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Tytuł mistrza województwa mazowieckiego 
konkursu AgroLiga 2020 w kategorii ROLNI-
CY otrzymali Monika i Piotr Wójcik prowa-
dzący gospodarstwo szkółkarskie „Green Park”  
w Osuchowie (powiat żyrardowski, gmina Msz-
czonów). 

Wicemistrzem w tej kategorii został Emil Wro-
tek - właściciel 10 h gospodarstwa sadowniczego, 
położonego w Jaroszowej Woli (powiat piase-
czyński, gmina Prażmów). 

Tytuł mistrza województwa mazowieckiego kon-
kursu AgroLiga 2020 w kategorii FIRMA otrzy-
mał „Rolmech Płońsk” (gmina i powiat płoński), 
prowadzony przez Jana Różańskiego i synów Pio-
tra i Jarosława.  

Wicemistrzem województwa mazowieckiego  
w kategorii FIRMA jest „Gościniec pod Kasztanem” 
Anny i Marka Zbyszyńskich z Fijałkowa w powiecie 
przasnyskim. 

Obszerną relację z podsumowania finału woje-
wódzkiego konkursu AgroLiga 2020, który odbył 
się 25 września, zamieścimy w listopadowym nume-
rze „Wsi Mazowieckiej”, ale już dziś GRATULUJEMY 
LAUREATOM, a MISTRZOM życzymy powodzenia  
w etapie krajowym. 

Redakcja 

Znamy już mistrzów województwa mazowieckiego  
w konkursie AgroLiga 2020!

Zdjęcia: Jakub Kondraciuk
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Środowisko

Zawartość boru w glebie i wodach powierzchniowych

Szacuje się, że nawet 80% krajowych gleb (gleby lekkie, kwaśne 
i o niskiej zawartości próchnicy) ma niedobór boru. Całkowita 
zawartość B w glebie wynosi od 1,0 do 210 mg/kg, ale najczęściej 
dotyczy zakresu 2,0 do 80,0 mg/kg. Dostępność boru dla roślin 
zależy od odczynu gleby (pH) i jest największa przy pH 7,0–9,0. 
Bor wchodzi w interakcje z tymi składnikami gleby, które mogą 
wpływać na jego przyswajalność dla roślin, tj. wapniem (Ca) i po-
tasem (K). Znacznie więcej boru zawierają gleby zasolone i pu-
stynne oraz osady w rejonach nadmorskich. 

Bor jest też składnikiem wód powierzchniowych, ale jego stę-
żenie w wodach pitnych nie powinno według WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) być wyższe niż 0,3 mg/l. Nadmiar tego 
pierwiastka może bowiem być szkodliwy dla zdrowia. 

Bor w roślinie

Bor uczestniczy m.in. w procesie kwitnienia i owocowania ro-
ślin. Rośliny pobierają go z gleby przez system korzeniowy, głów-
nie w formie anionu H3BO3

- lub cząstek kwasu borowego H2BO3. 

Zawartość boru w roślinach i rozmieszczenie go w tkankach jest 
zróżnicowane. Zależy od warunków glebowo-klimatycznych 
oraz od cech rośliny – gatunku, odmiany, części morfologicznej 
i wieku. Jest ono znacznie większe w częściach nadziemnych ro-
ślin niż w częściach podziemnych. Szacuje się, że przeciętna za-
wartość B w tkankach roślinnych wynosi 30 mg/kg, a zawartość 
dopuszczalna to 100 mg/kg. Jednak niektóre gatunki roślin mogą 
gromadzić znacznie większe zawartości tego składnika, np. kapu-
sta – 1150 mg/kg, fasola – 1750 mg/kg, co poszerza dopuszczalny 
zakres B w tkankach roślinnych. Burak cukrowy jest np. rośliną 
o bardzo dużym zapotrzebowaniu na bor (300-400 g/B/ha). Gdy 
ma go za mało, cierpi z powodu zgorzeli liścia sercowego i suchej 
zgnilizny korzeni. Oprócz niego znaczne zapotrzebowanie na bor 
wykazują: kapustne (kalafior, kapusta, brokuł, brukselka), korze-
niowe (burak, seler i  częściowo ziemniak), niektóre motylkowe 
(lucerna) oraz drzewa owocowe.

Niedobór boru w  tkankach roślinnych powoduje zahamowa-
nie wzrostu (zamieranie stożka wzrostu) i rozwoju roślin. Może 

też wpływać na ich słabsze plonowanie oraz na obniżoną zawar-
tość niektórych składników w produktach roślinnych, np. cukru 
w korzeniach buraka. By przeciwdziałać niedoborom tego pier-
wiastka, należy nawozić uprawy nawozami wieloskładnikowymi 
zawierającymi bor. 

Bor w ludzkim organizmie

Zawartość boru zarówno w  organizmach zwierzęcych, jak  
i w organizmie człowieka jest niewielka – zwykle nie przekra-
cza 1 ppm, mimo że wchodzi on w skład wielu tkanek. Mak-
symalna dzienna dawka B w organizmie dorosłego człowieka, 
dostarczona z  żywnością, powinna natomiast wynosić 1–4 
ppm. 

Pierwiastek ten pełni wiele ważnych funkcji – wpływa na 
sprawność mózgu, pamięć, poprawia koncentrację i  szybkość 
reakcji. Zwiększa też koordynację ruchową. Ponieważ B popra-
wia przyswajalność wapnia, fosforu i witaminy D przez organizm 
człowieka, zmniejsza tym samym ryzyko wystąpienia chorób 
układu kostnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób 
cierpiących na osteoporozę. 

Produktami bogatymi w bor są: orzechy, fasola i owoce (brzo-
skwinie, jabłka – mogą dostarczać nawet 110 mg B /kg, gruszki, 
morele, winogrona) oraz bakalie. Zasobne w bor są również jajka.

Niedobór boru może być przyczyną m.in.: nadczynności tar-
czycy, skurczów mięśni, chorobowych zmian układu kostnego 
i zaburzeń gospodarki hormonalnej. 

Należy jednak pamiętać, że mimo iż pierwiastek ten jest waż-
nym mikroskładnikiem, jego nadmiar może działać toksycznie. 
Zatrucie borem skutkuje bowiem: biegunką, niedokrwistością 
a nawet utratą świadomości. 

Źródła:
1. Fotyma M., Mercik S., Chemia rolna. PWN. Warszawa 1995 r.
2. Hołubowicz-Kliza G., Kęsik K., Niedocenione składniki pokarmowe. Bor., IUNG, 
Puławy.
3. Kabata-Pendias A., Pendias H., Biochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warsza-
wa 1999 r.
4. Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN. Warszawa 1982 r.
5. Mir J. M., Martinez C., Fluorimetric determination of boron at microgram level. Ta-
lanta 1986, 33: 541-543. 

BOR −  pierwiastek mało znany

Bor (B) jest mikroelementem ważnym i dla organizmów żywych, i dla człowieka. Jego 
naturalnym źródłem są minerały glebowe, tj. turmaliny (borokrzemiany). Do gleby może być 

też wprowadzany z opadami atmosferycznymi z terenów uprzemysłowionych. 

Opracowała: 
Dr hab. Irena Burzyńska

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
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Ćma bukszpanowa, zwana także ćmą azjatycką, trafiła w naszym 
kraju na dogodne warunki termiczne i  wilgotnościowe. Łagodne 
zimy sprawiają, że w ciągu roku może mieć aż trzy pokolenia. 

Dorosły osobnik – motyl nie jest szkodliwy. Jego skrzydła są 
białe z brązowym obrzeżem lub jasnobrązowe. Przy rozłożonych 
skrzydłach mierzy około 4 cm. 

Może latać od kwietnia do września, a przy ciepłej pogodzie – nawet 
do października. Warto wiedzieć, że motyle ćmy buksz-
panowej podążają w kierunku źródeł światła, dla-
tego łatwo je zaobserwować w ogrodzie wie-
czorem, przy włączonej lampie. Składają 
jaja na spodniej stronie liści, głęboko 
wewnątrz krzewów bukszpanu. Z  jaj 
wylęgają się larwy, które z  czasem 
przekształcają się w  gąsienice (ja-
snozielone z brązowymi paskami). 
Żarłoczne gąsienice zjadają całe 
liście z młodymi pędami. W wy-
niku żerowania gąsienic powstają 
gołożery, czyli pozbawione liści 
pędy, pokryte przędzą, co w kon-
sekwencji prowadzi do zamiera-
nia rośliny. Szkodnik ten w  bardzo 
krótkim czasie może doprowadzić do 
zniszczenia wszystkich krzewów buksz-
panu w  ogrodzie. Gąsienice przepoczwa-
rzają się w kokonach, zbudowanych z dwóch 
sklejonych przędzą liści bukszpanu.

Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z ćmą bukszpanową?
• Lepka przędza pomiędzy liśćmi i pędami – czyli gęsta i lepka 
pajęczyna na liściach rośliny.
• Obgryzione brzegi liści – gąsienice ćmy bukszpanowej ma-
sowo podgryzają brzegi liści  i bez większych problemów zjedzą 
niemal całą roślinę.
• Usychające pędy – w wyniku żerowania ćmy bukszpanowej 
krzew zaczyna usychać, niektóre pędy brązowieją i obumierają.

Jak zwalczać ćmę bukszpanową?
Ćmę bukszpanową należy zwalczać jak najszybciej po zauwa-

żeniu pierwszych objawów. Trzeba regularnie przeglądać krzewy 
bukszpanu i sprawdzać, czy są na nich gąsienice i ślady ich żerowa-
nia, czyli lepka przędza z odchodami. Szczególnie dokładnie na-
leży przeglądać krzewy w środku, bowiem tam właśnie szkodnik 
składa jaja i tam żerują gąsienice. Jeżeli już stwierdzimy, że nasze 
krzewy zostały zaatakowane przez szkodnika, spróbujmy pozbyć 
się go mechanicznie, strząsając gąsienice na rozłożoną pod krze-
wami folię, a potem skutecznie zniszczyć. Warto zamontować na 

krzewach bukszpanu pułapki feromonowe do wabienia owadów 
dorosłych. Pułapki służą głównie do sygnalizacji obecności szko-
dnika – przyciągają jedynie samce. Rozwieszając w ogrodzie kilka 
pułapek, możemy znacząco ograniczyć liczebność ćmy.

W Instytucie Ogrodnictwa badano skuteczność preparatu bakte-
ryjnego Dipel do zwalczania gąsienic i osiągnięto dobre rezultaty. 
Wiosną 2020 roku amatorską rejestrację uzyskał środek Lepinox 

Plus. Zawiera on bakterię Bacillus thuringiensis, która 
infekuje gąsienice ćmy bukszpanowej, powodu-

jąc ich śmierć w ciągu 3 dni od wykonane-
go oprysku. Gąsienice przestają żerować 

i  uszkadzać krzewy już w  pierwszym 
dniu po oprysku, ale mogą przeżyć 

jeszcze do 3 dni.
Lepinox Plus to bezpieczny 

w  użyciu preparat biologicz-
ny, dozwolony do stosowania 
w  uprawach ekologicznych. 
Ponieważ larwy ćmy bukszpa-
nowej żerują ukryte wewnątrz 
krzewu i ciężko do nich dotrzeć 

z opryskiem, można użyć środka 
o  działaniu systemicznym. Takie 

działanie wykazują preparaty Poly-
sect Bukszpan 005 SL Ultra lub Mo-

spilan 20 SP.
Preparaty systemiczne są szybko pobiera-

ne przez zielone części roślin i przemieszczają się 
wraz z sokami po całej roślinie. Gąsienice żywiące się so-

kami rośliny giną nawet wtedy, gdy nie zostały bezpośrednio opry-
skane. Polysect Bukszpan 005 SL Ultra zapobiegnie też występowa-
niu innych szkodników bukszpanu, jak np. mszyce czy miodówka 
bukszpanowa. Należy pamiętać, że ze środków ochrony roślin 
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa i przed każdym 
użyciem trzeba przeczytać informację, zamieszczoną w etykiecie. 
Opadłe liście lub przycięte gałęzie należy zniszczyć, aby nie zimowa-
ły jaja szkodnika. 

Czy uszkodzone bukszpany da się uratować?
Możliwe jest uratowanie bukszpanów, jeśli ćma bukszpanowa 

nie uszkodziła zbyt wielu pędów. Gdy szkodnik opanował ponad 
80% liści, szanse na odratowanie są niewielkie. Ale stwierdzić to 
będzie można dopiero po okresie zimowym. Liście tego zimo-
zielonego krzewu mają dla rośliny kluczowe znaczenie dla prze-
trwania zimy. 

Źródła:
1. Wykłady na szkoleniu Integrowana Ochrona roślin - Radom.
2. poradnikogrodniczy.pl.

Grażyna Michalak
grazyna.michalak@modr.mazowsze.pl

To gatunek zawleczony do Europy z Dalekiego Wschodu. W Polsce pojawił się kilka lat temu, 
początkowo na południu kraju, ale szybko przemieszcza się na północ. Jest szkodnikiem 

wyjątkowo żarłocznym, bardzo szybko rozprzestrzenia się, a do tego nie ma naturalnych wrogów.

Ćma  bukszpanowa

Ćma bukszpanowa - dorosły owadĆma bukszpanowa - dorosły owad
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Śliwy są drzewami osiągającymi do 10 m wysokości, należący-
mi do rodziny różowatych. W zależności od odmiany plonują od 
połowy lipca aż do października, więc możemy je zbierać i prze-
twarzać przez cały ten sezon. Ich owoce nie są trwałe, dlatego 
po zbiorze należy je jak najszybciej zjeść bądź przetworzyć. 
Można je przechować w chłodnym miejscu maksymalnie 
do tygodnia. Niedojrzałe śliwki są twarde, matowe i nie 
w  pełni wybarwione, przejrzałe są natomiast bardzo 
miękkie i pomarszczone.

Owoce śliw mają cenne właściwości: regulują trawie-
nie, wpływają kojąco na układ nerwowy, poprawiają 
samopoczucie. Mają sporo witamin z grupy B, witami-
nę A i E - rzadko występującą w owocach oraz błonnik. 
Zawierają też ważne składniki mineralne, jak: potas, że-
lazo, magnez, wapń i fosfor. Śliwki suszone są także bo-
gate w witaminy i błonnik, lecz zawierają pięć razy więcej 
kalorii niż świeże owoce. 

Najbardziej popularnymi przetworami ze śliwek są powidła 
i soki. Śliwki można wypestkować, zamrozić, ususzyć, zamary-
nować w occie, zalać alkoholem, bądź dodać do ciasta.

Sprawdzoną odmianą jest Cacanska Rana – odmiana desero-
wa, która pojawia się w sadzie już pod koniec lipca. Odmianą na-
dającą się na powidła i kompoty jest Renkloda, która jest gotowa 
do zbioru w połowie sierpnia. Słodkie Węgierki, często używane 
do ciast i przetworów, dojrzewają w naszych sadach do paździer-
nika.

Śliwki w occie

Składniki: 3 kg śliwek węgierek, 1 kg cukru, 1 szklanka octu.
Sposób przygotowania:
1 dzień: śliwki umyć i osuszyć. Cukier i ocet rozgotować na syrop 
(cukier rozpuszcza się stopniowo). Na kipiący syrop rzucać śliw-
ki małymi porcjami. Po ukazaniu się na nich pęknięć wybierać 
łyżką cedzakową do drugiego naczynia. Zalać kipiącym syropem 
i pozostawić do następnego dnia.
2 dzień: zlać syrop, zagotować i powtórzyć procedurę z pierwsze-
go dnia. Jeżeli śliwki już nie pękają, można je dłużej pogotować 
i odstawić.
3 dzień: zlać syrop, zagotować, dodać goździki, cynamon i wani-
lię. Wrzucić śliwki i zagotować. Przekładać do słoików.

Placek ze śliwkami

Składniki: ½ kostki margaryny lub ¾ szklanki oleju, 3  jaj-
ka, 1  szklanka cukru, 1  ½ szklanki mąki, 1/3 szklanki mleka,  

 

 
 
 
1 łyżeczka  proszku do pieczenia, 2 dag masła do smarowania 
blachy, 75 dag śliwek. 
Sposób przygotowania: stopioną margarynę, jajka i cukier utrzeć 
na puszystą masę. Dodać mąkę przesianą z  proszkiem do pie-
czenia, znowu ucierać, dolewając zimne mleko. Ciasto włożyć 
na blachę wysmarowaną masłem i wysypaną bułką tartą. Ułożyć 
połówki śliwek przekrojem do góry, wstawić do piekarnika. Piec 
ok. 30-35 minut.

Powidła śliwkowe

Składniki: 1 kg dojrzałych śliwek węgierek, 20 dag cukru, 1 ły-
żeczka octu 10%.
Sposób przygotowania: owoce umyć, osuszyć, podzielić na połowy 
i wypestkować. Wrzucić do garnka. Do owoców dodać cukier i ocet. 
Wymieszać. Pozostawić pod przykryciem do następnego dnia. Ko-
lejnego dnia smażyć śliwki ok. 4 godzin na małym ogniu, od czasu 
do czasu mieszając. Gorące przekładać do słoików. Gotowe powidła 
odstawić do góry dnem bądź pasteryzować przez 20 minut.

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

Aleksandra Koterwa-Chłystek
aleksandra.koterwa-chłystek@modr.mazowsze.pl

Od zbioru do przetworu – śliwka
Bogactwo śliwkowych odmian, kolorów i smaków daje wiele możliwości: pachnące powidła, 

sorbety, ciasta, knedle i pierogi ze śliwkami czy aromatyczne dżemy są doskonałym 
przysmakiem na naszych stołach. Ze śliwek można też sporządzać sosy i marynaty do mięs.
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26     czerwca 2019 r. w ustawie tej wprowadzono kilka zmian,  
 łagodzących ograniczenia, dotyczące kupna nierucho-

mości rolnych. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomo-
ści rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (czyli do 2999 m2). 
Działki o powierzchni większej niż 0,3 ha, ale mniejsze niż 1 ha, 
położone poza miastami, może nabyć każdy, ale przy ich sprzedaży 
obowiązuje prawo pierwokupu. Ma je dzierżawca nieruchomości 
rolnej. Jeśli z  niego nie skorzysta, to przysługuje ono Krajowe-
mu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Wtedy sprzedaż odbywa się 
dwuetapowo. Najpierw u notariusza jest podpisywana warunkowa 
umowa sprzedaży nieruchomości. Jeśli w ciągu 30 dni od otrzy-
mania tej umowy KOWR nie skorzysta ze swojego prawa, wtedy 
można podpisać z kupującym umowę w formie aktu notarialnego. 

Nieruchomości rolne o  powierzchni powyżej 1  ha mogą ku-
pować tylko rolnicy indywidualni. Jeśli nimi nie są, to taki 

zakup wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR. Jest ona 
wydawana na wniosek zbywcy albo nabywcy nieruchomości. Zgo-
da taka nie jest wymagana, jeśli nabywcą (stosownie do art. 2a ust. 
1  i ust. 3  ustawy) jest osoba bliska zbywcy (tj.: zstępni, wstępni, 
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, 
osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie).

Nabycie nieruchomości rolnej za zgodą Dyrektora General-
nego KOWR odbywa się na wniosek osoby fizycznej, zamie-

rzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne albo osoby, chcącej 
powiększyć gospodarstwo rolne. 

W pierwszym przypadku wniosek składa osoba fizyczna, któ-
ra: ma kwalifikacje rolnicze, zobowiąże się do prowadzenia 

działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej i do za-
mieszkiwania przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na 
terenie gminy, w której jest położona jedna z nieruchomości rol-
nych, jaka wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 

W drugim przypadku nabycie nieruchomości rolnej może na-
stąpić, gdy: przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 6 lit. a ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nabycie tej nieruchomości 
będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o której mowa we 
wspomnianej wyżej ustawie, kupujący zobowiąże się do prowadzenia 
działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej oraz do za-
mieszkiwania przez 5 lat od dnia jej nabycia na terenie gminy, w której 
jest położona jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład 

Anna Dobkowska
anna.dobkowska@modr.mazowsze.pl

Zasady obrotu ziemią rolną w Polsce

posiadanego gospodarstwa rolnego, w wyniku nabycia nieruchomości 
rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. 

Przy składaniu wniosku jako zbywca trzeba udowodnić, że nie 
było możliwości sprzedaży ziemi rolnikowi indywidualne-

mu. Nabywca zobowiązuje się, że będzie prowadził działalność 
rolniczą na nabywanej nieruchomości oraz że w wyniku tego na-
bycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. 

12 czerwca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego. Wprowadzono m.in. system teleinfor-

matyczny, który umożliwia umieszczanie ogłoszeń o zamiarze sprze-
daży ziemi. Korzystają z niego nie tylko sprzedający, ale i kupujący, 
którzy mogą również odpowiadać na ogłoszenia. Znowelizowana 
ustawa określa także minimalną treść ogłoszenia, które musi zawie-
rać: oznaczenie nieruchomości - podanie danych z ewidencji gruntów 
i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonita-
cyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo 
zbioru dokumentów, prowadzonego dla tej nieruchomości rolnej, opis 
budynków i innych składników majątkowych, wchodzących w skład 
sprzedawanej nieruchomości, informację o  przeznaczeniu sprze-
dawanej nieruchomości w  miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, cenę nieruchomości, termin składania odpowiedzi 
na ogłoszenie, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia 
zamieszczenia go w systemie teleinformatycznym.

W odpowiedzi na ogłoszenie trzeba podać: proponowaną cenę 
zakupu, imię i nazwisko rolnika oraz adres zameldowania 

na pobyt stały. Podana w ogłoszeniu cena nieruchomości nie może 
przewyższać o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla 
danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie, podawa-
nej przez GUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbywca nieruchomo-
ści rolnej dysponuje operatem szacunkowym. Ogłoszenia o zamia-
rze sprzedaży nieruchomości rolnych i odpowiedzi na nie możemy 
zamieszczać na portalu eRolnik (https://erolnik.gov.pl), jeśli mamy 
aktualny Profil Zaufany – zastępujący podpis elektroniczny. Korzy-
stanie z portalu jest bezpłatne i obowiązkowe. 

Kupujący grunty rolne musi pamiętać, że jeżeli jest osobą fizyczną, 
musi prowadzić swoje gospodarstwo osobiście. Przez 5 lat nieru-

chomość ta nie może zostać zbyta ani oddana w użytkowanie innym 
podmiotom, o ile nie zdarzy się sytuacja uzasadniona ważnym inte-
resem nabywcy lub interesem publicznym. Wtedy Dyrektor KOWR 
może wyrazić zgodę na wcześniejsze zbycie nieruchomości rolnej.

Źródła:
1. www.kowr.gov.pl
2. www.norekwspolnicy.pl 
3. https://jakmieszkacusiebie.pl

Obrót nieruchomościami rolnymi jest uregulowany w Ustawie o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Zgodnie z nią nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, który 

ma odpowiednie kwalifikacje i zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej  
na nabywanej nieruchomości oraz do zamieszkiwania przez 5 lat na terenie gminy, w której 

jest położona nabywana nieruchomość. 

Wieś Mazowiecka, październik 2020
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Ważne
sprawy

Agencja w dokumencie „Zasady udzie-
lania kredytów na sfinansowanie spłaty 
zadłużenia powstałego w  związku z  pro-
wadzeniem działalności rolniczej" wska-
zuje, kto może starać się o wsparcie i wy-
mienia taki sam katalog podmiotów, jak 
w przypadku pożyczek NP3, tj.:
1) osoba fizyczna, osoba prawna albo jed-
nostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną;
2) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym;
4) jest mikro, małym lub średnim przed-
siębiorstwem 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, tzn. utracił zdolność 
do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych;
7) znajduje się w trudnej sytuacji.

Co jest przedmiotem restrukturyzacji?
Wsparcie w  postaci kredytu może zostać 

przyznane tylko na wymagalne długi o cha-
rakterze pieniężnym, powstałe w  związku 
z prowadzeniem działalności rolniczej w go-
spodarstwie rolnym, zaciągnięte na m.in. zo-
bowiązania cywilnoprawne, w tym powstałe 
wobec Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa, publicznoprawne, powstałe 
wobec takich instytucji, jak: US, ZUS, KRUS.

Dodatkowo Agencja opisuje, co może zo-
stać objęte restrukturyzacją i, podobnie jak 
w  przypadku ubiegania się o  pomoc w  po-
staci pożyczki, wymienia m.in. reorganizację 
i racjonalizację działalności w celu zwiększe-

nia wydajności, obejmującą zazwyczaj wy-
cofanie się z działalności przynoszącej straty, 
restrukturyzację celem odzyskania konku-
rencyjności czy dywersyfikację działalności 
w kierunku nowych i rentownych rozwiązań. 

