących do: Turcji, Syrii, Izraela i Iraku. 
Najstarsze znane osiedla rolnicze to Catal-
hoyuk (kolebka pszenicy), Gobekli Tepe, 
Jerycho (prawdopodobnie najstarsze nie-
przerwanie istniejące siedlisko ludzkie) 
i Mujerbat. Niektóre gatunki roślin, które 
ludzie zbierali i zwierząt, na które polowa-
li, nadawały się do uprawy czy hodowli. 

Dało to początek rewolucji agrarnej.
Rolnictwo powstało na kilku obszarach nie-
zależnie od siebie:
− na Bliskim Wschodzie uprawiano: psze-
nicę, jęczmień, żyto, proso, rośliny strącz-
kowe oraz utrzymywano: owce, kozy, by-
dło, pszczoły. Początki rolnictwa sięgają 
ok. 11 000 lat;
− w  Azji Południowo-Wschodniej upra-
wiano: ryż, proso, soję; ludzie zaczęli opa-
sać świnie – ok. 9 000 lat temu;
− na wyspie Nowa Gwinea uprawiano 
trzcinę cukrową oraz banany – ok. 8 000 
lat temu;
−  w Ameryce Środkowej uprawiano ku-
kurydzę i fasolę, a w osadach chowano in-
dyki – 6 500 lat temu;
− w rejonie Andów w Ameryce Płd. sadzo-
no: ziemniaki, pomidory, tytoń; utrzymy-
wano lamy i alpaki – 5 500 lat temu;
− w tropikalnej Afryce Zachodniej i rejo-
nie Sahelu uprawiano: ryż, proso, sorgo  
– ok. 5 000 lat temu.

Istota rewolucji agrarnej

Człowiek dostosował ekosystemy do 
własnych potrzeb. Ziemia zaczęła służyć 
żywieniu ludzi. Społeczności osiadłe na 
danym obszarze stawały się coraz liczniej-
sze, więc pojawiła się potrzeba przystoso-
wywania pod uprawy kolejnych jej poła-
ci. W Europie ok. 8 000 lat temu zaczęto 
karczować lasy, radykalnie zmieniając 
krajobraz. Ukształtowało się przekonanie, 
że większe zaangażowanie w  pielęgnację 
roślin i  zwierząt zapewni więcej ziarna, 
owoców i mięsa. Ludzie zaczęli pracować 
ciężej i poświęcać więcej czasu na zajęcia 
rolnicze. Rozwijały się umiejętności pla-
nowania i  organizacji. Wymyślano nowe 
narzędzia (sierpy o kamiennych ostrzach, 
kamienne tłuczki i moździerze do miele-
nia), budowano spichrze. 

Dieta pierwszych rolników nie była już 
tak urozmaicona jak zbieraczy-łowców. 

Składała się z  niewielu roślin, głównie 
bogatych w  węglowodany, ale ubogich 
w  witaminy. Zmiana odżywiania spowo-
dowała, że kości człowieka stały się cień-
sze i bardziej kruche, a zęby były narażone 
na próchnicę. Kręgosłupy i kolana nie były 
przystosowane do ciężkiej pracy na roli. 
Zmiana trybu życia sprzyjała chorobom 
zwyrodnieniowym oraz zakaźnym, naby-
wanym od utrzymywanych zwierząt.

Liczebność populacji człowieka znaczą-
co wzrosła – w ciągu 11 tys. lat z 10 mln 
do 7,6 mld. Podobnie stało się ze zwierzę-
tami hodowlanymi np. bydło, świnie — od 
kilku mln do 1 mld świń, 1,5 mld bydła, 
czy uprawianymi roślinami, np. pszenica 
przed rewolucją agrarną rosła dziko z wie-
loma innymi gatunkami traw na niewiel-
kim łańcuchu górskim na Bliskim Wscho-
dzie. Obecnie produkuje się ponad 650 
mln ton tego zboża na prawie wszystkich 
lądach.

***
Pierwsza rewolucja agrarna zakończyła 

się ok. 6 tys. lat temu. Była jedną z najważ-
niejszych przemian w  historii ludzkości. 
Stanowiła podstawę do rozwoju cywili-
zacji człowieka. Dzięki niej powstawały 
coraz większe społeczności – osady, mia-
steczka, miasta, państwa i imperia. Z sys-
temu znaków, służących do podliczania 
corocznych plonów, wykształciło się pi-
smo, bez którego nie byłoby rozwoju na-
uki i filozofii. Pojawiły się handel i usługi, 
ale również konflikty zbrojne i  epidemie. 
Współcześnie żyjemy w  tzw. globalnej 
wiosce. Przekształciliśmy środowisko 
naturalne pod nasze potrzeby, w  dużym 
stopniu się od niego uniezależniając. 
Źródła:
1. Yuval Noah Harari - „Sapiens. Od zwierząt do bo-
gów” Wydawnictwo Literackie Kraków 2018
2. Juan Luis Arsuaga - „Życie. Fascynująca podróż 
przez 4  miliardy lat” Wydawnictwo Znak Kraków 
2020 
3. https://paleosmak.pl/rewolucja-agrarna/

Szymon Wolder
szymon.wolder@modr.mazowsze.pl

Pierwsza rewolucja agrarna
Rodzaj ludzki wyewoluował około 2,5 mln lat temu w Afryce. Najstarsze szczątki jedynego 

żyjącego do dziś gatunku człowieka – Homo sapiens są datowane na ok. 315 tys. lat. 
Przez długi czas ludzie żywili się jadalnymi roślinami oraz mięsem zwierząt.
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To wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju i regionu, stwo-
rzone dla wypoczynku, rekreacji i edukacji. Jest usytuowane obok 
Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina. Park obejmuje: ścież-
kę przyrodniczą, park linowy, plażę i promenadę nad rzeką Wkrą.

Wyjątkowa ścieżka wśród koron drzew w sercu Mazowsza
Z pewnością różni się od ścieżki przebiegającej wśród koron 

drzew lasów Jaworzyny Krynickiej (Krynica-Zdrój), kładki pomię-
dzy drzewami na terenie uroczyska Malta w Poznaniu oraz podob-
nych instalacji europejskich np. w Austrii czy w Danii. Szczegól-
nym walorem tego miejsca jest wzorowe zachowanie naturalnego 

środowiska oraz interesujące wyeksponowanie bogactwa świata 
roślin i zwierząt, charakterystycznych dla doliny Wkry. W środo-
wisku właściwym dla rezerwatu przygotowano trasy spacerowe 
i poprowadzono je tak, by chronić bogactwo fauny i flory, jedno-
cześnie ucząc rozpoznawania gatunków, pokazując zwyczaje zwie-
rząt i  miejsca występowania roślin charakterystycznych dla tego 
obszaru. Piękno naturalnej przyrody zostało połączone z nowocze-
sną drewnianą architekturą 12 pawilonów/domków. Każdy z nich 
ma nazwę miesiąca. Za pomocą bilbordów edukuje o zwierzętach, 
roślinach, zmieniającej się przyrodzie. Miejscem prowadzenia ob-
serwacji jest drewniana wieża z zamontowanymi lornetkami oraz 
ścieżka z platformami wśród koron drzew lasu łęgowego, pozwala-
jąca podpatrywać przyrodę z wysokości. Trasa w koronach drzew 
jest poświęcona ptakom. Znajdą tam informacje o: gniazdach, 
dziuplach, ptasich trelach czy piórach oraz naturalistyczne figur-
ki samych ptaków. Całość ścieżki wśród koron drzew ma długość 
prawie 250 m. Mostki są rozwieszone pomiędzy dziesięcioma plat-
formami/gniazdami, z których pierwsza jest na wysokości 2,5 m, 
a ostatnia na wysokości ponad 5 metrów.

Pobyt na terenie parku jest frajdą dla wszystkich, ale przede 
wszystkim dla dzieci. Atrakcję stanowią kolorowe trójwymiarowe 
rzeźby, odzwierciedlające motyle w skali 50:1, polanki z wiklino-
wymi zwierzętami, a także miejsca zabaw — lisie norki, strumyk 
z pompą, śrubą Archimedesa i korytkami, skocznia w dal, zabaw-
ki do balansowania, karuzela itp. 

Dla kochających zabawę z dawką adrenaliny przygotowano 
park linowy, a w nim: trzy trasy, ściankę wspinaczkową o wy-
sokości 10 m oraz zjazd tyrolski nad rzeką Wkrą o  długości 
300 m.

Promenada i plaża
Bulwar nad Wkrą to piękne miejsce do odpoczynku z wido-

kiem na rzekę i siłownię plenerową. Można tu wypożyczyć kajaki 
i popłynąć rzeką.

Park „Dolina Wkry” w Pomiechówku jest terenem otwartym 
i ogólnodostępnym. Zajmuje 10 ha, a ścieżki edukacyjne ciągną 
się na długości 1 km. Wzdłuż ścieżek, między mostkami, usytu-
owano drewniane ławki w kształcie łodzi.

Park zachowuje naturalny krajobraz lasów pomiechowskich 
i doliny Wkry, zapewnia ochronę bioróżnorodności cennych sie-
dlisk przyrodniczych. Mieści się w  dydaktyczno-rekreacyjnym 
kompleksie leśnym przy ul. Nasielskiej 1b. Powstał dzięki środ-
kom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyska-
nym przez Gminę Pomiechówek. 

Projekt pt. „Ochrona gatunków i  siedlisk przyrodniczych po-
przez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w  Pomie-
chówku” realizowano od 1.12.2015 r. do 31.03.2019 r.  

Więcej: https://dolinawkry.pomiechowek.pl/

tekst i zdjęcie: Małgorzata Najechalska
malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl

Park „Dolina Wkry” w Pomiechówku
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Przykład lotników wileńskich pokazuje, że lotniska polowe, wykorzystywane we wrześniu 
1939 r., odegrały istotną, jeśli nie decydującą rolę w przebiegu działań wojennych. 

Współtwórcami sukcesu strony polskiej byli ludzie, którzy potrafili zakamuflować lotniska 
polowe jako eksperymenty łąkarskie. Należeli do nich również pracownicy służby rolnej.

Wrzesień 1939 – doradztwo rolnicze 
w obronie polskiego nieba

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

Znak malowany na samolotach 152 eskadry wileńskiej

1 Skonstruowane przez Zygmunta Puławskiego sa-
moloty myśliwskie wyposażone w tzw. polski płat 
w chwili powstania były konstrukcją rewolucyjną. 
Poza Polską w większej liczbie były używane w: 
Rumunii, Grecji, Bułgarii. Wzorowali się na nich 
konstruktorzy sowieccy i francuscy.

To stwierdzenie może się wydać para-
doksalne, a  jednak najprawdopodobniej 
tak było. Hipoteza ta ma mocne uzasad-
nienie. Nieba przed atakami wroga broniły 
oczywiście samoloty i artyleria przeciwlot-
nicza. Samoloty potrzebowały jednak 
lotnisk, których wróg nie zna i  nie może 
zaatakować znienacka. Musiały to być od-
powiednio duże pasy ziemi równej i twar-
dej nawet po opadach, mające warunki 
dla zamaskowania samolotów i  sprzętu 
technicznego (las, park itp.). W  pobli-
żu powinny znajdować się zabudowania, 

mogące pomieścić 10 lotników, 5  osób 
dowództwa, 20 mechaników i służbę (kie-
rowcy, drużyna gospodarcza, kuchnia 
itp.). Ważne było również odsunięcie od 
ważniejszych szlaków komunikacyjnych, 
by przejeżdżający nimi ludzie nie widzieli 
ruchu na lotnisku. Najlepiej do tego nada-
wały się dwory. Władze wojskowe wytypo-
wały niezbędną liczbę obiektów i zawarły 
z  ich właścicielami umowy za pośrednic-
twem jednego z warszawskich adwokatów. 
Wydzierżawionym gruntom nadano sta-
tus doświadczeń łąkarskich. Jedno z nich 

znajdowało się we 
wsi Szpondowo, 
w  odległości za-
ledwie kilku kilo-
metrów od Ogni-
ska Kultury Rolnej 
w  Poświętnem, 
co było ważnym 
elementem ma-
skowania. Ekspe-
rymentalne łąki 
w  pobliżu insty-
tucji prowadzącej 
d o ś w i a d c z e n i a 
rolnicze nie bu-
dziły podejrzeń. 
P r aw d o p o d o b -
nie dla lepszego 
z a m a s k o w a n i a 
przedsięwzięcia 
u c z e s t n i c z y l i 
w  nich, zapewne 
nie do końca świa-
domie, pracowni-
cy „Poświętnego”. 

