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Zasady spotkań z doradcami MODR na terenie województwa mazowieckiego

Informujemy, że zachowana zostaje możliwość bezpośredniego kontaktu doradców
MODR Warszawa z rolnikami na terenie województwa mazowieckiego po uprzednim  

telefonicznym zarezerwowaniu wizyty. 

Ze względu na ekspansję wirusa, MODR Warszawa dążąc do zminimalizowania możliwości 
rozprzestrzeniania się zakażeń, informuje, że bezpośrednie spotkania ROLNIK – DORADCA 
na terenie całego województwa mazowieckiego mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem 

niezbędnych i wymaganych w sytuacji pandemii zasad bezpieczeństwa, podanych 
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz przedstawicieli służby zdrowia: 

Pamiętajmy, że:
a/ przed wejściem na spotkanie należy odkazić ręce,   
b/ zachować bezpieczną odległość między osobami,

c/ stosować maseczki lub przyłbice jako środki ochrony nosa i ust,
d/ nie narażać innych osób na zakażenie, jeśli mamy objawy przeziębienia 

lub/i podwyższoną temperaturę ciała.   

Dbając o nasze zdrowie, dbamy o życie innych osób!
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Środowisko

Od kilku dziesięcioleci na terenie naszego kraju obserwuje 
się zanikanie naturalnych małych zbiorników wodnych 
w zlewniach rolniczych. Przyczyn tego zjawiska jest wie-

le i  są one najczęściej spowodowane działaniami technicznymi 
człowieka, tj.: urbanizacja, budownictwo i  intensywne rolnictwo. 
Znaczna część naturalnych zbiorników wodnych uległa zniszczeniu 
na skutek stosowania melioracji odwadniających oraz samoistnego 
wysychania pod wpływem postępujących zmian klimatycznych, 
spowodowanych globalnym ociepleniem. Również postępująca 
intensyfikacja rolnictwa i  urbanizacja terenów rolniczych spo-
wodowały znaczne zmiany w otaczającym środowisku. Ich skut-
kiem są przede wszystkim zmiany obiegu wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz pogorszenie właściwości fizykochemicznych 
i biologicznych uprawnej warstwy gleby. Badania wielu naukow-
ców [Gutry-Korycka i in. 2003; UNESCO, 2012] potwierdzają, że 
skutkiem zanikania małych zbiorników wodnych z krajobrazu jest 
przyspieszenie obiegu materii i wody w zlewniach. Problem ten jest 
niezwykle istotny również z powodu niekorzystnego bilansu zaso-
bów wodnych w naszym kraju na tle innych państw UE. Według 
EUROSTATU (2019) na jednego mieszkańca Polski na rok średnio 
przypadało 1566 m3 wody, a na mieszkańca UE 4560 m3 wody. 

Skutkami niedoboru wód, spowodowanego niedostateczną 
ilością opadów atmosferycznych w ostatnich latach, są: obniża-
nie poziomu wód gruntowych, przesuszenie gleby oraz siedlisk 

przyrodniczych, zanikanie różnorodności biologicznej, wzrost 
zagrożenia pożarowego, a także obniżenie plonów w rolnictwie.
 
Rola zbiorników wodnych w rolnictwie 
i ochronie środowiska 

Zbiorniki wodne mogą spełniać wiele ważnych funkcji zarów-
no dla samej przyrody, jak i dla potrzeb ludzi, gdyż: 
- spowalniają odpływ wód rzecznych i mogą przeciwdziałać 
skutkom fali powodziowej, 
- ograniczają skutki suszy na terenach rolniczych dzięki podnie-
sieniu poziomu wód gruntowych, 
- wpływają na zwiększenie różnorodności biologicznej,
- sprzyjają zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych 
(tj. kąpieliska) oraz gospodarczych (stawy rybne, poidła dla 
zwierząt dzikich i gospodarskich), 
- poprawiają warunki mikroklimatyczne otoczenia, 

- zwiększają urozmaicenie krajobrazu lokalnego i  wpływają na 
podniesienie walorów krajobrazowych, 
- poprawiają jakości wód powierzchniowych poprzez zatrzymy-
wanie składników biogennych (azot, fosfor) z nawozów stosowa-
nych w rolnictwie. 

Ochrona zbiorników wodnych, zwłaszcza w krajobrazie rolni-
czym, może przynieść wiele korzyści rolnikowi oraz środowisku, 
również. z  powodu poprawy ich jakości. Stosowanie wysokich 
dawek nawozów może sprzyjać zanieczyszczeniu i  eutrofiza-
cji wód powierzchniowych (proces polegający na nadmiernym 
użyźnieniu zbiorników wodnych składnikami nawozowymi, 
głównie azotem i fosforem). 

Nadmiar tych składników mineralnych może przyczynić się do 
intensywnego rozwoju glonów, odpowiedzialnych za zamieranie 
życia biologicznego (tzw. pustynnienie dna). 

Czym jest mała retencja wodna (MRW)?

W celu poprawy warunków środowiskowych, zwłaszcza na te-
renach rolniczych, w wielu krajach podjęto działania polegające 
na ochronie istniejących zbiorników wodnych i terenów podmo-
kłych i w tym celu coraz częściej stosuje się zabiegi, polegające na 
regeneracji i odtworzeniu zbiorników wodnych, tj.: oczka wodne, 
mokradła, tereny zalewowe. Mała retencja wodna to lokalne gro-

madzenie wody w niewielkich zbiornikach oraz spowolnienie jej 
odpływu. Działanie to ma na celu poprawę nawodnienia gruntu 
oraz podniesienie poziomu wód gruntowych, dzięki czemu moż-
na zwiększyć plonowanie roślin uprawnych. 

Opracowała: 
Dr hab. Irena Burzyńska

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Instytut Badawczy Leśnictwa 

w Sękocinie Starym
Źródła:
1. EUROSTAT, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1182.pdf 
2. Gutry-Korycka M., Nowicka B, Soczyńska U. (red.), Rola zdolności retencyjnej 
zlewni w kształtowaniu przepływów powodziowych. UW Warszawa 2003.
3. Mioduszewski W., Formy małej retencji i  warunki jej wdrażania. Informacje 
Naukowe i Techniczne. 1:12-18. 1997.
4. Mioduszewski W., Okruszko T., Protection of natural wetlands – the examples of 
conflicts. Journal of Water and Land Development. No. 16:34-39. 2012.
5. UNESCO, Managing Water under Uncertainty and Risk. The United Nations 
World Water Development Report 4. 2012.

Małe naturalne zbiorniki wodne przez wiele lat były niedoceniane. Traktowano je jako tereny 
bezużyteczne lub odłogi. Dzięki temu na przestrzeni kilku dziesięcioleci zlikwidowano 
w naszym kraju wiele takich zbiorników, zamieniając je na grunty o zróżnicowanym 
użytkowaniu. Aktualnie w krajach EU zaczęto doceniać ich rolę w ochronie przyrody,  

a zwłaszcza kształtowaniu różnorodności biologicznej fauny i flory oraz w przeciwdziałaniu 
niekorzystnym skutkom suszy. 

Małe zbiorniki w krajobrazie rolniczym
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Konkurs AgroLiga ma na celu wyłonienie i promowanie najlep-
szych polskich rolników oraz najprężniej działających polskich 
firm związanych z rolnictwem. Najpierw są przeprowadzane eli-
minacje wojewódzkie (na terenie województwa mazowieckiego 
organizacją tego etapu zajmował się Mazowiecki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie), a wyłonieni w nich 
mistrzowie mają szansę zdobyć tytuły mistrza kraju w kategorii 
ROLNIK i FIRMA. 

Wśród uczestników seminarium znaleźli się: rolnicy, doradcy 
oraz przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, w tym lau-
reaci z  poprzednich lat konkursu AgroLiga. Wydarzenie odby-
ło się w ramach operacji „Konkurs AgroLiga 2020 i 2021 – etap 
wojewódzki”, realizowanej w ramach dwuletniego planu opera-
cyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 

przez konsorcjum pięciu wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego: lidera – zachodniopomorskiego z siedzibą w Barzko-
wicach oraz mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, podlaskiego 
z  siedzibą w  Szepietowie, warmińsko-mazurskiego z  Olsztyna, 
kujawsko-pomorskiego z Minikowa. Wszyscy goście mieli okazję 
zapoznać się z  prezentacją, przedstawiającą sylwetki laureatów 
AgroLigi z województw partnerskich.        

Goście wysłuchali wykładu dr. hab. Szczepana Figiela, profe-
sora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat: „Zarzą-
dzanie rozwojem w  sektorze rolnym – wzrost konkurencyjno-
ści, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie” i obejrzeli 
film, którego bohaterami było 12 laureatów konkursu AgroLiga 
2020 z województwa mazowieckiego. Uczestnicy podziwiali kre-
atywnych i konsekwentnie realizujących swoje plany gospodarzy 

Wybrano najlepszych na Mazowszu!
25 września w Przypkach w gminie Tarczyn, podczas plenerowego seminarium, 

podsumowującego etap wojewódzki konkursu AgroLiga 2020 na Mazowszu, poznaliśmy 
zwycięzców oraz laureatów tegorocznej edycji – ludzi z pasją, dążących do innowacji, którzy 

z zamiłowaniem realizują się w branży rolniczej. To już 28. edycja konkursu.

Magdalena Kowalewska
magda.kowalewska@modr.mazowsze.pl

Laureaci konkursu AgroLiga 2020
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i menagerów oraz ich nowoczesne gospodarstwa, otwarte na in-
nowacyjność w każdej dziedzinie. 
Tytuł mistrza województwa mazowieckiego konkursu AgroLiga 
2020 w kategorii ROLNICY otrzymali Państwo Monika i Piotr 
Wójcik, prowadzący gospodarstwo szkółkarskie „Green Park” 
w Osuchowie (powiat żyrardowski, gmina Mszczonów). 

W szkółce jest produkowanych ok. 33.000 szt. z  1 ha roślin 
ozdobnych gruntowych oraz 80.000 sztuk roślin doniczkowa-

nych. Uprawa jest także prowadzona w  nowoczesnych blokach 
foliowych o łącznej powierzchni 0,8 ha, wyposażonych w kom-
puter sterujący: wietrzeniem, cieniowaniem, wilgotnością oraz 
nawożeniem. Gospodarstwo dysponuje chłodnią z kontrolowaną 
atmosferą na owoce oraz halą z linią doniczkującą i pomieszcze-
niami dla pracowników. Gospodarstwo prowadzi głównie sprze-
daż hurtową, a odbiorcami są kontrahenci w kraju oraz zagranicą.
Tytuł wicemistrza województwa mazowieckiego konkursu 
AgroLiga 2020 w kategorii ROLNICY otrzymał pan Emil Wro‑
tek – właściciel 10-hektarowego gospodarstwa sadowniczego, 
położonego w  Jaroszowej Woli (powiat piaseczyński, gmina 
Prażmów). 

Gospodarstwo specjalizuje się w  nowoczesnej uprawie grusz 
i jabłoni. Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym w sadzie 
jest metoda prowadzenia grusz w systemie czteroprzewodniko-
wym – z drzewka są wyprowadzane cztery przewodniki umoco-

wane do palików i porozginane na boki. Wpływa to bezpośred-
nio na wydajność; z 1 ha grusz na najstarszych drzewach rolnik 

otrzymuje ok. 55 ton z ha, na młodszych, wprowadzanych obec-
nie, 60 ton. 
Laureaci województwa mazowieckiego AgroLiga 2020 w kate-
gorii ROLNICY: 
• Dariusz Myzia (gm. Bulkowo, powiat płocki) – nowoczesne 
i rodzinne gospodarstwo o łącznej powierzchni ok. 90 ha, specja-
lizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej, 
głównie: rzepaku, pszenicy, kukurydzy i buraków cukrowych.
• Paweł Pałuba (gm. Teresin, powiat sochaczewski) – produkcja 
roślinna na powierzchni ok. 90 ha – głównie: pszenica, rzepak 
i kukurydza. Nowoczesne zaplecze technologiczne, w tym m.in. 
baza suszarniczo-magazynowa.
• Anna i Marek Małkiewicz (gm. Serock, powiat legionowski) – 
gospodarstwo specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, ale 
także produkcji roślinnej – głównie zboża oraz sad śliwowy. 
• Klaudiusz Koczkodan (gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki) – go-
spodarstwo z hodowlą bydła mlecznego, niezależne od produk-
tów GMO. Gospodarstwo samowystarczalne pod kątem pasz ob-
jętościowych. 
• Sylwester Olejniczak (gm. Gąbin, powiat płocki) – gospodarstwo 
prowadzi produkcję trzody chlewnej oraz produkcję truskawek.
• Grzegorz Kmiołek (gm. Tłuszcz, powiat wołomiński) – gospo-
darstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego.
Tytuł mistrza województwa mazowieckiego konkursu AgroLiga 
2020 w kategorii FIRMA otrzymała firma „ROLMECH Płońsk” 
– gmina i powiat płoński, prowadzona przez Jana Różańskiego 
i synów Piotra i Jarosława.  

Przedsiębiorstwo z ponad 30-letnią tradycją zajmuje się sprze-
dażą maszyn rolniczych i komunalnych. W swojej ofercie ma cią-
gniki marki Zetor i Kubota oraz maszyny rolnicze marek: McHa-
le, Pottinger, Unia Group Krakowiak, Zasław, Wielton i  inne. 
Działalność ROLMECH jest obecnie prowadzona w sześciu lo-

kalizacjach. Firma zajmuje się oprócz sprzedaży maszyn także 
serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. We wszystkich sie-
dzibach są prowadzone sklepy ze sprzedażą części zamiennych. 
Obecnie w firmie jest zatrudnionych 70 pracowników. 
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Tytuł wicemistrza województwa mazowieckiego konkursu 
AgroLiga 2020 w  kategorii FIRMA otrzymała „Gospoda pod 
Kasztanem” Anny i Marka Zbyszyńskich z Fijałkowa w powie-
cie przasnyskim. 

Właściciele prowadzą przedsiębiorstwo, zajmujące się usługa-
mi hotelowymi i  eventowymi. Urokliwy obiekt znajduje się na 
terenie Puszczy Zielonej, która ma niespotykane walory przy-
rodnicze. Przybyli goście mogą skorzystać z noclegu w gościńcu, 
wziąć udział w ogniskach i grillach, a przede wszystkim obcować 
z naturą. Posiłki w większości są przygotowywane na bazie pro-
duktów z lokalnych zasobów oraz produktów, wytwarzanych we 
własnym ogrodzie. 
Laureaci województwa mazowieckiego AgroLiga 2020 w kate-
gorii FIRMA: 
• Tomasz Wróbel (gm. Iłża, powiat radomski) – 60 ha gospodar-
stwo wyposażone w nowoczesny park maszynowy, specjalizują-
ce się w produkcji roślinnej, głównie: zboża, rzepak, kukurydza. 
Działalność pozarolnicza w zakresie usług dla rolnictwa.
• „EKO-PARK” Ewa i Cezary Rosa (gm. Tłuszcz, powiat woło-
miński) – firma ogrodnicza, świadcząca usługi dla klientów indy-
widualnych oraz instytucji. W ramach działalności funkcjonują 
także sklep oraz szkółka krzewów i roślin ozdobnych.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Wszystkim mistrzom oraz laureatom życzymy pomyślności 
i zrealizowania najśmielszych planów!
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MODR 
Oddział
Bielice

Pogoda była wietrzna, ale stabilna 
i  słoneczna – jak określiłby meteorolog. 
Transmisją zajęła się Telewizja Mazowsza 
Zachodniego z  zespołem pod kierownic-
twem Grzegorza Nowakowskiego.