Na jeden podmiot w ramach restruktury-
zacji przypada jeden kredyt w ciągu 10 lat.

Jaka może być maksymalna wartość 
udzielanego kredytu?

Wysokość kredytu w  ramach programu 
na realizację planu restrukturyzacji nie może 
przekroczyć 5 mln zł na gospodarstwo rolne 
lub dział specjalny produkcji rolnej, a  także 
nie powinna przekroczyć wysokości długów 
wymagalnych. Pomoc udzielona w  ramach 
programu Linii KR nie kumuluje się z pomo-
cą, przyznawaną w ramach programu poży-
czek NP3. Natomiast pomoc w formie dopłat 
do oprocentowania kredytów restrukturyza-
cyjnych z linii KR może łączyć się z pomocą 
gwarancji, udzielanych przez KOWR.

Agencja wymaga, by wnioskujący 
o wsparcie wniósł wkład własny w wyso-
kości co najmniej:
a) 25% kosztów restrukturyzacji – w przy-
padku mikro i małego przedsiębiorcy;
b) 40% kosztów restrukturyzacji – w przy-
padku średniego przedsiębiorcy.

Jaka jest wysokość oprocentowania
kredytu?

Wysokość oprocentowania jest wartością 
zmienną i nie może wynosić więcej niż sto-
pa referencyjna WIBOR 3M, powiększona 
nie więcej niż o 3 punkty procentowe. 

Kredytobiorca ponosi koszty oprocen-
towania w wysokości 2%. Pozostałą część 
należną bankowi płaci Agencja, pod wa-
runkiem spłaty rat kredytu przez kredy-
tobiorcę zgodnie z  umową kredytu re-
strukturyzacyjnego oraz realizacji przez 
kredytobiorcę planu restrukturyzacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w lipcu bieżącego roku 
uruchomiła program wsparcia dla rolników na ratowanie zadłużonych działalności 

rolniczych w postaci pożyczek, o czym informowaliśmy w artykule w ostatnim numerze 
naszego miesięcznika. W tym wydaniu informujemy o innym z uruchomionych przez 

Agencję programów pomocy, która polega na udzielaniu kredytów preferencyjnych na 
sfinansowanie spłaty zadłużenia, związanego z działalnością rolniczą – linia KR.

Program wsparcia dla rolników

Mariusz Jatczak 
mariusz.jatczak@modr.mazowsze.pl

Jaki jest okres kredytowania?
Czas zostaje określony w umowie kredy-

tu i nie może być dłuższy niż 10 lat.
W czasie obowiązywania umowy bank 

może stosować prolongatę spłaty rat ka-
pitału i  odsetek, ale tylko w  przypadku, 
gdy określony w umowie termin spłaty nie 
minął. Bank może także wydłużyć okres 
kredytowania na określonych warunkach, 
a termin spłaty kredytu musi przypadać na 
dzień roboczy dla banku.

Jakie warunki trzeba spełnić, 
by uzyskać pomoc? 

Podmiot ubiegający się o udzielenie kre-
dytu musi opracować plan restrukturyzacji, 
który następnie musi zostać zaakceptowa-
ny przez właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę Dyrektora Wo-
jewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Wyżej wspomniany plan powinien 
zawierać m.in. opis sytuacji gospodarstwa 
przed uzyskaniem pomocy, analizę i ocenę 
stanu ekonomiczno-finansowego czy opis 
działań przewidzianych do podjęcia w celu 
przywrócenia podmiotowi zdolności do re-
gulacji zobowiązań, wynikających z tytułu 
prowadzenia działalności rolniczej. 

Decyzję o  akceptacji Dyrektor WODR 
podejmuje w terminie 30 dni od dnia złoże-
nia wniosku wraz z planem restrukturyzacji. 
Po uzyskaniu akceptacji należy złożyć do 
banku wniosek o kredyt wraz z pozostałymi 
wymaganymi dokumentami. Bankiem, któ-
ry udziela kredytu, jest SGB Bank S.A., który 
zawarł z Agencją aneks do umowy o współ-
pracy oraz zrzeszone i  współpracujące 
z SGB-Bankiem S.A. Banki Spółdzielcze.

Szczegółowe Informacje wraz z wykazem wyma-
ganych dokumentów są dostępne na e-stronach 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Ziarno kukurydzy jest podstawowym komponentem dawki po-
karmowej ze względu na jego właściwości energetyczne i biologicz-
ne. Jest też doskonałym źródłem skrobi o ograniczonym rozkładzie 
w żwaczu. Jedynie dostarczenie składników pokarmowych trawio-
nych jelitowo pozwala w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny 
krów mlecznych, których wydajność nieustająco wzrasta. Kiszone, 
śrutowane ziarno kukurydzy jest również cenną paszą dla trzody 
chlewnej. Charakteryzuje się niską zawartością włókna i brakiem 
związków antyżywieniowych. Podczas suszenia ziarna w wysokiej 
temperaturze zmniejsza się jego wartość odżywcza. Natomiast 
kiszone ziarno kukurydzy o niskim pH ma korzystny wpływ na 
prawidłową pracę przewodu pokarmowego i ogranicza ryzyko bie-
gunek. Prawidłowe pH kiszonego ziarna kukurydzy wynosi 4–4,3. 

Na ogół kiszonka z ziarna kukurydzy jest chętnie zjadana przez 
zwierzęta. Swoją popularność w  żywieniu zwierząt kukurydza 
zawdzięcza z  jednej strony dobrej strawności i  przyswajalności 
składników pokarmowych, a z drugiej wysokiej wydajności plo-
nu zielonki (około połowa to plon ziarna).

Wilgotność ziarna 
W polskich warunkach klimatycznych ziarno kukurydzy uzy-

skuje pełną dojrzałość przy wilgotności 36–40%. O jego dojrzało-
ści świadczy tzw. czarna plamka, widoczna u nasady wyłuskanego 
z kolby ziarniaka, oznaczająca koniec jego napełniania asymilata-
mi. Nie oznacza to jeszcze gotowości omłotowej (Dojrzałość jest 
także różna wzdłuż kolby kukurydzy.), bowiem w całej plantacji 
wiele kolb, a nawet ziaren może tę fazę osiągnąć z pewnym 
opóźnieniem. Niektórzy zalecają, aby to opóźnie-
nie wynosiło kilka dni, a  nawet 2–4 tygodnie po 
stadium czarnej plamki, ponieważ wpływa ono 
korzystnie na zmniejszenie wilgotności ziarna 
i zwiększenie plonu. 

Kiszonkę z rozdrobnionych kolb kukurydzy najle-
piej wykorzystać jako paszę treściwą dla bydła opaso-
wego i  wysokomlecznego. Należy ją stosować dla krów 
na początku i  w szczycie laktacji, gdy jest wymagane za-
spokojenie wysokiego zapotrzebowania na energię zwierząt. 
Kiszonka LKS może być paszą dla macior, jest dobrą paszą dla 
trzody chlewnej, ale zaleca się ją jako dodatek, a nie jako podsta-
wę żywienia. Jako pasza podstawowa dla tuczników jest w mniej-
szym stopniu przydatna, bowiem zawiera najczęściej 12%, a nie-
kiedy nawet 15% włókna. Ziarno kukurydzy przeznaczone do 
zakiszania może być zbierane we wcześniejszym stadium w sto-
sunku do ziarna przeznaczonego do przechowywania na sucho. 
Przyspieszenie zbioru o dwa tygodnie zmniejsza nakłady na roz-
drabnianie i poprawia warunki jego zakiszania.

Technologia produkcji
Ziarno kukurydzy można zakiszać w rękawach foliowych lub 

silosach przejazdowych. 
Produkowane w  rękawie ulega intensywnym procesom fer-

mentacji. Wynika to z  lepszego ubicia materiału zakiszanego, 
a przede wszystkim z jego rozdrobnienia, które zapewnia lepszy 
dostęp bakterii do soku kiszonkowego. Zaletą technologii pro-
dukcji kiszonek w rękawach foliowych jest także jej duża wydaj-
ność, dochodząca do 40 ton zakiszanej masy na godzinę. Jest to 
też jednak mankamentem, ponieważ wymaga jednoczesnego 
zaangażowania odpowiednio dużej ilości środków do zbioru 
i transportu. 

W całości, śrutowane, czy gniecione?
Kiszenie wilgotnego ziarna można przeprowadzić w  trzech 

formach: w  całości z  przeznaczeniem do produkcji spirytu-
su, śrutowane dla trzody chlewnej i  bydła oraz gniecione dla 
bydła. Rozdrobnienie ziarna przy użyciu śrutownika lub na-
ruszenie jego struktury poprzez gniecenie pomaga w  lepszym 
wykorzystaniu go przez zwierzęta oraz ułatwia zakiszanie. 
Śrutowanie zwiększa dostępność składników pokarmowych 
w  trawieniu. Jest też odpowiednim sposobem przygotowania 
kiszonki z  ziarna kukurydzy dla trzody chlewnej. Natomiast 
gniecenie ziarna przed zakiszaniem stanowi najbardziej uzasad-
nioną metodę przygotowania dawki dla krów mlecznych, po-
nieważ zostaje wówczas zachowana wymagana struktura paszy. 
W silosach przejazdowych lub w pryzmach należy więc zaki-
szać ziarno w postaci śrutowanej przy użyciu rozdrab-
niacza bijakowego lub gniecionej (crimping) przy 
pomocy stacjonarnych, coraz częściej mobil-
nych gniotowników. Przy ich zastoso-
waniu wilgotne ziarno kukurydzy 
może być gniecione i  kon-
serwowane jednocze-
śnie bezpośred-
nio na polu, 
a  na-

s t ę p n i e 
o d w o ż o n e 

przyczepą do silosu 
l u b rękawa. Ponadto gnio-
towniki charakteryzują się dużo wyższą 
wydajno- ścią niż śrutowniki. Mogą zgniatać 
ziarno od- bierane wprost z kombajnu z wydajnością 
powyżej 20 ton na godzinę.

Odpowiednia wilgotność ziarna
Optymalna zawartość wody w ziarnie kukurydzy w celu zapew-

nienia dobrej fermentacji oraz prawidłowej pracy gniotowników 
powinna wynosić 25-35 proc. Zbiór zbyt wilgotnego ziarna (powy-
żej 40 proc. wody) stwarza duże problemy w pracy gniotowników, 
co jest związane z oklejaniem walców zgniatających. Powoduje to 
kilkukrotne obniżenie wydajności gniotowników, związane z prze-
rwami na czyszczenie walców zgniatających. Ziarno zbyt suche 
(poniżej 25 proc. wilgotności) nie powoduje zakłóceń w  pracy 
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gniotownika, ale źle się ubija, przez co łatwo ulega zagrzewaniu 
i pleśnieniu, a ponadto jest gorzej trawione. Zbyt wysoka wilgot-
ność ziarna, mimo kłopotów z  rozdrobnieniem, stwarza dobre 
warunki do intensywnej fermentacji. Wysoka zawartość kwasów 
i niskie pH kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy gwarantują jej 
dobre przechowywanie i odporność na zagrzewanie.

Kiszone gniecione ziar- no nadaje się do skarmiania po 2-3 
miesiącach od mo- mentu zamknięcia rękawa lub 
silosu.

Dodatki chemiczne czy 
biologiczne?

Dobre ugniecenie 
ziarna i  usunięcie 

powietrza to pod-
stawowy waru-

nek uzyskania 
k i s z o n k i 

w y s o k i e j 
j a k o ś c i . 

W i l -
gotne 

z i ar-
no kuku-

rydzy łatwo 
się zakisza, co nie 

oznacza, że łatwo się je 
przechowuje. Wysoka zawar-

tość suchej masy (65-75 proc.) po-
woduje wolniejszy przebieg fermentacji 

i  mniejsze zakwaszenie ziarna, co zwiększa 
występowanie pleśni. Dlatego nieodłącznym ele-

mentem technologii produkcji kiszonki jest wprowa-
dzenie dodatków do zakiszania. 
Stosowanie dodatków chemicznych lub biologicznych inoku-

lantów wpływa korzystnie na jakość kiszonki oraz zwiększa jej 
stabilność, prowadząc do ograniczenia strat fermentacyjnych 
w zakiszanym surowcu. Mechanizm działania dodatków kiszon-
karskich polega na natychmiastowym obniżeniu pH, dzięki cze-
mu następuje ograniczenie rozwoju drożdży i  pleśni. Spośród 
dodatków biologicznych należy wybierać takie, które skutecznie 
działają w niskich temperaturach, ponieważ produkcja kiszonek 
z  kukurydzy odbywa się często poniżej 10OC. Należy wybierać 
takie inokulanty, które oprócz bakterii wyłącznie kwasu mleko-
wego zawierają także inne szczepy bakterii, np. produkujące kwas 
propionowy. 

Niezależnie od temperatury otoczenia
Przy produkcji kiszonki z  ziarna kukurydzy skuteczniejsze 

mogą się okazać preparaty chemiczne, których aktywność nie za-
leży od temperatury otoczenia. Wprowadzają one bezpośrednio 
do zakiszanej masy związki o  działaniu: konserwującym, bak-
teriostatycznym i  fungistatycznym. Preparatami chemicznymi, 
sprawdzonymi w  zabezpieczaniu kiszonek, są mieszaniny kwa-
su mrówkowego i  propionowego. Zawierają one odpowiednio: 

5 proc., 9 proc. i 20 proc. kwasu propionowego, a dodatkowo tak-
że 2,5 proc. soli kwasu sorbowego. 

Kiszonka wysokiej jakości na zimę i na lato?
Stosowanie dodatków wiąże się z kosztami, dlatego też racjonal-

nym sposobem jest produkcja dwóch rodzajów kiszonek z ziarna ku-
kurydzy – bez dodatków na okres zimy, z dodatkiem na okres letni. 
Podstawowym warunkiem prawidłowego działania preparatów jest 
ich odpowiednia dawka oraz rozprowadzenie w zakiszanym surow-
cu roślinnym. Do tego celu służą specjalne aplikatory. Należy pod-
kreślić, że wymienione dodatki stosowane przy produkcji kiszonki 
z ziarna kukurydzy ograniczają straty energii poprzez zmniejszenie 
ilości rozkładanego cukru w zakiszanym surowcu, hamują rozwój 
pleśni i drożdży, umożliwiając szybkie ukierunkowanie fermentacji 
mlekowej. Równocześnie dodatki te eliminują możliwość wystąpie-
nia zagrzewania się zakiszanego surowca, szczególnie w  pierwszej 
fazie fermentacji. Wszystko to sprzyja uzyskaniu kiszonki o wyższej 
jakości i wartości pokarmowej, charakteryzującej się prawidłowym 
udziałem kwasów organicznych i chętnie pobieranej przez zwierzęta. 

Doskonałe źródło energii
Kiszone ziarno kukurydzy charakteryzuje się wysoką zawar-

tością energii metabolicznej w  ziarnie kukurydzy. Ta z  kolei 
jest związana z wyższą niż w innych zbożach zawartością skro-
bi i  tłuszczu oraz małymi rozmiarami granul skrobi (2-30 µm), 
co umożliwia większą powierzchnię penetracji amylazy jelitowej. 
Ponadto niska zawartość czynników antyżywieniowych (poli-
sacharydy nieskrobiowe, inhibitor trypsyny, lektyny, fityna oraz 
brak inhibitora alfa amylazy) powoduje dużą dostępność energii. 

Ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt
Kiszone ziarno kukurydzy wprowadza się do dawek dla krów 

mlecznych w okresie najwyższej wydajności. Nie należy jednak 
podawać tej paszy pod koniec laktacji, ponieważ grozi to nad-
miernym otłuszczeniem zwierząt. Wzrastająca popularność zaki-
szania ziarna kukurydzy i stosowania go w żywieniu krów mlecz-
nych wiąże się z ograniczoną podatnością skrobi kukurydzianej 
na rozkład w żwaczu. Dzięki temu następuje zwiększenie podaży 
glukozy wchłanianej w  jelicie cienkim. Kiszone ziarno kukury-
dzy stanowi zatem doskonałe uzupełnienie niedoborów energii 
u krów wysokowydajnych.

Pasza ta jest bardzo przydatna również do stosowania w  ży-
wieniu bydła opasowego. Przemawiają za tym wysoka zawartość 
skrobi oraz właściwości dietetyczne gniecionego ziarna, a  także 
niski koszt produkcji jednostki energii. W żywieniu bydła opaso-
wego kiszone ziarno kukurydzy można stosować w ilość około 10 
kg na sztukę dziennie. 

Wysoka dostępność energii
Podsumowując, kiszone ziarno kukurydzy charakteryzuje się 

wyższą wartością odżywczą i strawnością substancji organicznej 
oraz wysoką dostępnością energii w porównaniu z ziarnem su-
szonym. Zakiszone ziarno kukurydzy umożliwia dostosowanie 
postaci ziarna do wymagań określonego gatunku. Poza mniejszy-
mi kosztami produkcji, zakiszanie ziarna ogranicza straty skład-
ników pokarmowych, więc z  ekonomicznego punktu widzenia 
wydaje się korzystną alternatywą dla suszenia ziarna.

Źródła:
1. rolniczeabc@rolniczeabc.pl.
2. https://www.agropolska.pl.
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Istnieje już ponad 45 odmian dyni - małe, średnie, duże i praw-
dziwe giganty. W Polsce najchętniej uprawia się dynie o żółto-po-
marańczowym miąższu, bogate w cenne pestki. Najczęściej spotka 
się u nas odmianę śródziemnomorskiej dyni olbrzymiej o owocach 
ważących nawet powyżej 50 kg. Szczególnie warta uwagi jest dynia 
hokkaido, którą można spotkać w sklepach ze zdrową żywnością. 
Jest niewielka, ma piękny, soczysty pomarańczowy kolor. Nie trzeba 
jej obierać ze skórki. Wspaniale rośnie w przydomowym ogródku.

Wartości odżywczych dyni i  jej właściwości leczniczych nie 
sposób przecenić. Dynia jest bogata w witaminy A, B1, B2, C, PP 
i minerały – fosfor, żelazo, wapń, potas, cynk i magnez oraz mnó-
stwo β-Karotenu, który w organizmie przekształca się w witami-
nę A. Ta z kolei zapobiega krzywicy u dzieci, wzmacnia wzrok 
i chroni przed nowotworami. Wraz z witaminą E wspaniale wpły-
wa na cerę – utrzymuje odpowiednią wilgotność skóry i zwalcza 
niszczycielskie wolne rodniki. Im kolor miąższu jest intensyw-
niejszy, tym więcej w nim witamin. 

Dynia jest też bogata w białko, pektyny i kwasy organiczne. Ale 
nie tuczy (100 g ma 26,1 kcal), mimo że jest owocem brzuchatym! 
Dzięki dużej zawartości celulozy pomaga w kuracjach odchudza-
jących. Przyśpiesza przemianę materii, dzięki czemu organizm 
pozbywa się nagromadzonych tłuszczów. 

Gotowana lub surowa pomaga w nieżytach przewodu pokar-
mowego, przy uporczywych zaparciach, chorobach krążenia z to-
warzyszącymi im obrzękami i schorzeniach wątroby. Nawet dla 
tzw. delikatnych żołądków rozgotowana dynia jest lekkostrawna 
i łatwo przyswajalna. Dynia jest też zalecana jako środek odkwa-
szający, moczopędny i żółciopędny. Podaje się ją rekonwalescen-
tom, gdyż pomaga odzyskać siły po ciężkiej chorobie. Miąższ 
dyni stanowi doskonały środek przeciwwymiotny dla ciężarnych.

 
Zastosowanie dyni w kuchni

Dynię możemy usmażyć, upiec, ugotować i zamarynować. Bar-
dzo ważne jest, że niezależnie od tego, jak ją przygotujemy, nie 
straci swoich wartości odżywczych. Dynia może być składnikiem 
farszu do pierogów czy naleśników, ale też gulaszu i  sosu. Jest 
świetną bazą do ciast, ale przygotujemy też z niej smaczne i zdro-
we frytki. Dynię można wykorzystać  do obiadu, deseru, a nawet 
do przetworów na zimę. Warto podkreślić, że jadalne są zarówno 
miąższ, jak i pestki.

Szczególnie polecam zupę z  dyni jako jedno z  głównych je-
siennych dań. Wszystkie zupy z dyni są bardzo zdrowe i pożyw-
ne, ponieważ zawierają różne warzywa. Warto spróbować zupy 
z dyni zawierającej cukinię, ponieważ jest ona bogata w: potas, 
wapń oraz witaminy B1, B2, PP, C i karoten. Natomiast brokuły, 
które również można wykorzystać do przygotowania zupy z dyni, 

są cennym źródłem witaminy A i C (mają jej więcej niż cytryna), 
żelaza, wapnia i potasu. 

Zupa z dyni

Składniki: dynia, 3 marchewki, pół niezbyt dużej cukinii, kilka 
różyczek brokułu, 1 cebula, przyprawy (sól, pieprz).

Dodatkowym składnikiem zupy dyniowej mogą być przyprawy 
– gałka muszkatołowa, imbir czy kurkuma. Podkreślą one smak 
dania i sprawią, że nabierze „temperamentu”. 
Sposób przygotowania: warzywa (dynię, marchew i cukinię) my-
jemy i obieramy. Kroimy je w drobną kostkę, po czym wrzuca-
my do garnka z wrzącą wodą. Dodajemy kilka różyczek umytego 
brokułu. Całość gotujemy przez ok. 10 minut. W tym czasie kro-
imy cebulę w kostkę i lekko podsmażamy na oleju aż do zeszkle-
nia. Gdy warzywa będą już prawie miękkie, dodajemy do nich 
cebulę. Wszystko mieszamy.

Zupę tę można dodatkowo zaprawić niewielką ilością śmietany. 
Dla wyostrzenia smaku dodajemy przyprawy (sól i pieprz). Wiel-
kość i ilość dyni celowo nie zostały podane. Jeżeli chcemy mieć 
zupę krem z dyni, możemy całość zmiksować w blenderze.

Dżem z dyni i jabłek

Składniki: 1kg dyni, ½ kg kwaśnych jabłek, 70 dag cukru, kilka goź-
dzików, mielony cynamon, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy.
Sposób przygotowania: dynię oczyścić z  pestek, obrać, wykroić 
luźny miękisz, pokroić. Umyte jabłka obrać, pokroić na cząstki, 
usunąć gniazda nasienne, włożyć z dynią do rondla i rozparować 
pod przykryciem. Gdy dynia i jabłka będą miękkie, zdjąć pokryw-
kę i dalej dusić przez 30 min. Dodać cukier i przyprawy, ponownie 
podgrzać aż do momentu, gdy zgęstnieje. Gorący dżem przełożyć 
do wyparzonych słoików, zamknąć i odwrócić słoiki do góry dnem.

Nalewka na dyni

Składniki: 1 niewielka, dojrzała dynia, ½ l wódki, ½ kg cukru.
Sposób przygotowania: dynię umyć, obrać ze skórki, usunąć 
miąższ z pestkami i pokroić w kostkę. Pokrojoną dynię włożyć 
do słoja i  zalać wódką. Dokładnie zamknąć słój i  odstawić go 
w chłodne miejsce na 2–3 miesiące. Po tym czasie przygotować 
syrop z cukru, mieszając go z wodą w proporcjach: ½ kg cukru na 
1 szklankę wody. Nalewkę przefiltrować i dodać syrop. Energicz-
nie wymieszać i przelać do butelki. Przechowywać w piwniczce 
przez co najmniej pół roku.

Źródło: Domowa spiżarnia – PHW „Arystoteles”.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wszystkie dynie są pomarańczowe. Wiele z nich ma kolor 
zielony, biały, a nawet brązowy. Wszystkie są bardzo smaczne, pełne witamin i przeciwutleniaczy. 

Bo dynia jest jednym z najbardziej odżywczych warzyw, a przy tym ma niewiele kalorii.

Lidia Biernat
lidia.biernat@modr.mazowsze.pl

W a r t o ś c i  o d ż y w c z e  d y n i
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Nie bez znaczenia jest też fakt, że jeśli do tej pory stado było 
utrzymywane w oborze uwięziowej, krowy mogłyby mieć trudno-
ści z przystosowaniem się do warunków, jakie panowałyby w oborze 
wolnostanowiskowej. A  chów bydła mlecznego wiąże się z  całym 
systemem utrzymania tych zwierząt, mającym wpływ na racjonalną 
produkcję mleka. Na system ten składa się całe środowisko, w któ-
rym przebywają zwierzęta – od pomieszczeń po urządzenia potrzeb-
ne do pracy przy zachowaniu wszelkich procedur i wymogów.