Z lądowiska 
w  Szpondowie we 

wrześniu 1939 startowała do walki, przy-
dzielona do Armii „Modlin” 152 Eskadra 
Myśliwska z  Wilna. Ze względu na duże 
skupiska ludności niemieckiej w miejsco-
wościach Sochocin i  Dzierzążnia przyle-
ciała ona pod Płońsk ostatniego dnia po-
koju, wieczorem. Pilotom kazano lecieć 
tak nisko, by obserwatorzy z  ziemi mieli 
trudności z ustaleniem miejsca lądowania.

1 września w  stan alarmu postawio-
no 9 znanych w świecie samolotów P-111 
podzielonych na trzy „klucze”. Około go-
dziny 16.00 dotarła informacja o  grupie 
niemieckich samolotów, lecących w  kie-
runku Warszawy. Wystartowali wszyscy: 
mjr Edward Więckowski z  bocznymi 
pchor. Mieczysławem Waszkiewiczem 
i kpr. Stanisławem Brzeskim, por. Maria-
nem Imiela z plut. Marianem Bełcem i kpr. 
Antonim Jodą i  ppor. Anatola Piotrow-
skiego z ppor. Janem Burym-Burzymskim 
i kpr. Aleksandrem Popławskim. Zespoły 
lotnicze Mariana Imieli i  Anatola Pio-
trowskiego uderzyły na człon lecący nad 
lotniskiem Szpondowo. Piloci dogonili 
i zaatakowali Niemców dopiero w rejonie 
Jabłonnej koło Warszawy. W  walce Ana-
tol Piotrowski został trafiony, a następnie 
„dobity” przez Messerschmitta z  eskorty 
bombowców (prawdopodobnie Bf 109 
z  3./JG 21, którego pilotem był Lt. Fritz 
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Samolot kpr. Stanisława Brzeskiego porzucony we wsi Baby i przejęty przez Niemców (fot. https://mysliwcy.pl/forum)

Gutezeit). Pilot wyrzucił zbiornik z  paliwem i  próbował lądo-
wać na polu koło wsi Choszczówka, jednak rozbił się. Okoliczni 
mieszkańcy, którzy przybyli mu na ratunek, wyciągnęli go z wra-
ku martwego, z przestrzeloną piersią. „Komisja Bajana” zaliczyła 
poległemu zniszczenie jednego bombowca. Podporucznik Ana-
tol Piotrowski został odznaczony Krzyżem Walecznych i pocho-
wany na Powązkach w Warszawie.

Klucz mjr. Edwarda Więckowskiego zaatakował pięć Heinkli 
111 lecących do Modlina. Niemieccy lotnicy wyrzucili bomby 
na pola i uciekli. Pierwszy sukces został okupiony stratą jednego 
pilota i 3 maszyn.

Następnego dnia technicy naprawiali uszkodzone w  walce 
samoloty, a porucznik Marian Imiela na nieuzbrojonym RWD-
8 szukał terenu pod przyszłe lotniska, gdyż Niemcy dostrzegli 
obecność polskiej eskadry.

3 września klucz ppor. Jana Burego-Burzymskiego z  pchor. 
Mieczysławem Babiańskim i plut. Marianem Bełcem osłaniał od-
wrót 8 Dywizji Piechoty spod Mławy. W trakcie patrolu zaata-
kował wyprawę 12 bombowców, osłanianą przez 2 klucze najno-
wocześniejszych myśliwców Bf-110. W walce plut. Marian Bełc 
zestrzelił jeden z nich. Po południu kpr. Stanisław Brzeski znisz-
czył nieprzyjacielski balon obserwacyjny w  rejonie Gruduska. 
W  drodze napotkał dużą formację niemieckiej kawalerii, którą 
zaatakował z lotu niskiego, powodując wśród Niemców duże za-
mieszanie. 

Czwartego dnia wojny sześć samolotów pod dowództwem 
por. Kazimierza Wolińskiego osłaniało wyprawę 41 Eskadry 
Rozpoznawczej, stacjonującej przy dworze, w nieodległym Zdu-
nowie. W locie powrotnym ppor. Jan Bury-Burzymski oraz kpr. 
Stanisław Brzeski zestrzelili kolejny balon obserwacyjny. Trafio-

ny w zbiornik paliwa samolot kpr.  Brzeskiego lądował w Babach 
koło Ciechanowa. Pilot samolotu nie spalił, gdyż był atakowany 
przez dywersantów ze wsi Sokołówek. Na pożyczonym rowerze 
wrócił do eskadry. 

Położenie Armii „Modlin” wymusiło natychmiastowe wyco-
fanie eskadry za Wisłę i Narew. Piloci przelecieli do Kroczewa, 
a potem do Poniatowa. Pozostali, mając trudności z zabraniem 
sprzętu, odjechali nocą.

Następnie 152 wileńska eskadra operowała z lotnisk polowych: 
Kierz, Zielonka, Adamków, Wielgolas, Ostrożec, Brzeżany. 17 
września po południu dwa ostatnie P.11 pilotowane przez po-
ruczników Mariana Imielę i  Kazimierza Wolińskiego odlecia-
ły do Rumunii. Ciężarówki ze sprzętem pod dowództwem kpt. 
Włodzimierza Łazoryka przekroczyły granicę polsko–rumuńską 
w nocy z 18 na 19 września. Ogółem 152 wileńska eskadra ze-
strzeliła 8 statków powietrznych wroga, sama tracąc 8 maszyn.

***
Niemcy rozpoczęli wojnę od niszczenia lotnictwa wroga na zie-

mi. Francja i ZSRR straciły większą część swoich sił powietrznych 
już pierwszego dnia. W Polsce dokonana tuż przed wybuchem 
konfliktu dyslokacja na tajne obiekty zabezpieczyła zdolność 
bojową blisko 500 maszyn. Niemcy, mając ogromną przewagę, 
wygrali, jednak za cenę poważnych strat w ludziach i sprzęcie. 

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/152_Eskadra_My%C5%9Bliwska
https://pl.wikipedia.org/wiki/PZL_P.11
https://www.polishairforce.pl/piotrowski.html
https://mysliwcy.pl 
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2424 Zaślaz pospolity pochodzi z  północnych 
Chin. Jest rośliną jednoroczną, jarą, z rodziny 
ślazowatych (Malvaceae). Może rosnąć do 250 
cm. Tworzy pędy proste i wzniesione. Liście 
ma duże, okrągławo-sercowate, z zaostrzony-
mi końcami i karbowano-piłkowanym brze-
giem. Są one pokryte drobnymi włoskami, 
które nadają im aksamitny połysk. Kwiaty 
u zaślaza są żółte, z wycięciem w górnej części, 
osadzone na długich szypułkach, pojedynczo 
lub po kilka sztuk w kątach liści w wierzchoł-
kowej części pędu. Kielich kubkowaty i pięcio-
wrębny. Korona kwiatu ma do 2 cm średnicy, 
jest pięciopłatkowa. Zaślaz pospolity kwitnie 
od lipca do września lub dłużej. Pręciki ma 
liczne, słupek wielokrotny. Jego owocem jest 
rozłupnia - wielokomorowa torebka, która 
rozpada się na 10-15 mniejszych rozłupek.

Zaślaz pospolity to uciążliwy chwast ru-
deralny, który spotyka się przy osadach ludz-
kich, często na siedliskach bogatych w  azot. 
Jest chwastem segetalnym, bowiem występu-
je w  zbiorowiskach na polach, wśród roślin 
uprawnych. Tworzy własne zbiorowiska i może 
przyczynić się do obniżenia plonu. Wschodzi 
późną wiosną. Nasiona do kiełkowania wyma-
gają temperatury co najmniej 8ºC, optimum to 
24ºC. Jedna roślina może wydać do 17 tys. na-
sion, które zachowują swoją żywotność przez 
50-60 lat. Nasiona wytwarzają substancje ha-
mujące rozwój mikroorganizmów.

Pierwsze doniesienia o występowaniu zaślazu pospolitego na obszarze Polski stwierdzono w 2002 r.,  
na plantacjach buraka cukrowego i kukurydzy, w pobliżu Legnicy i Wrocławia. Od tego czasu 

informacje o zajmowaniu nowych stanowisk pojawiają się coraz częściej.

Zaślaz pospolity - trudny chwast do zwalczania

Występowanie, szkodliwość
Aktualnie obecność gatunku została 

potwierdzona na kilkudziesięciu polach 
uprawnych, głównie w województwach: dol-
nośląskim, opolskim, łódzkim i  lubelskim. 
Pojawił też się w 2017 roku w powiecie żuro-
mińskim, na terenie gminy Lutocin, w miej-
scowości Przeradz Mały. Prawdopodobnie 
został przywleczony wraz z  zakupioną sło-
mą z okolic południa Polski. Obecne zmiany 
klimatu przyczyniły się do tego, że rośliny te 
zasiedlają środowiska, w których do tej pory 
nigdy nie występowały. Obecność zaślazu na 
plantacji buraka cukrowego utrudniła zbiór, 
bowiem włókniste łodygi zaślazu wkręca-
ły się w  elementy kombajnu buraczanego. 
Bardzo duże zachwaszczenie zaślazem oraz 
uciążliwa, nieprzynosząca efektów walka, 
przyczyniły się do tego, że w tym gospodar-
stwie zaprzestano na pewien czas uprawy 
buraka cukrowego. 

Zwalczanie zaślazu pospolitego
Zaślaz charakteryzuje się bardzo dyna-

micznym wzrostem i  dużą konkurencyjno-
ścią dla innych roślin. Zostaje zauważony 
dopiero, gdy wyrośnie ponad rośliny buraka 
cukrowego czy kukurydzy, a  wtedy na ja-
kikolwiek zabieg zwalczający go jest już za 
późno. Poza tym wiele substancji aktywnych, 
zarejestrowanych do stosowania w  bura-
ku cukrowym, nie wykazuje wystarczającej 
skuteczności w jego niszczeniu. Skuteczność 
zwalczania w warunkach szklarniowych nie 
przekłada się na neutralizację tego chwastu 
w warunkach polowych, dlatego od począt-
ku pojawienia się zaślazu na mniejszych po-
wierzchniach należy go ręczne usuwać, zanim 
zaczną się rozsiewać jego nasiona, a następnie 
rośliny spalić. Zabieg ten nie zdaje egzaminu 
na większych obszarach, gdyż jest bardzo pra-
cochłonny i kłopotliwy. Wysoką skuteczność 
chwastobójczą uzyskano m.in. stosując me-
zotrion oraz foramsulfuron + jodosulfuron 
metylosodowy + adiuwant w stadium 3 liści 
zaślazu. Skuteczność herbicydu zależy od 

wielu czynników, m.in. od: fazy rozwojowej 
chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlate-
go informacji dotyczących wrażliwości chwa-
stów na działanie środka chwastobójczego 
należy zawsze szukać na etykiecie. 

Według najnowszych badań szacunkowe, 
średnie pobranie azotu przez część nadziem-
ną zaślazu pospolitego pod koniec wegetacji 
wynosiło ponad 25 kg N w kukurydzy i bli-
sko 15 kg N w buraku. Skoro w uprawie ku-
kurydzy wprowadzona przedsiewnie dawka 
azotu wynosiła 100 kg N/ha, to oznacza, że 
czwartą część dawki wykorzystał zaślaz. 