Relacja zaczęła się od godziny 12.00, we-
dług ściśle rozpisanego scenariusza. W na-
miocie zaaranżowano studio, a stół bogato 
zastawiony produktami z kukurydzy przy-
gotowała Jadwiga Banaszek.

W bezpośredniej relacji przestawiono 
zbiory kombajnem z  poletek doświad-
czalnych, monitorowano wielkość i jakość 
plonu oraz  bezpośrednio komentowano 
wyniki.

Aby przybliżyć bieżące zagadnienia do-
tyczące uprawy kukurydzy, wykłady za-
prezentowali:

dr inż. Roman Warzecha, kierownik 
Pracowni Kukurydzy i  Pszenżyta IHAR-
-PIB Radzików zaprezentował program 
promocyjny nt. Uprawa i  wykorzystanie 
ziarna kukurydzy do celów spożywczych  
- sfinansowany z Funduszu Promocji Ziar-
na Zbóż i Przetworów Zbożowych;

dr hab. Wojciech Stępień z Katedry Gle-
boznawstwa SGGW omówił potrzeby po-
karmowe kukurydzy;

dr inż. Akadiusz Artyszak z  Wydziału 
Rolnictwa i Biologii - Katedra Agronomii 
SGGW promował studia na uczelni, która 
ma ponad 200-letnią tradycję i  najlepszy 
wydział rolniczy w Polsce;

dr inż. Piotr Ochodzki z IHAR-PIB Ra-
dzików przestawił problem mykotoksyn 
w ziarnie kukurydzy i zbóż.

Charakter wydarzenia umilały występy 
zespołu ludowego im. Cecylii Milczarek 
Grzybowianki & Grzybowiacy z  gminy 

Słubice, wieloletni bywalcy Dni Kukury‑
dzy w Skrzelewie. 

Głos zabrali przedstawiciele firm pra-
cujących na rzecz rolnictwa, Witold Ko-
narski - wiceprezes Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, dyrektorzy ośrodków doradz-
twa: Włodzimierz Lewandowski - zastęp-
ca dyrektora ŁODR i  Krzysztof Szumski 
- dyrektor MODR Oddział Bielice, który 
zachęcał gości do korzystania ze strony  
www.mazowieckiebazarek.pl, aby dokony-
wać zakupów bezpośrednio od producen-
tów. Na poletkach firmy branżowe zapre-
zentowały 86 odmian kukurydzy, z czego 
14 z  nich skoszono, a  wyniki podano do 
publicznej wiadomości.

Komitet organizacyjny wsparł finanso-
wo leczenie Zuzanny Pauliny Góralczyk.

Tadeusz Szymańczak – przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Dni Kukury-
dzy podziękował wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w realizację tego wydarzenia.

W pierwszą niedzielę października odbyły się Dni Kukurydzy w Skrzelewie. Tym razem  
impreza odbyła się w innej formule niż w latach poprzednich. Sylwia Szymańczak  

- kierownik produkcji i Tadeusz Szymańczak - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,  
biorąc pod uwagę obecne warunki, zdecydowali się po raz pierwszy na formułę online, 

prosto z pól w Skrzelewie. 

tekst: Krzysztof Szumski
krzysztof.szumski@modr.mazowsze.pl

zdjęcia: Anna Palasik, Krzysztof Szumski
anna.palasik@modr.mazowsze.pl

Skrzelew - Dni Kukurydzy online

Prezentacja odmian kukurydzy

Wykład prof. Wojciecha Stępnia z SGGW
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Nasze łąki i pastwiska są skarbnicą leków, przynoszących ulgę w różnych 
dolegliwościach. Poznajmy właściwości koniczyny białej.

Grażyna Adamczyk
grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

Zioła z   łąki

Koniczyna biała

8

MODR 
Oddział
Bielice



Wieś Mazowiecka, listopad 2020

Koniczyna biała (Trifolium repens L.) – bli-
ska krewna koniczyny czerwonej (łąkowej)  
– znana jest ze swoich leczniczych właściwości 
już od czasów św. Hildegardy z Bingen. 

Jest rośliną wieloletnią, mającą 20–30 cm 
wysokości. Potocznie nazywa się ją dzięcie-
liną białą lub dzięcieliną. Należy do rodziny 
bobowatych. Dzięki symbiozie z  bakteriami 
azotowymi ma zdolność kumulowania azotu 
zaczerpniętego z atmosfery. Liście koniczyny 
białej są trójlistkowe, zaopatrzone w  długie 
ogonki o jasnych przebarwieniach. 

Koniczyna biała tworzy kwiatostan w posta-
ci główki o kwiatach białawych i kremowobia-
łych, często z odcieniem jasnego różu. Kwitnie 
nieprzerwanie od maja do września. Gdy lato 
jest zbyt upalne i  suche, przerywa na krótko 
swoje kwitnienie. 

Koniczyna biała jest cenną rośliną miodo-
dajną. Jej kwiaty wydzielają miodową woń, 
dzięki czemu są bardzo chętnie oblatywane 
przez pszczoły. 

Rozsiewa się na znacznym obszarze, dzięki 
zjadającym ją zwierzętom. Jej nasiona, prze-
chodząc przez przewód pokarmowy zwierząt, 
nie tracą bowiem zdolności kiełkowania. 

Najczęściej koniczynę białą znajdziemy na 
pastwiskach, łąkach, zieleńcach i  w słonecz-
nych parkach. Jest także spotykana w dużych 
ogrodach, przychaciach, rumowiskach, mie-
dzach, rzadko na słonecznych polanach le-
śnych czy skrajach lasów. Bywa też wysiewana 
jako roślina pastewna. 

Warto pamiętać, że na pastwiskach i łąkach 
można też spotkać koniczynę białoróżową, 
zwaną koniczyną szwedzką. Odróżnienie jej 
od białej nie jest trudne, bowiem tworzy ona 
znacznie więcej pędów, a  jej liście są pozba-
wione białego przebarwienia, mają wyraźne 
unerwienie i tzw. żabki na brzegu. 

Wartości lecznicze ma część nadziemna ko-
niczyny białej – ziele oraz kwiatostany, zwane 
dla potrzeb zielarstwa kwiatami. Ziele naj-
lepiej ścinać kosą, sierpem lub nożem, kiedy 
roślina jest na początku kwitnienia lub w jego 
pełni. Kwiatostany natomiast uszczykuje się, 
gdy 1/3 kwiatów jest rozwinięta, a reszta znaj-
duje się w pączkach. Przeczekanie zbiorów do 
czasu, gdy wszystkie kwiaty będą rozwinięte, 
może sprawić, że podczas suszenia kwiaty 
szybko staną się brązowe. Zarówno ziele, jak 
i  kwiatostany powinny być rozłożone cienką 
warstwą i suszone w przewiewnych, koniecz-
nie zacienionych pomieszczeniach. 

Skład chemiczny koniczyny białej i łąkowej 
(czerwonej) znacznie się różni. Koniczyna 
biała jest bogata przede wszystkim we flawo-
noidy. Ponadto zawiera: olejki lotne, witaminy 
C, E i B12, a także pierwiastki organiczne. Jest 
ceniona w leczeniu postępującym oraz zasta-

rzałym reumatyzmie i  artretyzmie. Pomaga usunąć 
zalegające złogi kwasu moczowego, działa przeciwza-
palnie i  przeciwbólowo. Pobudza pracę nerek i  po-
maga w  likwidowaniu nadmiaru wody wywołującej 
obrzęki. Ponadto odtruwa organizm z toksyn i metali 
ciężkich. Ma także działanie immunostymulujące, 
aktywizujące siły odpornościowe organizmu. Leczy 
biegunkę i  nieżyt żołądka. Warto ją wykorzystywać 
w leczeniu przeziębienia. Ułatwia odksztuszanie wy-
dzieliny zalegającej w  oskrzelach i  gardle. Najlepiej 
sprawdza się syrop z  jej kwiatów lub miód koniczy-
nowy.

Czysty miód koniczynowy jest trudny do zdobycia, 
dość szybko się krystalizuje i może być przechowywa-
ny bez uszczerbku na właściwościach i smaku do 2-3 
lat. Ma jasnosłomkowy kolor i aromat, zbliżony do za-
pachu świeżych kwiatów koniczyny białej. W smaku 
jest łagodny, ale i wyrazisty. Według źródeł pszczelar-
skich z 1 ha upraw koniczyny białej pszczoły w ciągu 
lata są w stanie zebrać tyle nektaru, by wystarczyło do 
wytworzenia do 100 (czasem więcej) kg miodu. Miód 
koniczynowy ma cenne walory lecznicze. Jego spoży-
wanie jest zalecane przy: bólach reumatycznych, ar-
tretycznych, nerwobólach kręgosłupa, słabych bólach 
głowy – np. tych spowodowanych przeziębieniem. 
Wykazuje też działanie napotne i  przeciwzapalne. 
Bywa niezastąpiony w  przeziębieniach i  grypie, po-
dobnie jak miód lipowy. Wzmacnia organizm i przy-
wraca siły po długotrwałych chorobach. 

Syrop z kwiatów koniczyny białej

Składniki: świeże kwiatostany koniczyny białej, ze‑
brane w  stadium, gdy ok. 1/3 kwiatów jest rozwi‑
nięta, 750 szt., cukier trzcinowy 0,5 kg (podzielić na 
7 dni), miód pszczeli (najlepiej lipowy, leśny lub spa‑
dziowy z drzew iglastych) ‑ ok. 0,3–0,4 litra.

Przygotowanie: kwiatostany, zebrane w  słoneczny 
dzień, najlepiej w  godzinach rannych, należy drob-
no posiekać i umieścić w wyparzonym słoiku. Każdą 
z warstw przesypać sporą ilością cukru i mocno ubić 
drewnianą pałką. Do słoja wlać gorącą wodę (na 2-li-
trowy słój ok. 1 szklanki). Słój zawinąć w szary papier 
i  wystawić na intensywne słońce. Przez 7  dni masę 
codziennie ubijać i  zasypywać kolejną warstwą cu-
kru. Po 2–3 tygodniach syrop odcedzić przez czystą 
gazę i dodać miód pszczeli, by uzyskał odpowiednią 
gęstość. Syrop przechowywać w wyparzonym, szczel-
nym słoju, zawsze w lodówce. 
Stosowanie: dorośli po 1  łyżce 2–3 razy dziennie, 
dzieci po 1 łyżeczce do 3 razy dziennie. 

Źródła: 
1. Nowak Zbigniew T., Zioła z Polskich łąk. Wydawnictwo AA. Kra-
ków 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., Weglan Z., Lecznicze rośliny dziko rosnące. 
CDR w Brwinowie, Oddział w Radomiu 2005.
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Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Jeśli masz objawy, takie jak:
• duszność,
• stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
• objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub 
skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 mogą być również:
• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemio-
logicznej;
• własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem 
zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze 
określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym po-
zorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy tak-
sówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z  osobą zakażoną koronawirusem lub 
chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej i powiadom o tym. Otrzymasz informację, jak masz dalej 
postępować.
Zasady zlecania testów na koronawirusa
Pacjent jest samodzielny i ma objawy

Jak wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez 
lekarza POZ dla pacjenta samodzielnego, który ma objawy, cha-
rakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata 
węchu lub smaku? 

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobi-
stej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2. roku życia porada 
ma zawsze formę osobistą.

Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunka-
mi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

chorób zakaź-
nych, powo-

d u j ą c y c h 
powstanie 
obowiązku 

hospitalizacji, 
izolacji lub izola-

cji w warunkach do-
mowych – tj. stwierdzone 

i udokumentowane kliniczne obja-
wy tej choroby.
Jeśli pacjent ma takie objawy, wtedy lekarz 

podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabi-
net.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o  mobilnych 
punktach pobrań, tzw. drive thru, w których można wykonać ba-
danie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania trans-
portu publicznego).

Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-
-CoV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabine-
towym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.

Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samo-
chodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie. 
Lista punktów jest dostępna na stronie: https://www.pacjent.gov.
pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Pacjent musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PE-
SEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zosta-
nie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID-19. 
Informacja o  wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu. 
Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta 
w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP, dostęp-
nym dla Wojewódzkich i  Powiatowych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta 
o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje także infor-
mację do szpitala z oddziałem zakaźnym o skierowaniu pacjenta 
z potwierdzonym COVID-19.
Pacjent nie jest samodzielny, co wtedy?

Nieco inaczej wygląda zlecenie badania przez lekarza POZ 
u pacjenta niesamodzielnego, który spełnia kryteria zlecenia te-
stu podczas teleporady, czyli ma objawy choroby COVID-19.

Gdy pacjent nie może się samodzielnie udać do drive thru, 
lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z  Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i  przekazuje informacje 
o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu 
i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.

Później lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z  podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie ga-
binetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.

Informacja o wyniku testu jest widoczna dla pacjenta w Inter-
netowym Koncie Pacjenta oraz w systemie dostępnym dla Wo-
jewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje le-
karza POZ o wyniku badania, a lekarz rodzinny pacjenta o wyni-
ku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/
obserwacyjno-zakaźnego. Tam zapada decyzja o:

Jak prognozują epidemiolodzy, w listopadzie i w grudniu pandemia wyraźnie przyspieszy, 
czego efektem będzie dynamiczny przyrost zakażeń i zachorowań na COVID-19. Dlatego tak 

ważna jest mobilizacja całego społeczeństwa i przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych.

Koronawirus – co trzeba wiedzieć?

Monika Mikołajczuk
monika.mikołajczuk@modr.mazowsze.pl
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1. przyjęciu do szpitala,
2. rozpoczęciu izolacji w izolatorium,
3. rozpoczęciu izolacji domowej.
Zlecenie testu dla pacjenta samodzielnego, 
który nie ma pełnych objawów

Gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami 
infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących go do 
skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, wtedy umawia 
następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi obja-
wów, spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku 
SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.

Gdy lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do skierowania 
na to badanie, zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.
pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru, w których 
można wykonać badanie.

Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może 
(jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku 
SARS-CoV-2.
Co się dzieje, gdy pacjent dowie się w domu, 
że ma pozytywny wynik testu?

Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje 
go do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli pacjent jest samodzielny, udaje się do szpitala własnym 
środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z  innymi 
osobami). Następnie pacjent udaje się do wyznaczonego przez 
szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), 
gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania.

Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego 
miejsca, w którym pacjent czeka na badanie lekarskie. Lekarz decydu-
je o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub 
skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz 
decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).

Jeśli pacjent zostanie skierowany do izolatorium, pozostaje pod 
opieką lekarza szpitala.

Pacjent, który został skierowany do odbycia izolacji domo-
wej, pozostaje pod opieką lekarza POZ, który dzwoni wówczas 
do pacjenta w 8.-10. dobie, aby uzyskać informacje o stanie jego 
zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy w ocenie leka-
rza kwalifikujące go do wydłużenia czasu izolacji, zostaje auto-
matycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu.

Gdy u  pacjenta wystąpiły takie objawy, lekarz POZ określa 
dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.

Gdyby wystąpiły objawy, wskazujące na zagrożenie zdrowia lub 
życia, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i poinfor-
mować dyspozytora medycznego, że chory przebywa w  izolacji 
domowej.
Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś...
… jest objęty kwarantanną

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osoba-
mi zakażonymi lub podejrzanymi o  zakażenie koronawirusem. 
Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wra-
cających z zagranicy.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone 
od dnia ostatniego kontaktu z  zakażonym lub od dnia powro-
tu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na 
spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności 
obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, 
samemu nie mając objawów.
Nikomu nie wolno do niego przychodzić!