Zalety obór uwięziowych

Sama budowa obory uwięziowej wiąże się z niewielkimi wyma-
ganiami jeśli chodzi o plac, potrzebny do jej wybudowania. Jest 
to jeden z  powodów, dla których gospodarze dysponujący sto-
sunkowo niewielkim podwórzem wybierają oborę z  wyznaczo-
nymi dla bydła stanowiskami. Szacuje się, że idzie za tym niższy 
koszt pobudowania takiej właśnie obory w  stosunku do obory 
wolnostanowiskowej, która musi być większa i wymaga zakupu 
większej ilości materiałów budowlanych. Zdania w tej kwestii są 
wśród rolników podzielone. 

Wybór obory wolnostanowiskowej wiąże się dodatkowo z zakupem 
komputerowego systemu zarządzania stadem, który jest konieczny do 
jego efektywnego prowadzenia. Gdy bydło jest na uwięzi, system kom-
puterowy zazwyczaj zostaje zastąpiony przez gospodarza. 

W oborze uwięziowej łatwiej można zaobserwować problemy 
zdrowotne bydła. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej 
krowy szybciej zauważymy np. spadek apetytu i łatwiej nam bę-
dzie monitorować to, ile jedzą krowy. Spowolniony jest także pro-
ces rozprzestrzeniania się różnych chorób zakaźnych, np. grzybi-
cy, która jest bardzo zaraźliwa i wymaga długotrwałego leczenia 
u zwierząt. W przypadku obór uwięziowych łatwiejsza jest także 
praca lekarza weterynarii oraz inseminacja krów. Nie wymaga 
bowiem czasu, potrzebnego przy odłowie krowy ze stada. 

Najważniejszą zaletą obory uwięziowej jest jednak to, że można 
w niej indywidualnie żywić krowy, co jest bardzo ważne w syste-
mie żywienia bydła mlecznego - zadawania mu paszy treściwej. 
Bezpośrednio każdej krowie są zadawane wszelkie dodatki i wita-
miny, co jest konieczne dla zdrowotności bydła. Obory uwięzio-
we nie wymagają drogiego sytemu elektronicznego zarządzania 
stadem. Jest to na pewno dodatkowy koszt, gdy zdecydujemy się 
wybudować oborę wolnostanowiskową. Istotną sprawą w podję-
ciu decyzji, jaki rodzaj obory wybierzemy, jest to, że w przypadku 

obory uwięziowej nie musimy kierować się kryterium wyrówna-
nej masy lub grupy zwierząt. Możemy w takiej oborze trzymać 
krowy mleczne, byki, jałowiznę, bez potrzeby ich grupowania. 
W oborach uwięziowych rzadziej występują urazy kończyn u by-
dła niż w wolnym chowie w przypadku śliskiej posadzki. 

Wady obór więziowych 

Wadą obór uwięziowych na pewno jest to, że mamy do czynienia 
z przebywaniem bydła na łańcuchu tylko w wyznaczonym stano-
wisku. Trafnym spostrzeżeniem jest także to, że komfort psychicz-
ny krów w oborach wolnostanowiskowych jest na pewno większy. 
Krowy na uwięzi są bardziej zestresowane, a co za tym idzie często 
mniej spokojne. Może się to przekładać na mniejszą wydajność krów 
mlecznych. Problemem może być także wykrywanie rui u  krów 
uwięziowych, gdyż łatwiej jest ją dostrzec u  krowy, która porusza 
się swobodnie po oborze. W przypadku krów, które przechodzą tak 
zwane ciche ruje, jest to już duży problem. Sytuacja ta wymaga stałej 
współpracy z inseminatorem lub weterynarzem, ponieważ koniecz-
ne jest stałe monitorowanie momentu zapłodnienia. 

Bydło na uwięzi o wiele częściej zapada na choroby stawów i racic, 
dlatego też niezbędna jest stała jego obserwacja oraz wykonywanie 
zabiegu korekcji racic. Zapewne łatwiejszy udój jest w oborze wolno-
stanowiskowej – nie trzeba się schylać ani przechodzić od krowy do 
krowy. Wszystko robi się w wyprostowanej pozycji, co nie pozostaje 
bez znaczenia na zdrowotność samego rolnika. System wolnostano-
wiskowy wymaga zastosowania mechanizacji, automatyzacji i róż-
nego rodzaju technologii, które na pewno są dużym ułatwieniem dla 
gospodarza, ale wymagają także doskonałej znajomości ich obsługi 
i działania, co szczególnie dla osób starszych może stanowić pewien 
problem. Zaletą takich udogodnień jest mniejsze zużycie siły robo-
czej, ze względu na zastosowanie większej mechanizacji. 

Zapewne system uwięziowy lepiej sprawdza się przy hodowli 
bydła mięsnego. Jest preferowany przez małe i  średnie gospo-
darstwa, ponieważ nie wymaga dużych i kosztownych inwestycji 
w technologię w gospodarstwie. Wiąże się jednak z dużo więk-
szym zapotrzebowaniem na siłę roboczą, gdyż wciąż nie jest łatwo 
dbać o odpowiednią higienę zwierząt i komfort ich bytowania. 

Źródła:
1. https://www.rynek-rolny.pl/.
2. http://www.bukaciarnia.pl/.

W ostatnich latach rolnicy coraz częściej rezygnują z obór uwięziowych dla bydła, decydując 
się raczej na obory wolnostanowiskowe. Małe i średnie gospodarstwa wciąż jednak 

praktykują sprawdzony system uwięziowy. Hodowcy wybierają ten system nie tylko  
ze względu na tradycję. Cenią go sobie, bo umożliwia stałą kontrolę bydła oraz indywidulne 

podejście do każdej krowy w stadzie przez całą dobę. 

Maria Malińska
maria.malinska@modr.mazowsze.pl

Chów bydła mlecznego w oborach uwięziowych  
– wady i zalety
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Rosnąca świadomość społeczeństwa 
w  zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi 
i  bezpieczeństwa środowiska w  istotny 
sposób przyczyniła się do intensyfikacji 
działań, mających na celu ograniczenie 
jakiegokolwiek ryzyka w  tym zakresie. 
W ochronie roślin działania te odnoszą się 
głównie do obszarów ryzyka, związanego 
z  powszechnym stosowaniem środków 
chemicznych.

Przepisy:

Ogólne zasady stosowania produktów 
i substancji, m.in.: środków ochrony roślin 
w  rolnictwie ekologicznym określa  art. 
16 ust. 1  rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych i uchylającego roz-
porządzenie (EWG) nr 2092/91 (DzU WE 
L 189 z  20.07.2007, s. 1). Zgodnie z  wy-
mienionymi przepisami w rolnictwie eko-
logicznym można stosować środki ochro-
ny roślin, które:
• zawierają w  swoim składzie wyłącznie 
substancje zawarte w  zamkniętym wyka-
zie - Załącznik II do rozporządzenia Ko-
misji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 
r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 w  sprawie produkcji ekologicz-
nej i  znakowania produktów ekologicz-
nych w  odniesieniu do produkcji ekolo-
gicznej, znakowania i  kontroli (DzU WE 
L 250 z 18.09.2008, s. 1),
• zostały dopuszczone do stosowania 
w ogólnym sektorze rolniczym na podsta-
wie przepisów wspólnotowych lub prze-
pisów krajowych, zgodnych z  prawem 

wspólnotowym (Rejestr środków ochrony 
roślin dopuszczonych do obrotu zezwole-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Rodzaje środków

Wykaz substancji aktywnych, zawarty 
w Załączniku II rozporządzenia 889/2008, 
zawiera środki ochrony z uwzględnieniem 
nazw pestycydów oraz opisu wymagań, 
dotyczących składu i  warunków użycia. 
Należą do nich:
1. Substancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, np.: wosk pszczeli, żela-
tyna, lecytyna, oleje roślinne,
2. Mikroorganizmy wykorzystywane do 
biologicznego zwalczania szkodników 
i chorób,
3. Substancje produkowane przez mi-
kroorganizmy - np. spinosad,
4. Sub-
s t a n c j e 
u ż y w a n e 
w pułapkach 
i  dozowni-
kach - feromo-
ny, niektóre pe-
rytroidy, fosforan 
dwuamonowy,
5. Substancje prze-
znaczone do spry-
skiwania powierzch-
ni między roślinami 
uprawnymi - ortofosfo-
ran żelaza,
6. Inne substancje 
używane w sposób tra-
dycyjny w  rolnictwie 
ekologicznym - miedź 
w  formie wodorotlenku, 

etylen, szare mydło, ałun, olej parafinowy, 
oleje mineralne, piasek kwarcowy, siarka,
7. Inne substancje - wodorotlenek wap-
nia, wodorowęglan potasu.

Jednostką organizacyjną, oceniającą 
i  potwierdzającą zgodność w  zakresie 
wymagań, określonych w  przepisach do-
tyczących rolnictwa ekologicznego dla 
środków ochrony roślin, jest Instytut 
Ochrony Roślin − PIB w  Poznaniu. Na 
stronie internetowej instytutu znajdziemy 
wykaz tych środków, który jest na bieżą-
co aktualizowany. Mają do niego dostęp 
wszyscy zainteresowani: https://www.ior.
poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-
-do-upraw-ekologicznych. 

Wykaz ten uwzględnia: nazwę środ-
ka, producenta oraz numer pozwolenia 
MRiRW. Występują w nim: fungicydy, in-
sektycydy, akarycydy, moluskocydy oraz 
atraktanty, repelenty, stymulatory odpor-
ności. Zawierają one substancje aktywne 

z Załącznika II rozporządzenia 
889/2008.

Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna zatem łączyć przyjazne środowisku praktyki 
gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać 
naturalne procesy, zachodzące w przyrodzie oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Aneta Rosa
aneta.rosa@modr.mazowsze.pl

Ekologiczne środki ochrony roślin
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W Polsce, zgodnie z przepisami prawa, 
w  rolnictwie ekologicznym nie można 
stosować środków ochrony do zwalczania 
chwastów (herbicydów), dlatego też nie 
znajdziemy ich w żadnym wykazie.

Jeżeli jakiś środek występował na liście 
IOR i został z niej usunięty, to znaczy, że 
nie jest środkiem dozwolonym do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym. 5 wrze-
śnia 2020 r. w wykazie środków dozwolo-
nych do produkcji ekologicznej IOR − PIB 
w Poznaniu znajdowały się 74 pozycje.

Naturalne substancje 
w ochronie roślin

Obserwując zachowanie szkodników 
i  występowanie chorób, rolnicy wyprak-
tykowali pewne metody ochrony roślin, 
takie jak opryski różnymi wyciągami ro-
ślinnymi. Zezwala na to rozporządzenie 
UE 834/2073, artykuł 16 punkt 5, w któ-
rym zapisano:
„5. Stosowanie produktów i  substancji 
nieobjętych ust. 1  i 4, pod warunkiem 
przestrzegania celów i  zasad określonych 
w  tytule II oraz ogólnych kryteriów tego 
artykułu, jest dozwolone w  rolnictwie 
ekologicznym”.

Jeżeli będą to naturalne substancje, któ-
re będą użyte do ochrony roślin (np. wy-
ciąg z: wrotyczu, pokrzywy, skrzypu), to 
takie preparaty można zastosować. Nale-
ży jednak zachować przy tym szczególną 
ostrożność. W  źródłach dla upraw ama-
torskich znajdziemy ciekawe przepisy na 
specjalne wyciągi roślinne, zamieszczone 
w  publikacjach doradztwa (np. w  CDR 
Radom została wydana broszura „Stoso-
wanie kompostów i biopreparatów w rol-
nictwie ekologicznym”). 

Należy podkreślić, że myślenie, iż stoso-
wanie wyciągów, naparów itp. z roślin na-
turalnie rosnących jest zawsze bezpiecz-
ne, jest błędne. Niektóre wyciągi, 

stosowane do oprysków, mogą być fito-
toksyczne, np. wyciąg z piołunu, inne nie 
powinny być stosowane bezpośrednio 
przed zbiorem plonów i  mieć kontaktu 
z częściami jadalnymi lub owocami. Jeśli 
już decydujemy się na zastosowanie pre-
paratów samodzielnie zrobionych przez 
rolników, to pamiętajmy, aby były to rośli-
ny rosnące w naszym gospodarstwie, zbie-
rane z miejsc oddalonych od potencjalnie 
zanieczyszczonych siedlisk (wysypiska, 
drogi o silnym natężeniu ruchu itp.). 

Pamiętajmy także, że:

- warunki meteorologiczne mogą mo-
dyfikować ich wpływ na rośliny, np. sto-
sowanie wyciągu ze skrzypu w  trakcie 
słonecznej pogody zwiększa jego efekt 
grzybobójczy;
- stosowanie tego rodzaju preparatów jest 
pracochłonne (zbiór, przygotowanie prepa-
ratu, konieczność powtarzania zabiegów) 
przy czasami niewielkiej ich skuteczności;
- przygotowanie suszu roślinnego również 
wymaga zachowania warunków higie-
nicznych, aby wraz z opryskiem nie wpro-
wadzić na uprawę grzybów pleśniowych 
lub mykotoksyn.

Roślin, które są często wykorzystywane 
do sporządzania preparatów, jest co naj-
mniej kilkanaście: aksamitka, czarny bez, 
czosnek, cebula, chrzan, kozłek lekarski, 
łopian większy, mniszek lekarski, krwaw-
nik pospolity, paprocie (gatunki nie chro-
nione), piołun, pokrzywa, pomidor, ra-
barbar, rumianek pospolity, skrzyp polny, 
wilczomlecz, wrotycz pospolity.

Podział domowych preparatów wynika 
ze sposobu ich sporządzenia:
- wyciągi – preparaty uzyskane przez zala-
nie rozdrobnionych ro-
ślin zimną lub  

 
 

 
 

 
 

 
ciepłą (nie 

gorącą) wodą,
- napary 

- zioła zale-
wa się gorącą 

wodą i  nie go-
tuje,

- wywary - zioła 
zalane zimną wodą 

gotuje się tak długo, jak to jest wskazane 
w przepisie, zostawiamy je do ostygnięcia 
i dopiero cedzimy,

- gnojówki – po zalaniu wodą rozdrob-
nione tkanki roślinne są rozkładane przez 
bakterie. Podczas fermentacji są wydzie-
lane różne gazy, zwykle o nieprzyjemnym 
zapachu, wabiące muchy, dlatego należy 
gnojówki przechowywać w  ustronnym 
miejscu, przykryte przepuszczającą po-
wietrze okrywą.

W źródłach krajowych i  zagranicznych 
znajdziemy wiele prostych przepisów do 
wykorzystania. Dla przykładu podam 
przepis na domowy insektycyd uniwersal-
ny, rekomendowany przez USDA (amery-
kański odpowiednik ministerstwa rolnic-
twa).
Składniki: 15 ząbków czosnku, 1  cebu-
la, 3 papryki cayenne (lub 3 papryki ja-
lapeño lub 1  łyżka proszku cayenne), ½ 
łyżeczki płynnego mydła potasowego, 
4 szklanki ciepłej wody. 
Sposób przygotowania:
1. Mikserem połączyć do uzyskania jedno-
rodnej papki: wodę, czosnek, cebulę, paprykę.
2. Mieszaninę wlać do słoika szklanego, 
przykryć na 6 do 24 godzin.
3. Przecedzić przez gazę, a następnie do-
dać mydło i dobrze wymieszać.
Użycie: Można go wypróbować na wielu 
szkodnikach w ogrodzie, dodatkowo moż-
na użyć wyciągów z innych roślin odstra-
szających. Opryskiwać wierzchnią i dolną 
stronę liści, dokładnie je pokrywając. Mie-
szaninę tę należy przechowywać w lodów-
ce. Jeśli jest dobrze zamknięta, to może się 
utrzymać przez co najmniej 1–2 miesiące. 
Uwaga: Przed zastosowaniem mieszaniny na 
całej roślinie należy wypróbować na kilku list-
kach, czy nie ma objawów oparzeń. Dotyczy 
to wszystkich samodzielnie sporządzonych 
preparatów. Pamiętajmy też, że kapsaicyna 
zawarta w papryczkach nie może dostać się: 
na skórę, na śluzówkę oraz do oczu!

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej 
prośrodowiskową metodą produkcji rol-
nej. Jest bardzo ważne, ale wymaga cią-
głych zmian, by zwiększał się udział tego 
sektora produkcji. Można śmiało pod-
kreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się 
światowym trendem.

Źródła:
1. https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-
-roslin-do-upraw-ekologicznych.
2.  https://www.agrofagi.com.pl/.
3. http://www.wodr.konskowola.pl/.
4. „Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym” – 
dr hab. Jolanta Kowalska.
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Jesień jest najlepszą porą, aby odpowiednio zadbać o ochronę zbóż 
ozimych przed chwastami. Jednak wielu rolników, zwłaszcza z re-
gionów o  ostrzejszym klimacie, zwleka z  odchwaszczaniem do 

wiosny. Obawiają się wymarznięcia plantacji oraz tego, że jesienne od-
chwaszczanie zbóż będzie źródłem zbędnych wydatków i problemów, 
wynikających z następczego działania środków chwastobójczych. 

Ochrona plantacji przed chwastami polega na szybkim wy-
eliminowaniu konkurencji, które pozwala na prawidłowy 
rozwój rośliny uprawnej. Większość chwastów zbóż ozi-

mych to gatunki zimujące. Osobniki danego gatunku, które wze-
szły jesienią i przezimowały, są bardziej konkurencyjne dla zbóż 
niż egzemplarze ze wschodów wiosennych, nawet gdy znajdują 
się w  takiej samej fazie rozwojowej. Jesienią chwasty są bardzo 
młode, a tym samym najbardziej wrażliwe na środki chwastobój-
cze. Nie stanowi to problemu w  gospodarstwach małoobszaro-
wych, ale im większy areał, tym mniej czasu na ochronę. Zdarza 
się, że ze względów organizacyjnych terminy zabiegów opóźniają 
się. Późne zabiegi można rozpatrywać w kilku aspektach. 

Jednym z nich jest termin kalendarzowy, czyli konkretna data. 
Termin fenologiczny upływa wraz z końcem jesieni, końcem 
wegetacji i trwa do pierwszych przymrozków. Może się zda-

rzyć, że po wykonaniu oprysku temperatura powietrza gwałtow-
nie obniży się, co może (ale nie musi) być początkiem spoczynku 
wegetacyjnego roślin. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, po-
nieważ zabieg chwastobójczy może spowodować czasami nawet 
niewidoczny stres u  rośliny uprawnej, a  do jej regeneracji po-
trzebny jest czas. Jeżeli go nie ma, roślina traci kondycję, co może 
ujemnie wpłynąć na jej przezimowanie. Ponadto przy niskiej 
temperaturze większość herbicydów szybciej traci swą aktywność 
i tym samym wykazuje słabszy efekt chwastobójczy. 

Najpóźniejszym terminem stosowania herbicydów, okre-
ślonym fazami wzrostu, jest faza końca krzewienia. 
Nie wszystkie zboża ją osiągają, stąd termin ten można 

uważać za równoznaczny określeniu: do końca wegetacji. Sto-
sując herbicydy jesienią do późnych zabiegów odchwaszczania, 
trudno przekroczyć fazę, w której mogłoby z tego powodu dojść 

Jesienne odchwaszczanie zbóż jest dużo bardziej korzystne dla upraw niż wiosenne. Dobrze 
wpływa nie tylko na wysokość, ale również na jakość pozyskiwanych plonów. Powinno być 

kluczowym zabiegiem w regulacji zachwaszczenia, a zabieg wiosenny powinien jedynie mieć 
charakter korekcyjny. Czekając z odchwaszczaniem do wiosny, ryzykujemy, że chwasty będą 
na tyle rozwinięte, iż trzeba będzie użyć wyższych z zalecanych dawek, bądź też droższych, 

lecz bardziej wyspecjalizowanych herbicydów.

Hanna Kulesza
hanna.kulesza@modr.mazowsze.pl

Późnojesienne odchwaszczanie ozimin
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do uszkodzeń zbóż. W  końcu czas wy-
konania zabiegu można powiązać z fazą 
wzrostu chwastów. Na ogół herbicydy 
selektywne niszczą chwasty do pewne-
go momentu ich rozwoju. W określonej 
fazie wiele gatunków nabiera odporności 
na zastosowane dawki środków. Często 
jednak decyzje o  późnym odchwasz-
czaniu zbóż ozimych są podejmowane 
w momencie, gdy znajdują się one w za-
awansowanych fazach rozwojowych. 

Jako termin późnych zabiegów od-
chwaszczania można przyjąć listopad. 
Mimo coraz dłuższych pogodnych je-

sieni miesiąc ten ma już zimowe akcenty. 
W praktyce w listopadzie trudno wykonać 
ten zabieg, „nie ocierając się” o przymrozek. 

Bywa, że po wykonaniu odchwasz-
czania zaczynają żółknąć końców-
ki liści. Jest to objawem nieomal 

w  100 procentach przemijającym. Nie 
oznacza to jednak, że przymrozki można 
lekceważyć. W  miarę możliwości lepiej 
ich w okresie wykonywania zabiegu od-
chwaszczania unikać. 

Listopad to czas występowania rosy, 
a  podczas przymrozków również 
szronu. Jeśli pojawią się te osady at-

mosferyczne, koniecznie należy poczekać 
z  odchwaszczaniem do czasu, aż rośliny 
obeschną. Wykonanie tego zabiegu na 
zwilżonych chwastach spowoduje bowiem 
spłyniecie cieczy roboczej do gleby, gdzie 
substancja czynna nie jest już aktywna. 

W silnie rozkrzewionych zbo-
żach (głównie w  jęczmieniu) 
nie zaleca się zabiegów na-

listnych z powodu ewentualnych utrud-
nień w  dotarciu cieczy roboczej do po-
wierzchni chwastów. Na plantacjach, 
zwłaszcza gęsto sianych, znaczna ilość 

zielonej masy zbóż „przykrywa” chwasty. 
Kolejną istotną informacją, dotyczącą 
właściwości samych substancji czynnych 
herbicydów, jest to, w jakiej temperaturze 
dany herbicyd osiąga swoją maksymalną 
skuteczność działania i jednocześnie nie 
uszkadza rośliny uprawnej. Większość 
substancji czynnych herbicydów działa 
w przedziale temperaturowym 10-150C. 

Plantatorzy są zainteresowani raczej 
tymi herbicydami, które można 
stosować z powodzeniem w tempe-

raturach oscylujących w granicach 0-60C. 
Przykładem może być substancja czynna 
chlorotoluron (np. Lentipur Flo 500 SC), 
stosowana w  zbożach ozimych, zwalcza-
jąca miotłę zbożową i  wybrane gatunki 
dwuliścienne. Wyższej temperatury (pow. 
60C)  potrzebuje mieszanka dwóch sub-
stancji czynnych tj. diflufenikan + flufena-
cet (np. Expert 600 CS), zwalczająca mio-
tłę zbożową oraz niektóre dwuliścienne w: 
pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, ży-
cie ozimym i pszenżycie ozimym. Należy 
też pamiętać, że po zaaplikowaniu środka 
minimalna zalecana temperatura musi 
utrzymywać się przez okres co najmniej 
kolejnych 24 h. Jeżeli w czasie zaplanowa-
nego przez nas zabiegu jest prognozowany 
spadek temperatury, to należy wstrzymać 
się z opryskiem lub wybrać inną substan-
cję czynną. 

Do herbicydów najskuteczniej 
zwalczających chwasty dwu-
liścienne w  zaawansowanych 

fazach rozwojowych należą te, które 
w swoim składzie mają florasulam. Mio-
tła zbożowa w starszych fazach jest naj-
bardziej wrażliwa na stosowanie pinok-
sadenu. Dobre efekty można uzyskać po 
zastosowaniu syntetycznych auksyn (2,4-

D, dikamba, MCPA). Warunkiem jest 
około siedmiu dni dobrej pogody, o tem-
peraturze oscylującej wokół 8-10oC. Póź-
ną jesienią trudno o taką aurę, ale zdarza 
się i wtedy można ją wykorzystać. 

Nawet gdy założymy, że zabieg 
jesienny nie będzie w  pełni 
skuteczny, ważne jest, żeby go 

jednak wykonać. Istotną sprawą jest bo-
wiem chociażby osłabienie chwastów zi-
mujących, które zimą mogą wymarznąć, 
a wiosną będą w dużo słabszej kondycji, 
co ułatwi ich zwalczanie w tym okresie. 