***
Zaślaz jest bardzo groźnym chwastem. Za-

siedla głównie plantacje buraka cukrowego 
i kukurydzy, ścierniska po zbożach i rzepaku 
oraz odłogi. Jeśli występuje placami w upra-
wie buraka cukrowego, to może spowodo-
wać straty plonu korzeni nawet na poziomie 
30-40%. Ponadto w badaniach wykonanych 
przez IUNG-PIB stwierdzono, że już 2  szt. 
zaślazu na 1  m² obniżają plon kukurydzy 
o 14%, a buraka cukrowego o 20%. W prze-
prowadzonych badaniach na plantacji kuku-
rydzy zastosowano herbicyd Callisto 100SC 
oraz Maister 310 WG z adiuwantem Actirob 
842 EC - oprysk wykonano do fazy 3  liści 
zaślazu. Zabieg przyniósł oczekiwane efekty, 
spowodował eliminację chwastu i zahamo-
wanie wzrostu zaślazu pospolitego. W upra-
wie buraka cukrowego gatunek ten można 
skutecznie zlikwidować, stosując 2-krotnie 
mieszaninę Betanal Elite 274 EC + Lontrel 
300SL+ Safari 50WG + Trend 90 EC. 

Potrzebne są dalsze badania, żeby lepiej 
poznać szkodliwość zaślazu pospolitego 
i zwiększyć możliwości jego zwalczania. 

Źródła:
1) https://wrocław.tvp.pl/12001447/pancerny-chwast
2) https://zwalczamychwasty.pl/zaslaz-pospolity
3) https://naszarola.pl/chwasty-wieloletnie-na-plantacji-ku-
kurydzy-biologia-i-zwalczanie/
4) https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-ros-
lin/nowe-problemowe-chwasty-zaslaz-pospolity-i-blekot-
-pospolity,66853.html
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Porady dla pani domu

Kwiaty i ogród, cz. 2
Rośliny nie tylko oczyszczają pomieszczenia, ale też tworzą pełną pozytywnej energii 
oazę spokoju. Zieleń pozwala nam się wyciszyć i pobudza do kreatywnego myślenia.

Barbara Soboń
barbara.sobon@modr.mazowsze.pl

Jak dbać o cebulki tulipanów? Co 2-3 lata 
trzeba wykopać cebulki z ziemi, wysuszyć je 
i przechować do września. Robimy to w dru-
giej połowie czerwca, po przekwitnięciu. 
Ścinając kwiaty do wazonu lub bukietu, pa-
miętajmy, by zostawić na roślinie przynajmniej 
dwa dolne liście, które dokarmią cebulę.

Bardzo dobrym nawozem organicznym, 
odpowiednim dla wszystkich roślin, jest gno-
jowica. Można ją przygotować samemu: na-
wóz krowi należy zalać wodą i zostawić na 
10 dni, aby przefermentował. Rozcieńczamy 
go w stosunku 1:8 (kolor słabej herbaty).

Oznaczenia dotyczące podlewania:

obfite – oznacza podlewanie codzienne lub 
co drugi dzień, tak by ziemia była stale lekko 
wilgotna;

umiarkowane – roślinę podlewamy najczę-
ściej 2-3 razy w tygodniu, tak, aby podłoże 
lekko przesychało;

oszczędne – roślinę podlewamy niezbyt ob-
ficie, raz na tydzień lub nawet rzadziej, do-
piero wtedy, gdy ziemia całkiem przeschnie;

sporadyczne – najczęściej odnosi się do su-
kulentów i roślin przechodzących okres spo-
czynku w niskiej temperaturze. Podlewamy 
je niewielką ilością wody, co 3-4 tygodnie.

Jeżeli używamy wody z kranu, trzeba ją po-
zostawić w odkrytym naczyniu przynajmniej 
na kilkanaście godzin, żeby chlor się ulotnił.

Rośliny, które lubią kwaśne podłoże, 
podlewamy miękką wodą – tzn. przego-
towaną.

Większość roślin podlewamy z góry. 
Niektóre gatunki, np. sępolię fiołkową, 
trzeba podlewać od spodu, aby nie mo-
czyć liści, gdyż wtedy powstają na nich 
plamy.

Należy unikać zraszania i spryskiwania 
roślin twardą wodą o dużej zawartości 
związków mineralnych. Najczęściej jest to 
przyczyną tworzenia się białego osadu na 
liściach. Aby pozbyć się osadu, który po-
jawił się już na roślinie, przecieramy liście 
ściereczką zwilżoną przegotowaną wodą 
z octem (2 łyżki octu na 1 litr wody). Ro-
ślin o liściach pokrytych kutnerem (mesz-
kiem) lub włoskami nie należy zraszać.

Do nabłyszczania liści nie wolno uży-
wać: oleju, wazeliny i piwa. Substancje te 
powodują zatykanie się aparatów szparko-
wych, co prowadzi do obumierania rośliny.

Petunie są odporne na choroby, mają 
duże zdolności regeneracyjne, ale 
bardzo chętnie zjadają je ślimaki. Aby 
zabezpieczyć się przed szkodnikiem, na-
leży rozsypać wokół roślin popiół lub sko-
rupki od jajek.
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Kto nie lubi pierogów? Zatem do dzieła. 
Dzisiaj będziemy lepić pierogi z wykorzystaniem 

składników, wytworzonych w  naszym gospodarstwie 
rolnym.

Krok 1 - planujemy
Zanim zaczniemy zagniatać ciasto, musimy się zastanowić, kto 

będzie jadł nasze pierogi. Jeżeli tylko my i domownicy - trzymaj-
my się ogólnych zasad higieny i wałkujmy cienko. Jeżeli zaś chce-
my nasze pierogi umieścić w ofercie gospodarstwa (np. na portalu 
„mazowiecki e-bazarek” www.mazowieckiebazarek.pl ), sprawa 
nieco się komplikuje.
Krok 2 - wybieramy przepisy

Dlaczego „przepisy” a nie „przepis”? Dlatego, że w tym artyku-
le skupimy się na niektórych przepisach prawa, jakie mogą mieć 
zastosowanie przy produkcji i  sprzedaży pierogów. A dlaczego 
wybrałem akurat pierogi? Otóż dlatego, że pierogi to dobry przy-
kład produktu przetworzonego, który może znaleźć się w ofercie 
handlowej gospodarstwa rolnego i  zawierać zarówno surowce 
pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. 

Nasze rozważania ograniczymy do takiej skali produkcji, jaką 
możemy prowadzić w sposób inny niż przemysłowy. Proponuję 
rozłożyć na stole zestaw przepisów, obejmujących Rolniczy Han-
del Detaliczny (dalej będę używał skrótu RHD).
Krok 3 - porządkujemy wiedzę

Na temat RHD napisano już wiele, ale nigdy nie zaszkodzi po-
układać sobie w głowie. Muszę tu jednak zrobić ważne zastrzeże-
nie: ten artykuł ma za zadanie przede wszystkim prowokować do 
zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Każdy powinien sam (lub 
z pomocą doradcy) przeprowadzić analizę własnego pomysłu na 
sprzedaż produktów rolnych i określić ramy prawne i organizacyj-
ne realizacji tego pomysłu.

Podstawowym krajowym aktem prawnym, definiującym RHD 
jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia [1]. Ale warto 
sobie przypomnieć, w  jaki sposób znalazły się w niej interesu-
jące nas przepisy. Otóż zostały tam wprowadzone ustawą z  16 
listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników. Podkreślam, że celem Usta-
wodawcy było „ułatwienie”. W gąszczu obowiązujących rolnika 
przepisów ten cel nie tak łatwo dostrzec. Wszystkie akty prawne 
są dostępne na stronach Sejmu RP www.sejm.gov.pl w zakładce 
ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych).

Do kompletu dorzucam jeszcze przepisy unijne. Przy sprzeda-
ży w ramach RHD obowiązują przepisy, określone w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 178/2002 i  rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 
(biorąc pod uwagę zasadę elastyczności) oraz w przepisach, wy-
danych w  trybie tego rozporządzenia (rozporządzenie Komisji 
(WE) 2073/2005). Obowiązuje również rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Gdzie ich szu-
kać? Na www.eur-lex.europa.eu.

W grupie przepisów krajowych warto też pamiętać o: rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania 
(DzU poz. 2159), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produ-

kujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowa-
dzających na rynek te produkty, wykazie takich zakładów 

(DzU poz. 2192) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
(DzU poz. 2161).

Na wszelki przypadek przypominam, że celem Ustawodawcy 
było „ułatwienie”.
Krok 4 - przygotowujemy dokumenty

Aby wejść w RHD, w pierwszej kolejności należy zarejestrować 
taką działalność. By dokonać re-
jestracji, składamy dokumen-
ty, dotyczące - w przypadku 
zamiaru prowadzenia 
produkcji i sprzedaży: 
1. produktów pocho-
dzenia zwierzęcego 
lub żywności zawie-
rającej jednocześnie 
środki spożywcze 
pochodzenia nie-
zwierzęcego i  pro-
dukty pochodzenia 
zwierzęcego (żywno-
ści złożonej, jak np. 
pierogi z mięsem) - do 
właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii 
- wniosek o  wpis zakładu do 
rejestru zakładów w formie pisem-
nej, w terminie co najmniej 30 dni przed 
dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub, 
2. żywności pochodzenia niezwierzęcego - do właściwego pań-
stwowego powiatowego inspektora sanitarnego - wniosek 
o wpis zakładu do rejestru zakładów, podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Krok 5 - szykujemy pomieszczenie

Wymagania higieniczne dla RHD bazują na wymaganiach, 
zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 178/2002, nr 852/2004 
oraz nr 1169/2011. Pozwólcie Państwo, że nie będę szczegółowo 
omawiał tego tematu, ograniczę się jedynie do zwrócenia uwagi 
na możliwość wykorzystania (pod pewnymi warunkami) po-
mieszczeń domowych, wykorzystywanych do przygotowywania 
posiłków. To z pewnością jest znaczące ułatwienie.
Krok 6 - kupujemy surowce

Zaraz, zaraz! Przecież miała być sprzedaż produktów z  wła-
snego gospodarstwa! Otóż dopuszcza się wytwarzanie w ramach 
RHD żywności z surowców, pochodzących z i spoza gospodar-
stwa. Istnieje zapis o wymaganym udziale 50% surowców pocho-
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dzących z  własnej uprawy, hodowli lub 
chowu. Zapis ten jest zawarty w  części 
podatkowej (jest istotny dla służb skar-
bowych). Jeśli rolnik chce korzystać z ulg 
podatkowych przewidzianych dla RHD,  
powinien zadbać, by ilość surowców  

roślinnych lub 

 
zwierzęcych, po-

chodzących z  własnej uprawy, hodowli 
lub chowu, użytych do wytworzenia pro-
duktu finalnego stanowiła co najmniej 
50% tego produktu z wyłączeniem wody.
Krok 7 - idziemy do urzędu skarbowego

Czy pamiętasz, Drogi Czytelniku, mój 
artykuł na temat podatku rolnego („Wieś 
Mazowiecka”, marzec 2020 r.), w  któ-
rym dokonałem podziału społeczeń-
stwa w sferze podatkowej na „rolników” 
i „robotników”? Otóż dzisiaj, na Twoich 
oczach, dokonuje się magiczny proces 
scalania tego, co zostało podzielone. 
W obszarze RHD może dojść do sytuacji, 
że rolnik, ustawowo niebędący obiektem 
zainteresowania urzędu skarbowego, na 
mocy ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych [2] zostanie opodatko-

wany jak pracownik najemny lub przed-
siębiorca!