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się: gorączka, 

kaszel, problemy z oddychaniem, powinien bezzwłocznie telefo-
nicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgło-
sić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obser-
wacyjno-zakaźnego szpitala.

Jeśli wraca z zagranicy i nie ma możliwości odbywania kwaran-
tanny w domu, będzie ją odbywać we wskazanym przez służby 
ośrodku (informację uzyska podczas przekraczania granicy).
… jest objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosi-
ciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. W takiej sytuacji, 
gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, 
na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumie-
niu z  pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemio-
logicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie 
towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie 
mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 
nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa 
z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste my-
cie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust 

Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Mo-
żesz to zrobić za pomocą: maseczki jednorazowej, maseczki ma-
teriałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy sie-
bie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą 
chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Lista szpitali zakaźnych w województwie mazowieckim
1. Ostrołęka, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Jó-
zefa Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A, 29 765 12 63, 29 765 
12 54, 29 765 21 18
2. Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa 
Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 48 361 52 20
3. Siedlce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej ul. Starowiejska 15, 25 632 20 61 do 68 wew. 213
4. Kozienice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, al. W. Sikorskiego 10, 48 679 72 89,  
48 679 97 96
5. Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 2, 23 673 02 77
6. Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19,  
24 364 68 71, 24 364 64 03
7. Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37,  
22 335 52 61
8. Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 
128, 261 817 519, 810 80 89
9. Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Woło-
ska 137, 22 508 20 00
10. Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpi-
tal Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warsza-
wie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 22 317 92 31

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowe-
go Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Polska hodowla gęsi bazuje przede wszyst-
kim na eksporcie na rynki zagraniczne, 
a  jednym z  głównych odbiorców wypro-
dukowanej u  nas gęsiny są Niemcy. Mięso 
z gęsi jest bardzo zdrowie i zalecane osobom 
chorym na Alzheimera oraz cierpiącym na 
schorzenia dermatologiczne i reumatyczne. 

Hodowla gęsi jest źródłem najwyższej 
jakości puchu, a  polski eksport może po-
chwalić się bardzo dużym uznaniem na 
świecie. Polska hodowla gęsi w zdecydowa-
nej większości polega na chowie zwierząt 
w ramach tzw. wolnego wybiegu. Pozyski-
wany z takich hodowli puch gęsi jest: wyro-
śnięty, czystszy i lżejszy. Zapewnia również 
lepszą izolację termiczną. Puch ten trafia 
przede wszystkim na bardzo wymagający 
rynek japoński, a także do Stanów Zjedno-
czonych, Niemiec oraz na Tajwan.

W Polsce spożywanie mięsa z  gęsi nie 
jest tak popularne jak u naszych zachod-
nich sąsiadów. Wyjątkiem jest 11 listo-

pada, Dzień Świętego Marcina, kiedy to 
– szczególnie w okolicach Poznania – tra-
dycyjnie spożywa się gęsinę.

Produkcja drobiarska jest w Polsce roz-
winięta na szeroką skalę, jednak tylko 
w zakresie mięsa kurcząt i indyków, gęsina 
ma tu niewielki udział. Większość wypro-
dukowanego towaru, bo około 95%, trafia 
na eksport, ponieważ w  Polsce spożycie 
tego gatunku mięsa jest niezwykle niskie. 
Mimo że gęsina ma wyjątkowe walory 
smakowe i zdrowotne, wciąż jest niedoce-
nianym gatunkiem mięsa.

Istnieje wiele gatunków gęsi domowej. 
Są odmiany północne: kartuska, suwalska, 
rypińska, pomorska oraz południowe: lu-
belska, kielecka, podkarpacka, garbonosa, 
zatorska. Gęsi odmian północnych mają 
więcej tłuszczu, lepiej się niosą i więcej ważą. 
Rasy południowe charakteryzują się większą 
mięsnością i małym otłuszczeniem. 

Hodowla gęsi w  Polsce ciągle się roz-

wija dzięki temu, że koszty żywienia 
i utrzymania są stosunkowo niskie, a ceny 
skupu żywca utrzymują się na wysokim 
poziomie. Do hodowli gęsi często wyko-
rzystywano zasoby gospodarstwa, które 
nie nadawały się do uprawy, np. nieużytki 
i inne miejsca porośnięte trawą. 

Gęsi to zwierzęta typowo roślinożerne. 
Charakteryzują się dużą żernością. Ptaki te 
bardzo chętnie same sobie znajdują poży-
wienie. W początkowym okresie tuczu rosną 
bardzo intensywnie. W  drugim tygodniu 
życia podwajają swoją masę. Po dwóch mie-
siącach tempo ich wzrostu spada, zmniej-
szają się także potrzeby żywieniowe. Trzeba 
wziąć pod uwagę te aspekty fizjologii gęsi, 
aby dawki pokarmowe pokrywały dzienne 
zapotrzebowanie oraz były wystarczające 
do pełnego wykorzystania potencjału gene-
tycznego tych ptaków. Na żywienie gęsi mają 
wpływ: kierunek produkcyjności, wiek, stan 
fizjologiczny (okres nieśności), warunki 

Gęś jest symbolem czystości, krzepkości, gadatliwości, opiekuńczości, miłości i szczęścia 
małżeńskiego. Pod względem kulinarnym jest bardzo popularna na całym świecie. 

Podstawowym celem hodowli gęsi jest pozyskiwanie wysokiej jakości mięsa. 

Urszula Dąbkowska
urszula.dabrowska@modr.mazowsze.pl

Gęsina – cenny drób
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utrzymania (temperatura otoczenia) oraz 
typ i etap tuczu. Oprócz dostępnych miesza-
nek dla drobiu oraz ziarna (owies, pszenica, 
jęczmień) warto również podawać gęsiom: 
dużo roślin zielonych (trawa, koniczyna, lu-
cerna, chwasty), gotowane ziemniaki, tartą 
marchew, buraki, por, seler, kapustę, sałatę 
i  owoce. Gęsi lubią też gniecione żołędzie 
i larwy owadów. 

Dojrzałość płciową osiągają między 

8. a 10. miesiącem życia. Zdolności roz-
rodcze zachowują nawet do 10. roku 
życia. Jaja składają od lutego do końca 
czerwca. W tym okresie samica znosi ok. 
60–70 jaj.

Najlepsze efekty w hodowli osiągamy 
wtedy, gdy ptak sam sobie wybiera poży-
wienie, w  tym zioła i  składniki niezbęd-
ne dla utrzymania zdrowia. Nie ma więc 
potrzeby stosować antybiotyków. Dzięki 

temu ciemne mięso gęsi jest zdrowe i ma 
niepowtarzalne walory smakowe.

Źródła: 
1. Jankowski J., „Hodowla i  użytkowanie drobiu”, 
PWRiL, Warszawa 2012.
2. Badowski J., „Gęś Biała Kołudzka – uwagi o użytko-
waniu nieśnym” [w:] „Polskie Drobiarstwo”, nr 4/2007 
r., s. 12–14,16.
3. Polski Związek Hodowców i  Producentów Gęsi: 
http://pzhipg.pl/.
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Już wiele lat temu wykonywano doświadczenia z zakwa-
szaniem gnojowicy, używając do tego różnych kwasów, ta-
kich jak: mrówkowy, chlorowy, azotowy, cytrynowy i siar-
kowy. Jednak najbardziej skuteczny i przydatny do tego celu 
jest wysoko stężony  kwas siarkowy. Jest on łatwo dostępny 
i tańszy od pozostałych kwasów. Dzięki procesowi zakwa-
szania kwasem siarkowym znaczna część azotu w  gnojo-
wicy jest zabezpieczona w postaci jonów amonowych. Za-
miast ulatniającego się amoniaku (NH3) powstaje siarczan 
amonu – taki jak w nawozie mineralnym, który jest łatwo 
przyswajalny dla roślin.  W efekcie pH nawozu ulega obni-
żeniu, a cała gnojowica jest ujednorodniona. 

Zakwaszanie gnojowicy jest zaliczane do tzw. Najlep-
szych Dostępnych Technik. Wykazuje pozytywne aspekty 
środowiskowe, w tym efekt redukcyjny emisji amoniaku.

Zakwaszanie gnojowicy niesie za sobą wiele korzyści. 
Poza redukcją emisji amoniaku zaletą tej metody są lepsze 
właściwości nawozowe zakwaszonej gnojowicy, co wpływa 
na zwiększenie plonu upraw. Kolejną korzyścią jest zmniej-
szenie jej odorowości. Obniżenie pH powoduje, że gno-
jowica staje się niemal bezwonna. Mówiąc wprost, będąc 
w  bezpośredniej odległości od zbiornika, nie czujemy jej 
zapachu. Ma to ogromne znaczenie przy planowaniu bu-
dowy nowych budynków inwentarskich, takich jak chlew-
nia czy obora oraz na zwiększenie stada zwierząt. Budowa 
takich obiektów wiąże się z unoszeniem się dodatkowych, 
przykrych zapachów. Pojawiają się protesty sąsiadów, więc 
bardzo często takie inwestycje mogą być blokowane. Za-
kwaszanie gnojowicy eliminuje ten uciążliwy problem.

Stosując zakwaszoną gnojowicę, zwiększamy zawartość 
siarki w glebie, która stymuluje wzrost roślin. Po zakwasze-
niu wzrasta zawartość azotu w zawiesinę o 10–15%.

Aby osiągnąć taki efekt, należy użyć 6–8 kg kwasu siar-
kowego na m³ gnojowicy – zależy to od suchej masy w za-
wiesinie. Im więcej takiej masy, tym więcej kwasu siarkowe-
go stosuje się do zakwaszenia.  Używany jest do tego kwas 
siarkowy o  stężeniu 96%, ponieważ wchodzi i działa sku-
tecznie, zmieniając zawartość amoniaku w zawiesinie z ga-
zowego NH3 do postaci NH4+ dostępnej dla roślin i niedpa-
rowującej. 

Krajem, który coraz chętniej korzysta z  tej metody, jest 
Dania, gdzie około 20% gnojowicy jest zakwaszane. Bada-
nia pokazują, że do 2030 r. będzie to 70%.

Temat zakwaszania gnojowicy spotyka się również z  coraz 
większym zainteresowaniem polskich rolników.

Nawożenie zakwaszoną gnojowicą jest nie tylko sposobem na 
większe plony, ale także na oszczędności w gospodarstwie i czę-
ściowe uniezależnienie się od zakupu nawozów mineralnych na 
rynku. Zakwaszoną gnojowicę można stosować zarówno na użyt-
ki zielone, jak i na grunty orne. Zawartość siarki w nawożeniu 
jest szczególnie ważna dla: kukurydzy, rzepaku, roślin motylko-
watych, zwłaszcza że w  naszych glebach, szczególnie w  rejonie 
północno-wschodnim, jej brakuje. Zakwaszanie gnojowicy może 
odbywać się na każdym etapie, tj.: w  budynku inwentarskim, 
podczas magazynowania na zewnątrz lub podczas wywozu na 
pole. 

Zakwaszanie gnojowicy redukuje nie tylko emisję amoniaku 
i  związany z  nim przykry odór, ale również zmniejsza emisję 
metanu i siarkowodoru. W przypadku zakwaszania w zbiorniku 
i przechowywania jej potem przez dłuższy czas, nie jest koniecz-
ne przykrywanie zbiornika, zatem odpada koszt sztywnego przy-
krycia. Nie ma także potrzeby stosowania drogich aplikatorów 
doglebowych, co ma znaczenie zwłaszcza w pobliżu zabudowań. 
Na osiągnięcie maksymalnych korzyści ze stosowania gnojowicy 
zakwaszonej ma wpływ nie tylko moment, w którym ono nastę-
puje, ale także sposób aplikacji. Najlepsze efekty w postaci reduk-
cji amoniaku osiągniemy, stosując węże wleczone zamiast wozu 
asenizacyjnego z  płytką rozbryzgową. Istotne znaczenie mają 
też pogoda i właściwości gleby. Najlepiej do aplikacji gnojowicy 
zakwaszonej wybierać chłodniejsze, bezwietrzne dni. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że stosowanie zakwaszonej gnojowicy 
wpływa na wzrost plonów w uprawie kukurydzy o 15%.

Spośród technik uzdatniania gnojowicy zakwaszanie wciąż nie 
należy niestety do najtańszych. Obecnie możliwy jest zakup urzą-
dzeń z duńskich firm, gdzie zakwaszanie jest stosowane od wielu 
lat. 

Źródła
1. https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zakwaszanie-gnojowicy-sposob-na-o-
graniczenie-strat-azotu,86545.html.
2. http://podr.pl/wp-content/uploads/2017/03/zakwaszanie-gnojowicy.pdf.

Zakwaszanie gnojowicy polega na dodawaniu do niej roztworu stężonego, 96% kwasu siar-
kowego. Głównym celem zabiegu jest redukcja utleniania się amoniaku, a tym samym strata 

azotu. 

Elżbieta Karnas
elzbieta.karnas@modr.mazowsze.pl

Korzyści płynące z zakwaszania gnojowicy
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Najczęściej spotykanymi w naszej 
kuchni ziołami są: bazylia, mięta, roz-
maryn, oregano, tymianek, kolendra, pie-
truszka, szczypiorek, koperek i szałwia. 
Mają one szerokie zastosowanie również 
w kuchni: włoskiej, francuskiej i koreań-
skiej. 

Zastosowanie i wymagania wybranych 
ziół (do jakich potraw powinno się je sto-
sować i jakiego stanowiska potrzebują do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju).
Bazylia: królowa kuchni włoskiej, 
świetna do: pizzy, makaronów czy sała-
tek z pomidorami i mozzarellą. Dodaje 
również aromatu zupom, daniom mię-
snym, rybom, a także owocom morza. 
Poprawia trawienie, zapobiega wzdę-
ciom, pobudza wydzielanie soków tra-
wiennych, działa przeciwbakteryjnie 
i przeciwzapalnie. Można ją uprawiać 
na parapecie w kuchni lub na balkonie. 
Jest łatwa w pielęgnacji, dlatego powin-

na stać w słonecznym miejscu. Wymaga 
częstego podlewania - podłoże, na któ-
rym rośnie, powinno być zawsze lekko 
wilgotne. 
Mięta: stosuje się ją do dań z twaroż-
kiem, jako dodatek do deserów, koktajli, 
lemoniady, naparów ziołowych czy też 
drinków, który dodaje im orzeźwiające-
go smaku. Świetnie sprawdza się w let-
nich sałatkach z sosem jogurtowym. Po-
maga na problemy trawienne i łagodzi 
ból głowy. Mięta dobrze rośnie w pół-
cieniu. Należy ją regularnie podlewać  
- podłoże powinno być zawsze wilgotne, 
ale mięta nie lubi zalewania. 
Rozmaryn: jest idealnym uzupeł-
nieniem dań rybnych z drobiem, ja-
gnięciną, wieprzowiną czy wołowiną. 
Świetnie smakuje w towarzystwie: 

pomidorów, grzybów, jajek, sera czy 
szpinaku. Sprawdza się jako dodatek 
do sałatek warzywnych, zup i sosów. Ma 
właściwości wspomagające trawienie.

Rozmaryn potrzebuje miejsca jak naj-
bardziej nasłonecznionego (jest wraż-
liwy na zimno). Im więcej słońca, tym 
więcej olejków eterycznych wydzielają 
listki i są bardziej aromatyczne. Należy 
podlewać go regularnie, nie wolno go 
ani przesuszyć, ani przelać. 
Oregano: podobnie jak bazylia jest prefe-
rowane w kuchni włoskiej. Używane do piz-
zy i makaronów, ale również do przyprawia-
nia potraw z jaj, mięsa, ryb, serów i sałatek 
warzywnych. Szczególnie pasuje do: pomi-
dorów, cukinii i bakłażana. Napar z oregano 
pobudza apetyt i poprawia trawienie.