Za jesienną ochroną zbóż przed 
chwastami przemawia kilka istot-
nych argumentów. Chwasty mają 

większe zdolności adaptacyjne do nieko-
rzystnych warunków środowiska, szybciej 
rosną oraz mają większe wymagania po-
karmowe niż roślina uprawna. Co więcej, 
mogą kiełkować w niższych temperaturach 
niż zboża. Przykładowo,  minimalna tem-
peratura kiełkowania miotły zbożowej wy-
nosi 3-5°C, a przytuli czepnej 2°C. Dlatego 
też im wcześniej wyeliminujemy z  upraw 
tych groźnych konkurentów, tym korzyst-
niejsze warunki wzrostu i rozwoju zapew-
nimy roślinie uprawnej. Dzięki temu uzy-
skamy wysokie plony dobrej jakości. 

Źródła: 
1. www.agropolska.pl/uprawa/zboza/pozne-odchwasz-
czanie-zboz-ozimych-praktyczne-porady,381.html – 
inż. Adam Paradowski. 
2. www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/lepiej-
-pozno-niz-wcale,203.html – inż. Adam Paradowski  
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR - 
PIB Poznań. 
3. www.agrofakt.pl/jesienne-odchwaszczanie-zboz-
-ozimych-najlepszy-termin/ – dr inż. Renata Kieloch.
4. www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-ros-
lin/poznojesienne-odchwaszczanie-ozimin,89800.
html – dr Tomasz R. Sekutowski IUNG w Puławach.
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Nasza
spiżarnia

Sezon na robienie domowych trunków zaczyna się już latem 
i ciągnie aż do późnej jesieni. Te wysokoprocentowe napoje wciąż 
zyskują na popularności ze względu na swoje właściwości i smak. 

Różnorodność domowych nalewek jest niezwykle duża. W za-
leżności od rodzaju użytych surowców wyróżniamy nalewki: 
miodowe, owocowe, korzenne i ziołowe. Podobnie jak w przy-
padku tradycyjnych dań wytrawnych czy deserów, także receptu-
ra i sposób przygotowania nalewek są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Jak wskazują eksperci, trudne lub wręcz niemożli-
we jest określenie zawsze właściwych proporcji pomiędzy skład-
nikiem roślinnym np. owocami lub ziołami a  ilością alkoholu. 
Wynika to z różnej zawartości soku owocowego, a także olejków 
aromatycznych ziół, dlatego też każda nalewka może charaktery-
zować się odmiennym smakiem, barwą czy aromatem.

Poniżej przedstawiam kilka przepisów na domowe nalewki.

Nalewka z aronii
Składniki: ½ kg owoców aronii (zamrozić), ½ kg cukru, ½ l spi-
rytusu, 1 l wody, kwasek cytrynowy, 150 liści wiśni.
Wykonanie: owoce aronii z liśćmi wiśni gotować w wodzie ok. 15 
min. Dodać cukier, 1,5 łyżki kwasku cytrynowego – zagotować 
i ostudzić, a następnie przecedzić przez gazę. Połączyć ze spirytu-
sem i odstawić w chłodne miejsce na ok. 2 tygodnie, po czym po-
nownie przefiltrować, porozlewać do butelek i szczelnie zamknąć.

Nalewka z dzikiej róży
Składniki: 1  kg owoców przemrożonej dzikiej róży (można 
przemrozić w zamrażarce), 1,5 kg cukru, sok z cytryny, 1 l wódki.
Wykonanie: owoce przelać wrzątkiem. Wrzucić do słoja, skropić 
sokiem z cytryny, zasypać cukrem, zamknąć i postawić w ciemnym 

miejscu na ok. 1 miesiąc. Codziennie lekko potrząsać słojem. Po mie-
siącu zlać płyn, a owoce przelać ½ l wrzącej wody. Oba płyny połą-
czyć, dodać wódkę. Odstawić w ciemne miejsce na kolejny miesiąc.
Po tym czasie przecedzić przez gazę i porozlewać do butelek. Zakor-
kować i przenieść na ok. 1 miesiąc w ciemne miejsce, aby nalewka 
dojrzała. 

Nalewka ta ma właściwości uodparniające oraz dobrze wpły-
wa na pracę serca.

Nalewka z pigwy
Składniki: 1 kg owoców pigwy, 1 kg cukru, ½ l spirytusu, cyna-
mon, goździki, skórka pomarańczowa, miód.
Wykonanie: dojrzałe owoce pigwy umyć, pokroić na ćwiartki, 
usunąć gniazda nasienne i włożyć do słoja, przesypując cukrem. 
Dodać przyprawy, zalać niewielką ilością spirytusu (200 ml), 
szczelnie zamknąć i  odstawić na ok. 1  miesiąc w  ciepłe, nasło-
necznione miejsce, pamiętając, by od czasu do czasu potrząsnąć 
słojem. Po tym okresie zlać powstały sok i dodać resztę spirytusu. 
W celu sklarowania trunku odstawić go w chłodne miejsce na ok. 
2 tygodnie. Potem ostrożnie filtrować, rozlać do butelek, szczelnie 
zamknąć i odstawić na pewien czas (najlepiej od 6 do 12 miesięcy).

Nalewka z czarnego bzu
Składniki: 1 ½ kg owoców czarnego bzu, ½ l wody, 0,7 l spiry-
tusu, 2 szklanki cukru, 1 szklanka wody, sok z cytryny, wanilia.
Wykonanie: we wrześniu zerwać dojrzałe, czarne, połyskujące owo-
ce, poobrywać z gałązek, umyć, odsączyć na sitku. Następnie wrzucić 
owoce do garnka, zalać wodą i gotować przez ok. 10 min. Ostudzone 
przecedzić przez sitko i przelać do słoja i szczelnie zamknąć. Uzyska-
ny sok połączyć ze spirytusem i wodą, dodać sok z cytryny, wanilię. 
Całość dobrze wymieszać i odstawić na tydzień, a następnie ugotować 
syrop z wody i cukru, ostudzić i wlać do słoja. Często mieszać w ciągu 
kilku pierwszych godzin. Tak przygotowaną nalewkę rozlać do bute-
lek i odstawić na kilka miesięcy. Im dłużej postoi, tym lepiej.

***
Nalewki serwuje się w  temperaturze pokojowej, z  karafki 

z przezroczystego szkła, w małych kieliszkach na wysokiej nóż-
ce, które napełnia się nie więcej niż do 2/3 wysokości. Celebrowa-
nie takiej domowej, ładnie podanej i w pełni klarownej nalewki 
o  pięknym zapachu, kolorze i  wykwintnym smaku na pewno 
sprawi przyjemność i nam, i naszym gościom. Dlatego podtrzy-
mujmy zwyczaj przygotowywania tych wyjątkowych trunków 
i delektujmy się ich aromatem, barwą i smakiem.

Źródło:
Domowy wyrób alkoholi, praca zbiorowa, Wydawnictwo Arystoteles, Warszawa 2020. 

Marianna Karanik
marianna.karanik@modr.mazowsze.plDomowe n a lewk i

Domowa nalewka jest trunkiem charakterystycznym dla kultury polskiej i… rarytasem. 
O bogactwie smaków i aromatów nalewek możemy przeczytać w niejednym wierszu  

czy fraszce. Przygotowanie domowych napojów alkoholowych na bazie ziół czy owoców było 
zajęciem dostojnym i równie ważnym jak gotowanie powideł czy robienie innych domowych 

przetworów. Złoty okres polskiego nalewkarstwa przypada na wiek XVIII i XIX.
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Na
zdrowie

Krwiściąg lekarski najczęściej rośnie w otoczeniu 
wysokich bylin, w pobliżu oczek wodnych, bądź 
niewielkich naturalnych zbiorników wodnych. 
Potocznie jest nazywany sowią strzałką, różycz-
ką Panny Maryi lub krewnikiem lekarskim. Jest 
rośliną wieloletnią, o wysokości od 60 do 120 cm 
i więcej. Liście ma nieparzystopierzaste, złożone 
z 7-13 listków regularnie pikowanych po brzegu 
i pokarbowanych. Są one dość twarde, szarozielone 
lub sinozielone. W smaku przypominają orzechy. Są 
doceniane i z powodzeniem wykorzystywane przez 
kucharzy. Kwiaty krwiściągu lekarskiego zebrane 
w dekoracyjne wałeczkowate lub kuliste kwiatostany 
mają ciemnopurpurowo-czerwone zabarwienie. 

Krwiściąg kwitnie od połowy czerwca do końca lipca, 
a nawet do wczesnej jesieni. Skoszony w czerwcu niejedno-
krotnie zakwita ponownie w drugiej połowie lata. Gdy jest ono 
słoneczne i upalne, liście i pędy tej rośliny nabierają purpurowo-
-rubinowego koloru.

Krwiściąg lekarski lubi rosnąć na mokrych i okresowo zalewanych łą-
kach i pastwiskach. Spotkać go można także przy rowach, stawach, strumie-
niach, rzekach, niekiedy też na miedzach, na glebach piaszczystych i w wysokich 
partiach gór. Dobrze sobie również radzi na podłożu torfowym. 

W niektórych rejonach Polski jest masowo spotykany, w innych bardzo rzadko. 
Jest cenną rośliną pastewną. Poza krwiściągiem lekarskim na terenie Polski wystę-
pują także krwiściąg mniejszy i krwiściąg kanadyjski. 

W ostatnich latach krwiściąg był poddawany szeregowi badań, dzięki którym 
dokładnie określono jego skład chemiczny. Stwierdzono, iż najwięcej cennych garb-
ników, bo nawet 17%, gromadzi kłącze rośliny. Znajdziemy je również w liściach, 
ale w nieco mniejszej ilości. Liście krwiściągu zawierają ponadto: gorycze, olejki 
lotne, cukry i karotenoidy. Są zasobne w witaminę C i K. Krwiściąg lekarski ma 
też dużo saponin trójperpenowych - do 4%, flawonoidów i firesteroli. W roślinie 
tej odkryto także związki o działaniu antybiotycznym, a także cenne trójterpeny 
i kwasy fenolowe. 

Krwiściąg lekarski od dawna był stosowany przy leczeniu ran, także tych zada-
nych podczas wojny. Wojownicy tuż przed walką pili napary z krwiściągu, wierząc, 
że doznane rany będą dzięki temu mniej bolesne i dotkliwe. Powszechnym było też 
przekonanie, iż roślina ta chroni przed „morowym powietrzem”- epidemią dżumy 
i tyfusu, prowadzącymi do masowych zgonów. By im zapobiec, podawano ludziom 
krwiściąg lekarski gotowany w winie. Roślina ta była też stosowana przy czerwonce.

Dziś doceniamy właściwości przeciwkrwotoczne i gojące krwiściągu. Nasiadówki /
lewatywy z odwaru lub naparu z jego ziela przynoszą natychmiastową ulgę w przy-
padku krwawiących żylaków odbytu i towarzyszących im objawów, takich jak świąd 
i ból. U kobiet nasiadówki pomagają przy: nadżerkach, stanach zapalnych i upławach 

z narządów rodnych. Leki na ba-
zie tej rośliny warto też stosować 
przy: nadmiernych krwawieniach 
miesiączkowych, krwawieniach 
z nosa, krwiomoczu czy krwa-
wych stolcach. Okłady z tej rośliny 
zaleca się przy owrzodzeniach, 
trudnych do opanowania żylakach, 
ropniach, skaleczeniach i ranach 
szarpanych. Roślina ta okazuje 

się także bardzo przydatna przy 
owrzodzeniach żołądka i dwunastni-

cy, wrzodziejącym jelicie grubym oraz 
nieżycie żołądka i jelit. Chroni też przed 

rozwojem bakterii gnilnych i grzybów 
drożdżoidalnych w jelitach i pomaga przy 

biegunce. Warto o nim pamiętać przy zatru-
ciach pokarmowych i zespole jelita drażliwego 

oraz pokrewnym zapaleniu jelit. Odwar lub napar 
z krwiściągu zastosowany w okładach na oczy pomoże 

przy nadmiernym łzawieniu oczu, obrzęku powiek i zapaleniu 
spojówek. Regularna kąpiel stóp z dodatkiem tego odwaru ogranicza z ko-

lei ich pocenie i likwiduje grzybicę, a kąpiel całego ciała pomaga w leczeniu wysypki 
na skórze oraz trądziku. 

Najnowsze badania kliniczne pokazały, że krwiściąg ma silne właściwości anty-
oksydacyjne i neutralizujące wolne rodniki, będące przyczyną wielu chorób cywili-
zacyjnych. Pomaga też przy nowotworach, szczególnie przewodu pokarmowego. 
Łagodzi nieprzyjemny zapach z ust i ma właściwości sprzyjające unieszkodliwianiu 
gronkowca złocistego, dlatego napar bądź odwar z krwiściągu jest polecany do płu-
kania gardła. 

Płukanki z naparu lub odwaru rośliny zastosowane na włosach sprawiają, że 
włosy stają się miłe w dotyku, nabierają jedwabistego połysku i mniej się przetłusz-
czają. Kuracja ta jest też pomocna przy nadmiernym wypadaniu włosów i łupieżu 
(zwłaszcza tłustym i łojotokowym).

Literatura medyczna nie dostarcza nam zbyt wielu informacji na temat przeci-
wskazań do stosowania środków na bazie krwiściągu. Na pewno jednak z kuracji 
na bazie tej rośliny nie powinny korzystać kobiety w ciąży, matki karmiące, osoby 
cierpiące na zakrzepicę a także dzieci do 14. roku życia. 

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

Grażyna Adamczyk
grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.plKrwiściąg lekarski

Nasze łąki i pastwiska są prawdziwą skarbnicą najwartościowszych leków, na których 
można spotkać zapomniane zioła, takie jak krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.). 
To niedoceniana roślina lecznicza, dostępna na wyciągnięcie ręki, bo uprawiana również 
w ogródkach i na działkach. Ma szerokie zastosowanie w medycynie, ale wymaga wiedzy  

i umiejętności przy jej stosowaniu.

Zioła z   łąki
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Wynika to stąd, że organizmy są względem danego środowiska 
układami otwartymi, które łączą się ze środowiskiem zewnętrz-
nym poprzez: oddychanie, pobieranie pokarmu i  wody, energii 
słonecznej, a także oddawanie do środowiska produktów przemia-
ny materii. Uwarunkowania środowiskowe mają duży wpływ na 
rozrodczość zwierząt, jednak ich oddziaływania są modyfikowa-
ne genetycznie, żywieniowo a także przez czynniki chorobotwór-
cze. Zmniejszanie uwarunkowań środowiskowych uwidacznia się 
szczególnie względem zwierząt udomowionych, które znaczną 
część czasu spędzają w środowiskach wytworzonych przez człowie-
ka, jakimi są pomieszczenia, a także zorganizowane przez człowie-
ka żywienie oraz stosowane zabiegi weterynaryjne. W dużej mierze 
hamują one oddziaływania środowisk, co wcale nie znaczy, że je 
całkowicie eliminują. Zwierzęta nadal pozostają ze środowiskiem 
w ścisłym kontakcie przez oddychanie, pobieranie wody, żywienie, 
przebywanie na słońcu i deszczu, podleganie zjawiskom meteoro-
logicznym, takim jak: opady atmosferyczne, zmiany ciśnienia po-
wietrza, wilgotności, temperatury, jonizacji, elektryzacji itp. 

Światło

Promieniowanie słoneczne o  dużej częstotliwości wywiera ko-
rzystny wpływ na płodność zwierząt, bowiem np. u ogierów zwięk-
sza biologiczną wartość nasienia oraz aktywność i  żywotność 
plemników. Stwierdzono, że zwiększona rozrodczość ma związek 
ze wzrostem aktywności słonecznej. Oddziałuje to nie tylko na 
zwierzęta znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich, 
ale także na te, które spędzają czas w pomieszczeniach. W podobny 
sposób światło słoneczne oddziałuje na buhaje. Zauważono też, że 
w mało słonecznych porach roku następuje osłabienie aktywności 
biologicznej nasienia wymienionych zwierząt, co w konsekwencji 
znajduje wyraz w obniżaniu się rozrodczości. Skracanie się długo-
ści fotoperiodu (czasu oddziaływania światła w cyklu dobowym) 
wzmagało zarówno popęd płciowy tryków, jak i produkcję plem-
ników, a równocześnie obniżało liczbę plemników nieprawidłowo 
wykształconych. Dlatego z nasileniem się aktywności płciowej try-
ków spotykamy się na jesieni, kiedy dzień staje się o parę godzin 
krótszy od najdłuższego dnia w roku. Nieco odmiennie przedstawia 
się rozrodczość u koni, które największą aktywność płciową wyka-
zują w czasie najdłuższego fotoperiodu, czyli w czerwcu, a najniż-
szą po 21 grudnia. Podobnie jest z klaczami, z wyjątkiem klaczy 

rasy czystej krwi arabskiej, u  których ruja występuje niezależnie 
od pory roku. Kozy, niezależnie od płci, swą aktywność płciową 
mają również bardzo wyraźnie uzależnioną od długości fotope-
riodu. Okres rozpłodowy występuje u kóz, podobnie jak u owiec, 
w drugiej połowie roku, kiedy następuje wyraźne skrócenie długo-
ści dnia. Stwierdzono, że samce kóz już przy długim fotoperiodzie 
wykazują pewnego rodzaju pobudzenie płciowe oraz wzrost pro-
dukcji plemników, ale faktyczna aktywność płciowa uwidacznia 
się dopiero po jakimś czasie. Długość fotoperiodu wpływa również 
dodatnio na rozrodczości loch i knurów, gdyż poprawia się żywot-
ność ich plemników. U  knurów trzymanych w  pomieszczeniach 
o  niewystarczającym oświetleniu występuje tzw. stres świetlny, 
polegający na opóźnieniu dojrzałości płciowej i osłabieniu popę-
du płciowego, co również wpływa na zdolności rozrodcze samców. 
Światło wzmaga także aktywność ruchową zwierząt, bez której nie 
może być sprawnego funkcjonowania organizmu. Stymuluje czyn-
ności wydzielnicze, przyspiesza dojrzałość płciową, a to wszystko 
rzutuje na rozrodczość zarówno samców, jak i samic.

Należy jednak pamiętać, że światło na ogół nie działa pojedyn-
czo, dlatego nie da się go wyizolować od czynnika środowiskowe-
go, jakim jest temperatura, a  także od czynników: genetycznych, 
żywieniowych i  fizjologicznych, które zazwyczaj oddziałują ze-
społowo. Niemniej jednak jest to jeden z ważniejszych czynników 
środowiskowych, od którego w znacznej mierze jest uzależniona 
rozrodczość zwierząt.

Temperatura

Na produkcję plemników u  zwierząt najkorzystniej wpływa-
ją optymalne temperatury. Dlatego w czasie upałów samce wielu 
rodzajów zwierząt, szczególnie bydła, owiec i kóz powinny raczej 
przebywać w cieniu. W czasie letnich upałów zwierzęta te instynk-
townie usadawiają się w cieniu, rezygnując z pobierania paszy pa-
stwiskowej w miejscach eksponowanych na słońce. Bardziej wraż-
liwe na przegrzanie są przy tym samce niż samice. Pod wpływem 
wysokich temperatur środowiska maleje na ogół zdolność rozrod-
cza zwierząt, głównie samców. Bardzo łatwo zauważyć to u knu-
rów, u których słabnie nie tylko popęd płciowy, ale też aktywność 
życiowa plemników (tracą one zdolność zapładniania). Przy wy-
sokich temperaturach w  miejscu przebywania lochy tracą zdol-
ność owulacyjną i wykazują zahamowanie rui. Natomiast wysokie 

Oddziaływanie czynników środowiskowych  
na rozród zwierząt gospodarczych

Organizmy żyjące w środowisku przyrodniczym stanowią jego nieodłączne składniki,  
na które duży wpływ wywierają uwarunkowania środowiskowe. 

Ewa Szafran-Szczepańska
ewa.szafran-szczepanska@modr.mazowsze.pl
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temperatury, występujące w pierwszym okresie po zapłodnieniu, 
powodują zamieranie embrionów, a  w końcowym okresie ciąży 
porody martwych prosiąt. Warto podkreślić, że ujemny wpływ wy-
sokich temperatur na zdolności rozrodcze samców nie uwidacz-
nia się natychmiast, ale dopiero po co najmniej 2-tygodniowym 
ich oddziaływaniu i utrzymuje się do 8 tygodni po obniżeniu się 
ciepłoty otoczenia. Temperatura wywiera silny wpływ na procesy 
metaboliczne zwierząt, przyspieszając także przebieg ich procesów 
rozwojowych, co ma z kolei wyraźny wpływ na rozrodczość. Przy 
temperaturze otoczenia wynoszącej 8°C u kogutków następowało 
zahamowanie wzrostu jąder, a u osobników dorosłych upośledze-
nie procesu powstawania i  dojrzewania plemników i  zmniejsze-
nie produkcji nasienia, co oczywiście ogranicza ich rozrodczość. 
Stresowe temperatury otoczenia, zarówno niskie, jak i  wysokie, 
bardzo niekorzystnie wpływają na rozród drobiu niezależnie od 
płci. Bardziej przy tym szkodliwe dla drobiu są temperatury ni-
skie, które już przy 23°C dla ptaków dorosłych, a około 15,5°C dla 
piskląt mogą stać się letalne, o ile trwają przez czas dłuższy. Nie-
co inaczej jest u: bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej, gdzie niższe 
ciepłoty środowiska wpływają korzystnie na rozrodczość samców. 
Z praktyki także wiadomo, że zwierzęta, których samce mają bar-
dziej na zewnątrz ciała wyeksponowane genitalia (ochrona przed 
przegrzaniem) w niższych temperaturach otoczenia wykazują nie 
tylko silniejszy popęd płciowy, ale też rozrodczość. 

Ciśnienie

Związany z wysokością terenu spadek ciśnienia atmosferycz-
nego jest główną przyczyną zaniku rozrodczości zwierząt gospo-
darskich, a szczególnie samców, u których następuje degeneracja 
jąder i osłabienie aktywności plemników. Brak reakcji na obniżo-
ne ciśnienie atmosferyczne stwierdzono natomiast u osobników 
żeńskich. Ponieważ samce mają dominujący wpływ na płodność 
i rozrodczość, niskie ciśnienie atmosferyczne nie jest dla nich ko-
rzystne. Nawet przedburzowy spadek ciśnienia atmosferycznego 
powoduje u zwierząt rozmaite zaburzenia fizjologiczne i obniże-
nie wydolności fizycznej. Zwiększa się natomiast liczba erytro-
cytów, szczególnie u bydła rodzaju żeńskiego. Dlatego sezonowe 
wypasy na halach górskich młodego bydła, a szczególnie jałówek 
są tak powszechnie praktykowane i przynoszą niebagatelne ko-
rzyści hodowlane. Nie zaleca się natomiast na dużych wzniesie-
niach wypasać buhajów, przeznaczonych do repro-
dukcji genetycznej, o  czym rolnicy doskonale 
wiedzą. 

Promieniowanie jonizujące

Dodatnia jonizacja powietrza powo-
duje zaburzenia w  podziale mejotycz-
nym, czego konsekwencjami są: poro-
nienia, zwiększona umieralność oraz 
liczne wady wrodzone. Promieniowanie 
jonizujące jest szkodliwe głównie dlate-
go, że powoduje uszkodzenia materia-
łu genetycznego oraz mutacje genów 
i chromosomów, albo obumieranie ko-
mórek rozrodczych. Większość mutacji, 
wywołanych dodatnią jonizacją powie-
trza ma też charakter recesywny, czyli 
ujawnia się dopiero w  dalszych poko-

leniach. Źródłami dodatniego promieniowania jonizującego są 
przede wszystkim instalacje urządzeń elektrycznych, których nie 
brakuje obecnie także w pomieszczeniach dla zwierząt gospodar-
skich. Dlatego przy chowie alkierzowym zwierzęta są bardziej 
zagrożone dodatnim promieniowaniem jonizującym. Ujemną 
jonizację powietrza powodują drzewa i krzewy, dlatego tych ro-
ślin nie powinno brakować przy okólnikach, wybiegach ani na 
pastwiskach.

Woda

Od jakości wody zależy w dużym stopniu rozrodczość i zdro-
wie zwierząt. Dlatego do pojenia zwierząt należy używać tylko 
wody czystej, pozbawionej azotanów i o odczynie zbliżonym do 
obojętnego. W przeciwnym razie należy się liczyć z niekorzyst-
nym jej oddziaływaniem na zdrowotność i rozrodczość zwierząt.