Stworzono bowiem mechanizm opo-
datkowania przychodów z  RHD i  usta-
lono kryteria, będące podstawą zwol-
nienia przychodów z  rolniczego handlu 
detalicznego od podatku dochodowe-
go. Zwolnieniu podlegają przychody ze 
sprzedaży przetworzonych w  sposób 
inny niż przemysłowy produktów ro-
ślinnych i  zwierzęcych, z  wyłączeniem 
przetworzonych produktów roślinnych 
i  zwierzęcych, uzyskanych w  ramach 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
produktów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym, do kwoty 40 000 zł rocznie, 
przy czym muszą być spełnione warunki:
1. przerabianie produktów roślinnych 
i  zwierzęcych i  ich sprzedaż nie może 
się odbywać przy zatrudnieniu osób na 
podstawie: umów o  pracę, umów-zlece-
nia, umów o  dzieło oraz innych umów 
o podobnym charakterze (wyjątki to ubój 
zwierząt rzeźnych i  obróbka poubojowa 
tych zwierząt, przemiał zbóż, tłoczenie 
oleju lub soku oraz sprzedaż podczas: 
wystaw, festynów, targów);
2. ilość produktów roślinnych lub zwie-
rzęcych, pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, użytych do produk-
cji danego produktu, stanowi co najmniej 
50% tego produktu, z wyłączeniem wody.
Za produkt roślinny, pochodzący z  wła-
snej uprawy, uważa się również: mąkę, 
kaszę, płatki, otręby, oleje i soki, wytwo-
rzone przez inne podmioty z płodów rol-
nych, pochodzących z naszego gospodar-
stwa.

Musi być też prowadzona ewidencja 
sprzedaży żywności odrębnie za każdy 
rok podatkowy, która zawiera co naj-
mniej: 
• numer kolejnego wpisu, 
• datę uzyskania przychodu, 
• kwotę przychodu, 

• przychód narastająco 
od początku roku,
• rodzaj i  ilość przetworzonych 
produktów (dzienne przychody 
muszą być ewidencjonowane w  dniu 
sprzedaży).

Powyższe zwolnienie ma charakter po-
mocy de minimis, co oznacza, że wyso-
kość pomocy dla jednego podmiotu nie 
może przekroczyć łącznie równowartości 
200 tys. euro w  okresie ostatnich trzech 
lat podatkowych. Ponadto przychód, 
uzyskany w roku podatkowym ze sprze-
daży przetworzonych w  sposób inny 
niż przemysłowy produktów roślinnych 
i  zwierzęcych, przewyższający kwotę 40 
000 zł, możemy opodatkować ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych [3], 
pod warunkiem złożenia stosownego 
oświadczenia do urzędu skarbowego.

Jak widać, analizując przepisy, znaj-
dziemy wiele praktycznych uwag co do 
działania w  sposób zgodny z  prawem. 
Warto również nasz pomysł skonsulto-
wać z  kimś, kto ma już doświadczenie 
w  prowadzeniu rolniczego handlu de-
talicznego. W  razie wątpliwości można 
szukać informacji np. w  ogólnokrajowej 
informacji podatkowej pod numerem te-
lefonu 22/330 03 30. 

Podsumujmy 

Najważniejsze, aby dobrze zaplanować 
działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego. Nie jest to bowiem jedy-
na dopuszczalna forma sprzedaży pro-
duktów z  naszego gospodarstwa. Mamy 
przecież możliwość działania w obszarze 
dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpo-
średniej (produktów pochodzenia zwie-
rzęcego) czy działalności marginalnej, 
lokalnej i  ograniczonej. Z  tego powodu 
jeszcze raz proszę o analizowanie każde-
go przypadku odrębnie, bo diabeł tkwi 
w szczegółach. 

Na koniec wszystkim Czytelnikom, 
którzy właśnie pomyśleli o  RHD, życzę 
powodzenia. 

Źródła:
[1] Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia, tj. DzU z 2019 r. poz. 1252, ze zm.,
[2] Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, tj. DzU z 2019 r. poz. 1387, ze zm.,
[3] Ustawa z  20 listopada 1998 r. o  zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne, tj. DzU z 2019 r. poz. 43, 
ze zm.
Materiały pomocnicze:
www.gis.gov.pl, 
www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-deta-
liczny-informacje-podstawowe
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Warzywa to podstawowy składnik wielu sałatek, które są da-
niami na każdą okazję. Ich główną zaletą jest czas przygotowania 
oraz to, że możemy je z powodzeniem przygotować wcześniej, np. 
na przyjęcie. Dania z warzyw są kolorowe, zdrowe i wyglądają 
apetycznie. Popularnym obecnie rozwiązaniem jest dodawanie 
do sałatek owoców: pomarańczy, grejpfrutów albo truskawek, 
które w ciekawy sposób przełamują smak warzyw lub dopełniają 
go. Idealne są też nasiona: dyni, słonecznika, sezamu, zwłaszcza 
w wersji prażonej.

Poniżej kilka przepisów na smakowite i apetyczne sałatki jarzy-
nowe i makaronowe oraz z dodatkiem kurczaka.

Sałatka z tortellini, ogórkiem i czerwoną papryką 

Składniki: 1 opakowanie makaronu tortellini, 1 puszka kuku-
rydzy, pęczek szczypiorku, 100 g sera żółtego, 1 ogórek świeży, 
1 papryka czerwona, 3 łyżki majonezu, 4 łyżki jogurtu natural-
nego, sól, pieprz.
Wykonanie: makaron tortellini ugotować według przepisu na 
opakowaniu, ostudzić. Kukurydzę odsączyć z zalewy. Paprykę 
umyć, usunąć nasiona i pokroić w cienkie i krótkie paseczki. 
Ogórek umyć, obrać i pokroić w grubą kostkę. Szczypior opłukać 
i drobno posiekać. Ser żółty pokroić w kosteczkę lub zetrzeć na 
tarce. W misce wymieszać tortellini, ser, paprykę, ogórka, kuku-
rydzę i szczypiorek. Majonez wymieszać z  jogurtem, doprawić 
solą i pieprzem, dodać do sałatki i delikatnie wymieszać.

Sałatka z marynowanymi pieczarkami i porem

Składniki: 1 słoik marynowanych pieczarek (420 g po odsą-
czeniu z zalewy), 5 jajek, 1 puszka kukurydzy, 1 duży por (ok. 
120g), 3 duże ogórki kiszone (ok. 300g), pęczek koperku, 2 ły-
żeczki musztardy, 3 łyżki majonezu, sól, pieprz do smaku.
Wykonanie: pieczarki i ogórki pokroić w kosteczkę. Kukurydzę 
odsączyć z zalewy. Por pokroić w  plasterki, przelać wrzątkiem, 
a następnie osuszyć. Ugotowane na twardo jajka zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach. Koperek posiekać. Wszystkie składniki wrzu-
cić do miski, dodać musztardę i majonez. Wymieszać, ewentual-
nie doprawić do smaku solą i pieprzem.

Sałatka makaronowa z kurczakiem i brokułem

Składniki: makaron kokardki, 1 filet z kurczaka, 1 puszka ku-
kurydzy, 1 brokuł, 1 papryka czerwona, 1 ogórek świeży, pęczek 
koperku, 2 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalnego, sól, 
pieprz, 1 opakowanie przyprawy gyros, 2-3 ząbki czosnku.

Wykonanie: brokuł ugotować w osolonej wodzie, wystudzić i po-
dzielić na różyczki. Makaron ugotować według przepisu na opa-
kowaniu, wystudzić. Filet pokroić w kostkę i przyprawić przypra-
wą gyros, podsmażyć na oleju i odstawić do ostygnięcia. Ogórek 
i paprykę pokroić w kostkę, koperek posiekać. Kukurydzę odce-
dzić z zalewy. Wszystkie przygotowane składniki wrzucić do mi-
ski, wymieszać. W osobnej misce przygotowujemy sos z jogurtu, 
majonezu i czosnku, przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. 
Gotowym sosem zalewamy sałatkę i mieszamy.

Sałatka z pieczarek

Składniki: 1kg pieczarek, 1 świeża papryka, 1 puszka kukury-
dzy, 5 jajek, przyprawa curry do smaku, 2-3 łyżki majonezu.
Wykonanie: pieczarki umyć, pokroić w kostkę i usmażyć na pa-
telni. Odstawić do wystygnięcia. Paprykę umyć, usunąć nasiona 
i pokroić w kostkę. Kukurydzę odcedzić z zalewy. Jaja ugotować 
na twardo i pokroić w kostkę. Wszystkie przygotowane składniki 
wrzucić do miski, wymieszać i doprawić do smaku.

Sałatka z fasolką szparagową

Składniki: torebka fasolki szparagowej zielonej mrożonej, 6 ja-
jek, 1 por tylko biała część, 2-3 majonezu, sól, pieprz.
Wykonanie: fasolkę szparagową ugotować według przepisu na 
opakowaniu. Jajka ugotować na twardo i pokroić w kostkę. Bia-
łą część pora pokroić w plasterki. Wszystkie składniki mieszamy 
z majonezem i doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Sałatka gyros

Składniki: 1 filet z kurczaka, 2 cebule, 4 łyżki majonezu, 4 łyżki 
ketchupu, 1 puszka kukurydzy, 5 ogórków konserwowych, śred-
nia kapusta pekińska (0,5 sztuki), 1 opakowanie przyprawy gy-
ros, olej do smażenia.
Wykonanie: cebulę obrać, pokroić w kostkę zeszklić na patelni, 
odstawić do ostygnięcia. Pierś pokroić w kostkę, posypać przy-
prawą gyros, podsmażyć na oleju i odstawić do ostygnięcia. 
Ogórka pokroić w kostkę. Kukurydzę odcedzić z zalewy. Kapustę 
pekińską pokroić w paski. Ostudzoną cebulę wymieszać z ketchu-
pem i wyłożyć na dno salaterki, następnie układamy warstwami: 
pierś z kurczaka, pokrojone ogórki konserwowe, cienką warstwę 
majonezu, całość przyprawiamy pieprzem, następnie kładziemy 
kukurydzę, a na koniec pokrojoną w paski kapustę pekińską.

Źródła: www.winiary.pl, www.gotujmy.pl, www.ugotuj.to, przepisy własne
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Wiedziała, że globalne zapotrzebowanie na ślimaki konsumpcyj-
ne jest coraz większe, a nadal mało jest ferm ślimaków. Hodow-
cy, którzy kilka lat temu dostrzegli niedobór ślimaków na rynku, 
obecnie mają już dobrze działające fermy, ale takich hodowców jest 
mało, a zapotrzebowanie ze strony rynku wzrasta z roku na rok.

Pani Dorota, szukając inspiracji, odwiedziła jedną ze Świętokrzy-
skich Hodowli. Gospodarstwo to od 6 lat na powierzchni 10000 m2 

hoduje ślimaki Helix Aspersa Muller i Helix Aspersa Maxima. Za-
aferowana i zainspirowana postanowiła sama spróbować. W tzw. 
międzyczasie zapisała się na szkolenia, na których poznała kolej-
ne etapy hodowli, dowiedziała się, jak przygotować infrastruktu-
rę i na tej podstawie ustaliła, jaka wielkość przedsięwzięcia będzie 
dla niej odpowiednia na początek.

Pani Dorota wygospodarowała powierzchnię 4  arów i  zało-
żyła poletko hodowlane. Wykonała ogrodzenie antyucieczkowe 
(szczelne z  listwą nasączoną solą) i  paśniki oraz zamontowała 
system nawadniania. Wysiała także rzepik ozimy.

W kolejnym roku, na miesiąc przed uruchomieniem hodowli, 
zgłosiła ją u weterynarza powiatowego.

Wiosną kupiła kokony Helix Aspersa Muller, czyli jaja ślima-
ków i umieściła je pod paśnikami. Kokony w pojemnikach sty-
ropianowych leżakowały ok. 3 tyg., następnie wykluły się z nich 
oseski i zaczęły żerować na poletku hodowlanym.