Oregano musi mieć słoneczne stano-
wisko. Podlewamy je dopiero wtedy, 
kiedy podłoże lekko przeschnie – ziemia 
nigdy nie powinna być mokra. 

Tymianek: jest używany do dań, któ-
re wymagają długiego gotowania, na 
przykład do zup i gulaszów, a także 
do dziczyzny, tłustych mięs, serów, 
ziemniaków i wędlin. Ma działanie bak-
teriobójcze. Wspomaga trawienie tłu-
stych potraw i działa moczopędnie. 

Najlepsze jest dla niego stanowisko 
słoneczne. Nie lubi przeciągów. Należy 
go regularnie podlewać, nie dopuszcza-
jąc ani do przesuszenia rośliny, ani do jej 
przelania. 
Estragon: zastępuje sól, ponieważ na-
daje potrawom słonawy smak. Jest uży-
wany do przyprawiania sosów, warzyw, 
drobiu i ryb. Jest bogaty w witaminy A  
i C. Wzmaga apetyt i ułatwia trawienie. 
Estragon wymaga stanowiska słonecz-
nego, ale dobrze jest lekko go osłonić 

przed nadmiarem słońca. Należy regu-
larnie go podlewać, nie dopuszczając 
ani do przesuszenia ziemi, ani do prze-
lania.
Szałwia: podkreśla smak ryb, drobiu 
i kiełbas. Przyprawa do zup i sosów. 
Wspomaga trawienie, pobudza wy-
dzielanie soków żołądkowych i żółci, 
a także wpływa na prawidłowe dzia-
łanie wątroby. Napar z szałwii łago-
dzi stany zapalne jamy ustnej, dziąseł 
i gardła.

Szałwia preferuje miejsca ciepłe, 
nasłonecznione. Należy ją regularnie 
podlewać, nie wolno jej ani przesu-
szyć, ani przelać. 
Cząber: przyprawa do ciężkostraw-
nych dań. Poprawia trawienie i ma 
właściwości antybakteryjne. Podobnie 
jak inne zioła, cząber należy podlewać 
regularnie, nie wolno go przesuszyć ani 
przelać. Najlepiej rośnie na słonecz-

nym parapecie. Jest wrażliwy na prze-
ciągi, w chłodne dni nie powinien stać 
bezpośrednio przy otwartym oknie. 
Majeranek: dodawany do dań cięż-
kostrawnych, potraw strączkowych 
i tłustych mięs. Łagodzi objawy dole-
gliwości trawiennych, a poza tym po-
maga na kaszel i katar. 

Majeranek najlepiej rośnie na sło-
necznym parapecie. Należy go regular-
nie podlewać, nie wolno go przesuszyć 
ani przelać.

Suszone zielone części roślin tracą 
swoje właściwości lecznicze po 6–7 
miesiącach, nasiona i kora oraz korze-
nie po 2–3 latach. Zioła mają najwięk-
szą wartość, gdy są świeżo zebrane 
i użyte. 

Świeże zioła, zebrane z własnego parapetu, zawsze smakują lepiej i wiadomo, że nie ma  
w nich żadnej chemii. Większość ziół nie ma dużych wymagań. Zioła pochodzące z regionów 
o ciepłym klimacie (bazylia czy rozmaryn) lubią miejsca nasłonecznione i ciepłe, natomiast 

zioła pochodzące z rejonów klimatu umiarkowanego, takie jak estragon i mięta, bardzo 
dobrze czują się w cieniu.

Bogumiła Bałas
bogumila.balas@modr.mazowsze.pl

Zioła w kuchni
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O znaczeniu pszczoły miodnej, a szerzej owadów zapylających 
dla rolnictwa, zdrowia człowieka i zachowania bioróżnorodności 
na łamach „Wsi Mazowieckiej” już pisaliśmy. Teraz warto prze-
myśleć, jakie zagrożenia mogą powodować zmniejszanie się po-
pulacji owadów zapylających. 

Pierwszym z nich są straty, związane z zatruwaniem owadów 
przy niewłaściwe przeprowadzonej ochronie roślin. Według 
badaczy, co roku zatruwanych lub podtruwanych jest około 50 
tysięcy rodzin pszczelich. Zatrucia pszczół pestycydami to: sil-
ne osłabienie bądź likwidacja całych rodzin pszczelich, skażenie 
nektaru, pyłku i  wosku, ograniczenie lub brak produkcji mio-
du, ponoszenie dodatkowych kosztów na ratowanie podtrutych 

Pszczoła, trzmiel, osa czy nawet szerszeń nie gryzą, bo nie mają zębów. Mogą nas użądlić 
albo uciąć żądłem, ale na pewno nie ugryźć.

dr inż. Piotr Michalik
piotr.michalik@modr.mazowsze.pl

Pszczoły naszym wspólnym dobrem

rodzin oraz odtwarzanie pierwotnego stanu rodzin pszczelich 
w pasiekach. 

Pszczoły są najczęściej zatruwane, gdy środki ochrony roślin 
nie są stosowane zgodnie z instrukcją oraz gdy zabiegi przepro-
wadza się w czasie kwitnienia drzew owocowych, malin, plantacji 
rzepaku czy mniszka lekarskiego, a  także w  trakcie stosowania 
pestycydów na kwitnące chwasty w uprawach zbóż czy ziemnia-
ków. Jak pokazuje poniższa tabela, nawet przy zatruciu „tylko” 
40% rodziny okres regeneracji to aż cały miesiąc. Jednak tak na-
prawdę to odbudowa siły rodziny będzie trwała do zakończenia 
sezonu pszczelarskiego. Straty finansowe, związane ze skażo-
nym pyłkiem, miodem, z  osłabionymi rodzinami są olbrzymie  
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i w praktyce taka rodzina w tym roku nie przyniesie pszcze-
larzowi zysku.

Procent zatrucia pszczół Okres regeneracji 
rodziny pszczelej

40

60

80

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

Oprócz niewłaściwie stosowanych środków ochrony ro-
ślin do zagrożeń dla pszczół możemy zaliczyć:

Monokultury kukurydzy, zbóż – pyłek roślin wiatro-
pylnych jest małowartościowy dla pszczół, gdy nie mają 
pyłku z roślin owadopylnych, produkują mniej wartościo-
wego mleczka dla czerwiu. Jednak gdy nie ma pyłku z roślin 
owadopylnych, pszczoły pobierają też pyłek roślin wiatro-
pylnych. Trzeba tu zauważyć, że istnieje też naturalne zanie-
czyszczenie miodu pyłkiem roślin wiatropylnych, w szcze-
gólności: sosny, topoli, brzozy i  traw. Według badań ilość 
pyłków wiatropylnych w miodach z Polski może się wahać 
od 6,5% do 7,4%. Taka ilość pyłku w miodzie czy w pyłku 
roślin owadopylnych raczej nie jest szkodliwa dla pszczół, 
problem staje się poważny wtedy, gdy pszczoły nie mają 
skąd zebrać pyłku wartościowego, którym karmią się mło-
de. Brak tego pyłku będzie powodował obniżenie produkcji 
mleczka pszczelego i jego niższą wartość, co osłabi rodzinę. 
Małą liczbę młodych pszczelarzy – według danych 
pszczelarze mający ponad 65 lat to około 30% wszystkich 
pszczelarzy, a  w wieku od 51 do 65 lat to 34%. Pszczela-
rzy powyżej 51. roku życia jest aż 64%. Pocieszające jest, że 
pszczelarstwem interesują się osoby młodsze (wzrost o ok. 
2% rocznie). 
Przepisy związane z  odstępstwem nasion roślin 
miododajnych. Bardzo często na forach pszczelarskich 
można znaleźć oferty nasion roślin miododajnych, które 
pszczelarze sprzedają po kosztach własnych, aby pomóc 
koleżankom i kolegom w poprawieniu pożytku pszczelego 
w okolicy. Niestety, nie wiedzą oni albo zapominają o tym, 
że za odstępstwo nasion też musimy zapłacić właścicielowi 
odmiany opłatę licencyjną. Reguluje to Ustawa o nasiennic-
twie z  26 czerwca 2003 r., ogłoszona w  Dzienniku Ustaw 
z 2007 r., nr 41, poz. 271. Ustawa ta dokładnie precyzuje, 
jakie są warunki: rejestracji odmian roślin uprawnych, pro-
dukcji materiału siewnego, nasadzeniowego, rozmnożenio-
wego i  szkółkarskiego oraz obrotu tym materiałem i  jego 
kontroli.
Niektórym rolnikom brak świadomości na temat 
znaczenia pszczół czy szerzej owadów zapylających dla 
rolnictwa. Drukowałem już w numerze 4/2020 Wsi Mazo-
wieckiej wykres „Wpływ pszczół na plonowanie roślin”, więc 
nie będę tego tematu znowu omawiał, ale przypomniało mi 
się szkolenie dla rolników w gminie Stara Biała, na którym 
jeden z  nich po krótkiej rozmowie oznajmił: „mnie tam 
pszczoły nie są do niczego potrzebne, bo ja będę miał ro-
śliny GMO, które pszczół nie potrzebują”. No cóż, zawsze 
będzie jakiś procent osób, do których nie docierają racjo-
nalne argumenty, a pszczoły – o czym należy pamiętać – nie 
tylko zapylają kwiaty, ale też dostarczają wielu produktów, 

takich jak: mleczko pszczele, propolis, jad pszczeli, które 
są wykorzystywane w leczeniu ludzi.
Nowe i stare choroby oraz pasożyty pszczół. Nale-
ży tu wspomnieć o nosemozie apis i cerana, zgnilcu zło-
śliwym (amerykańskim), zgnilcu europejskim, grzybicy 
otorbielakowej i  kropidlakowej, chorobie woreczkowej 
SBV, chronicznym paraliżu pszczół CPV, wirusie zdefor-
mowanych skrzydeł DWV, a także o pasożytach i szkod-
nikach, takich jak Varroa destructor, małym chrząszczu 
ulowym. 

Warroza jest z nami już od 40 lat i raczej należy się przy-
zwyczaić, że tak będzie. Naszym zadaniem jest ograniczać 
jej ilość tak, by nie zagrażała pszczołom, a  nie liczyć na 
to, że ją w 100% zniszczymy. Warto też zwrócić uwagę na 
prawdopodobną zmianę w fazie foretycznej samic warrozy 
(czyli długości przebywania samic na robotnicach pszczół 
dorosłych). 

Dotychczas uważano, że pszczoły należy odymiać Api-
warolem co cztery – pięć dni, powtarzając ten zabieg 
4 razy. Skuteczność w takim przypadku wynosi nawet 98%. 
Wykonane przez Pohorecką i współpracowników w 2015 
i  2016 roku badania znacznie zmieniły naszą wiedzę na 
temat spodziewanej skuteczności Apiwarolu. Wykonując 
zabiegi w kombinacjach (odymienia): 4 × co 4 dni, 4 × co 
6 dni, 4 × co 8 dni i 4 × co 10 dni, autorzy uzyskali rezul-
taty na poziomie: 44, 56, 47 i 58%. Wskazują one na wy-
raźnie niedostateczny poziom ochrony rodzin pszczelich. 
Oczywiście wykonano badania porównawcze w rodzinach 
bezczerwiowych, uzyskując wynik 98%, czyli taki, jaki był 
oczekiwany również w rodzinach z czerwiem.

W wyniku badań okazało się, że skuteczność Apiwaro-
lu w stosunku do roztocza Varroa nie zmniejszyła się i nie 
można tu mówić o wystąpieniu lekooporności na amitrazę. 
Przyczyną muszą być zmiany, jakie zaszły w  biologii tego 
gatunku. Podejrzewa się, że warroza zmieniła sposób roz-
mnażania i obecnie samica nie utrzymuje się na robotnicy 
przez 3–4 dni, tylko jeszcze tego samego dniu chowa się do 
następnej komórki z czerwiem. 

Jak wszyscy wiedzą, tylko pary kwasu mrówkowego 
niszczą pasożyta pod zasklepem. Dlatego wydaje się, że 
odymianie Apiwarolem ma sens wtedy, gdy nie ma czer-
wia, czyli późną jesienią, a w sezonie powinniśmy walczyć 
z tym groźnym pasożytem w inny sposób. Trzeba tu do-
dać, że w walce o osiąganie jak najlepszej jakości produk-
tów pszczelich ideałem byłoby, abyśmy starali się unikać 
stosowania antybiotyków i  leków chemicznych przeciw 
warrozie oraz innym pasożytom i chorobom. Dlatego po-
winniśmy kłaść nacisk na profilaktykę, czyli zapobieganie 
powstawaniu chorób pszczół oraz na metody biologiczne, 
które nie mają negatywnych skutków ubocznych.

Źródła:
1. Burzyńska Marta, „Pyłki w miodach przyczyną alergii czy środkiem na 
odczulanie?” Pasieka 6/2020.
2. Chorbiński Paweł, „Choroby pszczół miodnych” www.pasieka24.pl.
3. Semkiw Piotr, „Sektor pszczelarski w  Polsce w  2016 roku” Zakład 
Pszczelnictwa w Puławach.
4. Skubida Piotr, „Zatrucia pszczół jako czynnik powodujący istotne straty 
w pszczelarstwie”, Zakład Pszczelnictwa ISiK w Puławach 2016.
5. Ustawa o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 r., ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw z 2007 r., nr 41, poz. 271.
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Koszty pasz stanowią około 70% kosztów produkcji żywca 
wieprzowego, dlatego prawidłowe żywienie pozwala na 
pełne wykorzystanie ich genetycznie uwarunkowanych 

możliwości produkcyjnych. Jednym z decydujących składników 
paszy jest białko – najbardziej kosztowny komponent 
pasz dla zwierząt. Dlatego warto korzystać z  pasz średnio- 
i  wysokobiałkowych, do których należą bobowate (groch, 
peluszka, bobik, łubin, soja). 

Stosując rośliny bobowate w  żywieniu trzody należy pamiętać 
o ich dopuszczalnym udziale w paszach dla poszczególnych grup 
trzody. Pasze w początkowym etapie tuczu powinny zawierać nie 
więcej niż 10% grochu oraz 5% łubinu, soi lub bobiku. W później-
szym etapie udział grochu można zwiększyć do 15%, a pozosta-
łych gatunków do 8%. Korzystne jest łączenie roślin strączkowych 
z innymi komponentami wysokobiałkowymi, zawierającymi duże 
ilości aminokwasów siarkowych, np. z  poekstrakcyjną śrutą rze-
pakową. Białko z nasion strączkowych jest dobrze trawione przez 
świnie – około 70%. Wartość energetyczna nasion roślin strączko-
wych dla trzody chlewnej jest większa i mniej zróżnicowana niż dla 
pozostałych zwierząt monogastrycznych. 