Powietrze

Powietrze może być zanieczyszczone pyłami, stanowiącymi roz-
drobnioną materię mineralną i organiczną, a także gazami. Każdy 
z wymienionych rodzajów zanieczyszczeń powietrza atmosferycz-
nego bywa szkodliwy dla ludzi i zwierząt – szczególnie wtedy, gdy 
zanieczyszczenia mają właściwości toksyczne (metale ciężkie, CO, 
SO2, NOx, HF, NH3, H2S, pestycydy, węglowodory aromatyczne 
itp.). Wymienione skażenia powietrza atmosferycznego wywierają 
negatywny wpływ na procesy rozrodcze zwierząt gospodarskich 
oraz niekorzystne zmiany w kodach genetycznych potomstwa. 

Należy przy tym pamiętać, że wszystkie czynniki środowiskowe, 
pochodzące z naturalnego środowiska oraz te wprowadzone przez 
człowieka do środowiska w czasie działalności gospodarczej, często 
wpływają na siebie tak, że potęguje to ich szkodliwe oddziaływanie 
na rośliny i zwierzęta, w tym także na zwierzęta gospodarskie, cho-
ciaż znajdują się one pod ścisłą kontrolą i opieką człowieka.

Źródła:
1. www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/pozazywieniowe-czynniki-
-wplywajace-na-wyniki-rozrodu,64075.html.
2. www.agrofakt.pl/plodnosc-bez-niej-nie-ma-hodowli/.
3. http://iung.pl/PJA/wydane/7/PJA7_6.pdf.
4.„Aura” 6/02 wydawnictwo Sigma & Not.
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W uprawie warzyw korzeniowych naj-
częściej spotykanymi chorobami są: mokra 
zgnilizna korzeni, zgnilizna twardzikowa, 
szara pleśń, mączniak prawdziwy baldasz-
kowatych, alternarioza. Do najgroźniej-
szych szkodników należą natomiast: poły-
śnica marchwianka, rolnice, mszyce oraz 
drutowce. Starajmy się zapobiegać ich po-
jawianiu się w naszych ogrodach. 

CHOROBY

Mokra zgnilizna korzeni – sprawcą choro-
by jest Erwinia carotovora subsp. carotovo-
ra. Bakteria ta powoduje masowe gnicie ko-
rzeni, któremu towarzyszy niemiły zapach. 
Porażone tkanki tworzą szklistą, półpłynną 
masę. Do zakażenia roślin dochodzi w mo-
mencie długiego uwilgotnienia gleby. Aby 
uniknąć rozwoju choroby, należy unikać 
uprawy na terenach zalewowych. 
Zgnilizna twardzikowa – jej sprawcą jest 
grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Chorobę 
tę obserwujemy pod koniec okresu wege-
tacyjnego lub podczas przechowywania 
w formie puszystego, białego nalotu grzyb-
ni. By ograniczyć rozwój choroby, zaleca 
się staranne niszczenie resztek uprawnych, 
stosowanie płodozmianu z roślinami zbo-
żowymi oraz minimum 3-letnią przerwę 
w uprawie roślin korzeniowych. 
Szara pleśń – sprawcą jest grzyb Botrytis ci-
nerea. Chorobę tę obserwujemy już w okre-
sie wegetacji oraz w czasie przechowywania. 
Najpierw tworzą się wodniste, zagłębione 
plamy, na których z czasem pojawia się szara 
grzybnia. Podstawową profilaktyką jest utrzy-
mywanie odpowiedniej higieny na polu oraz  
stosowanie 1–2 razy w sezonie, według zale-
ceń, odpowiednich środków ochrony roślin. 
Mączniak prawdziwy baldaszkowatych – 
sprawcą choroby jest Erysiphe heracley. Po-
wszechnie występuje ona pod koniec okre-

su wegetacji, tworząc biały, mączysty nalot 
na ogonkach liściowych i łodygach. Grzyb 
atakuje rośliny głównie w  okresie suszy. 
Gdy zauważymy pierwsze objawy choro-
by, należy wykonać oprysk roślin 2–3 razy, 
co 7–10 dni środkami zalecanym zgodnie 
z aktualnym Programem Ochrony Warzyw.
Alternarioza – jest chorobą powodowaną 
przez grzyby Alternaria dauci i  Alternaria 
radicia. Atakuje liście i korzenie starszych ro-
ślin. Na starszych liściach i ogonkach tworzą 
się drobne brązowawe plamy, które prowadzą 
do ich przedwczesnego zasychania, a to obni-
ża plon. Na korzeniach w okresie przechowal-
niczym również tworzą się brunatnoczarne, 
suche plamy wpływające na obniżenie plonu 
handlowego. By ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się choroby, zaleca się przerwę na 3–4 lata 
w uprawie warzyw korzeniowych. 

SZKODNIKI

Połyśnica marchwianka to muchówka 
o długości ciała 4–5 mm. Szkodliwe są larwy, 
które drążą pod skórką korzenia korytarze 
wypełnione odchodami larw. Uszkodzone 
korzenie gniją i źle się przechowują, tracąc 
całkowicie wartość handlową. W celu ochro-
ny plantacji przed połyśnicą marchwianką 
zaleca się zaprawianie nasion przed siewem 
oraz dwukrotne spulchnienie ziemi po zbio-
rach, co utrudni samicy składanie jaj. Po 
stwierdzeniu obecności szkodnika w liczbie 
przekraczającej próg zagrożenia (odłowie-
nie na żółtych tablicach lepowych w  ciągu 
kolejnych 3 dni: średnio 0,75 - do l szt. mu-
chówki) trzeba przeprowadzić jednym ze 
środków zalecanych w Programie Ochrony 
Warzyw dwa zabiegi co 7 dni.
Rolnice to motyle o  rozpiętości skrzydeł 
od 25 do 40 mm. Szkodliwe są ich larwy, 
które odżywiają się nadziemnymi i  pod-
ziemnymi częściami roślin oraz nasio-

nami. Podstawową czynnością, mającą 
ochronić warzywa przed nimi, jest podo-
rywka bezpośrednio po zbiorach i kolejna 
głęboka orka jesienią lub na wiosnę. 
Mszyce żerują w koloniach na górnej czę-
ści i na szyjce korzeni oraz u nasady naci. 
Wysysają soki, powodując zahamowanie 
wzrostu korzeni. By uniknąć tych szko-
dników, należy dokładnie usuwać resztki 
pożniwne z pola. Można też walczyć z nimi 
metodami ekologicznymi (np. oprysk z ce-
buli i czosnku, z mniszka czy tytoniu) lub 
stosując środki ochrony roślin.
Drutowce są larwami chrząszczy, które 
chętnie wgryzają się do korzeni i szyjek ko-
rzeniowych, a  następnie drążą korytarze 
i  zanieczyszczają je odchodami. Zaleca się 
przeorywanie ziemi przy suchej i słonecznej 
pogodzie oraz terminowe zwalczanie chwa-
stów. Przed siewem prostym sposobem na 
określenie obecności drutowców w glebie jest 
zakopanie płytko przekrojonych bulw ziem-
niaka i sprawdzenie po kilku dniach, czy są 
na nich objawy żerowania. Jeżeli stwierdzi-
my obecność drutowców, stosujemy środki 
ochrony roślin zgodnie z aktualnym Progra-
mem Ochrony Roślin Warzywnych.

***
Jeżeli różnego rodzaju choroby i szkodni-

ki warzyw korzeniowych nie są zwalczane, 
mogą spowodować ogromne szkody i straty. 
Podstawą skutecznej ochrony jest znajomość 
terminów ich występowania, ustalanie stop-
nia zagrożenia oraz metod ich zwalczania. 
Tylko wyposażeni w  odpowiednią wiedzę 
możemy chronić nasze ogrody przed nie-
pożądanymi „gośćmi” i cieszyć się dobrymi 
zbiorami od wiosny aż do samej jesieni. 

Źródło:
Robak J., Szwejda J., Warzywa korzeniowe – najgroźniej-
sze choroby i szkodniki. Wydawnictwo: Hortpress Sp. z o.o.

Przebarwione liście i zasychające pędy, gnijące rany, szary nalot pleśni, uszkodzenia 
spichrzowych części korzeni oraz zniekształcenia korzeni i liści - tak często wyglądają warzywa 

korzeniowe porażone chorobami i z objawami żerowania szkodników. Oprócz tego w wyniku 
błędów w uprawie, np. przenawożenia, nadmiaru lub niedoboru wody czy też nieodpowiedniego 

stanowiska – pojawiają się szkodniki. Jedynie właściwa pielęgnacja przydomowego ogródka 
może im zapobiec. Właściwie przygotowana gleba i odpowiednie zabiegi są kluczem do sukcesu. 

Justyna Decyk
justyna.decyk@modr.mazowsze.pl

Choroby i szkodniki warzyw korzeniowych 
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Wywołuje ją dwudomowy grzyb Gymnosporangium sabinae. Do 
pełnego cyklu rozwojowego patogen potrzebuje dwóch gospodarzy. 
Jego żywicielami są liczne gatunki jałowca – zwłaszcza jałowiec sa-
biński oraz grusze. Ta choroba grzybowa pojawia się przy niekorzyst-
nych warunkach pogodowych, takich jak: wyjątkowo mroźna zima, 
duże ochłodzenie wiosną lub zbyt obfite opady w okresie letnim. 

Objawy i przebieg choroby

W maju grzyb poraża młode liście oraz, nieco rzadziej, pędy 
grusz. Niekiedy zmiany chorobowe obejmują również ogonki li-
ściowe, co skutkuje szybkim opadaniem zainfekowanych liści. 
U wrażliwszych odmian gruszy porażane są też owoce. Pierwsze 
objawy porażenia gruszy rdzą pojawiają się już wczesną wiosną. 
Po ok. 2  tygodniach od zakażenia na młodych liściach powstają 
intensywnie zabarwione pomarańczowo-czerwone plamy, które 
stopniowo ciemnieją. Z czasem pojawiają się na nich drobne, czar-
ne punkty, które zawierają zarodniki grzyba. Od spodniej strony 
liścia tworzą one wzniesienia, w  których rozwijają się zarodniki 
ognikowe otoczone osłonką. Rozwijają się one przez ok. 4 miesią-
ce. Dlatego na liściach gruszy można je zobaczyć najwcześniej pod 
koniec lipca lub na początku sierpnia. W tym czasie osłonki pękają 
i uwalniają dojrzałe zarodniki ognikowe i zakażają jałowiec.

Zapobieganie

Najlepszym sposobem jest eliminowanie możliwych przyczyn 
występowania rdzy gruszy. Po pierwsze należy sprawdzić, czy jało-
wiec sabiński na naszej działce nie ma zgrubień i pomarańczowych 
wyrośli, ponieważ porażony będzie źródłem zakazania. Jeśli wystę-
pują objawy rdzy, to porażone pędy trzeba wyciąć i spalić. Najlepiej 
usunąć porażony jałowiec z naszej działki. Jeżeli jest to niemożliwe 
(w sytuacji, gdy sąsiedzi w swoim ogrodzie mają takie jałowce), to 
w miejsce grusz wrażliwych należy posadzić odmiany rzadko ata-
kowane przez rdzę. Do takich są zaliczane: Paryżanka, Bera Hardy, 
Lukasówka. Do grusz wrażliwych na rdzę należą nasze ulubione 
Faworytka (Klapsa) i Bonkreta Williamsa. Są bardzo często upra-
wiane w ogrodach przydomowych. Jesień to odpowiedni czas na 
decyzję, czy lepiej dokonać zmian w uprawie odmian gruszy (posa-
dzić odmiany odporne) i usunąć jałowiec, czy jednak w przyszłym 
roku systematycznie zwalczać rdzę gruszy na obu gatunkach.

Zwalczanie

Opryskiwania przeciwko parchowi gruszy również skutecznie 
ograniczają występowanie rdzy. Jednak w przypadku corocznego, 

uporczywego pojawiania się choroby, szczególnie na podatnych 
odmianach gruszy, należy:
− wykarczować rosnące w pobliżu jałowce, bo są źródłem infekcji 
pierwotnych,
− wykonywać zabiegi ograniczające źródło infekcji np. wygrabia-
nie, usuwanie liści,
− w najbardziej zagrożonych uprawach są zalecane zabiegi prze-
ciwko parchowi gruszy oraz rdzy, wykonywane wiosną od fazy 
różowego pąka do około 30 dni po opadnięciu płatków.

Preparatów na zwalczanie rdzy gruszy nie wskazuje Program 
Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2020. W  Wykazie Środków 
Ochrony Roślin, zarejestrowanych przez MRiRW i  zwalczających 
rdzę znajdujemy fungicyd Luna Experience 400 S.C, ale jego termin 
ważności zezwolenia minął 31.08.2020 r. oraz Zato 50 WG z termi-
nem ważności zezwolenia do 30.06.2023 r. Środki te rekomendowano 
także do integrowanej produkcji roślin w uprawach sadowniczych.

Opryski przeciwko rdzy gruszy należy wykonywać w  odstę-
pach co 10-14 dni. Chcąc skutecznie walczyć z tym patogenem, 
w przypadku silnego porażenia trzeba wykonać przynajmniej kil-
ka zbiegów grzybobójczych.

W uprawach amatorskich niektórzy starają się zwalczać rdzę 
wywarami ze: skrzypu polnego, cebuli lub czosnku.
• Wywar ze skrzypu polnego – 200 g suchego ziela skrzypu (lub 
1 kg świeżego) zalać 10 litrami wody. Po 24 godzinach zagoto-
wać i trzymać na małym ogniu przez 30 minut. Po wystygnięciu 
przecedzić. Przed wykonaniem oprysku na rdzę gruszy wywar ze 
skrzypu należy rozcieńczyć z wodą w ilości 1:4.
• Wywar z cebuli – 75 g cebuli (lub 500 g samych łusek cebuli) 
wrzucić do 10 litrów wody i gotować przez 30 minut. Po ostygnię-
ciu spryskać bez rozcieńczenia.
• Wywar z czosnku – 75 g rozdrobnionych ząbków czosnku za-
lać 10 litrami gorącej wody i pozostawić pod przykryciem na 30 
minut. Stosować bez rozcieńczania.

Aby ekologiczne opryski na rdzę gruszy były skuteczne, trzeba 
je powtarzać regularnie w odstępach co 7–14 dni już od początku 
sezonu wegetacyjnego, nim pojawią się objawy porażenia gruszy. 
Można wykonać je zapobiegawczo lub stosować naprzemiennie 
ze środkami chemicznymi, bowiem ta samodzielnie przygotowa-
na mieszanka może okazać się zbyt słaba.

Nie mniej ważne jest wykonywanie oprysków, w  przypadku 
profilaktyki rdzy gruszy także na pobliskich jałowcach, nawet je-
śli nie są porażone.   

Źródła:
1. https://poradnikogrodniczy.pl/rdza-gruszy-zwalczanie-opryski-zapobieganie.php.
2. dr Hanna Bryk, dr Agata Broniarek-Niemiec - Wykaz fungicydów i  bakterio-
cydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach sadowni-
czych. Stan na 20.06.2020. 
3. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-srodkow-ochrony-roslin.

Małgorzata Najechalska
malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl

Rdza gruszy - zmora amatorskich upraw
Amatorom upraw sadowniczych spory kłopot sprawiają choroby ulubionych drzewek 

owocowych. Do najpopularniejszych chorób grzybowych, pojawiających się na naszych 
działkach i w ogrodach przydomowych, zalicza się rdzę gruszy.
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Program imprezy obejmował: Narodowe 
Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackie-
go – z piękną inscenizacją w  wykonaniu 
uczniów szkół płońskich, odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy poświęconej Zofii Ma-
lickiej, która latach 1941–1944 prowadziła 
tajne nauczanie dzieci na terenie majątku 
Poświętne, promocję książki Anny Malic-
kiej „Historia rodziny przez dom pisana”. 
Zorganizowano również konkurs na naj-
ciekawszą stylizację inspirowaną bohatera-
mi „Balladyny”. Przygotowano też wystawę 
poświęconą publikacjom Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta Płońska i książce 
„Dzieci z  Leszczynowej Górki” autorstwa 
sióstr Marii Kownackiej i  Zofii Malickiej. 
Ponadto pracownie historyczne szkół za-
prezentowały regionalne eksponaty. 

Z dziejami naszego Ośrodka była zwią-
zana druga część Płońskich spotkań z histo-
rią poświęcona Zofii Malickiej. Od 1923 r. 
do II wojny światowej na terenie Poświęt-
nego funkcjonował Zakład Doświadczalny 

Ognisko Kultury Rolnej. Niemcy przejęli 
go w 1939 r., a gospodarstwo doświadczal-
ne przekształcili w  typowo produkcyjne, 
na potrzeby III Rzeszy. Pracował w  nim 
m.in. Feliks Malicki, który z  racji dosko-
nałej znajomości gospodarstwa i  języka 
niemieckiego pełnił funkcję zarządcy tego 
majątku. W  gospodarstwie, oprócz doro-
słych, szereg prac wykonywały dzieci z: 
Poświętnego, Kozimin, Michowa. Były 
zatrudniane przy: zbieraniu kamieni na 
polach, grochu, kłosów zbóż, pieleniu, od-
pędzaniu ptactwa żerującego na polach, 
zamiataniu i  sprzątaniu magazynów oraz 
przy wielu innych prostych pracach. O ży-
ciu w tamtym czasie opowiedział pan Sta-
nisław Żochowski, który przedstawił się 
jako syn fornala i  nauczyciel z  50-letnim 
stażem. Pan Stanisław wspominał, że pra-
cował w Poświętnem już jako ośmioletnie 
dziecko. W czasie wolnym od pracy w go-
spodarstwie dziećmi zajmowała się żona 
Feliksa Malickiego, Zofia. 

Stanisław Żochowski zaznaczył, że Niem-
cy całkowicie zlikwidowali polskie szkolnic-
two i  zabronili posługiwania się językiem 
polskim. Mimo iż ludzie bali się prześlado-
wań i utraty życia, pomimo wszechobecne-
go strachu pani Zofia Malicka zebrała grupę 
dzieci i  czytała im książki w  języku ojczy-
stym. Uczyła je pisania i  czytania, historii 
narodu polskiego, geografii, rachunków 
i religii. Pan Stanisław pamięta, w jakich ze-
szytach pisały wtedy dzieci i skąd miały atra-
ment. Powiedział, że trzynaścioro dzieci z tej 
tajnej szkółki po zakończeniu wojny zdało 
egzaminy do szkoły podstawowej w  Płoń-
sku, by móc kontynuować naukę.

Podkreślił, że pani Zofia Malicka była 
bardzo dzielną osobą, prawdziwą bohater-
ką tamtego czasu. 

Tablica na oficynie obok dworku „Sien-
kiewiczówka” (w latach 1865-66 w miesz-
kał tu jako guwerner Henryk Sienkiewicz) 
jest według pana Stanisława Żochow-
skiego wyrazem szacunku samorządu dla 
lokalnej historii oraz dowodem pamięci 
i  ukłonem w  stronę pani Zofii Malickiej, 
a  jednocześnie przesłaniem dla nas. Pan 
Stanisław przypomniał, że musimy pamię-
tać o przeszłości i że nic nie jest nam dane 
raz na zawsze. Mamy też dbać o  to, aby 
Polska była wolna, sprawiedliwa, spokojna 
i  bogata. Jest to naszym – społeczeństwa 
i narodu – obowiązkiem.

Po panu Stanisławie Żochowskim zabrali 
głos: przedstawiciele władz lokalnych, dy-
rektorzy szkół i  stowarzyszeń. Podkreślali, 
że wielkie wydarzenia składają się z setek, 
tysięcy ludzkich losów, że Poświętne jest 
dla płońszczan bardzo ważnym miejscem 
historycznie i kulturowo oraz że kultywując 
własną historię, zachowujemy tożsamość. 

Na ręce pana Jacka Malickiego – wnuka 
Zofii Malickiej – złożono gratulacje i  li-

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

zdjęcia: Bożena Chądzyńska
bozena.chadzynska@modr.mazowsze.pl

Płońskie spotkania z historią
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku 5 września. 

uczestniczył w Płońskich spotkaniach z historią, które odbyły się na terenie Gospodarstwa Rolnego 
Poświętne Sp. z o.o. 

Od lewej: Jacek Malicki i Stanisław Żochowski
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sty pochwalne. Od Tomasza Skorupskiego – zastępcy dyrektora 
MODR oraz Jarosława Grabowskiego – dyrektora Oddziału Po-
świętne MODR pan Jacek otrzymał piękny krzew róży. Wręczając 

go, panowie dyrektorzy do-
łączyli dedykację: „Niech ta 
róża zakwitnie w  tym miej-
scu, będąc świadectwem na-
szego najwyższego szacunku 
i podziwu dla Pani Zofii Ma-
lickiej – wspaniałej Kobiety, 
Matki, Żony i  Nauczycielki, 
która swoim sercem oraz 
mądrością i wiedzą obdarza-
ła najsłabszych i  najbardziej 
narażonych na represje oku-
panta. Pani Zofio – będziemy 
pamiętać i kontynuować Pani 
misję. –  Dyrekcja i pracow-
nicy Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego”.

Pierwsza edycja Płońskich 
spotkań z historią była barw-
na, bogata w  wydarzenia,  
interesująca i  bardzo ważna 
w  kształtowaniu tożsamości 

mieszkańców małych ojczyzn. 
Wyrazy uznania przekazujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Płońsku, która była  głównym organizatorem Płońskich spotkań 
z historią.

Anna Malicka (wnuczka Zofii) podpisuje swoją książkę
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Świeże owoce i  warzywa są w  naszym 
kraju produktem nietrwałym (w sezonie 
przypada ok. 70% ich rocznej konsump-
cji), dlatego z  części zbiorów robimy za-
pasy, konserwując je domowymi sposo-
bami i  przygotowując z  nich przetwory: 
soki, dżemy, sałatki, przeciery, kiszonki. 
Zapewniamy w  ten sposób rodzinie pra-
widłowe żywienie przez cały rok oraz 
szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne 
sporządzanie posiłków. Warzywa i owoce 
są bowiem doskonałym źródłem wielu 
witamin, soli mineralnych oraz błonnika. 
Jako jedyne dostarczają nam witaminę C. 

W sklepach możemy wprawdzie kupić 
wszystko, ale domowe przetwory z  wa-
rzyw i owoców z własnego ogródka, przy-
gotowane bez sztucznych dodatków, sma-
kują jednak trochę inaczej od „kupnych”. 
Przy dobrej organizacji pracy i niedużym 
wysiłku można samemu zapełnić domową 
spiżarnię przetworami z  warzyw i  owo-
ców. 
Oto kilka sprawdzonych przepisów na 
przetwory. Zimą będą miłym wspomnie-
niem lata.

Dżem z dyni i jabłek

Składniki: 1 kg dyni, 1 kg kwaśnych jabłek 
(np. antonówki), ½ kg cukru, kilka goździ-
ków, 1  łyżka cynamonu, sok z  1 cytryny 
bądź kwasek cytrynowy, ¼ szklanki wody.
Wykonanie: dynię umyć, obrać, oczyścić 
z miąższu, pokroić w kostkę. Umyte jabłka 
obrać ze skórki, usunąć gniazda nasienne, 
pokroić w  cząstki. Dynię i  jabłka włożyć 
do rondla, podlać wodą i dusić pod przy-
kryciem. Gdy będą miękkie – odkryć, do-
dać cukier, przyprawy i  zagotować. Pod 
koniec gotowania, gdy dżem zgęstnieje, 
wyjąć goździki. Wrzący dżem włożyć do 
wyparzonych słoików, zakręcić je i odwró-
cić do góry dnem.

Dżem z cukinii 

Składniki: 1,5 kg cukinii, 1  szklanka cu-
kru, sok z cytryny bądź kwasek cytryno-
wy, 2 galaretki (wg upodobań; cytrynowe 
lub pomarańczowe).
Wykonanie: cukinię umyć, obrać, oczy-
ścić, pokroić w  kostkę i  zasypać cukrem 
na ok. 10–12 godzin. Później gotować ok. 
1 godziny – zblendować, dodać galaretki, 
zagotować. Gorący nakładać do wcześniej 
przygotowanych słoiczków, zakręcić je 
i odwrócić do góry dnem.

Cukinia jak ananas

Składniki: 2  kg cukinii, 0,6 kg cukru, 
3  szklanki wody, skórka z  cytryny, 1  ły-
żeczka kwasku cytrynowego.
Wykonanie: cukinię obrać, pokroić 
w krążki grubości 1 cm. Zagotować wodę 
z cukrem, kwaskiem cytrynowym i cienko 
pokrojoną skórką z  cytryny. Krążki cu-
kinii kłaść partiami do wrzącego syropu 
i  gotować, dopóki nie staną się szkliste. 
Ułożyć cukinię w słoikach. Syrop ponow-
nie zagotować i  zalać nim cukinię. Słoiki 
zakręcić i odwrócić do góry dnem.