Jak wygląda dobowy rytm życia ślimaków?

W ciągu dnia, kiedy panuje upał, ślimaki kryją się pod paśnika-
mi lub w liściach rzepiku. Gdy jest już chłodniej, ok. godz. 17-18, 

pani Dorota zrasza poletko wodą i dodatkowo wysypuje na paśniki 
paszę dla ślimaków. Jest to mieszanka, która zawiera m.in.: witami-
ny A, D3, E, oleje i tłuszcze, białko surowe, wapń, fosfor, sód itp.

Wilgoć powoduje pobudzenie ślimaków, które żerują całą noc, 
a w godzinach porannych, kiedy ponownie robi się ciepło, cho-
wają się przed słońcem pod paśniki i między liście rzepiku.

Hodowla ślimaków trwa od maja do końca sierpnia bądź do 
początku września i  wówczas następuje zbiór. Osobniki odpo-
wiedniej wielkości, z wywiniętym kołnierzem, o grubej i twardej 
skorupce, są najpierw pakowane w siatki a następnie przeznacza-
ne na eksport.

Ile trzeba zainwestować w hodowlę ślimaków 
i ile można na niej zarobić?

Inwestycja zależy od planowanej wielkości hodowli i  infra-
struktury, jaką dysponuje rolnik. W najkorzystniejszej sytuacji są 
osoby mające ziemię i budynek gospodarczy, który można prze-
znaczyć na cele hodowlane.

Przykładowy roczny koszt hodowli ślimaków na 10 ton wyno-
si ok. 40000 zł, jeśli dysponujemy powierzchnią 3000 m² i po-
mieszczeniem do rozrodu wielkości ok. 30 m².

Przy zbiorze 10 ton rocznie otrzymujemy 100000 zł, co po od-
liczeniu kosztów hodowli daje zysk na poziomie 60000 zł.

Pani Dorota podchodzi do swojego zajęcia z  zamiłowaniem 
i pasją. Obserwuje rosnący z roku na rok popyt na ślimaki kon-
sumpcyjne i  czuje potrzebę rozwoju swojej hodowli. Ma plany 
i będzie dążyć do posiadania fermy na skalę europejską.

tekst i zdjęcia: Jowita Dziwirek
julita.dziwirek@modr.mazowsze.pl

Hodowla ślimaków na Mazowszu
W jednej z mazowieckich wsi, w Mirowie Starym, pewna rolniczka, szukając pomysłu na 

dochodowe zajęcie, postawiła na innowacyjność i rozpoczęła swoją przygodę ze ślimakami.
Pani Dorota Nowak, bo o niej mowa, pracuje zawodowo, ale zainteresowała się hodowlą 

ślimaków już jakiś czas temu. Szukała informacji, mentorów i osób chętnych do współpracy.

Hodowla ślimaków

Ślimaki podczas posiłku

MODR 
Oddział
Radom
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Kinga Białobrzeska Kijek
kinga.bialobrzeska-kijek@modr.mazowsze.pl

Prezentacja uczestników konkursu AgroLiga edycja 2020
W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, został przeprowadzony konkurs Agroliga. Wzięło w nim udział 8 gospodarstw i 4 firmy z sektora agrobiznesu. Mimo epidemii COVID-19 objazdy 

gospodarstw i firm odbyły się na terenie naszego województwa w pierwszej połowie sierpnia. Komisja, która w nich uczestniczyła, składała się z: trzech członków Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, przedstawiciela KOWR, MIR oraz Mistrza Wojewódzkiego z lat ubiegłych w kategorii „Rolnik”.

Emil Wrotek jest sadownikiem z powia-
tu piaseczyńskiego. Zajmuje się upra-
wą grusz i jabłoni na powierzchni ok.  
10 ha. Drzewka są sadzone  w nasadze-
niach na ha około 3-3,5 tysiąca sztuk,  
w zależności od odmiany. W sadzie zosta-
ła wdrożona metoda prowadzenia grusz 
w systemie czteroprzewodnikowym  
– z drzewka są wyprowadzane 4 przewod-
niki umocowane do palików i porozginane 
na boki. 

Piotr Wójcik z żoną Moniką prowadzi na 
terenie powiatu żyrardowskiego szkółkę 
krzewów ozdobnych (ok. 21 ha) oraz sad 
jabłoniowy (ok. 6 ha). W szkółce produ-
kowanych jest ok. 33.000 szt. z 1 ha ro-
ślin ozdobnych gruntowych oraz  80.000 
szt.  roślin doniczkowanych. Uprawa jest 
także prowadzona w blokach foliowych 
firmy Agro Sur o łącznej powierzchni 0,8 
ha, wyposażonych w komputer sterujący 
wietrzeniem, cieniowaniem, wilgotnością 
oraz nawożeniem. 

Paweł Pałuba (na zdjęciu z żoną Kata-
rzyną) jest rolnikiem gospodarującym 
na obszarze blisko 100 ha w  powiecie 
sochaczewskim. Skupia się na produk-
cji: kukurydzy, pszenicy, rzepaku i  łu-
binu. Osiąga wysokie wyniki produk-
cyjne i  dobre parametry jakościowe.  
W jego  gospodarstwie jest baza suszar-
niczo-magazynowa. Wydajność suszarni 
to 40 ton na dobę, silosy płaskodenne, 
magazyn płaski. Obecnie rolnik kończy 
rozliczać dotację otrzymaną z  działania 
„Premia dla młodych rolników”.
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Sylwester Olejniczak jest producentem 
trzody chlewnej z powiatu płockiego. 
Trzoda chlewna w cyklu zamkniętym 
– stado liczy 73 lochy. Drugim kierun-
kiem jest uprawa truskawek na areale  
5 ha. Truskawki w celu przyspieszenia 
plonowania są okrywane folią ogrodni-
czą, nawadniane i ściółkowane.

Dariusz Myzia (na zdjęciu z żoną Ka-
tarzyną i dziećmi) to rolnik z powiatu 
płockiego, gospodarujący na powierzch-
ni 82 ha. Jego gospodarstwo jest ukierun-
kowane na produkcję bydła mlecznego 
(35 krów mlecznych i 30 jałówek) oraz 
produkcję roślinną (rzepak, pszenica  
i burak cukrowy). Panu Dariuszowi  
w gospodarstwie pomagają rodzice. 

Marek Małkiewicz rolnik z powiatu le-
gionowskiego prowadzi gospodarstwo 
rodzinne o areale około 50 ha. Hoduje 
trzodę chlewną w cyklu zamkniętym 
(20 loch i 350 sprzedanych tuczników). 
Oprócz tego zajmuje się produkcją sa-
downiczą śliw na powierzchni 3,10 ha. 
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Grzegorz Kmiołek (na zdjęciu z żoną 
Martą) prowadzi chów i hodowlę bydła 
mlecznego na terenie powiatu wołomiń-
skiego. W chwili obecnej jego stado liczy 
40 sztuk krów mlecznych, 13 jałówek 
oraz młodzież i opasy (około 30 sztuk). 
Wydajność krowy mlecznej w gospodar-
stwie waha się w granicach 6-8 tys. l od 
krowy. Areał całkowity gospodarstwa to 
ponad 30 ha, z czego 13,03 ha jest wła-
snością.
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AgroLigaPrezentacja uczestników konkursu AgroLiga edycja 2020
W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, został przeprowadzony konkurs Agroliga. Wzięło w nim udział 8 gospodarstw i 4 firmy z sektora agrobiznesu. Mimo epidemii COVID-19 objazdy 

gospodarstw i firm odbyły się na terenie naszego województwa w pierwszej połowie sierpnia. Komisja, która w nich uczestniczyła, składała się z: trzech członków Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, przedstawiciela KOWR, MIR oraz Mistrza Wojewódzkiego z lat ubiegłych w kategorii „Rolnik”.

Klaudiusz Koczkodan jest rolnikiem 
z  powiatu ostrołęckiego, którego gospo-
darstwo rolne ma powierzchnię 24,55 ha. 
Gospodarstwo to zostało przejęte od ro-
dziców Pana Klaudiusza wraz ze stadem 
bydła mlecznego, które obecnie liczy 40 
sztuk. Wydajność mleczna kształtuje się 
na poziomie około 6 tys. litrów.

Tomasz Wróbel prowadzi działalność 
pozarolniczą pod nazwą „Agrotom”, 
polegającą na świadczeniu usług dla 
rolnictwa, tj. siew kukurydzy, zbóż, rze-
paku, uprawki pożniwne, opryskiwanie, 
czyszczenie zbóż, wałowanie. Jego firma 
transportuje też materiały sypkie takie 
jak zboża, wapno. Prowadzi również 
skup zbóż oraz rzepaku. Oprócz tego 
Pan Tomasz prowadzi także gospodar-
stwo rolne zajmujące się produkcją zbóż.

„Rolmech” Płońsk - firmę rodziną prowa-
dzą Jan i Piotr Różańscy (na zdjęciu) oraz 
Jarosław Różański. Firma zajmuje się sprze-
dażą maszyn rolniczych i komunalnych.  
W swojej ofercie ma ciągniki marki Zetor 
i Kubota oraz maszyny rolnicze marek: 
McHale, Pottinger, Unia Group Krakowiak, 
Zasław, Wielton i inne. Działa w 6 lokali-
zacjach. We wszystkich siedzibach prowa-
dzone są sklepy ze sprzedażą części zamien-
nych. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 
70 pracowników. 

„Eko-Park” Ewa i Cezary Rosa to przed-
siębiorstwo z powiatu wołomińskiego, 
mające doświadczenie na rynku roślin 
i aranżacji terenów zielonych. Posiada 
szkółkę drzew iglastych (świerk kłujący 
oraz choinka bożonarodzeniowa, tuja 
szmaragd). Na terenie przedsiębiorstwa 
znajduje się sklep firmowy, cieszący się 
dużą popularnością wśród okolicznych 
mieszkańców. Całkowita powierzchnia 
użytków rolnych to 12,50 ha, z czego po-
łowa to własność.

Anna Zbyszyńska wraz z mężem Mar-
kiem prowadzi w powiecie przasnyskim 
firmę zajmującą się usługami związa-
nymi z pobytem gości. Ich gościniec 
znajduje się na terenie Puszczy Zielonej, 
która ma niespotykane walory przy-
rodnicze. W gościńcu można nie tylko 
przenocować, ale też wziąć udział w spo-
tkaniach rodzinnych, firmowych, impre-
zach okolicznościowych, zlotach klubo-
wych czy ogniskach i grillach. 
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Zachowanie zwierząt udomowionych jest 
ściśle związane z ich trybem życia, a dla po-
szczególnych gatunków i ras istnieje wzorzec 
behawioralny, w  którym można wydzielić 
typowe dla nich zachowania. Zrozumienie 
i poznanie tego zagadnienia może w istotny 
sposób wpłynąć na produkcję i zdrowotność, 
przy minimalnych nakładach finansowych.

Zachowania behawioralne 
poszczególnych grup zwierząt

Zachowania behawioralne odzwiercie-
dlają stan zdrowia oraz poziom dobrosta-
nu zwierząt. Obecnie hodowcy przywiązu-
jący wagę do produkcji nie mogą pominąć 
aspektu wrodzonych zachowań zwierząt, 
które mają wpływ na zdrowie i  rozród 
osobników w  stadzie. Niektóre odruchy, 
postrzegane jako bezcelowe z produkcyj-

nego punktu widzenia, takie jak np. eks-
ploracja otoczenia, wypoczynek czy za-
bawa stanowią bardzo cenną informację, 
skutkującą wysoką produkcyjnością lub 
jej obniżeniem. Natomiast inne, jak np. 
zachowania okołorujowe, przekładają się 
na opłacalność chowu i hodowli. Wszelkie 
niedopatrzenia znacząco wpływają na ob-
niżenie zysków.