Wprowadzając do żywienia trzody śruty z roślin bobowatych, 

należy zwrócić szczególną uwagę na ich wpływ na parametry 
produkcyjne: przyrost dobowy, zużycie paszy na 1 kg przyrostu, 
wartość rzeźną, pobranie paszy przez prosięta odsadzone oraz 
lochy karmiące, owulację u loszek i loch oraz mleczność macior. 
Poza takimi zaletami, jak: wysoka zawartość białka, zawartość 
lizyny, wartość energetyczna, tłuszcz z wysoką zawartością kwasów 
tłuszczowych nienasyconych (linolowego oraz linolenowego) 
rośliny strączkowe mają też wady, ograniczające możliwość ich 
wykorzystywania w  żywieniu trzody chlewnej. Należy do nich 
zaliczyć: niską zawartość metioniny oraz tryptofanu, dość dużą 
zawartość włókna, niską zawartość wapnia, a także występowanie 
substancji antyodżywczych, które ograniczają lub uniemożliwiają 
wykorzystanie składników odżywczych lub mają szkodliwy wpływ 
na organizm. Ograniczają wykorzystanie białek przez blokowanie 
enzymów proteolitycznych (trypsyny, chymotrypsyny, elastazy, 
trombiny), z którymi tworzą nieaktywne kompleksy. Organizm, 

broniąc się, produkuje zwiększone ilości enzymów. Przy długim 
stosowaniu dochodzi do przerostu trzustki i strat białka bogatego 
w aminokwasy siarkowe. 

α-Galaktozydy, fityniany, taniny, letyny, alkaloidy, glikozydy, 
glikozydy pirymidynowe (wicyna, konwicyna), saponiny, 
glicynina i  konglicynina, fotiestrogeny są szczególnie groźne 
dla młodych świń. Powodują też wolniejszy wzrost zwierząt. Ze 
względu na obecność składników antyodżywczych konieczne jest 
ograniczanie ich udziału w  paszach dla zwierząt młodych oraz 
użytkowanych rozpłodowo. Szczególnie niebezpieczne (przede 
wszystkim dla prosiąt) są termostabilne czynniki antyodżywcze, 
czyli  oligosacharydy (stachioza i  rafinoza) oraz białka 
antygenowe (glycynina i β-konglycynina). Młode świnie nie mają 
odpowiednich enzymów do ich trawienia. Z kolei wspomniane 
białka jelitowe charakteryzują się antygenowymi właściwościami, 
które prowadzą do atrofii mikrokosmków jelitowych, co może 
w  pewnym stopniu na stałe upośledzić zdolność wchłaniania 
związków odżywczych. Obecność białek antygenowych w paszy 
dla prosiąt przed odsadzeniem zwiększa występowanie biegunek.

Ze względu na niską zawartość składników antyodżywczych 
i  niską zawartość włókna dobrą paszą w  żywieniu trzody jest 

groch. Wadą tej rośliny jest niski poziom białka (23‒24%), jednak 
jest to białko o wysokim poziomie lizyny (wyższym niż w śrucie 
sojowej) oraz znacznych ilościach treoniny i  cysteiny. Wartość 
biologiczną ogranicza obecność metioniny, dlatego groch kom-
ponuje się w dawkach pokarmowych z poekstrakcyjną śrutą rze-
pakową. Jest też dobrą paszą dla zwierząt tuczonych. Może być 
również stosowany w żywieniu zwierząt rozpłodowych. Nie  zale-
ca się podawania go prosiętom poniżej czwartego tygodnia życia. 

Bobik zawiera dużo białka ogólnego oraz lizyny, a mniej me-
tioniny i  cystyny. Strawność jelitowa białka bobiku wynosi ok. 
70%. Zalecany udział w mieszankach dla tuczników nie powinien 
przekraczać 20%, a w mieszankach dla loch – do 10%. Ze wzglę-
du na obecność tanin oraz glikozydów nie powinien być stoso-
wany w żywieniu prosiąt. Na rynku są dostępne odmiany nisko-
taninowe, których wartość pokarmowa jest zbliżona do grochu 
– odmiany te plonują słabiej, ale dojrzewają wcześniej. 

Nasiona roślin bobowatych oprócz zbóż są jedynym składnikiem, który rolnicy mogą 
wyprodukować we własnych gospodarstwach, a następnie stosować jako składnik mieszanki 

pełnoporcjowej lub paszy treściwej uzupełniającej dla trzody chlewnej. Stanowią dobre 
uzupełnienie białka zbóż. W porównaniu z ziarnami zbóż mają wyższą zawartość białka 
i tłuszczu, a także mikroelementów, takich jak wapń czy fosfor. Ich białko jest bardzo 

wysoko strawne w przewodzie pokarmowym świń i doskonale przyswajalne.

Marek Syroczyński
marek.syroczynski@modr.mazowsze.pl

Wykorzystanie roślin strączkowych w żywieniu 
trzody chlewnej
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Łubiny (żółty, wąskolistny i biały) zawierają powyżej 30% biał-
ka ogólnego, ale o niskiej wartości biologicznej. Dlatego też jest 
wymagane uzupełnienie dawki innymi paszami (np. mączką ryb-
ną). Białko pochodzące z łubinów jest dobrze trawione przez świ-
nie, jednak jego wadą jest niska wartość metioniny (0,7–0,8%) 
oraz tryptofanu (0,7–0,9%), a zawartość tłuszczu wynosi 5–10%. 

Należy pamiętać, że w żywieniu trzody chlewnej może-
my stosować wyłącznie słodkie odmiany tych roślin. 
Podanie łubinu gorzkiego może być przyczyną nie tylko 

spadku pobierania paszy, ale również poważnych zaburzeń ukła-
du: pokarmowego, oddechowego, odpornościowego i rozrodcze-
go, a w skrajnym przypadku prowadzić nawet do śmierci. Dlatego 
też przed wprowadzaniem łubinów warto zbadać zawartość alka-
loidów. Z  punktu widzenia żywienia trzody chlewnej najlep-
szy jest łubin żółty. Charakteryzuje go wysoka zawartość białka, 
zbliżona do poekstrakcyjnej śruty sojowej. W żywieniu warchla-
ków i tuczników możliwe jest nawet całkowite zastąpienie śruty 
sojowej śrutą z łubinu żółtego. Należy pamiętać, żeby mieszanki 
z łubinem zbilansować pod względem aminokwasów (lizyny, me-
tioniny z cystyną, treoniny i tryptofanu), w razie potrzeby uzu-
pełniając dawki aminokwasami krystalicznymi (syntetycznymi). 

W porównaniu z innymi roślinnymi paszami białkowymi, do-
stępnymi w Polsce nasiona soi charakteryzują się najwyższą za-
wartością białka ogólnego, a  także aminokwasów egzogennych 
(lizyny, metioniny z cystyną, treoniny oraz tryptofanu). Odzna-
czają się także wysoką koncentracją energii metabolicznej w 1 kg 
paszy, ustępując pod tym względem jedynie nasionom rzepaku. 
Strawność białka i  aminokwasów w  surowych nasionach soi 
jest niższa w  porównaniu ze strawnością tych składników, 
występujących w śrucie sojowej. Świadczy to o niższej wartości 
odżywczej nieprzetworzonych nasion soi. Ponadto surowe na-
siona soi zawierają znaczną ilość substancji antyżywieniowych, 
powodujących powstawanie reakcji alergicznych w  przewodzie 
pokarmowym. Część z tych substancji ulega denaturacji w czasie 
ogrzewania, co prowadzi do unieczynnienia szkodliwych związ-
ków. Poddawanie śruty sojowej zabiegowi toastowania znacznie 
redukuje zawartość substancji antyodżywczych. Jeszcze bardziej 
uszlachetnione są koncentraty białka sojowego, gdzie zawartość 
substancji antyżywieniowych jest śladowa, a pasze te są źródłem 
wysokowartościowego białka pochodzenia roślinnego, przezna-
czonego głównie dla odsadzonych prosiąt. Według najnowszych 
danych surowe nasiona soi można zastosować jedynie u tucz-
ników w  ilości nieprzekraczającej 5%. Dla pozostałych grup 
wiekowych podawanie surowych nasion soi do mieszanki jest 
niewskazane. Nasiona soi poddane prażeniu można zastosować 
w żywieniu tuczników i loch karmiących w ilościach nie-
przekraczających 8%. Ten sposób obróbki termicznej 
nasion soi wpływa jednak negatywnie na jakość pa-
szy, powodując obniżenie strawności aminokwasów. 
Znacznie korzystniejsze jest toastowanie nasion soi, 
ponieważ pozwala na stosowanie wyższych udzia-
łów tego rodzaju paszy w  mieszankach. Wyższy 
udział w  paszy mogą stanowić toastowane lub 
ekstrudowane makuchy sojowe. Najbezpiecz-
niejszym surowcem paszowym jest toastowana 
śruta sojowa, dla której maksymalne dopusz-
czalne udziały nie są w praktyce przekraczane 
z uwagi na wzrastający koszt mieszanki.

Nie można zapomnieć o  innych walorach, 
wynikających z uprawy soi. Jest to roślina wzbo-
gacająca płodozmian, poprawiająca jakość 

próchnicy, niezbyt wymagająca w zakresie nawożenia. Może być 
uprawiana w znacznie większym niż dotychczas zakresie na te-
renie południowej Polski. Uzyskany plon nasion wymaga jednak 
właściwej  obróbki termicznej, by z powodzeniem można było za-
stosować ten surowiec w żywieniu zwierząt. Do czynników ogra-
niczających wzrost popularności uprawy soi w Polsce należą rela-
tywnie niskie plony, wynoszące 20-25 q/ha (niższe w porównaniu 
z doświadczeniami COBORU), niskie ceny śruty sojowej, błędy 
w uprawie, trudności ze zbytem nasion soi. Istotnymi czynnikami 
są także niska opłacalność krajowej uprawy oraz konkurencyjna 
cena importowanej śruty sojowej. 

Warto także wspomnieć o  korzystnym wpływie, jaki rośliny 
strączkowe wywierają na jakość gleby oraz plonowanie roślin 
następczych. Bakterie bytujące w  systemie korzeniowym roślin 
bobowatych mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, 
dzięki czemu ulega zwiększeniu zawartość przyswajalnych związ-
ków tego pierwiastka w glebie. Rośliny bobowate są także cennym 
źródłem substancji organicznej, a ich obecność w płodozmianie 
wpływa na ograniczenie chorób grzybowych, występujących czę-
sto w przypadku monokultury zbożowej. Działaniem mającym 
zachęcić rolników do uprawy omawianej grupy roślin są rów-
nież dopłaty do produkcji.

Wysoka zawartość białka oraz korzystny skład aminokwasowy 
sprawiają, że nasiona łubinów mogą częściowo zastąpić w mie-
szankach importowaną śrutę sojową. Dodatkowo nasiona ro-
dzimych gatunków roślin strączkowych zawierają tłuszcz, które-
go w  poekstrakcyjnej śrucie sojowej jest bardzo mało. Nasiona 
strączkowych mogą być źródłem taniego białka dobrej jakości 
i  mogą być stosowane jako częściowy zamiennik importowa-
nej śruty sojowej. Trzeba jednak podchodzić do nich ostrożnie 
ze względu na obecność czynników antyżywieniowych, których 
obecność można obniżyć poprzez m.in.: obłuszczanie, moczenie, 
parowanie, ekstruzję. 

W ostatnich latach uzyskano znaczną poprawę wartości pokar-
mowej nasion roślin strączkowych, w tym również poprzez upra-
wę niskotaninowych odmian bobiku, a  także niskoalkaidowych 
odmian łubinu białego oraz wąskolistnego.

Źródła:
1. Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego 
Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycz-
nych, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2015.
2. Farmer: O czym pamiętać w żywieniu trzody nasionami roślin strączkowych, 2015.
3. Farmer: Czy „strączki” wrócą do łask w żywieniu świń?, 2015.
4. Agrofakt: Rośliny strączkowe w żywieniu świń, 2018.
5. Rolnicze abc: Dobre źródło białka dla trzody chlewnej, 2017.
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MODR Oddział Poświętne w październi-
ku przeprowadził XXVII Olimpiadę Wiedzy 
Rolniczej dla młodych rolników z  północ-
nego Mazowsza. Inicjatywę tę zrealizowano 
dzięki współpracy z Krajową Siecią Obsza-
rów Wiejskich. 

Jej celem było zachęcenie młodzieży 
wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, 
lepszego gospodarowania oraz podejmowa-
nia inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla 
siebie i innych.

Uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą 
z zakresu systemów jakości żywności, opty-
malnego wykorzystania zasobów środowi-
ska naturalnego przez mieszkańców wsi, 
znaczenia bioróżnorodności w  rolnictwie 
oraz rozwijania przedsiębiorczości i tworze-
nia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Bardzo duże uznanie organizatorów 
wzbudził wysoki i  wyrównany poziom 
wiedzy młodych rolników. W ocenie jury 
różnice między uczestnikami były wręcz 
minimalne, wynosiły zaledwie 0,5–2 pkt 
w  ogólnej ocenie poziomu wiedzy teore-

tycznej i  praktycznej. Patrząc przez pry-
zmat wyników Olimpiady, organizatorzy 
zauważają, że na mazowieckiej wsi pracują 
bardzo dobrze wykształceni, wyróżniający 
się rozległą wiedzą młodzi rolnicy. Są świa-
domi zagrożeń, wynikających z produkcji 
wielkotowarowej, wiedzą, jakich działań 
należy unikać, by chronić środowisko 
naturalne, znają zasady prowadzenia go-
spodarstw ekologicznych oraz powody, 
dla których ochrona bioróżnorodności 
i produkcja żywności w ramach systemów 
jakości jest ważna. Dostrzegają też znacze-
nie działań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na rzecz tworzenia miejsc pracy 
i rozwoju obszarów wiejskich. 

Najlepsi otrzymali nagrody finansowe:
Marcin Chmielewski - I miejsce – 1300 zł,
Konrad Wiśniewski - II miejsce – 1200 zł,
Marcin Bartczak - III miejsce – 1100 zł,
Łukasz Olszewski - IV miejsce – 1000 zł,
Andrzej Sobiecki - V miejsce – 900 zł. 

Uhonorowanie najlepszych nagrodami 
finansowymi to efekt wsparcia dla MODR 

Oddział Poświętne w  Płońsku w  Konkur-
sie KSOW nr 4/2020 w  ramach Działania 
11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz 
podejmowania inicjatyw, służących włą-
czeniu społecznemu, w szczególności: osób 
starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób wy-
kluczonych społecznie.

Nagrodami za miejsca od VI do X uho‑
norowano następujących uczestników:
Rafała Ciecierskiego, Rafała Antoszew-
skiego, Dawida Gutkowskiego, Miłosza 
Burasińskiego i Szymona Sikorskiego.

Nagrody rzeczowe ufundowali Partne-
rzy KSOW: Państwowa Uczelnia Zawo-
dowa im. Ignacego Mościckiego w  Cie-
chanowie, Gmina Naruszewo, Zielone 
Mosty Narwi z Pokrzywnicy. 

Pierwsza dziesiątka najlepszych młodych 
rolników otrzymała również roczną prenu-
meratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
wysokiego poziomu wiedzy i  życzymy 
sukcesów w pracy oraz udanych inicjatyw 
w środowisku wiejskim.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących 
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

 

Poziom wiedzy  uczestników XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej był imponujący 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w październiku przeprowadził XXVII 
Olimpiadę Wiedzy Rolniczej dla młodych rolników z Północnego Mazowsza. Inicjatywę tę 
zrealizowano dzięki współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Jej celem było zachęcenie 
młodzieży wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, lepszego gospodarowania oraz podejmowania 
inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych. 

Uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu systemów jakości żywności, optymalnego 
wykorzystania zasobów środowiska naturalnego przez mieszkańców wsi, znaczenia bioróżnorodności 
w rolnictwie oraz rozwijania przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

Bardzo duże uznanie organizatorów wzbudził wysoki i wyrównany poziom wiedzy młodych rolników. 
W ocenie jury różnice między uczestnikami były wręcz minimalne, wynosiły zaledwie 0,5‐2 pkt w 
ogólnej ocenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Patrząc przez pryzmat wyników 
Olimpiady, organizatorzy zauważają, że na mazowieckiej wsi pracują bardzo dobrze wykształceni, 
wyróżniający się rozległą wiedzą młodzi rolnicy. Są świadomi zagrożeń, wynikających z produkcji 
wielkotowarowej, wiedzą, jakich działań należy unikać, by chronić środowisko naturalne, znają zasady 
prowadzenia gospodarstw ekologicznych oraz powody, dla których ochrona bioróżnorodności i 
produkcja żywności w ramach systemów jakości jest ważna. Dostrzegają też znaczenie działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz tworzenia miejsc pracy i rozwoju obszarów 
wiejskich.  

Najlepsi otrzymali nagrody finansowe: 

  Marcin Chmielewski za zajęcie I miejsca – 1300 zł 

  Konrad Wiśniewski za zajęcie II miejsca – 1200 zł 

  Marcin Bartczak za zajęcie III miejsca – 1100 zł 

  Łukasz Olszewski za zajęcie IV miejsca – 1000 zł 

  Andrzej Sobiecki za zajęcie V miejsca – 900 zł 

Uhonorowanie  najlepszych  nagrodami  finansowymi  to  efekt  Umowy  nr  W/UMWM‐
UF/UM/RW/1672, zawartej przez MODR z Województwem Mazowieckim w ramach Planu Działania 
Krajowej  Sieci Obszarów Wiejskich  na  lata  2014–2020  Plan  operacyjny  na  lata  2020‐2021. MODR 
Oddział Poświętne w Płońsku otrzymał wsparcie w Konkursie KSOW nr 4/2020 w ramach Działania 11: 

Imponujący poziom XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
tekst: Małgorzata Najechalska

malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl
zdjęcie: Bożena Chądzyńska

bozena.chadzynska@modr.mazowsze.pl

Laureaci miejsc od I do V od lewej: Marcin Chmielewski (I), Konrad Wiśniewski (II), Marcin Bartczak (III),  Łukasz Olszewski (IV), 
Andrzej Sobiecki (V)
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Według definicji Mocka „gleba obejmuje naturalną zewnętrzną 
warstwę litosfery (skorupy ziemskiej), ukształtowaną w wyniku inte-
gralnego oddziaływania klimatu i żywych organizmów na zwietrzeli-
nę skalną (macierzysty materiał glebowy) w warunkach określonego 
reliefu, w ciągu pewnego przedziału czasu, przy wydatnym wpływie 
bezpośrednim bądź pośrednim gospodarczej działalności człowieka”.1 

Jak powstaje gleba?
Na czynniki glebotwórcze składają się: klimat, warunki wod-

ne oraz organizmy żywe, a pośrednio rzeźba terenu i czas. Od-
działują one na skały macierzyste gleb lub materiały macierzyste. 
Właściwości i jakość powstającej gleby są uzależnione od: składu 
mineralogicznego skały, zawartości i rodzaju uwalnianych w cza-
sie wietrzenia pierwiastków, a także od wielkości elementów, po-
wstających w trakcie rozdrabniania skały macierzystej. 

Człowiek również ma wpływ (bezpośredni lub pośredni) na 
rozwój i kształtowanie gleby. Bezpośrednio oddziałuje na glebę 
przy jej: nawożeniu, wapnowaniu oraz zabiegach agrotechnicz-
nych, poprawiających jej żyzność i produktywność. Dzięki temu 
oddziaływaniu powstają gleby antropogeniczne (nie występujące 
w naturalnych warunkach). 

Oddziaływanie pośrednie polega m.in. na zmianie szaty roślin-
nej lub regulacji warunków wodnych. Nieumiejętna zmiana szaty 
roślinnej, np. poprzez wieloletnie monokultury w uprawie, może 
prowadzić do degradacji gleby.

Funkcje gleby
Gleba pełni wiele funkcji. Bierze udział w  produkcji bioma-

sy. Jest magazynem dla składników pokarmowych, dostępnych 
dla roślin. Wykazuje dużą zdolność retencjonowania wody. Jest 
również substratem, w którym rozwijają się korzenie roślin oraz 
miejscem bytowania mikroflory i  mezofauny, które decydują 
o  rozkładzie i  syntezie związków mineralnych i  organicznych, 
obiegu pierwiastków czy bioróżnorodności. 

Na podstawie badań molekularnych stwierdzono, że w 1 gra-
mie gleby znajduje się ponad 4000 „gatunków bakteryjnych”.
Według ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) gleba pełni na-
stępujące funkcje: dostarcza żywność, włókna i  paliwa, sekwe-
struje (wiąże) dwutlenek węgla, reguluje klimat, oczyszcza wodę 
oraz redukuje zanieczyszczenia, decyduje o obiegu pierwiastków, 
składników pokarmowych, jest siedliskiem życia organizmów ży-
wych, jest źródłem farmaceutyków i zasobów genowych, stanowi 
fundament pod: budowle, budynki, drogi itp, dostarcza materia-
łów konstrukcyjnych, budowlanych, bierze udział w dziedzictwie 
kulturowym, historycznym (archeologia).

Degradacja gleby
Liczba ludności na świecie rośnie z roku na rok, szczególnie na 

niektórych obszarach. Zwiększają się: urbanizacja, zanieczyszcze-
nie gleby i wody oraz intensyfikacja produkcji rolniczej. Niesie to 
za sobą zagrożenie w postaci degradacji gleb. Wyróżniamy cztery 
rodzaje degradacji:
1. fizyczną: zagęszczenie masy glebowej, pogorszenie struktury 
gleby, nadmierne odwodnienie gruntów, erozja wodna i wietrzna,
2. biologiczną: spadek ilości i masy edafonu (drobne organizmy 
żywe, roślinne i  zwierzęce, żyjące w  warstwie powierzchniowej 
gleby), „zmęczenie gleb”,
3. chemiczną: zakwaszenie lub nadmierna alkalizacja, naruszenie 
równowagi jonowej, wysoka koncentracja soli w roztworach gle-
bowych,  koncentracja metali ciężkich oraz siarki, fluoru, węglo-
wodorów, środków ochrony roślin,
4. geotechniczną:  zniekształcenie rzeźby terenu w wyniku dzia-
łalności górnictwa odkrywkowego i podziemnego, budownictwa 
wodnego, drogowego i kolejnictwa.

Do skutków degradacji gleb należą m.in.: spadek żyzności 
i urodzajności gleb, zmniejszenie oraz pogorszenie jakości plo-
nów, spadek bioróżnorodności w glebie, obniżenie wartości gleb, 
wyłączenie gleb z użytkowania.

Z danych FAO z  2015 r. wynika, iż 33% gleb uprawnych na 
świecie już jest znacznie zdegradowanych przez: erozję, zasole-
nie, zakwaszenie, zanieczyszczenia chemiczne i niedobór skład-
ników odżywczych, co negatywnie wpływa na ich właściwości. 
Aby zapobiec tym zjawiskom, oprócz przepisów prawa należy 
również przestrzegać zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

Ochrona gleby
Dyrektor Generalny FAO powiedział: „Zdrowe gleby mają klu-

czowe znaczenie dla światowej produkcji żywności, ale nie zwra-
camy wystarczającej uwagi na tego ważnego, cichego sojusznika”. 
Około 90–99% żywności jest pośrednio lub bezpośrednio pro-
dukowanej dzięki naszym glebom, dlatego też należy je chronić. 

Działania ochronne gleb zależą w znacznej mierze od polity-
ki ekologicznej. W Polsce obowiązek ochrony oraz rekultywacji 
gleb gwarantują: Konstytucja RP oraz ustawy i  rozporządzenia, 
np. Ustawa o ochronie gruntów ornych i leśnych z 1995 r., Prawo 
ochrony środowiska z 2001 r. czy Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Źródła:
1. Mocek, A., Gleboznawstwo. Warszawa, 2015. 
2. Pacanowski, P., „Brudna gleba” – trudne wyzwanie w edukacji przyrodniczo-le-
śnej [w:] Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47/2/2016, s. 129-135.
3. http://www.fao.org/home/en/.

Organizacja FAO ustanowiła 5 grudnia Światowym Dniem Gleby (ang. World Soil Day, WSD). 
Pamiętajmy, że gleba jest naszym dostawcą żywności i bioróżnorodności.

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

Światowy Dzień Gleby
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W sezonie wegetacyjnym 2019/2020 na polu doświadczalnym Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Poświętne w Płońsku założyliśmy ponad 360 poletek różnych 

gatunków roślin. Zdecydowana większość z nich, bo aż 150, to poletka zbóż.  
Ich powierzchnia uprawy wynosiła 6,50 ha. Sezon dobiegł końca, dlatego chcemy podzielić 

się z Państwem otrzymanymi wynikami i poinformować, w jaki sposób prowadziliśmy 
uprawy. 

Katarzyna Szumska 
katarzyna.szumska@modr.mazowsze.pl

Plonowanie zbóż na naszym 
polu doświadczalnym
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Zasiewy zbóż ozimych rozpoczęliśmy w opty-
malnych terminach. Ubiegłoroczna długa 
i ciepła jesień sprzyjała nalotom szkodników. 

Rośliny powschodziły równomiernie i weszły w do-
brej kondycji w okres zimowego spoczynku. Zaha-
mowanie wegetacji nastąpiło na początku grudnia. 
Łagodna zima sprzyjała dobremu przezimowaniu 
roślin, natomiast brak śniegu nie poprawił bilansu 
wodnego w glebie. Wiosna, szczególnie marzec oraz 
kwiecień, były dość suche – opady w  tych dwóch 
miesiącach nie przekroczyły 23 l/m2, co ujemnie 
wpłynęło na wschody zbóż jarych. Bardziej inten-
sywne opady pojawiły się dopiero w  czerwcu, co 
wpłynęło na większą presję chorób kłosa. 

Zboża ozime były wysiane w  trzeciej dekadzie 
września. Nawożenie przedsiewne wynosiło: 
23 kg N, 60 kg P oraz 120 kg K. Pogłównie za-

stosowaliśmy dwie dawki azotu – łącznie 120 kg. Do 
odchwaszczenia zbóż ozimych użyliśmy preparatów: 
Komplet 560 SC + Expert Met 56 WG (pszenica ozi-
ma, jęczmień ozimy) oraz Boxer Evo (pszenżyto ozi-
me, żyto ozime). Ochrona fungicydowa różniła się 
w  poszczególnych gatunkach. W  uprawie pszenicy 
ozimej zastosowaliśmy dwa zabiegi. Pierwszy to Dela-
ro 325 SC w dawce 1 l/ha, drugi zabieg wykonaliśmy 
środkiem Ascra 260 EC – 1,5 l/ha. Jęczmień ozimy 
chroniliśmy preparatami Tern 750 EC – 0,4 l/ha + 
Plexeo 60 EC – 0,8 l/ha + Unix 75 WG – 0,6 kg/ha 
oraz Elatus Era – 1 l/ha. W ochronie żyta zastosowali-
śmy początkowo Ascra 260 EC – 1,5 l/ha, a następnie 
Fandango 200 EC – 1 l/ha. W pszenżycie ozimym wy-
konaliśmy jeden zabieg ochronny fungicydowy: Tern 
750 EC – 0,4 l/ha + Unix 75 WG – 0,6 kg/ha.

Jak plonowały zboża ozime?

Na polu doświadczalnym uprawialiśmy 52 
odmiany pszenicy ozimej. Były to odmiany 
populacyjne oraz mieszańcowe. Odmia-

ny mieszańcowe powstają w  wyniku krzyżowania 
dwóch linii rodzicielskich, przez co ich potencjał 
plonotwórczy oraz zdolności adaptacyjne są więk-
sze, ponieważ bazują na szerszym materiale gene-
tycznym. Średni plon pszenic wyniósł 92 dt/ha. Naj-
wyżej plonowały odmiany Lokata – 122 dt/ha oraz 
KWS Emil, KWS Spencer, Delewar, Galerist – plony 
w granicach 114-120 dt/ha. 

Jęczmień ozimy na polu doświadczalnym repre-
zentowało 15 odmian populacyjnych (uzyska-
nych klasycznymi metodami hodowlanymi) oraz 

3 odmiany hybrydowe. Wśród mieszańców najwy-
żej plonowała odmiana SY Galileoo – 103,6 dt/ha 
oraz SY Baracooda 99,6 dt/ha, natomiast z odmian 
populacyjnych najwyższe plony uzyskały: KWS Ko-
smos, Jakubus – 99-103 dt/ha. Natomiast średnia ze 
wszystkich poletek wynosiła 83 dt/ha. 

Kolekcję żyta tworzyło 9 odmian mieszańcowych 
oraz 5 populacyjnych. Odmiany hybrydowe plono-
wały wyżej od populacyjnych średnio o 8-13 dt/ha. 
Najwyższe plony uzyskaliśmy z  odmiany KWS Vi-
netto F1 – 115 dt/ha. Wysoko plonowały również 

inne odmiany, m.in.: Dolaro F1, Dolaro F1, KWS Serafino F1. 
Wśród odmian populacyjnych najwyższy plon wydało żyto 
Horyzo – 76 dt/ha. 

Uprawialiśmy również 17 odmian pszenżyta ozimego. Śred-
ni plon to 72 dt/ha, przy czym najwyżej plonowało pszenżyto 
Belcanto – 93,5 dt/ha, a zaraz po nim Sekret – 82,4 dt/ha oraz 
Vivaldi – 79 dt/ha. 

Późną jesienią (listopad) na polu doświadczanym wysiali-
śmy 3 odmiany żyta jarego tzw. przewódki. Plony przedsta-
wiają się następująco: Bojko – 73 dt/ha, SM Elara – 77 dt/ha, 
SM Ananke 75 dt/ha. 

Jakie zabiegi agrotechniczne wykonaliśmy w uprawie 
zbóż jarych? 

W 2020 r. na polu doświadczalnym uprawialiśmy też 
cztery gatunki zbóż jarych, obejmujące 44 odmiany 
(17 – odmian pszenicy jarej, 15 – jęczmienia jarego, 

8 – owsa oraz 4 odmiany pszenżyta jarego). Nawożenie przed-
siewne zbóż jarych stanowiło: 60 kg N, 50 kg P, 90 kg K. Po-
głównie wysieliśmy 40 kg N. Ochronę roślin wykonaliśmy we 
wszystkich gatunkach. Zabiegi herbicydowe w poszczególnych 
uprawach różniły się zastosowanymi preparatami. W pszenicy 
jarej zastosowaliśmy Axial Komplett Pak – 1 l/ha + 20 g/ha. Do 
zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym uży-
liśmy Fundamentum 700 WG – 25 g/ha łącznie ze środkiem Fe-
noxinn 110 EC – 0,5 l/ha, zwalczającym chwasty jednoliścien-
ne. Do ochrony owsa i pszenżyta wykorzystaliśmy Chwastox 
Nowy Trio 390 SL – 1,5 l/ha. Dodatkowo w jęczmieniu jarym 
wykonaliśmy dwa zabiegi ochrony fungicydowej (Kier 450 SC 
– 1l/ha, Bukat 500 SC – 0,5 l/ha) oraz zabieg regulacji środkiem 
Regullo 500 EC – 0,2 l/ha. W pszenicy jarej w ochronie przed 
mączniakiem wykonaliśmy opryski środkami grzybobójczymi: 
Ascra 260 EC – 1,5 l/ha, drugi zabieg – Delaro 325 SC – 1 l/ha.

Jak plonowały zboża jare?