Buraczki z papryką

Składniki: 3 kg buraczków, 1 kg papryki, 
1 kg cebuli.
Zalewa: 1  szklanka octu, 1  szklanka cu-
kru, 1  szklanka oleju, 2  łyżki soli, po 5: 
listków laurowych, ziela angielskiego, 
pieprzu czarnego.
Wykonanie: buraczki ugotować, obrać ze 
skórki i utrzeć na tarce o grubych oczkach. 
Paprykę pokroić w paski bądź kostkę, ce-
bulę w piórka. Składniki zalewy zagotować 
i wrzucić pokrojone warzywa, wymieszać. 
Po wystudzeniu nakładać do słoików i pa-
steryzować ok. 15 min.

Przecier pomidorowy

Składniki: 5 kg pomidorów, 3 łyżki cukru, 
3 łyżki soli.
Wykonanie: pomidory umyć, pokroić 
w  cząstki, wrzucić do garnka, rozgotować. 
Uzyskaną miazgę przetrzeć przez sitko tak, 
aby oddzielić skórki i  pestki od przecieru. 
Przetarte pomidory ponownie przełożyć do 
rondla, dodać cukier, sól i gotować na wol-
nym ogniu ok. 1 godz., by odparowały. Go-
rącym przecierem napełnić umyte i wygoto-
wane słoiki bądź butelki po sokach (Kubuś). 
Zamknąć i pasteryzować ok. 15 min.

Ketchup z dyni

Składniki: 3  kg dyni, 1  kg papryki czer-
wonej, 1 kg cebuli, 3 łyżki soli, 4 przeciery 
pomidorowe, 1 szklanka octu, ½ kg cukru, 
1  łyżka oregano, 1  łyżka bazylii, 2  łyżki 
papryki ostrej, 2 łyżki papryki słodkiej.
Wykonanie: warzywa obrać, oczyścić, 
pokroić w kostkę, zasypać solą i odstawić 
na 3 godziny. Następnie gotować, aż będą 
miękkie. Dodać pozostałe składniki, goto-
wać ok. 20 minut, ciągle mieszając. Zmik-
sować blenderem. Gorące przełożyć do 
słoiczków i odwrócić do góry dnem.

Leczo z warzyw

Składniki:1 kg cukinii, 4 kolorowe papry-
ki, 4 cebule, 4 pomidory, przyprawy: sól, 
pieprz, curry, zioła prowansalskie.
Wykonanie: cukinię obrać, usunąć nasio-
na, pokroić w  kostkę, posolić, odstawić, 
żeby puściła sok i odsączyć. Cebulę obrać, 
pokroić w  kostkę i  podsmażyć na patelni. 
Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne, 
pokroić w kostkę. Pomidory sparzyć i obrać 
ze skórki, pokroić. Wszystkie składniki po-
łączyć i poddusić. Gdy warzywa będą mięk-
kie, przyprawić je do smaku. Włożyć leczo 
do słoików i pasteryzować ok. 10–15 min.

Zawekować i zakonserwować na zimę możemy prawie wszystko. Wybór produktów  
jest ogromny, a to, jakie smaki zdecydujemy się przechować w słoiku, zależy od naszych upodobań.

Marianna Karanik 
marianna.karanik@modr.mazowsze.pl

Przetwory na zimę z własnego ogródka
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Na polu doświadczalnym zaprezentowaliśmy: 72 odmiany 
kukurydzy, 17 odmian buraka cukrowego w kolekcjach odmian 
oraz 21 odmian kukurydzy w  doświadczeniach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego. Szczegółowych informacji 
o  odmianach udzielali przedstawiciele firm hodowlano-nasien-
nych. Zwiedzający interesowali się charakterystykami ekspono-
wanych odmian, analizując ich zalety. Ta lekcja porównawcza 
różnych odmian kukurydzy i  buraka cukrowego, uprawianych 
w tych samych warunkach glebowych i o tej samej technologii, 
spotkała się z zainteresowaniem rolników. Obserwowali rezulta-
ty zastosowania różnych technologii nawożenia, ochrony przed 
agrofagami w kukurydzy i buraku cukrowym. 

Podczas XXII Dnia Kukurydzy i  Buraka przeprowadzo-
no również pokazy pracy maszyn. Pierwszym był zbiór bura-
ków cukrowych kombajnem Ropa Tiger 6. Po nim pracownicy 
Pfeifer&Langen Cukrownia Glinojeck sprawdzali jakość wyora-
nych buraków oraz zaprezentowali prawidłowe formowanie pry-
zmy korzeni buraka. 

Pokazano również pracę ciągnika Zetor Crystal 150 HD z kul-

tywatorem Synkro 3030 Nowa, ciągnika Kubota M7152 z  ze-
stawem uprawowo-siewnym (siewnik pneumatyczny do zboża 
z  możliwością wysiewu kukurydzy Pöttinger Fox oraz agregat 
uprawowy Aerosem Duble Seed).

Niemałe zainteresowanie wzbudził ciągnik Kirovets K744 
o mocy silnika 428 KM i masie własnej 17 ton. 

Pracownicy MODR Oddział Poświętne przygotowali stoisko 
z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi charakterystyki od-
mian roślin uprawnych i udzielali fachowych porad, wymieniali 
poglądy z  plantatorami. Szczególnym zainteresowaniem zwie-
dzających cieszyły się ekspozycja tegorocznych snopków odmian 
zbóż oraz prezentacja bulw ziemniaka zebranych z pola doświad-
czalnego w Poświętnem. 

Mamy nadzieję, że dla wielu rolników tegoroczna impreza była 
okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, 
porównania upraw różnych odmian kukurydzy i buraka, obser-
wowania jakości pracy poszczególnych maszyn i różnych proce-
sów technologicznych, a nabyta wiedza zaowocuje w gospodar-
stwach rolnych.

tekst: Janusz Sychowicz
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

zdjęcie: Szymon Wolder
szymon.wolder@modr.mazowsze.pl

W siedzibie MODR Oddział Poświętne 13 września odbył się 

XXII Dzień Kukurydzy i Buraka. 

XXII DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA 
W POŚWIĘTNEM

Pokaz pracy maszyn rolniczych
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Rolnictwo precyzyjne powstało dzięki rozwojowi postępu tech-
niczno-technologicznego na początku lat 90. ubiegłego stulecia. 
Jego zadaniem było stworzenie lepszego wykorzystania stoso-
wanych środków produkcji i  zwiększenie wydajności maszyn,  
a w efekcie obniżenie kosztów produkcji. Do jego rozwoju przy-
czynił się rozwój technologii pozycjonowania i  nawigacji sateli-
tarnej, a następnie udostępnienie systemu GPS, pozwalającego na 
pozycjonowanie z dużą dokładnością. Z biegiem lat system precy-
zyjnego rolnictwa rozwijał się. Polegał na tworzeniu map zróżni-
cowania zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz map zróż-
nicowania plonu roślin w obrębie pola. Wykorzystanie tych map 
pozwoliło na dawkowanie odpowiedniej ilości nawozów na polu, 
zależnie od wspomnianego zróżnicowania zasobności gleby i plo-
nów roślin. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w rozwoju 
rolnictwa precyzyjnego. Obecnie dotyczy on również produkcji: 
zwierzęcej, ogrodniczej polowej i pod osłonami.

Czym jest rolnictwo precyzyjne? 
W 2019 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rolnictwa Precy-

zyjnego (ISPA) wprowadziło współczesną definicję systemu pre-
cyzyjnego rolnictwa: precyzyjne rolnictwo to strategia zarządzania, 
która gromadzi, przetwarza i analizuje dane czasowe, przestrzenne 
i  indywidualne oraz łączy je z  innymi informacjami w celu wspie-
rania decyzji zarządczych zgodnie z szacowaną zmiennością w celu 
poprawy efektywności wykorzystania zasobów, wydajności, jakości, 
rentowności i zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej. Natomiast 
dr Stanisław Samborski z SGGW uważa, iż jest to system rolnictwa, 
w którym poszczególne obszary –,,strefy produkcyjne’’ – pola upraw-
nego traktowane są z  różnym nakładem środków produkcji: dawki 
nawozów i środków ochrony roślin, wielkości dawki polewowej przy 
nawadnianiu, gęstości siewu lub sadzenia. Taki sposób stosowania 
środków produkcji ma zapewnić lepsze dostosowanie ich dawki do 
aktualnych potrzeb roślin i zasobności gleby w składniki pokarmowe 
na danym obszarze pola, a zatem zwiększyć efektywność ich wykorzy-
stania i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.  

Jak wykorzystać system rolnictwa precyzyjnego?
Celem nowoczesnego rolnictwa jest przeciwstawienie się proble-

mom: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Nowoczesne 
technologie umożliwiają prowadzenie produkcji rolniczej przy naj-
mniejszym niekorzystnym wpływie na środowisko. Stosowane są 
zaawansowane formy zarządzania w celu optymalizacji i obniżenia 
jednostkowych kosztów produkcji. Dokumentacja z  wykonanych 
zabiegów służy doskonaleniu produkcji oraz monitorowaniu po-
wstania produktu na każdym etapie. Jest to istotne ze względu na 

bezpieczeństwo żywności dla konsumenta oraz ochrony środowiska. 
Istnieje wiele czynników, mających wpływ na ilość i jakość pozyski-
wanego surowca. Wymienia się wśród nich: glebę, klimat, gatunek 
rośliny, odmianę, stosowane praktyki uprawowe, nawożenie, ochronę 
i zbiór. Najbardziej wiarygodnymi wskaźnikami zmiennych warun-
ków są plon i mapy plonów stosowane do oceny wydajności upraw. 
Wykorzystując technologię rolnictwa inteligentnego przy analizie 
zebranych licznych informacji producent jest w stanie zagwaranto-
wać produkt najlepszej jakości. Precyzyjne wykonywanie zabiegów 
powoduje, że w produktach rolniczych nie ma niebezpiecznych po-
zostałości, np. pestycydów, co wpływa na bezpieczeństwo żywności 
i pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Przebieg organizacji rolnictwa precyzyjnego odbywa się we-
dług następującego schematu:
• zebranie danych o glebie lub uprawie (pomiary glebowe, zdję-
cia satelitarne lub lotnicze),
• na ich podstawie są tworzone mapy aplikacji, precyzyjnie 
wskazujące odpowiednie normy wysiewu, wielkości nawożenia 
lub dawki pestycydów,
• w oparciu o te mapy są aplikowane odpowiednie ilości środ-
ków z  użyciem maszyn rolniczych, wyposażonych w  systemy 
nawigacji,
• za pomocą kombajnu wyposażonego w system nawigacji GNSS 
można monitorować wielkość plonów, zebranych z poszczegól-
nych fragmentów pola, a otrzymane dane można poddać anali-
zie, tworząc mapy plonów,
• mapy plonów wraz z danymi o glebie lub uprawie mogą stanowić 
podstawę do utworzenia modeli aplikacyjnych na przyszły rok. 

To ma sens!
Wgląd w  prowadzenie gospodarstwa, wiarygodne prognozy 

zmienności warunków na polu, łatwiejsze podejmowanie decyzji, 
śledzenie zmian w czasie rzeczywistym, wykorzystanie odpowied-
niej ilości nasion do upraw, lepsze wykorzystanie zasobów środo-
wiska, bardziej adekwatna inwestycja w uprawy na danym polu to 
tylko kilka zalet, jakie daje nam system nowoczesnego rolnictwa. 
W przyszłości właściciel gospodarstwa nie będzie musiał pracować 
na polu, a jego rola ograniczy się do zarządzania parkiem maszy-
nowym z takim centrum dowodzenia, jak pomieszczenie biurowe. 
Jednak systemy rolnictwa precyzyjnego nie zastąpią wiedzy rolnika.

Źródła:
1. Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej - materiały szkoleniowe, Radom 2020. 
2. https://www.agro.bayer.com.pl.
3. https://eagronom.com.pl.

Współczesne rolnictwo diametralnie zmienia swój wygląd. Nowe technologie stały się oddzielnym 
sektorem gospodarki rolnej. Nawigacje satelitarne umożliwiają prowadzenie maszyn i ciągników 

w trybie automatycznym, z dokładnością sięgającą nawet 2-3 cm. Poprawia to znacznie 
efektywność stosowanych procesów, a w efekcie obniża koszty jednostkowe produkcji.

Krystian Ickiewicz 
krystian.ickiewicz@modr.mazowsze.pl

Rolnictwo precyzyjne
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Lucerna siewna odgrywa dużą rolę 
w produkcji roślinnej, dostarczając paszy 
objętościowej. Jest też rośliną struktu-
rotwórczą. Wysokie plony zielonej masy, 
ograniczenie nawożenia azotowego i wie-
loletnie wykorzystanie sprawia, że jest 
szczególnie przydatna w  hodowli prze-
żuwaczy.

Wymagania glebowe

Lucerna jako roślina z  rodziny bobo-
watych żyje symbiotycznie z  bakteriami 
brodawkowatymi Rhizobium. Efektem 
tej symbiozy jest wiązanie wolnego azotu 
z  powietrza, co pozwala ograniczyć na-
wożenie azotowe, obniżając nakłady. Na 
stanowisku po uprawie lucerny popra-
wiają się też właściwości fizyczne gleby 
oraz wzrasta jej zasobność w  składniki 
pokarmowe.

Lucerna jest rośliną wieloletnią, byliną. 
Wytwarza bardzo silny korzeń typu pa-
lowego o  zasięgu do kilkunastu metrów 
w  głąb profilu glebowego. Dzięki temu 
roślina ta może pobierać wodę z dolnych 
warstw gleby, co znacznie pomaga jej we 
wzroście w  latach suchych, w czasie po-
wierzchniowego braku wody. Korzeń lu-
cerny ma bowiem zdolność gromadzenia 
substancji zapasowych, a  to wpływa na 
zimotrwałość i  wieloletniość tej rośliny 
oraz na jej intensywne odrastanie po sko-
szeniu.

Lucerna źle znosi zakwaszenie gleby. 
Optymalne pH gleby, na jakiej ją wysie-
wamy, powinno wynosić 6,5-7,0. Aby 
unormować pH gleby do odpowiedniego 
przy uprawie lucerny, powinniśmy zapla-
nować jej siew na danym polu znacznie 
wcześniej, ponieważ odkwaszanie gleby 
jest długotrwałym procesem. Dawkowa-

nie oraz ilość wapna są ustalane na pod-
stawie analizy fizyko-chemicznej gleby.

Siew

Lucernę możemy wysiewać w różnych 
terminach, ale najlepszymi są letni zaraz 
po żniwach bądź wczesna wiosna. Latem 
też możemy wysiać lucernę. Musimy jed-
nak wziąć wtedy pod uwagę to, jaka jest 
wilgoć w glebie. Jeśli tej wilgoci nie ma, 
wysiana roślina nie wzejdzie. 
Lucernę wysiewamy w siewie:
• Czystym (redukcja chwastów odbywa 
się poprzez częste jej przykaszanie).
• Wraz z  rośliną ochronną (wysiewamy 
wraz z inną rośliną np. wsiewką ze zboża, 
które później zbierzemy na zieloną masę).
Roślinę tę możemy również wysiać 
w mieszance razem z trawami, co znacz-
nie urozmaici naszą paszę.
Lucernę można użytkować przez 3-4 lata. 
Jej plonowanie w  latach suchych wynosi 
15 t/ha, a w deszczowych do 20 t/ha su-
chej masy. 3-4 kośna eksploatacja lucerny 
dostarcza doskonałej jakości paszy, którą 
można podawać zwierzętom jako: zielon-
kę, kiszonkę, siano, susze bądź preparaty 
wysokobiałkowe. Lucerna ma nie tylko 
właściwości paszowe, ale też chroni gle-
bę przed erozją wietrzną i  wodną, a  jej 
opadłe liście i korzenie dostarczają glebie 
próchnicy. 

Na suche lata

Lucerna jako roślina o  głębokim sys-
temie korzeniowym jest alternatywą 
w uprawie roślin na zieloną masę. Dzię-
ki swoim właściwościom i  głębokiemu 
zakorzenieniu pobiera wodę z głębszych 
warstw profilu glebowego, która jest trud-

niej dostępna dla innych roślin, przezna-
czonych na paszę objętościową.

Pasze objętościowe są niezbędne w ży-
wieniu wszystkich przeżuwaczy. Przy ni-
skich opadach deszczu i  wysychających 
łąkach wielu producentów zwierząt ma 
problemy z dostarczeniem im odpowied-
niej ilości paszy. Szukając rozwiązań tego 
problemu muszą inaczej zagospodarowy-
wać swoje grunty, poszukując innej paszy 
dla zwierząt. Jednym z  takich rozwiązań 
może być właśnie lucerna, która nie tylko 
dostarczy większej ilości zielonej masy, 
ale będzie również doskonałym źródłem 
białka i włókna. Pozwoli to producentom 
zwierząt przetrwać trudne suche lata.

Ciekawostka

Lucerna jest również rośliną miodo-
dajną, lecz ze względu na jej wczesne ko-
szenie (przed kwitnieniem) nie stanowi 
źródła nektaru.

Lucerna siewna jest rośliną miododajną, wykorzystywaną w medycynie i żywieniu 
człowieka. Preparaty na bazie wyciągów z lucerny dostarczają wielu cennych substancji 

pokarmowych i składników mineralnych, podnosząc naszą odporność i poprawiając 
zdrowotność. Dlatego też są polecane szczególnie dzieciom.

Marcin Letkiewicz
marcin.letkiewicz@modr.mazowsze.pl

Lucerna jako alternatywna pasza dla bydła
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Rolniczy Handel Detaliczny i Spółka 

Igor Zawadka 
Oddział Radom 
 

Dzisiaj sprawdzimy, czy prawdziwe jest przysłowie: „jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”. 
Poniżej przedstawiam schemat opracowany przeze mnie na podstawie artykułu, który ukazał się 
w 2019 roku w numerze 2 miesięcznika „TOP AGRAR”. 
 

 
Schemat nie zawiera ścisłych definicji i powinien być traktowany jedynie jako materiał poglądowy. 

Przepisy ogólne (tylko niektóre) 

A. Wymagania higieniczne [1] 

Art. 59. 
1. Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane przestrzegać w zakładach wymagań 
higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 [2]. 
2. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów 

Rolniczy Handel Detaliczny i Spółka

Schemat nie zawiera ścisłych definicji i powinien być traktowany jedynie jako materiał poglądowy

Igor Zawadka
igor.zawadka@modr.mazowsze.pl
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Dzisiaj sprawdzimy, czy prawdziwe jest przysłowie: „jeden ob-
raz wart więcej niż tysiąc słów”.

Obok przedstawiam schemat, opracowany przeze mnie na 
podstawie artykułu, który ukazał się w 2019 r. w numerze 2. mie-
sięcznika „TOP AGRAR”.

Przepisy ogólne (tylko niektóre)

A. Wymagania higieniczne [1]

Art. 59.

1. Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane 
przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych, określonych 
w rozporządzeniu nr 852/2004 [2].
2. Osoba pracująca w styczności z  żywnością powinna uzyskać 
określone przepisami o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sani-
tarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykony-
wania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość prze-
niesienia zakażenia na inne osoby.

B. Kryteria mikrobiologiczne [3]

1. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopil-
nować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryte-
riami mikrobiologicznymi, wymienionymi w załączniku.

I W  tym celu na każdym etapie produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji żywności, włączając w to handel detaliczny, przed-
siębiorstwa sektora spożywczego podejmują środki w  ramach 
obowiązujących je procedur, opartych na zasadach HACCP oraz 
w ramach wdrażania dobrych praktyk higienicznych, mające na 
celu zapewnienie:
a) takiego sposobu dostaw i przetwarzania surowców i środków 
spożywczych, będących pod kontrolą danego przedsiębiorstwa 
oraz takiego postępowania z  nimi, aby spełnione były kryteria 
higieny procesu;
b) możliwości spełnienia kryteriów bezpieczeństwa żywności, 
mających zastosowanie w  ciągu całego okresu przydatności do 
spożycia produktów, w  dających się rozsądnie przewidzieć wa-
runkach dystrybucji, przechowywania i stosowania.

C. Oznakowanie i informacje na temat żywności [4]

Konsument powinien uzyskać wszelkie niezbędne informa-
cje o nabywanym produkcie. Zakres i  forma tych informacji są 
szczegółowo uregulowane w przepisach unijnych i krajowych. 

Dla przykładu zacytuję kilka punktów z Rozporządzenia [4]:
Artykuł 2 ust.2
a) „informacje na temat żywności” oznaczają informacje, doty-
czące danego środka spożywczego udostępniane konsumentowi 
finalnemu za pośrednictwem etykiety, innych materiałów towa-
rzyszących lub innych środków, w  tym nowoczesnych narzędzi 
technologicznych lub przekazu ustnego;
c) „obowiązkowe informacje na temat żywności” oznaczają dane 
szczegółowe, które muszą być przekazane konsumentowi finalne-
mu zgodnie z przepisami unijnymi;

Przydatne definicje (tylko niektóre)

Rozporządzenie [2], Artykuł 2.
1. Do celów niniejszego rozporządzenia:
a) „przetwarzanie” oznacza każde działanie, które znacznie zmie-
nia produkt wyjściowy, w  tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, 
dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub 
połączenie tych procesów;
b) „produkty nieprzetworzone” oznaczają środki spożywcze, 
które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które 
zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojo-
ne, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, 
nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, 
schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone;
c) „produkty przetworzone” oznaczają środki spożywcze, uzy-
skane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. 
Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich 
wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.
2. Stosuje się również definicje, ustanowione w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002 [5]. 
(czyli np. „żywność”, „środek spożywczy”, „przedsiębiorstwo spo-
żywcze”, „podmiot działający na rynku spożywczym”, „RHD”, 
„wprowadzanie na rynek” i inne – przyp. aut.).

***

Jak zwykle zachęcam do wnikliwej analizy każdego konkret-
nego przypadku i dogłębnego zapoznania się z obowiązującymi 
przepisami. W  powyższym artykule znajdują się jedynie wska-
zówki, pomocne – mam nadzieję – w podjęciu decyzji o wyborze 
formy sprzedaży własnych produktów.

Omawiane przepisy:
[1] Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia, t.j. DzU z 2019 r. poz. 1252, ze zm.,
[2] Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie higieny środków spo-
żywczych,
[3] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z 15 listopada 
2005 r. w  sprawie kryteriów mikrobiologicznych, dotyczących 
środków spożywczych.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozpo-
rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/
EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskie-
go i  Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i  2008/5/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,
[5] Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wy-
magania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w  za-
kresie bezpieczeństwa żywności.

Materiały pomocnicze:
1. www.gis.gov.pl.
2. www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe.
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Wrzosowa rabata
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Wrzosy są zimozielonymi, niskimi krze-
winkami. Mogą mieć kwiaty jasnofio-
letowe, białe lub w  odcieniach różu – 

od jasnego do ciemnego wpadającego w czerwień. 
Rośliny te mają wiele zalet:
− są łatwe do uprawy, szybko rosną i nadają się do 
zadarniania dużych powierzchni,
− kwitną długo i bardzo obficie, od sierpnia do koń-
ca września, a więc wtedy, gdy w ogrodzie jest już 
mało innych kwiatów,
− są bardzo dekoracyjne także wtedy, gdy nie kwitną, 
ponieważ mają bardzo ładny pokrój, a ich liście w za-
leżności od odmiany mogą być: ciemno- lub jasnozie-
lone, cytrynowe, żółte lub pomarańczowożółte.

Zakładanie wrzosowiska w ogrodzie
Wrzosy w  naturalnym środowisku rosną w  sło-

necznych miejscach, w przepuszczalnej, mało uro-
dzajnej, kwaśnej (pH 3,5-5) glebie. Lubią miejsca 
suche, w których wiosną i jesienią nie gromadzi się 
woda. W podmokłej glebie ich korzenie łatwo gniją.

Wrzosy posadzone w  zwykłej ogrodowej ziemi 
przestają rosnąć i zamierają. Dlatego tam, gdzie pla-
nujemy wrzosowisko, zdejmujemy warstwę około 
15 cm ziemi i rozkładamy kwaśny torf. Rabatę prze-
kopujemy na głębokość szpadla. Można kupić spe-
cjalne podłoże dla wrzosów.

Wrzosy uprawiane w pojemnikach możemy prze-
sadzać do ogrodu przez cały sezon, jednak najlepiej 
robić to we wrześniu, gdy kwitną i widać je w całej 
okazałości. Rośliny te sadzimy w  odległości 20-30 
cm jedna od drugiej. Najlepiej się czują posadzone 
w dużych grupach na znacznej przestrzeni.