Brak reakcji psychicznych, określanych 
jako stereotypie, czyli zachowań odbiega-
jących od norm charakterystycznych dla 
danego gatunku zwierząt, świadczy o  za-
chowaniu wysokiego poziomu dobrosta-
nu, a ich wystąpienie w stadzie jest wskaź-
nikiem obniżenia komfortu warunków 
utrzymania. 

W naturalnych warunkach zwierzęta 
zdecydowaną większość swojego czasu 

przeznaczają na ruch oraz poszukiwanie 
i  pobieranie pokarmu. W  sytuacji gdy 
zwierzę pozostaje często przez całe życie 
w  ograniczonej przestrzeni budynku in-
wentarskiego, warunki bytowania w istot-
ny sposób zmieniają jego behawior. Pozba-
wienie zwierząt możliwości naturalnych 
zachowań prowadzi zarówno do cierpień 
w  sferze psychicznej, jak i  fizycznej, co 
objawia się zaburzeniami somatycznymi 
i  behawioralnymi. Skrajnymi przykłada-
mi takiego typu zaburzeń mogą być ka-
nibalizm u trzody chlewnej lub pterofagia 
u  drobiu (wydziobywanie piór współ-
towarzyszom). Za przyczynę pterofagii 
uważa się między innymi pozbawienie kur 
grzędy, możliwości wyszukiwania pokar-
mu czy podawanie pokarmu zbyt szybko 
zjadanego. Pterofagia powoduje cierpie-

tekst i zdjęcie: Katarzyna Zybert 
katarzyna.zybert@modr.mazowsze.pl

Dobrostan zwierząt a zachowania behawioralne
Dobrostan zwierząt jest jedną z oznak humanitaryzmu ludzkiego w chowie zarówno 

wielkostadnym, jak i przyzagrodowym. Rozpatrując to zagadnienie w kategorii etycznej, widzimy 
jego silne powiązanie z odczuwaniem empatii dla zwierząt użytkowanych przez człowieka. 

Jednakże zapewnienie wymogów, wynikających z Zasad Wzajemnej Zgodności  
(cross-compliance) nie jest jednoznaczne z dobrostanem. Określenie stanu zdrowia fizycznego  

i psychicznego, osiąganego w optymalnych warunkach środowiska w zakresie żywienia, dostępu 
do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia  

jest jedynie jedną ze składowych dobra zwierząt. Aby uzyskać wysokie wyniki produkcyjne  
i zdrowotne, należy pamiętać o behawioryzmie, który w wyniku produkcji pro-ilościowej został 

całkowicie zapomniany, a jego śladowe ilości są stosowane w ramach cross-compliance.

MODR 
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Siedlce



Wieś Mazowiecka, wrzesień 2020

3333

nie u kur okaleczanych (krwawienie, ból, rany, utrata piór). Jest 
także manifestem cierpienia zwierząt, u których się ją obserwuje. 
W eliminacji problemu pomocne może okazać się zapewnienie 
ptakom grzędy, odpowiednio dużej przestrzeni, prawidłowych 
warunków środowiskowych, tj.: temperatury, wilgotności, zmia-
ny systemu żywienia – wydłużenia okresu dziobania. Nieprzekra-
czalną granicą dobrostanu jest taki stopień obciążeń, do którego 
zwierzęta mogą się bez cierpienia adaptować. 

Przyczyny cierpienia somatycznego
Źródłem cierpienia somatycznego są: ból, głód, pragnienie, 

zimno, gorąco i inne obciążenia. Obecnie coraz częściej jest też 
sygnalizowana niemożność zaspokajania wrodzonych instynk-
tów. Tego typu ograniczenia są typowe dla ferm przemysłowych, 
projektowanych dotychczas z  pominięciem najbardziej podsta-
wowych potrzeb behawioralnych zwierząt. Ograniczenia w prze-
jawianiu instynktów wyzwalają u zwierząt stany silnej frustracji, 
prowadzące do poważnych zaburzeń somatycznych i stereotypii. 
Systemy alternatywne poprzez wprowadzanie do otoczenia zwie-
rząt elementów zaspokajających ich potrzeby behawioralne ewo-
luują w kierunku środowiska ekstensywnego.

Istotnym elementem dobrostanu są interakcje człowiek – zwie-
rzę. W niewłaściwych kontaktach z ludźmi u zwierząt pojawia się 
uczucie lęku. Stan ten występuje w  odpowiedzi na zachowania 
drastyczne lub działania z konieczności silnie obciążające orga-
nizm. Ujawniana przez człowieka niechęć jest przez zwierzęta 
odczuwana i  wywołuje bardzo wysoki poziom lęku, zwłaszcza 
gdy zwierzę kojarzy osobę z uprzednio doznanym przykrym do-
świadczeniem. Człowiek może być przyczyną panicznego strachu 
zwierząt, szczególnie gdy już miały negatywne doświadczenia. 
Lęk wobec jednej osoby, na zasadzie generalizacji doznanych 
przeżyć, jest przenoszony na innych ludzi i na stałe wpisuje się 
w świadomość zwierzęcia.

Wskaźniki zdrowotne i produkcyjne 
dobrostanu

Wskaźniki zdrowotne i produkcyjne są najłatwiejszymi do za-
uważenia przez hodowcę informacjami, świadczącymi o zacho-
waniu wysokiego poziomu dobrostanu. Należą do nich wygląd 
i  kondycja oraz wydajność i  rozrodczość zwierząt. Chroniczne 
wychudzenie, zły stan powłok skórnych, kulawizny i okaleczenia 

świadczą o niedostatecznym dobrostanie, podobnie jak obniże-
nie płodności i  plenności czy spadek jednostkowej wydajności 
zwierząt. 

Wskaźnikami niskiego dobrostanu są także anomalie w  za-
chowaniu zwierząt (działania przeorientowane, stereotypie, apa-
tia i  autonarkotyzm). Zachowania przeorientowane pierwotnie 
służą innym celom, zaś w sytuacji stresowej są stosowane przez 
zwierzęta wobec obiektu nieadekwatnego do ich zachowań be-
hawioralnych. Kury utrzymywane w klatkach przy braku ściółki 
wydziobują sobie pióra, ponieważ nie mają możliwości dziobania 
podłoża. U cieląt pojonych mlekiem z wiader pojawia się ssanie 
różnych przedmiotów lub części ciała, bo nie mają zaspokojonego 
instynktu ssania. Warchlaki i tuczniki obgryzają sobie nawzajem 
ogony i  uszy w  sytuacji stresowej, spowodowanej nadmiernym 
zagęszczeniem i brakiem ściółki, niezbędnej do zaspokojenia in-
stynktu rycia podłoża. Przyczyną agresywnych zachowań jest na-
ruszenie poczucia bezpieczeństwa, przez które należy rozumieć 
układ czynników środowiska hodowlanego, umożliwiający orga-
nizmowi osiągnięcie stanu homeostazy.

Patologie behawioralne to także uporczywe i powtarzające się 
zachowania zwierząt.

Przykładem może być jednostajne chodzenie tam i  z powro-
tem. Zachowanie takie jest próbą wydostania się z nieodpowied-
niego dla zwierzęcia miejsca. Stereotypie można uznać za rodzaj 
mechanizmu behawioralnego, dzięki któremu zwierzę próbuje 
się dostosować do niekorzystnej sytuacji. Z kolei apatia jest reak-
cją na chroniczne oddziaływanie bodźców stresowych i wyraża 
stan depresji oraz brak możliwości przystosowania się zwierzę-
cia do warunków środowiska hodowlanego. W przypadku auto-
narkotyzmu następuje uzależnienie się zwierzęcia od uwalniania 
β-endorfiny (tzw. hormon szczęścia). Takie zachowania rozwijają 
się u zwierząt w warunkach ograniczonej wolności lub w powta-
rzających się sytuacjach stresowych.

Zaburzenia dobrostanu we współczesnych technologiach cho-
wu zwierząt gospodarskich dotyczą głównie: ograniczenia moż-
liwości ruchu i wykonywania wrodzonych przejawów zachowań, 
nieprawidłowego żywienia, separacji zwierząt w indywidualnych 
kojcach i  braku właściwej struktury wiekowej oraz socjalnej 
w stadzie czy zbiegów profilaktycznych i transportu.

R E K L A M A

Firma Newcon Energy

pod budowę 
farm fotowoltaicznych /PV/

POSZUKUJE TERENÓW 
DO WYDZIERŻAWIENIA

• powierzchnia działki 1,8 ha do 80-100 ha, klasa gruntów IV, V, VI,
• dostęp do działki drogą publiczną utwardzoną,
• linia energetyczna średniego napięcia /15 KV/ w obrębie działki lub w odległości do 300 m od granicy działki, 
• działka niezadrzewiona, niezacieniona, teren równy, bez rowów i poza terenem chronionym przyrodniczo, szerokość min. 80 m,
• brak MPZP miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub częściowy, nie obejmujący zgłaszanej działki,
• czas dzierżawy - 29 lat, wysokie stawki dzierżawy z waloryzacją coroczną,
• w kontakcie proszę podać nazwę miejscowości i numer działki,
• rozważymy wnikliwie każdą zgłoszoną lokalizację i odpowiemy.

Kontakt: tel. 601 815 865; e-mail: epaczuski@wp.pl
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Pandemia zmienia nasze życie, stopniowo wszyscy uczymy 
się żyć w nowych realiach i jak pokazują doświadczenia tego-
rocznego sezonu, rolnicy prowadzący działalność agroturystycz-
ną świetnie sobie z tym radzą. Agroturystyka znowu staje się 
modna i przeżywa swój renesans. 

Co warto wiedzieć? 
W tym roku, ze względu na konieczność zachowania dystansu 

społecznego, preferowaną formą zakwaterowania stały się sa-
modzielne jednostki mieszkalne z kuchnią i łazienką, z możli-
wością przygotowywania w nich posiłków. Tego typu baza noc-
legowa jest najczęściej zlokalizowana w oddzielnych domkach 
lub w domu rolnika, np. na piętrze, najlepiej z oddzielnym wej-
ściem, co sprzyja zminimalizowaniu kontaktu z gospodarzami. 

W przypadku obiektów, które dysponują kilkoma pokojami 
gościnnymi oraz mają wspólne ciągi komunikacyjne, powinny 
być oferowane pobyty rodzinne. Warto też, aby rolnicy, prowa-
dzący działalność agroturystyczną, zrezygnowali czasem z peł-
nego wykorzystania wszystkich pokoi, tak aby przebywający 
w gospodarstwie turyści czuli się bezpieczniej i nie byli narażeni 
na kontakt z innymi rodzinami. 

Bardzo ważnym elementem bazy noclegowej są łazienki. 
Szczególnie w obecnej sytuacji warto zadbać, aby były one przy 
każdym pokoju gościnnym. Dobrym rozwiązaniem jest też prze-
znaczenie łazienki dla 2-3 pokoi, wykorzystywanych wyłącznie 
przez jedną rodzinę. 

Jeśli zaś w obiekcie są wspólne toalety, właściciel obiektu po-
winien zapewnić ich mycie i dezynfekcję przynajmniej 4 razy 
dziennie.

Pomiędzy zakwaterowaniem kolejnych gości należy przeprowa-
dzić dokładne mycie i dezynfekcję pomieszczeń oraz sprzętu, z któ-
rego korzystali ogólnodostępnymi środkami oraz je wywietrzyć. 
Warto zachować 1-2-dniowy odstęp pomiędzy pobytem gości. 

W gospodarstwie powinno być promowane regularne i do-
kładne mycie rąk przez osoby przebywające na jego terenie. 
W toalecie należy wywiesić instrukcję, dotyczącą obowiązują-
cych w kraju obostrzeń sanitarnych. Goście powinni być również 
zachęcani do korzystania z pojemnika do dezynfekcji rąk, znaj-
dującego się przed wejściem do obiektu. Środki dezynfekcyjne 
zapewnia właściciel obiektu. Powierzchnie wspólne, z którymi 
stykają się turyści np. klamki, poręcze, uchwyty, blaty, włączniki 
światła, piloty, krzesła powinny być regularnie (kilka razy w cią-
gu dnia) czyszczone.