Zbiory zbóż jarych rozpoczęły się u nas w lipcu. Jako pierw-
szy zebraliśmy jęczmień. Wśród 15 odmian najwyżej plo-
nowały: Rubaszek, Raptus, Rezus (92-82 dt/ha). Pszenica 

jara plonowała średnio 80 dt/ha, przy czym najwyższą plenno-
ścią charakteryzowała się odmiana KWS Sunny – 86 dt/ha, zaraz 
po niej znalazły się: Atrakcja, Harenda, Telimena (82-81 dt/ha). 
W minionym sezonie wśród owsa najwyżej plonowały odmiany 
Figaro oraz Nawigator – 82 dt/ha, natomiast w pszenżycie jarym 
dominowała odmiana Hugo – 98 dt/ha. 

***

Uzyskane wyniki pokazują, które odmiany sprawdziły 
się na naszych poletkach doświadczalnych przy okre-
ślonej agrotechnice. Tą wiedzą dzielimy się z  Pań-

stwem. Wyrażamy nadzieję, że nasza praca pomoże Państwu 
wybrać odpowiednią technologię i odmianę zboża do uprawy 
we własnym gospodarstwie. Bardziej szczegółowe informacje 
o zastosowanych technologiach uprawy zbóż oraz plonowa-
niu wszystkich odmian publikujemy na stronie internetowej 
www.modr.mazowsze.pl w  zakładce: Pole Doświadczalne. 
Zachęcamy do przeanalizowania wyników i uprawy nowych 
odmian, by zapewnić dobry poziom dochodów w gospodar-
stwie.
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W żywieniu bydła wyróżnia się trzy 
podstawowe systemy zadawania paszy:
• tradycyjny – oparty o dawkę podstawo-
wą, paszę wyrównującą oraz produkcyjną 
paszę treściwą, 
• TMR – system żywienia pełnoporcjowego,
• PMR – system żywienia dawkami czę-
ściowo wymieszanymi, półkompletnymi.

System tradycyjny

W systemie tradycyjnym daw-
ka pokarmowa nie ma jednolitej 
struktury i najczęściej jej zadawa-
nie odbywa się bez udziału spe-
cjalistycznego sprzętu. System ten 
jest czasochłonny i  wymaga du-
żych nakładów siły roboczej. Naj-
częściej pasze – zarówno objęto-
ściowe, jak i treściwe, są zadawane 
trzy razy dziennie, co sprawia, że 
krowy nie mają do nich ciągłego 
dostępu. Zmniejsza to możliwość 
pobrania odpowiedniej ilości pa-
szy przez krowę. Gospodarstwa 
ekologiczne i te, które przywiązu-
ją wagę do jakości prozdrowotnej 
mleka, w okresie letnim wykorzy-
stują pastwiska.

Wadą tego systemu jest poda-
wanie nieodpowiedniej ilości pa-
szy w stosunku do zapotrzebowa-
nia krów mlecznych. Zazwyczaj 
ilość paszy nie starcza na pokry-
cie zapotrzebowania na produkcję 
mleka albo hodowca zbyt obficie 
żywi krowę, co powoduje jej zatu-
czenie. 

System TMR

Zmiana systemu utrzymania 
krów z  uwięzionego na wolno-

Prawidłowe żywienie krów mlecznych, optymalne nie tylko z punktu widzenia fizjologii 

krowy, ale również ekonomii i organizacji jest skomplikowanym zadaniem. 

Katarzyna Karwacz
katarzyna.karwacz@modr.mazowsze.pl

Systemy zywienia krów mlecznych.

stanowiskowy i  dążenie do zmechanizo-
wania procesu zadawania paszy dla krów 
spowodowały zmiany w  żywieniu krów. 
Wprowadzono system żywienia pełnopor-
cjowego TMR. 

Jego istota polega na dokładnym zmie-
szaniu wszystkich komponentów paszo- 
wych, wchodzących w  skład dobowej 
dawki pokarmowej, tj. pasz objętościo-
wych, treściwych oraz mieszanki mi-
neralno-witaminowej. Dostęp do takiej 
mieszanki zwierzęta muszą mieć 24 go-

dziny na dobę, więc pasze powinny być 
zadawane co najmniej dwa lub więcej 
razy na dobę.

Najbardziej celowe jest stosowanie TMR 
w  całorocznym żywieniu wysoko wydaj-
nych krów.
Zalety TMR:
• gwarantuje dobre warunki do rozwoju 
mikroorganizmów żwacza,
• zapewnia stabilne pH w  żwaczu (6,2 
–6,4) umożliwia uzyskanie mleka o dobrej 
jakości i właściwym składzie chemicznym
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Ogłoszenia drobne

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

talerzową do ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz.

tel. 795 807 728

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

tel. 790 318 118

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

opryskiwacz ciągany na kołach - Pilmet.

tel. 511 924 809

Sympatyczny chłopak po studiach pozna miłą dziewczynę.
tel. 534 880 709

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

gm. Sochaczew, 
tel. 607 706 343

• ogranicza występowanie chorób metabolicznych,
• eliminuje selektywne wybieranie przez krowy bardziej smako-
witych komponentów,
• zwiększa wydajność mleka o ok. 5%3
• umożliwia racjonalne dozowanie mieszanki mineralno-witami-
nowej, 
• pozwala na dobre wymieszanie sypkich pasz treściwych, 
• zwiększa możliwość mechanizacji i komputeryzacji żywienia, 
• zwiększa pobrania paszy o 1–2 kg suchej masy w stosunku do 
systemu tradycyjnego, 
• obniża koszty żywienia o ok. 5–7% (zmniejszenie ilości niedo-
jadów).
Wady TMR:
• konieczność tworzenia określonych grup technologicznych 
krów, 
• umożliwia pobieranie nadmiernych ilości paszy przez zwierzęta 
o najniższej wydajności w danej grupie technologicznej, 
• wymaga cięcia na sieczkę długich pasz objętościowych,
• najefektywniej sprawdza się tylko w wysoko wydajnych stadach, 
o podobnym i zbliżonym potencjale genetycznym,
•  wysoki koszt dobrego wozu paszowego.

Warto wprowadzić system żywienia
pełnoporcjowego?

Badania wykazały, że krowy żywione systemem TMR po-
bierały dziennie o 10 kg paszy więcej niż żywione tradycyjnie 
i  ich wydajność mleczna była większa od wydajności krów 
żywionych tradycyjnie. Uzyskiwano mleko z większą zawar-
tością białka i  tłuszczu oraz o  wyższej jakości higienicznej. 
Badania naukowe dowiodły, że najbardziej optymalnym skła-
dem chemicznym charakteryzowało się mleko, pozyskiwane 
od krów żywionych systemem TMR.

Wieloletnie obserwacje wskazują, iż z chwilą przejścia na ży-
wienie TMR zmniejsza się liczba zachorowań na kwasicę i ace-
tonemię.

System PMR

Często stosowaną modyfikacją systemu TMR jest system 
PMR, który polega na częściowym wymieszaniu dawki, nieza-
wierającej jednocześnie wszystkich komponentów paszowych, 
jakie otrzymuje krowa w  ciągu dnia. W  skład takiej dawki 
wchodzą pasze objętościowe oraz pasze treściwe na określoną 
wydajność, np. 22 kg mleka, ale krowy wytwarzające mleko 
powyżej tej wartości są indywidualnie premiowane dodatkową 
ilością paszy treściwej, posypywaną bezpośrednio na wymie-
szaną paszę objętościową. PMR najczęściej jest stosowany przez 
hodowców, prowadzących mniejsze gospodarstwa z  uwięzio-
wym systemem utrzymania.

W dużych oborach uwięziowych żywienie systemem PMR 
i ręczne zadawanie pasz jest uciążliwe. Dlatego instaluje się tam 
ruchomy robot do zadawania paszy treściwej, który po zidentyfi-
kowaniu krowy wysypuje paszę do żłobu. 

W oborach wolnostanowiskowych z systemem żywienia PMR 
jest wykorzystywana stacja paszowa, w której po zidentyfikowa-
niu numeru krowy z transpondera jest zadawana  określona por-
cja paszy. 

Taki sam system funkcjonuje w  oborach, w  których pracują 
roboty udojowe. Podawana za pomocą robota paszowego pasza 
treściwa, oprócz tego, że jest premiowania za wydajność, ma rów-

nież za zadanie zachęcić krowy do korzystania z  robota udojo-
wego. 

Podsumowanie

Przedstawione systemy żywienia – TMR i PMR są powszech-
nie akceptowane i  stosowane przez hodowców. Wybór jednego 
z nich zależy m.in. od: wielkości stada, jego poziomu produkcyj-
nego, systemu utrzymania zwierząt czy infrastruktury technicz-
nej w gospodarstwie.

TMR ogranicza nakłady pracy, upraszcza podawanie paszy, 
wymusza tworzenie grup technologicznych i  jest najlepszy dla 
dużych gospodarstw.

PMR, który indywidualnie premiuje paszami treściwymi po-
szczególne zwierzęta, jest dokładny i ekonomiczny, w pełni po-
krywa zapotrzebowanie krów. Jest częściej spotykany w stadach 
mniejszych oraz gospodarstwach o dużej obsadzie krów użytku-
jących roboty udojowe i stacjonarne stacje paszowe.

Źródła:
1. Kański J., Wandzel K., 2009: Najczęściej popełniane błędy w żywieniu krów [w:] 
Hodowca bydła 4, s. 6–11.
2. Krzyżewski J., 2005: Żywienie krów. Produkcja i konserwacja pasz [w:] Poradnik 
dla rolnika producenta mleka pod red. Reklewskiego Z., Runowskiego H., s. 66–79, 82. 
3. Lach Z., Podkówka W., 2000: Wydajność i skład chemiczny mleka krów żywionych 
w systemie PMR. Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. 51, s. 109–118 [w:] Rocz-
niki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 4, s. 87–96. 
4. Podkówka W., Podkówka Z., 2004a: Żywienie wysoko wydajnych krów w systemie 
TMR, Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. 74, s. 9–23 [w:] Roczniki Naukowe 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 4, s. 87–96.
5. Podkówka Z., Podkówka L., Jermak B., Podkówka W., 1999: Wpływ żywienia krów 
systemem PMR na zawartość białka, tłuszczu i kwasów tłuszczowych w mleku, Anim. 
Sci. 36, s. 15–24 [w:] Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,  
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6. Szterk P., 2006: Technika żywienia krów [w:] Żywienie bydła pod red. Mikołajczak 
J., Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, s. 367–381.



Wieś Mazowiecka, listopad 2020

26

MODR 
Oddział
Poświętne Formularz zamówienia miesięcznika „WIEŚ MAZOWIECKA” 

WYDAWCA: MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
 

Wypełnij i wyślij na adres:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce,  

        ul. Kazimierzowska 21; 08-110 Siedlce lub faxem pod numerem 25 64 00 912 

Okres trwania prenumeraty 
 

Cena  
z VAT 

Ilość 
zamawianych 
egzemplarzy 

Wartość 
zamówienia 

w zł 
Prenumerata na cały 2021 rok (11 wydań) 38,50   
Prenumerata na I półrocze 2021 roku (6 wydań) 21,00   
Prenumerata na II półrocze 2021 roku (5 wydań) 17,50   
Prenumerata na I kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na II kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na III kwartał 2021 roku (2 wydania) 7,00   
Prenumerata na IV kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   

Roczna prenumerata (11 numerów) miesięcznika kosztuje tylko 38,50 zł (z VAT) 
Wysyłka 1 egz. miesięcznika z Redakcji Wsi Mazowieckiej wg aktualnej opłaty pocztowej  
– 4,00 zł * (koszt rocznej wysyłki wynosi 44,00 zł)  
* W przypadku zmiany opłaty pocztowej przez Pocztę Polską - koszt wysyłki ulegnie zmianie, o czym poinformujemy 
Państwa na łamach miesięcznika Wieś Mazowiecka.  
Wysyłka z Redakcji - TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) 
DANE DO FAKTURY: 
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

Adres …………………………………………………………………………………………………………..... 

Podmiot gospodarczy: NIP………………………….  Osoba fizyczna: PESEL …………………………… 

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie……………………………………………………………….... 

tel. …………………… fax ……...................... e-mail …………………………………... 
ADRES WYSYŁKOWY: (wypełnij, jeśli adres jest inny niż podany wyżej)  
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Adres ……………………………………………………………………………..…………………………….. 

Telefon kontaktowy lub e-mail…………………………………………………………………………………. 

Należność za prenumeratę Zamawiający ureguluje przelewem na konto Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Warunkiem realizacji 
zamówienia jest dokonanie 100% wpłaty na konto Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 
89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 z dopiskiem „prenumerata Wsi Mazowieckiej 2021” 
 

Informacja dla prenumeratora 
1. Administratorem Danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 5716100, e-mail: 

sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.pl, tel. 22 5176141 lub listownie na adres Administratora Danych. 
2. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, równy jest okresowi trwania prenumeraty oraz 5 lat po zakończeniu dostarczania prenumeraty, licząc od stycznia 

następnego roku w związku z rozliczeniem prenumeraty. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji niniejszej prenumeraty miesięcznika „Wieś 
Mazowiecka” i jej rozliczenia; 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji zamówienia, dostarczenia i rozliczenia prenumeraty. Przekazane dane osobowe mogą 
być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa, w zakresie i celu realizacji postanowień niniejszej umowy, oraz w jakim korzystamy ze wsparcia tych 
podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych miesięczników, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  

4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 
danych na podstawie pisemnego wniosku. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

5. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  MODR Warszawa  nie przekazuje Pani/a danych poza obszar EOG (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

        
 …………………………………………………..       ……………………………….. 

Miejscowość, data        Podpis i pieczęć zamawiającego  



Działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020 
jest podzielone na dwa pakiety. Pomoc finansową otrzymają ho-
dowcy świń i krów. 

Płatności za dobrostan świń 
▶ wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia 
w budynkach – przysługuje, jeżeli w budynku inwentarskim ho-
dowca zwiększy powierzchnię bytową dla 1 lochy o co najmniej 
20% w  stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej we-
dług obowiązujących przepisów. Jednocześnie maciory nie mogą 
być utrzymywane w stanowiskach jarzmowych. Stawka płatności  
– 301 zł/szt. rocznie;
▶ wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzch-
nia w budynkach – wsparcie finansowe otrzyma hodowca, jeże-
li powiększy powierzchnię bytową, przypadającą na 1 tucznika  
o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wy-
maganej według obowiązujących przepisów. Stawka płatności  
– 24 zł/tucznik. Stawka płatności przysługuje tylko zwierzę-
tom, pochodzącym od macior „dobrostanowych”!
▶ wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu – jest to 
dodatkowa opcja dla producentów, realizujących wariant 1.1. 
Stawka płatności – 612 zł/szt. rocznie;
▶ wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu – jest 
to płatność dla tuczników, korzystających z wybiegu producen-
tów, realizujących wariant 1.2. Stawka płatności – 33 zł/tucznik.
Pozostałym grupom zwierząt utrzymywanych w budynku rolnik 
musi zapewnić minimalne standardy utrzymania (hałas, wentylacja). 

Ze względu na występujący ASF w 2020 roku wariant 1.3 i wa-
riant 1.4 nie były realizowane.