Po posadzeniu wrzosów ściółkujemy rabatę kilku-
centymetrową warstwą kory, co zapobiegnie szyb-
kiemu przesychaniu gleby. Jest to bardzo ważne, bo 
wrzosy mają płytki system korzeniowy i korzystają 
jedynie z  wody zgromadzonej w  wierzchniej war-
stwie podłoża.

Nawożenie i podlewanie
Ogrodowe odmiany wrzosów wymagają regularnej 

pielęgnacji. Wrzosy źle znoszą obfite nawożenie mine-
ralne i niewłaściwie zastosowane nawozy organiczne. 
Pamiętajmy, że nawozy, poza dostarczaniem odpo-
wiednich składników pokarmowych, powinny także 
działać zakwaszająco na glebę. W okresie wiosennym 
glebę można zasilić nawozem wolnodziałającym (np. 
specjalnym do wrzosów lub do rododendronów). 
Stosujemy ½ dawki zalecanej przez producenta. Gle-
bę trzeba regularnie podsypywać kwaśnym torfem 
i uzupełniać warstwę ściółki z kory sosnowej. Warto 
też pamiętać o regularnym podlewaniu. Wrzosy nie 
lubią nadmiaru wody i zraszania liści!

Cięcie
Ważnym zabiegiem jest cięcie – konieczne, by 

krzewy prawidłowo się rozwijały. Wrzosy przycina-
my w kwietniu, a wrzośce tuż po przekwitnięciu.

Zimowanie
Wrzosy są roślinami wieloletnimi. Aby przetrwały zimę, na-

leży je odpowiednio zabezpieczyć przed mrozem. Mrozo- 
odporność jest różna w zależności od odmiany, dlatego warto ją 
sprawdzić, zanim kupimy wrzosy. Po pierwszych przymrozkach, 
ale jeszcze przed nadejściem większych mrozów, rośliny trzeba 
obficie podlać i okryć gałązkami jedliny lub rozpiąć nad wrzoso-
wiskiem zimową agrowłókninę. Jeśli miejsce, w którym rosną, jest 
zaciszne, to być może przetrwają w nim bez osłony. Do okrywania 
krzewinek nie powinno się stosować folii, słomy, ani liści, ponie-
waż uniemożliwiają one cyrkulację powietrza, przez co rośliny czę-
sto gniją. Warto strzepywać z roślin śnieg, aby pod jego ciężarem 
nie wyłamały się pędy.

Jakie gatunki wrzosów pospolitych wybrać?
• Alexandra – odmiana z grupy wrzosów pączkowych o wzniesio-
nych pędach. Wysokość do 30 cm. Liście ciemnozielone. Kwiaty 
intensywnie czerwone, zamknięte w pąku, w gęstych gronach, za-
chowują atrakcyjną barwę od VIII do XI. 
• Alicia – mocno zagęszczona krzewinka o  wyprostowanym 
wzroście do wysokości 20 cm. Liście zielone. Kwiaty pojedyn-
cze, duże, w wyprostowanych gronach, białe. Kwitnie późno, na 
początku X. Kwiaty pozostają zamknięte w pąku do mrozów, nie 
tracąc swojej dekoracyjności.
• Amethyst – odmiana z  grupy wrzosów pączkowych o  wznie-
sionych pędach. Wysokość do 30 cm. Liście ciemnozielone, zimą 
przebarwiają się na kolor brązowozielony. Pąki kwiatowe fioleto-
woszkarłatne zachowujące żywe barwy od IX do XII.
• Anette – pączkowa odmiana wrzosu o szerokim, wzniesionym 
pokroju. Wysokość do 30 cm. Liście żywo zielone utrzymują 
świeżą barwę także zimą. Pąki kwiatowe początkowo jasnoróżo-
we, u nasady białe, późną jesienią intensywnie różowe – zacho-
wują atrakcyjne barwy od VIII do końca XI.
• Bonita – zimozielona, gęsto rozgałęziona odmiana z  grupy 
wrzosów pączkowych, o szerokim pokroju i wysokości 20-30 cm. 
Liście są żółto-pomarańczowe, jesienią pomarańczowo-brązowe. 
Nierozwijające się pąki kwiatów o barwie fioletowoczerwonej za-
chowują świeżość od IX do XI.
• Firefly – odmiana o gęstym, szerokim pokroju, do wysokości 30-
40 cm i szerokości 40-60 cm. Liście od pomarańczowych do brązo-
wożółtych, zimą pomarańczowoczerwone. Kwiaty lilioworóżowe, 
pojedyncze, rozwijają się od VIII do IX. 
• J. H. Hamilton – odmiana o niewielkich rozmiarach. Dorasta 
do wysokości 20-25 cm. Liście ciemnozielone, w zimie brązowo-
zielone. Kwiaty pełne, gęsto wypełnione, intensywnie różowe. 
Efektowana, wcześnie kwitnąca od początku VIII do IX. Odmia-
na długowieczna, odporna na choroby i mrozy.
• Marleen – odmiana z grupy wrzosów pączkowych, o szerokim 
wyprostowanym pokroju i  ciemnozielonych liściach. Wysokość 
25-30 cm, szerokość 45-60 cm. Kwiaty purpurowoczerwone pozo-
stają w fazie nierozwiniętego pąka od IX do XI. 
• Mullion – niski wrzos o wysokości do 20 cm, szeroko rozra-
stający się i gęsty. Liście zielone. Kwiaty pojedyncze, różowofio-
letowe, zebrane w gęste, rozgałęzione kwiatostany, rozwijają się 
w VIII i IX. Odporna na choroby i mróz.

Źródła: www.mojpieknyogrod.pl, www.muratordom.pl, www.target.com.pl, 
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Begonie są roślinami odpornymi, ale niekiedy są porażane przez 
mączniaka prawdziwego. Porażone liście należy usuwać, a roślinę 
spryskiwać wyciągiem ze skrzypu polnego.

Kocanki ogrodowe są niekiedy atakowane przez mszyce. Jeśli 
porażenie jest silne, należy pryskać kocanki roztworem szarego 
mydła i alkoholu.

Duże dziury na liściach funkii to oznaka żerowania ślimaków, 
które są głównym ich szkodnikiem. Zapobiegawczo można usta-
wiać pułapki z piwem.

Starzec popielny bywa atakowany przez grzyby, wywołujące 
zgniliznę szyjki korzeniowej. Zapobiegawczo przed sadzeniem 
warto spulchnić głęboko podłoże i wymieszać je z piaskiem.

Konwalie mogą zostać zaatakowane przez przędziorki – drobne 
czerwone pajączki, które wysysają sok z liści. Szkodniki usuwa się 
strumieniem wody.

Dalie są często atakowane przez mszyce. W razie konieczności 
można je spryskiwać roztworem mydła szarego: 30g mydła roz-
puścić w 1l ciepłej wody i dolać odrobinę denaturatu.

Lilie często są porażane przez szarą pleśń. Gdy na liściach po-
jawiają się brązowe plamy, wystarczy ściąć porażone pędy przy 
ziemi.

Kwiaty barwne jak motyle, to np. cyklameny, które najlepiej ro-
sną w półcieniu. Należy jednak pamiętać, że są wrażliwe na mróz.

Dalie kaktusowe lubią światło i ciepło. Wymagają min. sześciu 
godzin nasłonecznienia dziennie. Nie należy sadzić dalii obok 
krzewów, które będą konkurowały z nimi o składniki pokarmo-
we i wilgoć.

Złoty deszcz, czyli forsycja zwiastun wiosny, bardzo lubi miej-
sca nasłonecznione, rośnie i kwitnie na każdym podłożu, ale 
nie znosi podmokłych terenów.

Magnolia pośrednia na słońcu kwitnie szczególnie obficie, 
lubi ziemię wilgotną, lekko kwaśną. Gdy liście żółkną, może to 
być spowodowane niedoborem żelaza, wówczas należy roślinę 
zasilić kompostem liściowym.

Różanecznik lubi stanowisko lekko zacienione, najlepiej ro-
śnie wśród drzew i krzewów o rzadkich koronach. Podłoże po-

winno być kwaśne, lekkie i łatwo przepuszczalne. Roślina ta źle 
znosi zarówno całkowite przesuszenie, jak i zalanie wodą.

Wilec to pnącze o szybkim wzroście i ładnych kwiatach. Na sło-
necznych stanowiskach i  w zaciszu będzie kwitł bujnie. Należy 
jednak pamiętać, że rośliny wilca, a szczególnie nasiona, są trujące.

Lilaki, czyli popularne bzy wymagają dużo słońca, aby mógł 
wytworzyć liczne i wspaniałe kwiaty. Wiosną może być zaata-
kowany chorobą pędów i  pąków, wywoływaną przez grzyba. 
Zaatakowane gałęzie należy przyciąć aż po zdrowe miejsca.

Ostrokrzew – zimozielony krzew, który na słonecznych sta-
nowiskach ma gęściejszy pokrój i więcej jagód. To krzew, który 
rośnie powoli, ale znakomicie poddaje się cięciu formującemu.

Powojnik to roślina, która wymaga słońca przynajmniej przez 
pół dnia. W tym czasie podłoże przy korzeniach powinno być za-
cienione, wilgotne, przykryte grubą warstwą kompostu i zasobne 
w wapń.

Hortensje – dla tych krzewów najlepsze jest stanowisko w pół-
cieniu, osłonięte od wiatru, przy północnozachodniej ścianie. 
Pięknie prezentują się w wazonie, ale warto do wody dodać kil-
ka kropli płynu do naczyń i kostkę cukru.

Bukszpan najładniej rośnie w  słonecznych lub nieco 
zacienionych miejscach. Warto przycinać jego krzewy, aby za-
pewnić mu dostęp światła do dolnych gałęzi – dzięki temu nie 
straci liści. Pamiętajmy, że bukszpan jest bardzo trujący!

Kwiaty i ogród, cz. 3
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
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Łatwym w uprawie pnączem o szybkim wzroście jest oczywi-
ście bluszcz, który dobrze czuje się w półcieniu. Bluszcz udaje 
się na glebach humusowych, wilgotnych i wapiennych. Czarne 
jagody, pojawiające się na starszych roślinach, są trujące!

Azalie kwitną tak obficie, że trudno dostrzec liście pod kwia-
tami. Nie lubią stanowisk bezpośrednio w słońcu. Podłoże, na 
którym rosną, nie może zawierać wapna, gdyż azalie wymagają 
gleb kwaśnych. Po posadzeniu tego krzewu warto wyściółko-
wać ziemię igłami sosnowymi.

Wiciokrzew – kolorowa zasłona, która potrzebuje podpór 
(sznurków), aby mogła się piąć w górę. Roślina ta nie wymaga 
cięcia, jedynie wiosną należy usunąć jej martwe pędy. Idealne 
dla niej  stanowisko jest tam, gdzie korzenie mogą być zacie-
nione, a reszta krzewu pozostaje w słońcu.

Wawrzynek – należy go sadzić na jasnych i zacisznych stano-
wiskach. Jest krzewem o niezbyt długiej żywotności. Gdy prze-
staje rosnąć, przerzedzają się liście. Należy wtedy usunąć go 
i zastąpić nowym krzewem.

Winobluszcz – to pnącze o pięknych barwach jesieni. Lubi słoń-
ce, ale dobrze znosi również półcień. Podłoże, na którym rośnie, 
powinno być wilgotne, bo sprzyja to szybkiemu wzrostowi.

Groszek pachnący wymaga dużo słońca i  dobrej cyrkulacji 
powietrza. Nie lubi narażania na wiatry. Nie należy wysiewać 
groszku przez kilka lat z rzędu na tym samym miejscu.

Piękny ogród to nie tylko kolorowe kwiaty i krzewy. Ozdobą 
każdego ogrodu jest również zadbany trawnik. Oto kilka po-
rad, jaką wybrać mieszankę traw i jak pielęgnować trawnik.

• Jeśli mamy ogród nasłoneczniony przez większą część dnia, 
to w takich warunkach będzie rosła każda trawa. Należy tylko 
pamiętać, aby wybierać wówczas mieszankę traw dla klimatu 
umiarkowanego.

• Jeśli mamy ogród w półcieniu i w cieniu, wówczas nie należy 
uprawiać w  takim miejscu traw światłolubnych. Należy wy-
bierać mieszanki z  traw tolerujących cień i  nieporastających 
mchem.

• Na nowych trawnikach nasiona wysiewać po ogrzaniu się zie-
mi. Temperatura kiełkowania dla nasion traw wynosi ok. 8°C.

• Aby nowy trawnik szybko stał się gęsty, należy kosić go raz 
w tygodniu. W pełni lata nie kosimy zbyt nisko (ok. 5 cm. wy-
sokości), gdyż trawa jest wtedy narażona na wysychanie.

• Trawniki należy nawozić dwa razy w roku, na początku lata 
i jesienią.

• Najprostszą drogą do czystego trawnika jest oczywiście zapo-
bieganie pojawieniu się chwastów. Można to osiągnąć następują-
cymi środkami: prawidłowy dobór mieszanki traw, odpowiednie 
nawożenie i podlewanie, regularne koszenie, zwalczanie szkod-
ników.

• Metodą o najmniejszym stopniu ingerencji w środowisko jest 
ręczne usuwanie chwastów. Powstające po zabiegu ubytki należy 
zasypać ziemią i obsiać odpowiednią mieszanką traw.

• Na rynku są dostępne liczne herbicydy, czyli chemiczne środki 
chwastobójcze. Nie należy ich stosować przy wietrznej pogodzie, 
gdyż kropelki mogą być przenoszone na sąsiadujące rośliny.

• Pamiętajmy też, że nie należy kosić mokrej trawy. Mokre źdźbła 
i liście strzępią się i uszkadzają przy koszeniu, co sprzyja powsta-
waniu infekcji chorobowych. Do koszenia używamy wyłącznie 
ostrych noży. Tępe ostrza rozrywają trawę i czynią ją podatniejszą 
na choroby.

• Jeśli trawnik kosimy wieczorem, to nie należy go od razu pod-
lewać, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych. Najlepiej 
z podlewaniem zaczekać do następnego dnia.

• Kiedy podlewać trawnik? Aby trawnik rósł bujnie i zielono, na-
leży podlewać go co 7-10 dni w okresach bezdeszczowych i co 3-5 
dni w czasie upałów. Ilość wody, której potrzebuje trawnik, zależy 
od rodzaju gleby, gatunku trawy i lokalnego klimatu.

• Różne rodzaje traw zużywają różne ilości składników 
mineralnych i pokarmowych na odtworzenie utraconej biomasy. 
Podstawowe pierwiastki, w które musi być zaopatrzona trawa, to: 
azot, fosfor i potas.

• Azot decyduje o barwie i sile wzrostu trawy. Fosfor odpowiada 
za rozwój korzeni. Potas wzmacnia ściany komórkowe i podwyż-
sza odporność na zmienne warunki pogodowe.

• Warto spróbować naturalnych nawozów organicznych, uzyska-
nych np. z wodorostów. Z reguły mają wydłużone działanie i wol-
niej zaopatrują glebę w składniki odżywcze.

• Najlepsza pora na rozsiewanie nawozów granulowanych jest 
bezpośrednio przed deszczem. Deszcz rozmywa granulki i powo-
duje przenikanie ich składników do gleby. Nawozy płynne dzia-
łają wtedy szybciej. Łatwo i  dokładnie można je rozprowadzić 
przy użyciu opryskiwacza. Wiąże się to jednak z nieco większymi 
kosztami. Termin nawożenia można określić, obserwując kolor 
trawy. Jeśli zaczyna żółknąć, prawdopodobnie jest to właściwa 
pora nawożenia.

Zapamiętajmy: przez 24 godziny po nawożeniu nie wpuszczajmy 
naszych dzieci i zwierząt domowych na trawę.

Porady dla pani domu
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Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat krajowa produkcja dro-
biu rzeźnego sukcesywnie rosła. Z  danych z  największych zakła-
dów ubojowych wynika, że produkcja mięsa drobiowego w Polsce 
wzrosła (wg GUS) w latach 2009–2019 o 56,5%. Największy wzrost 
produkcji – o ok. 30% odnotowano w ostatnich trzech latach (2016-
2019). Wg Krajowej Rady Drobiarstwa od 2014 roku Polska jest naj-
większym producentem i eksporterem drobiu w Unii Europejskiej.

 Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach zatrudniają-
cych powyżej 50 osób (w tys. ton)

lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Łącznie 

(liczby 
bez- 

względ-
ne) 

wg GUS

1217 1368 1439 1630 1849 1962 2159 2501 2687 2746 2799

Wraz ze wzrostem podaży drobiu rozwija się również przemysł 
przetwórczy. Powstałe w  ostatnich latach duże ubojnie drobiu 
(szczególnie kurcząt), m.in. w zakładach: Animex Foods, Wipasz 
S.A., KPS FOOD Sp. z o.o., CEDROB S.A., AGRI-DROB Sp. z o.o. 
oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych w  zmodernizowa-
nych mniejszych zakładach spowodowały, że popyt na drób (gene-
rowany przede wszystkim eksportem) zaczął znacznie przewyższać 
podaż, czyli możliwości produkcyjne ferm. W tej sytuacji szereg 
hodowców, zachęconych m.in. przez ubojnie, poczyniło znaczne 
inwestycje w budowę nowoczesnych ferm hodowlanych. Opłacal-
ność produkcji zarówno brojlera kurzego, jak i  indyczego w tym 
okresie dawała im nadzieję na szybki zwrot z  inwestycji. Wyni-
kała ona przede wszystkim ze znacznego wzrostu eksportu, który 
w 2018 r. wynosił ok. 45%, a w 2019 r. ok. 47% krajowej produkcji 
mięsa drobiowego. (wg biuletynu „Rynek drobiu”, IERiGŻ/GUS). 

Przyczyną utrzymującego się wzrostu eksportu był wg portalu 
rolniczego AgroFakt.pl (informacja z 20.11.2019) przede wszyst-
kim duży popyt na mięso drobiowe na rynku Unii Europejskiej, 
wynikający z dużej różnicy cenowej na korzyść polskiego drobiu. 
Miały na niego wpływ również wysoka cena wieprzowiny oraz 
uzyskanie przez Polskę możliwości eksportu drobiu na rynki 
Chin i Hongkongu. („Rynek drobiu” IERiGŻ)

Wg danych z  biuletynu Ministerstwa Rolnictwa oraz Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej już od 2019 roku 
dynamika wzrostu eksportu nie była tak duża jak w latach poprzed-
nich i nie dorównywała wzrostowi podaży, który wahał się w gra-
nicach 4%. Przyczyniły się do tego przede wszystkim konkurencja 
taniego kurczaka z Ukrainy oraz powrót na rynek unijny kurczaka 
z Brazylii. Rok 2020 od samego początku przynosi zdarzenia nie-

korzystne dla drobiu. Na początku roku część rynków eksporto-
wych została zamknięta z powodu ptasiej grypy. W marcu z powo-
du COVID-19 eksport spadł o 12% (w skali roku – dane Krajowej 

Izby Producentów Drobiu i Pasz), natomiast w kwietniu spadek ten 
sięgnął 50%. Wpłynęło to w znacznym stopniu na kondycję finanso-
wą zakładów ubojowych. Szczególnie duże ubojnie, skupujące drób 
w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych z dostawcami dro-
biu, były zobligowane do skupu żywca, mimo braku rynków zby-
tu. Spowodowało to nagromadzenie się znacznych zapasów drobiu 
w  mroźniach i  wygenerowało wysokie straty. Sytuacja ta dotknę-
ła zwłaszcza te ubojnie, które nie tylko eksportowały drób, ale też 
współpracowały z sieciami gastronomicznymi typu KFC i Mc Do-
nald’s, odbierającymi od nich znaczne ilości drobiu.

Trudna sytuacja w ubojniach przełożyła się na ceny żywca i opła-
calność produkcji drobiu. Szczególnie odczuli to hodowcy, którzy nie-
dawno zainwestowali w budowę ferm i mają znaczne kredyty w ban-
ku. Do pogłębienia się tej sytuacji przyczyniły się też rosnące ceny pasz, 
stanowiące ok. 70% kosztów produkcji. Powodem tych podwyżek była 
wg wytwórni pasz niska podaż zbóż na rynku krajowym.

Ceny skupu żywca w 2020 r. wg biuletynu Ministerstwa Rolnictwa 

Mimo dość optymistycznych prognoz rozpędzony od kilku lat pociąg wzrostu produkcji 
drobiu musi zwolnić. Może się to okazać bolesne dla właścicieli ferm.

Henryk Bojar
henryk.bojar@modr.mazowsze.pl

Dynamika wzrostu produkcji drobiu w Polsce 
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Do pogłębienia się tej sytuacji przyczyniły się też rosnące ceny pasz, stanowiące ok. 70% kosztów 
produkcji. Powodem tych podwyżek była wg wytwórni pasz niska podaż zbóż na rynku krajowym. 

 

 

 

 

 

Ceny skupu żywca w 2020 r. wg biuletynu Ministerstwa Rolnictwa 

 

Wg danych Ministerstwa Rolnictwa spadek cen sprzedaży mięsa drobiowego – zarówno indyczego, 
jak i kurzego był znacznie wyższy od spadku cen żywca. Największy spadek cen dotyczył filetów z 
indyka, które są bardzo cenione w eksporcie. Część ubojni, nie chcąc drastycznie wstrzymywać 
wstawień piskląt na fermach oraz ograniczać produkcji, przejęła część jej kosztów. 

Porównanie aktualnych cen skupu i sprzedaży drobiu z zakładów drobiarskich (3-
9.08.2020 r.) z cenami w analogicznym okresie roku 2019 i ubiegłym tygodniem 
???. 

Towar 
  CENA [zł/kg]      OBROTY 

9.08.2020  2.08.2020  11.08.2019  Zmiana 
tygodniowa  Zmiana roczna  Zmiana 

tygodniowa 
Zmiana 
roczna 

    skup       
Kurczęta typu brojler  3,23  3,25  3,50  -0,4%  -7,7%  ↔  ↑ 
Indory  4,41  4,45  5,82  -1,0%  -24,3%  ↓  ↑ 
Indyczki  4,18  4,24  5,58  -1,2%  -25,0%  ↔  ↑ 
Kaczki typu brojler  4,20  4,34  4,59  -3,2%  -8,4%  ↑  ↓ 
           
Tuszki kurcząt 
patroszonych 65%  4,45  4,64  5,53  -4,1%  -19,6%  ↓  ↓ 
Ćwiartki z kurczaka  3,33  3,49  4,19  -4,4%  -20,5%  ↓  ↑ 
Filety z piersi kurczaka  11,91  11,94  13,58  -0,3%  -12,3%  ↑  ↓ 
Filety z piersi indyka  12,41  12,55  20,48  -1,1%  -39,4%  ↑  ↑ 
Skrzydła z indyka  4,43  4,68  5,72  -5,3%  -22,6%  ↓  ↑ 
Udźce z indyka  6,94  7,03  9,66  -1,3%  -28,2%  ↓  ↑ 
Podudzia z indyka  4,28  4,31  5,63  -0,6%  -24,0%  ↓  ↑ 
 Dane z biuletynu Ministerstwa Rolnictwa 

Co dalej z hodowlą drobiu?  
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Wg danych Ministerstwa Rolnictwa spadek cen sprzedaży mię-
sa drobiowego – zarówno indyczego, jak i kurzego był znacznie 
wyższy od spadku cen żywca. Największy spadek cen dotyczył 
filetów z  indyka, które są bardzo cenione w  eksporcie. Część 
ubojni, nie chcąc drastycznie wstrzymywać wstawień piskląt na 
fermach oraz ograniczać produkcji, przejęła część jej kosztów.

Co dalej z hodowlą drobiu? 

Wg Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz drugie półrocze 
tego roku będzie równie trudne dla hodowców drobiu jak pierw-
sze. Należy się spodziewać nie tylko znacznego spadku produkcji 
mięsa drobiowego, ale też jego eksportu. Nadzieją na poprawę 
sytuacji producentów drobiu jest informacja o lepszych zbiorach 
zbóż. Szacuje się zwiększenie plonów nawet o 40% w stosunku 
do roku ubiegłego. Powinno to wpłynąć na obniżkę cen paszy dla 
drobiu, stanowiącej znaczący udział w  kosztach produkcji (ok. 
70%). 

13 sierpnia 2020, wg informacji Głównego Inspektoratu We-
terynarii po upływie trzech miesięcy od likwidacji ostatniego 
ogniska ptasiej grypy, Polska uzyskała status kraju wolnego od 
grypy ptaków. Daje to nam szansę na unormowanie stosunków 
handlowych z wieloma krajami i uchylenie nałożonych sankcji.