Istotnym elementem w agroturystyce jest żywienie gości. Tu-
taj też należy zachować ostrożność. W przypadku dysponowania 
wspólną jadalnią jest wskazane ustalenie godzin posiłków dla 
poszczególnych rodzin/osób. Po zakończeniu obsługi gości przy 
danym stoliku każdorazowo należy go dezynfekować, wymienić 
serwetę, obrus i podkładki pod talerze. Solniczki i cukiernice za-
leca się zastąpić saszetkami. Po zakończonej dezynfekcji stolik 
powinien zostać oznaczony: „zdezynfekowano”.

Pomocnym w zachowaniu bezpieczeństwa w obiekcie może 
być opracowany przez gospodarzy regulamin pobytu gości 
w gospodarstwie. Powinien być umieszczony w widocznym 

miejscu i uwzględniać działania, mające na celu zarówno 
zminimalizowanie kontaktów bezpośrednich z domownika-
mi, jak i zminimalizowanie ryzyka wzajemnego zakażenia 
się koronawirusem wśród przebywających w gospodarstwie 
gości. Wietrzenie pokoi i holu, utrzymanie w czystości pokoi 
i toalet oraz ich dezynfekowanie, segregowanie śmieci zgodnie 
z opisami na pojemnikach i wrzucanie zawiązanych worków ze 
śmieciami do odpowiednich pojemników znajdujących się na 
zewnątrz, mogą wykonywać goście. 

W obecnej sytuacji ważne jest przyjęcie zasady współodpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne poprzez stosowanie 
się do obowiązujących przepisów. Zarówno rolnicy prowadzący 
działalność agroturystyczną, jak i przyjeżdżający turyści powin-
ni zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek.

tekst i zdjęcie: Maria Sudnik
maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

Agroturystyka w czasie pandemii
Tegoroczny sezon w agroturystyce nie jest łatwy. Pandemia wywołała duży niepokój wśród 
rolników prowadzących działalność agroturystyczną. Najpierw zakazano im prowadzenia 

działalności, a od 4 maja przywrócono możliwość przyjmowania turystów, ale przy 
konieczności stosowania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zalecanych przez 

Główny Inspektorat Sanitarny. Niektórzy rolnicy, w obawie o swoje rodziny, zrezygnowali 
z prowadzenia w tym roku działalności, większość jednak, korzystając z dużego 

zainteresowania turystów wypoczynkiem w kraju, znacznie ją rozwinęła.

Dezynfekcja przed wejściem do obiektu

MODR 
Oddział
Siedlce
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa uruchomiła program wsparcia dla podmio-
tów prowadzących gospodarstwo rolne. Wspar-

cie to ma polegać na udzielaniu pomocy publicznej 
w  postaci pożyczki na spłatę zadłużenia, zaciągniętego 
na utrzymanie takiej działalności.
 
Kto może ubiegać się o pomoc?

W dokumencie Zasady udzielania pożyczek na sfinan-
sowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z pro-
wadzeniem działalności rolniczej Agencja wskazuje, że 
podmiot, który:
1) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną;
2) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w  rozumie-
niu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym;
4) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem 
w  rozumieniu załącznika I  do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r.;
5) co najmniej od 3  lat prowadzi działalność rolniczą 
w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym;
6) jest niewypłacalny w  rozumieniu przepisów ustawy 
z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (DzU z 2019 r., 
poz. 498 z późn. zm.);
7) znajduje się w trudnej sytuacji.

Co jest przedmiotem restrukturyzacji?

Długami, które mogą zostać ujęte w restrukturyzacji, 
są wymagalne i niewymagalne zobowiązania pieniężne, 
powstałe w związku z prowadzeniem działalności. Mo-
żemy do nich zaliczyć zobowiązania cywilnoprawne czy 
publicznoprawne. Dodatkowo Agencja wymienia m.in. 
reorganizację i racjonalizację działalności, by zwiększyć 
wydajność, restrukturyzację, by odzyskać konkurencyj-
ność oraz dywersyfikację w kierunku nowych i rentow-
nych rozwiązań. 

Co ważne w  ramach restrukturyzacji na jeden pod-
miot przypada jedna pomoc w ciągu 10 lat, a pożyczka 
może być udzielona maksymalnie na 15 lat.

Jaka może być wysokość pożyczki?

Maksymalna pożyczka w  ramach planu restrukturyzacji 
nie może przekroczyć 5  mln zł na gospodarstwo rolne lub 
dział specjalny produkcji rolnej. Nie powinna też przekro-
czyć wysokości długów wymagalnych. 

Oprocentowanie jest zmienne i  obecnie wynosi 4,98%. 
Spłata całej wysokości oprocentowania leży po stronie po-
życzkobiorcy. Należy przy tym pamiętać, że pomoc w  for-
mie pożyczki nie może być kumulowana z żadną inną formą 
pomocy, w tym także z dopłatami z tytułu pomocniczej linii 
kredytu restrukturyzacyjnego (linia KR).

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać pomoc? 

Podmiot ubiegający się o udzielenie pożyczki musi opra-
cować plan restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany 
przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę. Plan ten musi zawierać m.in.: opis sytuacji go-
spodarstwa przed uzyskaniem pomocy, analizę i ocenę sta-
nu ekonomiczno-finansowego oraz opis działań, mających 
przywrócić podmiotowi zdolność do regulacji zobowiązań, 
wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. 

Razem z planem trzeba złożyć wniosek o jego akceptację. 
Decyzję w tej sprawie Dyrektor WODR podejmuje w termi-
nie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z planem restruk-
turyzacji. Po uzyskaniu akceptacji należy złożyć wniosek 
o pożyczkę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami. 

Aby uzyskać pomoc, trzeba wnieść wkład własny, który 
w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy wynosi 25% kosz-
tów restrukturyzacji, a  średniego – 40% kosztów. Niezbędne 
jest też przedstawienie zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Gospodarstwo, którego wniosek o wsparcie został zaakcepto-
wany, powinno realizować plan restrukturyzacji nie dłużej niż 
przez 3  lata. Po tym czasie jego kondycja finansowa powinna 
ulec poprawie z perspektywą długoterminowej rentowności. 

Szczegółowe informacje wraz z  wykazem wymaganych 
do uzyskania pożyczki dokumentów są dostępne na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/
web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
zasady-udzielania-pozyczek-na-sfinansowanie-splaty-zadlu-
zenia-powstalego-w-zwiazku-z-prowadzen.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pozyczka-na-sfi-
nansowanie-splaty-zadluzenia-powstalego-w-zwiazku-z-pro-
wadzeniem-dzialalnosci-rolniczej.html

Mariusz Jatczak 
mariusz.jatczak@modr.mazowsze.pl

Program wsparcia dla rolników
Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia, powstałego w związku  

z prowadzeniem działalności rolniczej.

Programy
unijne



Wieś Mazowiecka, wrzesień 2020

36

Skrzyp polny bywa po-
tocznie nazwany jedlinką, 
jodełką, końskim ogonem, 
chwoszczonką, sosenką, 
krzemiówką bądź też chwosz-

czem. Roślina bardzo często 
jest mylona ze swoim kuzynem 

– skrzypem błotnym, nie mającym 
zastosowania w  medycynie. Skrzyp 

błotny rośnie wyłącznie na terenach ba-
gnistych, torfowych w  pobliżu wody. Jego 

pędy są bardzo sztywne, o krótszych rozgałęzieniach 
i wyrastają wyżej – nawet do 70 cm, kłosy z zarodnikami poja-

wiają się u tego gatunku na szczytach pędów płonnych. 
Polska nazwa skrzypu polnego wywodzi się od specyficznego 

odgłosu „skrzypienia”, wydawanego przez pędy. Skrzyp polny 
jest rośliną wieloletnią, niezwykle wytrzymałą na niesprzyjające 
warunki, zaliczaną do najstarszych roślin porastających Ziemię. 

Roślina rozmnaża się za pomocą zarodników, podobnie jak 
paprocie czy mchy, tworzy dwa rodzaje pędów. Bardzo wcze-
sną wiosną, wydaje jasnobrązowe lub ciemnosłomkowe pędy 
z  okółkami. Są to pędy nierozgałęzione, zarodnikowe, na ich 
szczycie tworzą się kłosy z zarodnikami. Pędy usychają, gdy za-
rodniki dojrzeją, dzieje się tak na przestrzeni od marca do maja. 
Niedługo potem wyrastają pędy płonne, o jasnozielonej barwie, 
są one rozgałęzione, kształtem przypominają miniaturki cho-
inek. Pędy pokrywają drobne liście, zebrane w okółkach. W za-
leżności od żyzności podłoża i  nasłonecznienia pędy skrzypu 
mogą osiągać wysokość od 20 do 40 cm, są one łamliwe, szcze-
gólnie na wysokości węzłów i  pozostają zielone do nastania 
pierwszych jesiennych przymrozków. Kłącza rośliny przyjmują 
barwę koloru brunatnego i  mogą sięgać do głębokości 2  m. 
Na kłączach występują bulwiki pędowe, w  których roślina 
magazynuje substancje zapasowe, by móc wykorzystać je wcze-
sną wiosną.

Skrzyp polny jest zaliczany do bardzo pospolitych chwastów, 
najlepiej radzi sobie na glebach zakwaszonych i piaszczystych, 
ale można go spotkać także na terenach podmokłych i ilastych. 
Rośnie całymi kępami na: pastwiskach, łąkach, działkach, ogro-
dach, polach, nieźle sobie radzi na wilgotnych leśnych polanach 
i przydrożach. Występuje powszechnie także w pobliżu rowów 
i na ugorach. 

Dawniej roślina ta była traktowana jako wskaźnik zakwasze-
nia gleby, szybko jednak zrezygnowano z takiego oceniania, za-
uważono, iż dobrze sobie radzi także na zasadowym podłożu. 

Własności lecznicze wykazuje przede wszystkim ziele rośliny. 
Zielone pędy najczęściej ścina się nożem lub sierpem na wyso-
kości około 5 cm od ziemi. Zbiór najlepiej wykonać od II deka-
dy lipca do końca sierpnia. W  tym czasie roślina magazynuje 
najwięcej krzemu. Po odrzuceniu twardych i  zeschłych części 
pędy należy wiązać w  niewielkie pęki, które następnie wiesza 
się w  zadaszonych i  przewiewnych miejscach. Roślinę można 
także rozłożyć cienką warstwą na czystym papierze lub tackach 
z  tektury. Ziele podczas suchej pogody schnie bardzo szybko. 
Po idealnym wysuszeniu produkt należy rozdrobnić i zapako-
wać do szczelnych pojemników, które najlepiej przechowywać 
w suchym pomieszczeniu. Często podczas kuracji jest także wy-
korzystywane świeżo zerwane ziele (w postaci soku).

Skrzyp polny jest bogaty we: flawonoidy, kwasy fenylowe, 
witaminę C oraz liczne cukry. Roślina ta od dawna uchodzi 

za skarbnicę minerałów, ale największym jej bogactwem jest 
krzem. Dobroczynne właściwości skrzypu polnego doceniali 
już antyczni Grecy i Rzymianie. Skrzyp polny zapisał się w me-
dycynie jako niezastąpiony środek wspomagający pracę nerek. 
Badania kliniczne udowodniły, że zwiększa on objętość wydala-
nego w ciągu dnia moczu. Wraz z moczem usuwane są toksy-
ny i  szkodliwe metabolity. Zauważono ponadto, że roślina nie 
powoduje zaburzeń w równowadze elektrolitów sodu i potasu. 
Skrzyp działa również ochronnie na miąższ nerek, co jest nie-
zwykle ważne dla osób dotkniętych zaawansowaną i  trudną 
w  leczeniu cukrzycą. Roślina chroni przed odkładaniem się 
kamieni nerkowych i  moczowodowych, usuwa (wywołujące 
obrzęk) złogi wody nagromadzone w organizmie. Doświadcze-
nia pokazują, że skrzyp chroni przed gromadzeniem się płynów 
ustrojowych w opłucnej i osierdziu. Roślinę z dobrymi efekta-
mi stosuje się także w roponerczu, nieżycie i stanach zapalnych 
nerek oraz dróg moczowych i  pęcherza moczowego. Skrzyp 

wykazuje ponadto korzystny wpływ w  przypadku łagodnego 
przerostu gruczołu krokowego. Potwierdzili to jednoznacznie 
japońscy uczeni. 

Dzięki działaniu przeciwzapalnemu i zdolności usuwania zło-
gów kwasu moczowego z organizmu lekarstwa na bazie skrzypu 
niosą pomoc w postępującym artretyzmie, reumatyzmie i gość-
cu, a także skutecznie zapobiegają deformacji chrząstek stawów. 

Od wieków znane są działania przeciwkrwotoczne skrzypu, 
które zawdzięcza on bogactwu w krzem. Regularnie spożywa-
nie leków na bazie skrzypu minimalizuje mikrokrwotoki a także 
krwotoki z płuc czy nosa. W czasach gdy społeczeństwo doty-
kała gruźlica płuc, w zaawansowanym stadium chorzy cierpie-
li z  powodu licznych krwotoków z  tego narządu, stąd też po-
pularność skrzypu. Dziś warto używać skrzyp w  przypadku 
krwawień zdarzających się przy nowotworach, leki podaje się 
po przebytych skomplikowanych zabiegach chirurgicznych jako 
środek przeciwkrwotoczny i  przyspieszający gojenie się ran 
pooperacyjnych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpo-
wiedniego czasu po zabiegu. Skrzyp przynosi też ulgę w przy-
padku nadmiernego krwawienia miesięcznego. 

Roślina dzięki swemu bogactwu w  krzem okazała się także 
niezastąpiona w utrzymaniu elastyczności i sprawności wszyst-
kich naczyń krwionośnych, zwłaszcza włosowatych. 

Grażyna Adamczyk
grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

S k r z y p   p o l n y
Nasze łąki, pastwiska, to prawdziwa skarbnica najwartościowszych leków, na których 
można spotkać zapomniane zioła, jak skrzyp polny. To niedoceniana roślina lecznicza, 

dostępna na wyciągnięcie ręki, wymagająca wiedzy i umiejętności w stosowaniu, o wielkiej 
przyszłości w medycynie.

Samo
zdrowie
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Skrzyp polny jest też stosowany przy różnego rodzaju przeto-
kach oraz zaawansowanych, krwawiących i bolesnych żylakach 
odbytu. Interesujące dla badaczy okazały się eksperymenty 
z udziałem chorych na cukrzycę, w ich przypadku podanie wy-
ciągu ze skrzypu polnego przyczyniło się do łagodnego obniże-
nia poziomu cukru we krwi i poprawienia pracy trzustki. Skrzyp 
ułatwiał gojenie się: ran, owrzodzeń, ropni i spękań skóry. 

Od dawna roślinę wykorzystuje się jako środek wzbogaca-
jący organizm w krzem, który jest pierwiastkiem niezbędnym 
w wielu procesach metabolicznych organizmu, w dużej mierze 
decydującym o  zdrowiu naszych kości. Dzięki niemu skrzyp 
od dawna sprawdza się w leczeniu osteoporozy i zapobieganiu 
jej. Zalecany jest osobom, które doznały złamań kości. Pierwia-
stek ten okazuje się nieoceniony dla zdrowia wszystkich naczyń 
krwionośnych, stąd jego wykorzystanie w miażdżycy, zapaleniu 
żył czy stanach zakrzepowych żył. Dobroczynność skrzypu na 
naczynia krwionośne sprawia, że stanowi on lek poprawiający 

ukrwienie mięśnia sercowego oraz mózgu. Skrzyp, dzięki za-
wartości krzemu, poprawia komunikację pomiędzy wszystkimi 
narządami wewnętrznymi a mózgiem, opóźnia także proces sta-
rzenia się organizmu.

Skrzyp wykazuje ponadto działanie ochronne na wątrobę, 
stanowi uznany środek przeciwnowotworowy, korzystne jest 
jego zażywanie po przebytych zabiegach radio- i chemioterapii 
w celu szybszej regeneracji organizmu. Pozwala także na szyb-
kie odtrucie organizmu z metabolitów po zastosowanych cyto-
statykach.

Skrzyp polny mimo wielu swoich zalet i  dobroczynnego 
wpływu na zdrowie może być, jak w przypadku każdego leku, 
niewskazany w  niektórych przypadkach. Niewskazane jest na 
przykład stosowanie preparatów na bazie skrzypu w czasie ciąży 
i karmienia piersią. Bezpośrednio przebyte zabiegi chirurgiczne 
także dyskwalifikują stosowanie takich leków. Nie jest zalecany 
w  obrzękach spowodowanych bardzo zaawansowanymi scho-
rzeniami serca czy nerek. Z uwagi na zawartość w skrzypie po-
lnym związku mogącego blokować dzianie witaminy B1, przy 
regularnym i długotrwałym przyjmowaniu preparatów, należy 
zadbać o uzupełnienie braków tej witaminy. 

Z uwagi na fakt, iż krzem jest dla naszego organizmu niezwy-
kle ważny, naukowcy zachęcają do wprowadzenia do swojej die-

ty kuracji sokiem ze skrzypu polnego, warto także pić herbatę ze 
świeżych pędów tej rośliny. Jest to, zdaniem naukowców, najlep-
szy sposób na wzbogacenie organizmu w dobrze przyswajalny 
krzem.

 Skrzyp polny z racji łatwo przyswajalnego krzemu od daw-
na jest stosowany także w kosmetyce naturalnej. Zalecany jest 
przy łamliwości paznokci i włosów. Poprawia wygląd cery, leczy 
trądzik i łojotok, a także łojotokowe zapalenie skóry. Zapobiega 
nadmiernemu przetłuszczaniu i  wypadaniu włosów. Jest zale-
cany osobom cierpiącym na nadmierną potliwość stóp i całego 
ciała. 

Herbatka na zregenerowanie i odtrucie organizmu 
Składniki: 1 szklanka liści pokrzywy, ½ szklanki ziela skrzypu 
polnego, ½ szklanki liści porzeczki czarnej (wszystkie kompo-
nenty powinny mieć postać dobrze rozdrobnionego suszu).
Przygotowanie: komponenty dokładnie wymieszać i przesypać 
do suchego pojemnika. 
Stosowanie: 1  łyżkę mieszanki zalać 1  szklanką wrzątku, pa-
rzyć pod przykryciem około 15-20 min. Podać po odcedzeniu 
z dodatkiem soku z czarnej porzeczki lub miodu pszczelego. Pić 
2 razy dziennie między posiłkami. 
Mikstura dzięki swemu bogactwu w  takie pierwiastki: jak 
krzem, żelazo, magnez, wapń, fosfor, cynk czy mangan poma-
ga odzyskać siły i  kondycję w  okresie zmęczenia wiosennego, 
oczyszcza organizm z toksyn i szkodliwych metabolitów. Wpły-
wa moczopędnie, likwiduje obrzęki, opóźnia procesy miaż-
dżycowe, poprawia pracę mózgu, a  także zapobiega starzeniu. 
Wskazana podczas rekonwalescencji po złamaniach, wspomaga 
leczenie reumatyzmu i artretyzmu. Reguluje poziom cukru we 
krwi, pobudza ogólny metabolizm, zalecana w przypadku ane-
mii, wzmacnia włosy i paznokcie. 

Kąpiel, która leczy trądzik 
Składniki: ½ szklanki ziela skrzypu polnego, ½ szklanki ziela 
mniszka lekarskiego, ½ szklanki liści pokrzywy, ½ szklanki 
liści brzozy, 5 łyżek ziela brata (fiołka trójbarwnego) (kompo-
nenty powinny mieć postać rozdrobnionego suszu).
Przygotowanie: zioła należy umieścić w emaliowanym garnku, 
następnie zalać 2-3 litrami wody. Całość gotować na wolnym 
ogniu, pod przykryciem nie dłużej niż 4 minuty. Garnek osta-
wić na pół godziny, pozostawić przykrywkę. Odwar należy od-
cedzić, wycisnąć przez gazę resztki ziół i wlać do wanny z wodą 
przeznaczoną do kąpieli. Czas kąpieli to około 20 minut, przy 
temperaturze wody 38-39 oC.
Stosowanie: tak przygotowana kąpiel aktywuje proces przemian 
materii, pomaga usunąć zbędne metabolity, wspomaga leczenie 
trądziku, wyprysków na skórze i stanów zapalnych skóry. Leczy 
i zapobiega łojotokowemu zapaleniu skóry. Daje uczucie lekko-
ści, wspomaga odchudzanie. 

Źródła:
1. Nowak Zbigniew T. 2017. Zioła z Polskich łąk. Wydawnictwo AA. Kraków
2. Lewkowicz-Mosiej T. 2013. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki. War-
szawa
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

Grażyna Adamczyk
grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

S k r z y p   p o l n y
Nasze łąki, pastwiska, to prawdziwa skarbnica najwartościowszych leków, na których 
można spotkać zapomniane zioła, jak skrzyp polny. To niedoceniana roślina lecznicza, 

dostępna na wyciągnięcie ręki, wymagająca wiedzy i umiejętności w stosowaniu, o wielkiej 
przyszłości w medycynie.

Samo
zdrowie
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Krzyżówka nr 8Krzyżówka nr 8
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 
25 września 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem 
„Krzyżówka nr 8".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 6 - POLNA DROGA.
Nagrody książkowe wylosował: Adrian Chromiński, gm. Skórzec

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 6 - DZIURAWIEC ZWANY ŚWIĘTOJAŃSKIM 
ZIELEM BYŁ UZNAWANY ZA ROŚLINĘ MAGICZNĄ.

Nagrody książkowe wylosował: Marcin Nowowiejski, gm. Błonie
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
25 września 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem „Rebus 8".

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

Rebus 8

PYTANIA:
1. Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie
2. Góral lub damka
3. Granatowy kolor mają, latem w lesie dojrzewają
4. Osobowy lub pospieszny
5. Soczyste, fioletowe, z lasu, podobne do malin
6. W dzbankach Aliny i Balladyny
7. Rozłupywane dziadkiem
8. Czasem od ucha do ucha
9. Gospodarz lasu
10. Przechadzka po parku
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Wialnia – maszyna rolnicza służąca do wstępnego oczyszczenia młóconego ziarna 

 

           niania             as          benzyna           policja     służba            dno             wstęp      opuszczenie           mango     ziarno 

       n=W  +l             a  s=      b=m  e=a  n=s          p=r  +n  j=z      +ą  b=c                 n      +n  +e  +g  +o    +c  p=z  u=y  e=a   +ł  +ó  +c  a=o  +e        o=a   

 

 

To samo tylko bez rysunków 

 

niania         as    benzyna      policja        służba   dno            wstęp         opuszczenie        mango           ziarno 
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Krzyżówka „Nr 8” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
 

1.          

2.       

3.       

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.          

10.       

 
 
PYTANIA: 

1.  Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie. 
2. Góral lub damka. 
3.  Granatowy kolor mają, latem w lesie dojrzewają. 
4. Osobowy lub pospieszny. 
5. Soczyste, fioletowe, z lasu, podobne do malin. 
6. W dzbankach Aliny i Balladyny. 
7. Rozłupywane dziadkiem. 
8. Czasem od ucha do ucha. 
9.  Gospodarz lasu. 
10. Przechadzka po parku. 
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Innowacje