Bardzo optymistyczne są też prognozy analityków Rabobanku, 
którzy przewidują, że jeśli zelżą ograniczenia w gastronomi i ho-
telarstwie, drugie półrocze tego roku będzie się charakteryzowało 
ożywieniem popytu na drób. Istotnym czynnikiem, wspierają-
cym wzrost tego popytu może też być spowolnienie gospodarcze 
w  skali globalnej. W  sytuacjach kryzysowych mięso drobiowe, 
należące do najtańszych źródeł białka, jest bowiem na pozycji 
wygranej. 

Wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej (dane z  maja 2020) dynamiczny rozwój ASF w  niektórych 
krajach może sprzyjać częściowej substytucji mięsa wieprzowego 
mięsem drobiowym. Polska nie wykorzystała tego w pierwszym 
półroczu tego roku z powodu ograniczeń w eksporcie do wielu 
krajów (w tym do Chin), związanych z  występowaniem ptasiej 
grypy na przełomie 2019/2020. IERiGŻ ocenia, że w 2020 r. pro-
dukcja mięsa drobiowego będzie o ok. 10% mniejsza niż w 2019 
roku i  wyniesie 2780 tys. ton, natomiast eksport zmniejszy się 
o  ok. 20% i  wyniesie 1150 tys. ton. Wynika z  tego, że tempo 
spadku eksportu będzie znacznie szybsze niż spadku produkcji, 
co może wpłynąć na wysokość cen na rynku krajowym, a  tym 
samym znacznie obniżyć i  tak już niską opłacalność produkcji 
drobiu.

Mimo tych dość optymistycznych prognoz niewątpliwie roz-
pędzony od kilku lat pociąg wzrostu produkcji drobiu musi zwol-
nić. Może się to okazać bolesne dla właścicieli ferm. W najbliższej 
perspektywie trudno sobie bowiem wyobrazić powrót do blisko 
50% eksportu, na którym opierała się rentowność w  produkcji 
drobiu. Pamiętajmy jednak, że eksport zależy od ogólnoświa-
towych trendów (i głębokości spowolnienia gospodarczego). 
W obecnej sytuacji, gdy wszystko może się zdarzyć, w niedługim 
czasie być może znowu ruszymy pełną parą z produkcją drobiu. 

Źródła:
1. Biuletyn Min. Rolnictwa. Rynek mięsa drobiowego. 3-9.08.2020 WORD. 
2. https://www.agrofakt.pl/produkcja-drobiu-w-polsce-2019/. 
3. https://www.agrofakt.pl/produkcja-drobiu-w-polsce-2020-z-nowym-rekordem-ktory-nie-
-cieszy/.
4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy instytut 
Badawczy. Biuletyn nr 57 – Rynek drobiu, stan i perspektywy.

Porównanie aktualnych cen skupu i sprzedaży drobiu z zakładów drobiarskich (3-9.08.2020 r.) z cenami w analogicznym okresie roku 2019.

Towar
CENA [zł/kg] OBROTY

9.08.2020 2.08.2020 11.08.2019 Zmiana 
tygodniowa

Zmiana 
roczna

Zmiana  
tygodniowa

Zmiana 
roczna

skup

Kurczęta typu brojler 3,23 3,25 3,50 -0,4% -7,7% ↔ ↑

Indory 4,41 4,45 5,82 -1,0% -24,3% ↓ ↑

Indyczki 4,18 4,24 5,58 -1,2% -25,0% ↔ ↑

Kaczki typu brojler 4,20 4,34 4,59 -3,2% -8,4% ↑ ↓

Tuszki kurcząt patroszo-
nych 65% 4,45 4,64 5,53 -4,1% -19,6% ↓ ↓

Ćwiartki z kurczaka 3,33 3,49 4,19 -4,4% -20,5% ↓ ↑

Filety z piersi kurczaka 11,91 11,94 13,58 -0,3% -12,3% ↑ ↓

Filety z piersi indyka 12,41 12,55 20,48 -1,1% -39,4% ↑ ↑

Skrzydła z indyka 4,43 4,68 5,72 -5,3% -22,6% ↓ ↑

Udźce z indyka 6,94 7,03 9,66 -1,3% -28,2% ↓ ↑

Podudzia z indyka 4,28 4,31 5,63 -0,6% -24,0% ↓ ↑

Dane z biuletynu Ministerstwa Rolnictwa
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Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskie-
go rolnictwa. Jest organizowany co 10 lat, a jego kolejna 
edycja odbywa się w tym roku od 1 września do 30 listo-

pada. O celach i organizacji spisu rozmawiamy z Agnieszką Aj-
dyn, Zastępcą Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

Obowiązkowi spisowemu w  Polsce podlega  około 1,5 mln 
gospodarstw rolnych. Na samym Mazowszu jest ich ponad 
250 tys. To zatem ogromne przedsięwzięcie pod względem 
organizacyjnym i logistycznym. Czy spis rolny jest naprawdę 
potrzebny? 

– Rolnictwo, o czym nie muszę przekonywać, ma fundamen-
talne znacznie dla każdego kraju. Ostatnie miesiące naznaczo-
ne epidemią przypomniały nam, jak ważne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego. Kondycja polskiego rolnictwa 
i perspektywy rozwoju są zatem ważne dla każdego z nas, nawet 
jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.

Przeprowadzenie spisu rolnego co 10 lat to obowiązek każ-
dego państwa UE. Wynika z potrzeby zebrania danych  porów-
nywalnych dla całej Unii w  podobnym okresie. Jest to ważne 
przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu 
dopłat dla rolników. 

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, 
że Powszechny Spis Rolny jako badanie obejmujące wszystkie 
gospodarstwa rolne w  kraju jest jedynym źródłem informacji 
pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, 
jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działal-
ności gospodarstw rolnych.
Rolnicy to ludzie mocno zapracowani, więc dodatkowy obo-
wiązek w postaci spisu mogą przyjąć niechętnie.

– Mamy świadomość, że spis jest pewną niedogodnością, dla-
tego podejmujemy szereg działań, aby był on jak najmniej ab-
sorbujący dla rolników. 

Po pierwsze, wybraliśmy możliwie najdogodniejszy ter-
min spisu. Rozpoczął się on 1 września i potrwa do 30 
listopada. Jest to zatem po żniwach i po zakończeniu naj-

bardziej intensywnych prac w gospodarstwie.  

Po drugie, stworzyliśmy możliwie funkcjonalny elektro-
niczny formularz spisowy. W  spisie rolnym jest sporo 
szczegółowych pytań, więc formularz musi być odpo-

wiednio rozbudowany. Projektując go staraliśmy się jednak, 
żeby był czytelny i  łatwy do wypełnienia samodzielnie przez 
rolnika. 

Po trzecie, udostępniliśmy metody spisowe umożliwiają-
ce dokonanie spisu w domu w wybranym przez rolnika 
momencie. Mam tu na myśli przede wszystkim samospis 

internetowy, ale też spis przez telefon. 
Spis przez Internet to w spisach powszechnych w Polsce nowe 
narzędzie. Jak bardzo liczycie na popularność tej metody? 

– Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach rozwiązania 
oparte na dostępie online to standard, dlatego polska statystyka 
publiczna od lat rozwija różnego rodzaju narzędzia internetowe. 
Bodźcem do jeszcze intensywniejszej pracy nad tego typu roz-
wiązaniami była też oczywiście epidemia koronawirusa. Uświa-

domiła nam jako statystykom, że musimy być przygotowani 
do prowadzenia spisów i cyklicznych badań statystycznych bez 
możliwości bezpośredniego kontaktu z respondentami.

Spis internetowy jest bezpieczny, nie wymaga kontaktu z oso-
bami z zewnątrz. Jest też najwygodniejszy – formularz można wy-
pełnić o wybranej, dogodnej dla osoby spisującej się, porze dnia.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce 
spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.
Pojawiają się głosy – zwłaszcza w  Internecie – wyrażające 
obawę czy wręcz niechęć do spisu: że to będzie jakaś kontrola 
lub inspekcja. Jak przekonałaby Pani rolników, że są to nie-
uzasadnione obawy? 

– Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw - nie będzie-
my zbierać danych, dotyczących ich majątku. Zapytamy wpraw-
dzie o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale o ich pro-
centowy udział, a nie o wartość. 

W spisie nie będzie też pytań o  zarobki rolników czy war-
tość przychodów. Zbierzemy tylko informacje o  wkładzie pra-
cy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej 
oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności 
pozarolniczej. Ale też poprosimy tu tylko o podanie informacji, 
jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z pro-
wadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy 
najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. 

W przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne pro-
duktów zapytamy, czy gospodarstwo rolne w  ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych i będziemy oczekiwać jedynie od-
powiedzi twierdzącej lub przeczącej.
W dzisiejszych czasach rośnie świadomość bezpieczeństwa 
danych osobowych, zwłaszcza w kontekście RODO. Czy pod-
czas spisu rolnego będą one odpowiednio zabezpieczone?

– Dane indywidualne i  adresowe, takie jak PESEL, adres za-
mieszkania użytkownika czy adres siedziby gospodarstwa rol-
nego są niezbędne do identyfikacji gospodarstwa rolnego i  są 
zbierane przy każdym spisie powszechnym, przy czym na etapie 
przetwarzania ulegają one anonimizacji. Tym samym informacje 
zebrane w spisie stają się rekordem, uniemożliwiającym ich przy-
porządkowanie do określonej osoby fizycznej czy konkretnego 
adresu.

Jeśli korzystamy z  takich danych, jak numer telefonu, to tylko 
dlatego, że są one niezbędne do nawiązania kontaktu z użytkow-
nikami gospodarstw rolnych w celu wypełnienia obowiązku spi-
sowego. Ponadto, w związku z epidemią COVID-19, dane te będą 
również niezbędne do przeprowadzania wywiadów telefonicznych 
w przypadku konieczności rezygnacji z wywiadów bezpośrednich, 
realizowanych przez rachmistrza pod wskazanym adresem. 

Zbierane przez rachmistrzów dane będą podlegały szczegól-
nej ochronie. Rachmistrzowie spisowi są zobowiązani do zacho-
wania i  przestrzegania  tajemnicy statystycznej, podobnie jak 
wszyscy pracownicy statystyki publicznej. Przed przystąpienia-
mi do prac spisowych, jeszcze w trakcie szkoleń, rachmistrzo-
wie są pouczani o  istocie tajemnicy statystycznej i  sankcjach 
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisa-

Rolniku, nie bój się spisu!



Wieś Mazowiecka, październik 2020

37

Wy wiad

rza spisowego składają pisemne przyrzeczenie, stanowiące po-
twierdzenie, że będą wykonywać swoje prace na rzecz statystyki 
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową staty-
styka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowają w tajemnicy wobec osób trzecich.
Skąd rolnicy dowiedzą się, że ciąży na nich obowiązek spi-
sowy?

– Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzymał list od 
Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list 
zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplika-
cji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu 
spisania się.
Pytania spisowe są szczegółowe, a  zakres tematów szeroki. 
Czy rolnik jest w stanie wypełnić formularz bez odpowied-
niego przygotowania?

– Wystarczy przygotować dokumenty, które dotyczą prowa-
dzonej działalności rolniczej i mieć je przy sobie podczas wy-
pełniania formularza. 

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i  liczba pytań 
będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik 
ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i  ma niewiele 
upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć 
na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżni-
cowanej strukturze produkcyjnej.
Jak wygląda organizacja spisu na poziomie gminy? Spis rolny 
to przedsięwzięcie ogólnokrajowe, ale dla rolników najważ-
niejszy jest szczebel lokalny.

– Zgadza się. Dlatego przy każdym urzędzie gminy/miasta 
powołano Gminne Biuro Spisowe. Biura są odpowiedzialne za 
sprawny przebieg spisu na swoim terenie. Będą też pierwszą li-
nią wsparcia dla rolników i rachmistrzów. 
Czy spis rolny ograniczy się do obszarów wiejskich? Bo 
w miastach chyba nie ma zbyt wielu rolników?  

– Pozory mogą mylić. Dla przykładu podam Warszawę – 
w stolicy mieszka prawie 9 tysięcy użytkowników gospodarstw 
rolnych. To znacząca liczba, nawet jeśli w skali całej populacji 
miasta to niewielki odsetek. 

Dlatego miasta Mazowsza – również te największe – są dla 
nas bardzo ważne. Prowadząc działania promocyjne, staramy 
się dotrzeć do użytkowników gospodarstw rolnych mieszkają-
cych w miastach i uświadamiać im, że oni także są zobowiązani 
do udziału w spisie.  
Jak wygląda promocja spisu na Mazowszu?

– Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję promującą spis, skie-
rowaną do wszystkich podmiotów ważnych dla powodzenia 
spisu rolnego. Kampanię informacyjną realizujemy za pośred-
nictwem: samorządów lokalnych, organizacji branżowych rol-
nictwa czy mediów lokalnych. 

Poza tym wykorzystujemy w  kampanii informacyjnej me-
dia społecznościowe, strony internetowe naszego urzędu, ale 
przede wszystkim urzędów gmin z  terenu naszego wojewódz-
twa. W  promocję spisu włącza się też coraz więcej instytucji 
regionalnych, izb, związków rolniczych i osób indywidualnych, 
pełniących rolę ambasadorów spisu rolnego w  regionie. Tych 
wszystkich którzy mają świadomość wagi Powszechnego Spisu 
Rolnego i którym rozwój rolnictwa na poziomie krajowym, ale 
też lokalnym leży na sercu. Poza tym w trakcie spisu będziemy 
organizowali wiele konkursów dla dzieci, młodzieży ale też sa-
mych rolników. 

Z tradycyjnych działań na terenie gmin pojawiły się plakaty 

spisowe, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym spis każdy 
z użytkowników gospodarstwa rolnego otrzymał wspomniany 
już przeze mnie list Prezesa GUS, informujący o prowadzonym 
badaniu rolnym, jego terminach, obowiązku uczestnictwa czy 
wreszcie metodach jego realizacji. 

Mam nadzieję, że dzięki podjętym działaniom i wspólnemu 
zaangażowaniu wielu osób i instytucji w regionie, wykazujących 
troskę o stan lokalnego rolnictwa, nie tylko dotrzemy z informa-
cją o spisie do każdego rolnika na Mazowszu, ale też w poczuciu 
obywatelskiego obowiązku zachęcimy ich do skorzystania z jed-
nej z kluczowych metod realizacji spisu – samodzielnego spisu 
przez Internet.
Gdzie szukać informacji o spisie rolnym?

– Informacji o przebiegu spisu w swojej gminie należy szu-
kać na stronach i  kontach społecznościowych urzędów miast 
i gmin. 

Polecam też uwadze konta społecznościowe Urzędu Staty-
stycznego. 
W jaki sposób zostaną zebrane dane spisowe i kiedy dowiemy 
się, jak wygląda polskie i mazowieckie rolnictwo? 

– Zebrane podczas spisu dane zostaną zapisane w specjalnej 
aplikacji, dostępnej tylko dla uprawnionych pracowników sta-
tystyki publicznej. Po zakończeniu spisu rolnego zebrane dane 
– już jako zagregowane liczby i wskaźniki – będą udostępniane 
na stronie internetowej oraz w publikacjach spisowych. 
W pierwszej kolejności poznamy  podstawowe wartości i wskaź-
niki. Następnie zostaną udostępnione bardziej złożone zesta-
wienia danych i pogłębione analizy regionalne.
Czego życzyć Pani i mazowieckim statystykom na czas spisu? 

– Chciałabym, żeby rolnicy podeszli do spisu rolnego ze świa-
domością, że ostatecznymi beneficjentami tego badania są oni 
sami i że wypełniając obowiązek spisowy nie robią tego dla sta-
tystyków, tylko dla samych siebie. Mam też nadzieję, że licznie 
wybiorą samospis internetowy jako najbezpieczniejszą i najwy-
godniejszą opcję. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE 
ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbie-
rane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe: 
1) samospis internetowy, 
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, 
powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego we wła-
ściwym urzędzie miasta lub gminy,
2) spis przez telefon, 
3) kontakt z rachmistrzem.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: 
https://spisrolny.gov.pl/ 
Konta społecznościowe Urzędu Statystycznego w Warszawie: 
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie 
https://twitter.com/Warszawa_STAT. 
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Kartka
ze
świata

Z wielu powodów nie sposób dokładnie określić liczby języków, 
które tam występują. Trudno chociażby dotrzeć do społeczności, 
które posługują się danym językiem czy dokładnie ustalić różnice 
między językiem a dialektem. Można jednak szacunkowo powie-
dzieć, że w  Ameryce Łacińskiej występuje 550–700 języków in-
diańskich, jak pokazują badania Archive of the Indigenous Langu-
ages of Latin America z lat 90. XX. Setki języków to wciąż ogromna 
liczba, jednak dawniej było ich zdecydowanie więcej. Język taíno, 
występujący m.in. na Hispanoli, Kubie czy Bahamach, zanikł już po 
kilkudziesięciu latach od przybycia tam kolonizatorów. W krajach 
takich jakich: Wenezuela, Surinam, Gujana czy Gujana Francuska 
języki rdzenne zachowały się bardzo licznie, a w samej Kolumbii 
odnotowuje się ich aż 65.  

Wśród języków indiańskich najczęściej używanym wśród 
rdzennych społeczeństw jest keczua. Posługuje się nim około 
8–10 mln osób, m.in. w: Peru, Boliwii, Kolumbii, Ekwadorze, 
Chile czy Argentynie. Kolejnym językiem jest guaraní paraguayo 
z 4 mln użytkowników głównie w Paragwaju, ale też w Argen-
tynie i Brazylii. Paragwaj jest jedynym przypadkiem w Ameryce 
Łacińskiej, gdzie język indiański guaraní paraguayo jest uznany 
za język urzędowy. Ajmara i náhuatl to kolejne języki, mające licz-
nych użytkowników, kolejno 2 mln oraz 1,4 mln. Nie wszystkie 
rdzenne języki mają się jednak tak dobrze. Istnieją i  takie, któ-
re mają zaledwie dwudziestu, a nawet dziesięciu użytkowników. 
Według źródeł sprzed ponad dwudziestu lat językami z rodziny 
tupí porozumiewało się wtedy zaledwie kilkadziesiąt osób. Młod-
sze pokolenia coraz częściej wolą posługiwać się bardziej popu-
larnymi językami narodowymi czy lokalnymi. 

Bogactwo bywa problemem 
Wielokulturowość, z którą wiąże się również mnogość języ-

ków, jest niestety dość dużym problemem – nie tylko obecnie, 
ale też w  przeszłości. Języki i  kultury społeczeństw regionu 
Ameryki Łacińskiej zaczęły być dyskryminowane już w czasach 

kolonizatorów. Choć náhuatl czy keczua zostały początkowo 
językami misji, to wraz z  coraz większym napływem Hiszpa-
nów i  Portugalczyków języki tubylców zaczęły być wypierane 
przez europejskie. Współcześnie niewiele się zmieniło, choć 
coraz częściej, dzięki przepisom zawartym w konstytucjach czy 
innych regulacjach prawnych, rdzennym językom jest przywra-
cany  znaczący status.  

Niewielka liczba użytkowników nie zawsze musi oznaczać 
zagrożenie dla danego języka. Niezwykle ważne jest tutaj podejście. 
Historyczna dyskryminacja bez wątpienia ma również wpływ na 
teraźniejszość i na to, w jaki sposób ludzie postrzegają swój język, 
kulturę czy siebie. W  jednych społecznościach mówienie rdzen-
nym językiem jest dumą i chętnie pielęgnowaną tradycją, w innych 
kolejne pokolenia posługują się nim coraz rzadziej. Tak jest cho-
ciażby z językiem kikapú w Meksyku, gdzie jego użytkownikami są 
głównie osoby starsze. Członkowie społeczności w średnim wieku 
posługują się już dwoma lub trzema językami, a najmłodsze poko-
lenie preferuje angielski czy hiszpański, rdzennego języka używa-
jąc jedynie w kontaktach z dziadkami. Są też przypadki, w których 
rdzenne społeczeństwa, np. Otomí czy Totonacos porzucają swój 
język na rzecz hiszpańskiego. Często tak radykalnym zmianom 
sprzyjają migracje oraz czynniki społeczne, polityczne czy ekono-
miczne.  

Dlaczego to takie ważne?
Obecnie jest podejmowanych coraz więcej prób ożywienia lub 

chociaż ocalenia języków rdzennych od ich całkowitego zapo-
mnienia. Bardzo duży nacisk kładzie się na edukację młodych 
pokoleń, które dzięki niej posługują się nawet kilkoma językami. 
Innym sposobem jest dokumentowanie danego języka poprzez 
jego możliwie jak najdokładniejsze spisywanie i  nagrywanie. 
Dlaczego jest to aż tak istotne? Ponieważ wraz z  zanikaniem 
języków zanikają też: różnorodność, możliwość patrzenia na 
świat z różnych perspektyw, tradycja oraz bogactwo kulturowe. 
Dr David Harrison zwraca również uwagę na to, że „różne języ-
ki przykładają wagę do różnych rzeczy”. Dotyczy to języków na 
całym świecie, a trafnym tego przykładem są Inuici, którzy mają 
aż około stu (!) określeń na różne rodzaje śniegu, który w innych 
częściach globu jest zwykle opisany zaledwie jednym słowem. 

Źródła: 
1. A. Kaganiec-Kamieńska, Zarys problematyki języków indiańskich w Ameryce Ła-
cińskiej, w: AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik analityczno-informacyjny NR 1 (79) 
2013, CESLA UW.
2. www.revistapueblos.org/blog/2014/12/06/la-importancia-de-las-comunidades-
-indigenas-sus-lenguas-y-culturas/.
3. www.polskieradio.pl/23/272/Artykul/173671,Klotnia-%E2%80%93-o-jeden-je-
zyk-mniej

Czy mówić  w swoim języku?
Jest prawie dwieście państw na świecie, natomiast języków nawet kilkadziesiąt razy więcej. 

Niektóre występują w kilku czy kilkunastu krajach, czego przykładem mogą być języki 
hiszpański i angielski czy francuski. W niektórych państwach mówi się nawet  

w kilkudziesięciu językach. Ich mnogość nie pozostawia wątpliwości, że ludzie na całym 
globie komunikują się na mnóstwo sposobów, a do najbogatszych językowo regionów świata 

należy Ameryka Łacińska. 

Monika Kuchnio
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Krzyżówka nr 9Krzyżówka nr 9
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 26 paź-
dzienika 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem 
„Krzyżówka nr 9".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7 - WAKACYJNA PRZYGODA.
Nagrody książkowe wylosował: Miłosz Figurski, gm. Jastrząb

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 7 - SIECZKARNIA-MASZYNA ROLNICZA 
SŁUŻĄCA DO CIĘCIA SŁOMY, KUKURYDZY NA SIECZKĘ..

Nagrody książkowe wylosował: Dominik Bogucki, gm. Boguty-Pianki
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
26 października 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem „Rebus 9".

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

Rebus 9

PYTANIA:
1. Kolega, kumpel
2. Zbierany na wykopkach
3. Pod nim nie zmokniesz
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Kącik
dla

dzieciKrzyżówka „Nr 9” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
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PYTANIA: 

1. Kolega, kumpel. 
2. Zbierany na wykopkach. 
3. Pod nim nie zmokniesz. 
4. Pomarańczowa w jesiennym ogrodzie. 
5. W piwnicy w słoikach. 
6. Owoc w żółtej skórce. 
7. Mieszkanie dla koni. 
8. Przeciwieństwo wady. 
9. Wieczorny posiłek. 
10. W nim jesienne przetwory. 
11. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie. 
12. Skrzydlaty "lekarz" drzew. 
13. Dzikie jesienią odlatują kluczami. 
14. Pachnący kwiat, stosowana przeciwko molom. 

 

4. Pomarańczowa w jesiennym ogrodzie
5. W piwnicy w słoikach
6. Owoc w żółtej skórce
7. Mieszkanie dla koni
8. Przeciwieństwo wady
9. Wieczorny posiłek
10. W nim jesienne przetwory
11. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie
12. Skrzydlaty "lekarz" drzew
13. Dzikie jesienią odlatują kluczami
14. Pachnący kwiat, stosowana przeciwko molom

 

 

 

dna  zapi_ski  Da_nie_  _ _biały  dzieciak  id  osoba  starszy 
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Hasło: na zapiecku dawniej sypiały dzieci i osoby starsze 

 

N  A    Z  A  P  I  E  C  K  U    D  A  W  N  I  E  J      S  Y  P  I  A  Ł  Y    D  Z  I  E  C  I    I    O  S  O  B  Y    S  T  A  R  S  Z  E 
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Innowacje

• internetowo na spisrolny.gov.pl 
• telefonicznie, dzwoniąc na infolinię 
  spisową pod numer 22 279 99 99

Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 

Potrzebujesz więcej informacji? 