Płatności za dobrostan krów 
▶ wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – płatność ta 
przysługuje, jeśli  pomiędzy 1 kwietnia a 15 października rolnik 
zapewni wszystkim krowom mlecznym, utrzymywanym w gospo-
darstwie, co najmniej 120 dni wypasu przez co najmniej 6 godzin 
dziennie, bez uwięzi. Stawka płatności – 185 zł/szt. rocznie. 
▶ wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych 
grupowo – zwiększona powierzchnia w  budynkach – płatność 
przysługuje, gdy na 1 krowę mleczną zostanie zwiększona po-
wierzchnia bytowa o co najmniej 20% w stosunku do obowiązu-
jących norm krajowych. Stawka płatności – 595 zł/szt. rocznie.
▶ wariant 2.3. – Dobrostan krów mamek – płatność przysługuje 

w wysokości 329 zł za krowę mamkę rocznie, jeśli w gospodar-
stwie wszystkim utrzymywanym: krowom mamkom, cielętom, 
jałówkom i opasom do 300 kg w typie użytkowym mięsnym 
zapewniono co najmniej 140 dni wypasu w sezonie pastwisko-
wym, a w okresie od 16 października do 14 marca kolejnego 
roku dostęp do środowiska zewnętrznego (pastwiska, wybiegi, 
okólniki), zwiększonego o co najmniej 20% w stosunku do mini-
malnej powierzchni ustawowo określonej:
− dla cieląt – co najmniej  6 m2/szt.
− dla jałówek – co najmniej  12 m2/ szt.
− dla opasów do 300 kg – co najmniej 12 m2/ szt.
− dla krów mamek – co najmniej 18 m2/ szt.

Rolnik, ubiegając się o powyższe płatności, zaznacza odpo-
wiednie pola we Wniosku o przyznanie płatności dobrostano-
wej. Warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest przygoto-
wanie planu poprawy dobrostanu, który sporządza uprawniony 
do tego doradca. Wyjątek stanowi wypas krów mlecznych, gdzie 
obowiązuje jedynie rejestr, który rolnik sam prowadzi.  Ponadto 
rolnikowi przysługuje również możliwość wnioskowania o zwrot 
kosztów transakcyjnych, czyli zwrot kosztów z tytułu sporządze-
nia planu, jeżeli spełnia warunki przyznania płatności dobrosta-
nowej w ramach danego wariantu. Z płatności dobrostanowej 
rolnik może korzystać co roku. Nie ma tu ograniczeń, jeśli oczy-
wiście rolnik spełnia odpowiednie wymagania. 

Rolników chcących złożyć w przyszłości wnioski o płatność 
dobrostanową zapraszamy do Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Doradcy dokładnie przedstawią wymagania, ja-
kie powinien spełnić rolnik, aby uzyskać dofinansowanie. 

Z perspektywy własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że 
działanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród hodow-
ców. Sadzę, że warto zawczasu poznać szczegółowe wymagania 
w zakresie działania „Dobrostan zwierząt”. Kolejny nabór jest 
planowany od 15 marca do 15 maja 2021 r. 

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 marca 2020 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Dobrostan zwierząt”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020, DzU 2020 poz. 382.
2. Materiały szkoleniowe: Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan 
zwierząt” w ramach PROW 2014-2020” – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
3.www.tygodnik-rolniczy.pl .
4. www.agrofakt.pl.

W tym roku, oprócz składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnicy mogli 
się też ubiegać o przyznanie płatności z działania „Dobrostan zwierząt”, które miało na celu 

wsparcie finansowe rolników, stosujących podwyższone warunki dobrostanu zwierząt. Pomoc 
ta polega na rekompensowaniu hodowcy dodatkowo poniesionych kosztów, wynikających  

z utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, wykraczających ponad normy wynikające 
z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie finansowe nie uwzględnia zwrotu kosztów 

inwestycji, związanych ze zmianą warunków utrzymania tych zwierząt.

Anna Lenart
anna.lenart@modr.mazowsze.pl

Rolnicy są zainteresowani dobrostanem zwierząt
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WYDAWCA: MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
 

Wypełnij i wyślij na adres:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce,  

        ul. Kazimierzowska 21; 08-110 Siedlce lub faxem pod numerem 25 64 00 912 

Okres trwania prenumeraty 
 

Cena  
z VAT 

Ilość 
zamawianych 
egzemplarzy 

Wartość 
zamówienia 

w zł 
Prenumerata na cały 2021 rok (11 wydań) 38,50   
Prenumerata na I półrocze 2021 roku (6 wydań) 21,00   
Prenumerata na II półrocze 2021 roku (5 wydań) 17,50   
Prenumerata na I kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na II kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   
Prenumerata na III kwartał 2021 roku (2 wydania) 7,00   
Prenumerata na IV kwartał 2021 roku (3 wydania) 10,50   

Roczna prenumerata (11 numerów) miesięcznika kosztuje tylko 38,50 zł (z VAT) 
Wysyłka 1 egz. miesięcznika z Redakcji Wsi Mazowieckiej wg aktualnej opłaty pocztowej  
– 4,00 zł * (koszt rocznej wysyłki wynosi 44,00 zł)  
* W przypadku zmiany opłaty pocztowej przez Pocztę Polską - koszt wysyłki ulegnie zmianie, o czym poinformujemy 
Państwa na łamach miesięcznika Wieś Mazowiecka.  
Wysyłka z Redakcji - TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) 
DANE DO FAKTURY: 
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

Adres …………………………………………………………………………………………………………..... 

Podmiot gospodarczy: NIP………………………….  Osoba fizyczna: PESEL …………………………… 

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie……………………………………………………………….... 

tel. …………………… fax ……...................... e-mail …………………………………... 
ADRES WYSYŁKOWY: (wypełnij, jeśli adres jest inny niż podany wyżej)  
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Adres ……………………………………………………………………………..…………………………….. 

Telefon kontaktowy lub e-mail…………………………………………………………………………………. 

Należność za prenumeratę Zamawiający ureguluje przelewem na konto Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Warunkiem realizacji 
zamówienia jest dokonanie 100% wpłaty na konto Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 
89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 z dopiskiem „prenumerata Wsi Mazowieckiej 2021” 
 

Informacja dla prenumeratora 
1. Administratorem Danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 5716100, e-mail: 

sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.pl, tel. 22 5176141 lub listownie na adres Administratora Danych. 
2. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, równy jest okresowi trwania prenumeraty oraz 5 lat po zakończeniu dostarczania prenumeraty, licząc od stycznia 

następnego roku w związku z rozliczeniem prenumeraty. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji niniejszej prenumeraty miesięcznika „Wieś 
Mazowiecka” i jej rozliczenia; 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji zamówienia, dostarczenia i rozliczenia prenumeraty. Przekazane dane osobowe mogą 
być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa, w zakresie i celu realizacji postanowień niniejszej umowy, oraz w jakim korzystamy ze wsparcia tych 
podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych miesięczników, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  

4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 
danych na podstawie pisemnego wniosku. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

5. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  MODR Warszawa  nie przekazuje Pani/a danych poza obszar EOG (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

        
 …………………………………………………..       ……………………………….. 

Miejscowość, data        Podpis i pieczęć zamawiającego  

Bądź z nami - dowiedz się więcej
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Najwyższy czas pomyśleć o… świętach! Zachęcam do takiego ich zaplanowania, aby 
znalazł się czas na ruch na świeżym powietrzu. Aby mieć siłę, koniecznie trzeba zjeść coś 

zdrowego i smacznego. Może to być np. kanapka z własnoręcznie upieczonego chleba  
na zakwasie!

tekst zdjęcia: Igor Zawadka
igor.zawadka@modr.mazowsze.pl
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Przygotowanie zakwasu przed pieczeniem: zakwas trzeba 
wyjąć z  lodówki około 12 godzin przed rozpoczęciem 
pieczenia, aby ogrzał się do temperatury pokojowej. Je-
żeli są wątpliwości, czy zakwas „ruszy”, należy go wyjąć 
jeszcze wcześniej i podkarmić. Wyschniętą skorupę na 
wierzchu zakwasu można zdjąć, ale nie wyrzucać. Po 
wcześniejszym kilkukrotnym podkarmianiu zakwasu 
powinno go być w naczyniu więcej niż potrzeba. Należy 
go wykorzystać tyle, ile w przepisie poniżej, a resztę (ra-
zem ze skorupą) podkarmić. Dodajemy tyle mąki, aby 
znów mieć zakwasu więcej niż na jedno pieczenie. Po 
tej operacji zakwas wstawiamy do lodówki. I tak w nie-
skończoność.

Pieczenie chleba

Składniki: mąka 1 kg (używam mąki pszennej, ale moż‑
na eksperymentować do woli. Jeżeli piekę z mąki pszen‑
nej („zwykłej”), to dodaję szklankę otrąb pszennych. 
Można wziąć mąkę pszenną razową, albo wymieszać 
np. 0,8 kg mąki pszennej i 0,2 kg mąki gryczanej albo 
żytniej. Można użyć mąki pszennej „chlebowej”), 3 pła‑
skie łyżeczki soli, dodatki (przyprawy, ziarna i inne we‑
dług gustu – koniecznie 5  łyżeczek majeranku!; mogą 
być jeszcze: zioła prowansalskie, siemię lniane, pestki 
z  dyni, słonecznik, płatki owsiane, żurawina suszona 
i inne delikatesy), woda (ciepła przegotowana) – 1 litr 
(prawdopodobnie trochę zostanie), zakwas – ok. 160 g.

Wykonanie:
1. Foremki „keksówki” długości 25 cm natłuścić olejem 
jadalnym – wystarczy je posmarować pędzelkiem. Jeże-
li mamy foremki już „wypieczone”, to można ten punkt 
pominąć.
2. Mąkę pszenną (lub inną) przesiać do miski, dodać po-
zostałe suche składniki i wymieszać na sucho.
3. Zakwas rozcieńczyć w wodzie w osobnym naczyniu 
(na początek radzę wziąć ok. 0,5 litra) i  dodać do su-
chych składników. Dodać wodę i mieszać. Z przygoto-
wanego 1 litra wody zostaje mi zawsze kilka łyżek. Cia-
sto powinno być gęste, ale powinno też dać się mieszać 
łyżką w misce. Ciasto zbyt gęste będzie trudno dokład-
nie wymieszać. Tutaj będzie potrzebna wprawa.
4. Ciasto przelać z miski do foremek i przykryć ścierecz-
ką. Z opisanych wyżej składników powinny wyjść dwa 
bochenki. 
5. Poczekać, aż ciasto wyrośnie (może to potrwać nawet 
5–6 godzin, w zależności od temperatury otoczenia).
6. Pod koniec wyrastania ciasta rozgrzać piekarnik do 
220°C. Foremki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
chleb 1 godzinę, w razie potrzeby zmieniając położenie fo-
remek.
7. Po upieczeniu bochenki wyjąć z  foremek na kratkę 
lub deskę, aby trochę odparowały i  ostygły. Najpierw 
bochenki leżą spodem do góry, po kilku minutach obra-
cam je do pozycji, w jakiej były pieczone.
8. Pędzelkiem rozsmarować łyżkę oleju jadalnego na 
górnej powierzchni bochenków. Powinniśmy w ten spo-
sób uzyskać błyszczącą skórkę.

Smacznego!

Chociaż od kilkunastu lat sam piekę domowy chleb, 
nie uważam się za mistrza kuchni. Korzystam z prostego 
przepisu, który jeszcze maksymalnie uprościłem, ogra-
niczając czynności do niezbędnego minimum. Wypie-
kam chleb w foremkach – uważam, że jest to najlepszy 
sposób na rozpoczęcie przygody z domowym chlebem.

Aby móc postawić na świątecznym stole własnoręcz-
nie wypieczony, pachnący chleb, trzeba o tym pomyśleć 
właśnie teraz. Chodzi o to, że zakwas, którego użyjemy, 
powinien dojrzeć. Potrzeba na to około dwóch tygodni. 
Dobrze jest też zrobić wypiek próbny, aby zapoznać się 
z przepisem, a przede wszystkim „poznać” piekarnik. 

Przepis podzieliłem na dwie części – jak przygoto-
wać zakwas, a następnie jak upiec chleb. Wszystko to, 
o czym piszę, jest efektem moich osobistych doświad-
czeń. Artykuł kieruję przede wszystkim do początku-
jących. Dla doświadczonych w  pieczeniu domowego 
chleba być może ten materiał będzie inspiracją do ewen-
tualnych eksperymentów. Podawane przeze mnie ilości 
składników czasami nie są precyzyjne. Przy pierwszych 
podejściach do pieczenia chleba warto sobie zapisywać, 
ile czego dajemy. Umożliwi to nam korygowanie recep-
tury zgodnie z własnymi upodobaniami.

Zakwas

Składniki: mąka żytnia razowa typ 2000 – na począ‑
tek 1 szklanka lub trochę więcej, woda przegotowana 
o temperaturze takiej, aby w kontakcie ze skórą wyda‑
wała się lekko ciepła.
Wykonanie: aby powstał zakwas, należy szklankę mąki 
rozrobić w wodzie do uzyskania konsystencji gęstego 
ciasta naleśnikowego. Aby nie powstały grudki, używa-
my najpierw małej ilości wody i rozprowadzamy mąkę 
„na gładko”. Do przyrządzenia i przechowywania za-
kwasu dobre jest okrągłe naczynie o pojemności około 
1–1,5 litra, z  przezroczystymi ściankami. Następnie 
przykrywamy naczynie ściereczką lub ręcznikiem pa-
pierowym i odstawiamy w ciepłe miejsce na 12 godzin. 
Po upływie tego czasu zakwas trzeba wymieszać, a po 
kolejnych 12 godzinach podkarmić.
Podkarmianie zakwasu: do naczynia dosypujemy 2–3 
łyżki mąki żytniej razowej typ 2000, zawartość miesza-
my i dodajemy tyle lekko ciepłej wody przegotowanej, 
aby znowu uzyskać konsystencję gęstego ciasta nale-
śnikowego.
Kolejne czynności: od tej pory rusza cykl, obejmujący 
mieszanie i podkarmianie. Najlepiej zaplanować je na 
rano i wieczór, czyli mniej więcej co 12 godzin. Jeżeli 
start był rano, od pierwszego rozrobienia mąki, to wie-
czorem tylko mieszamy zakwas. Następnego dnia rano 
podkarmiamy go, a wieczorem znowu tylko mieszamy. 
I tak przez kilka dni, aż przez ścianki naczynia będzie 
widać miejsca powstawania pęcherzyków gazu, zawar-
tość naczynia „urośnie” i będzie wyczuwalny charak-
terystyczny, ostry zapach. Zmieni się też kolor naszej 
mieszaniny – z ziemistoszarego na szaroróżowy.
Przechowywanie zakwasu: po „rozkręceniu się” zakwa-
su trzymanego w ciepłym miejscu można go wstawić 
do lodówki. Zakwas może być przechowywany w  lo-
dówce podobno nawet przez miesiąc.
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Zacinający się zamek błyskawiczny należy posmarować 
świecą lub mydłem, a następnie kilka razy zapiąć i rozpiąć.

Jeśli golf jest za ciasny, można go rozciągnąć na wiesza-
ku na spodnie.

Swetrów i ubrań wełnianych nie należy siłą wciskać do 
szuflady, ponieważ powstają wtedy trwałe zagniecenia, 
a niechcący można też zaciągnąć nitki.

Ubrania wełniane chronimy przed molami, zawijając je 
w gazetę. Mole nie lubią zapachu farby drukarskiej.

Aby w szafie ładnie pachniało, warto włożyć do niej wy-
suszone skórki cytrynowe lub ususzoną lawendę.

Nie wyrzucajmy buteleczek po perfumach. Jeśli włoży-
my je do szafki z bielizną, ta przesiąknie łagodnym zapa-
chem.

Spódnice należy wieszać w szafie podszewką na wierzch. 
Zapobiega to odkształcaniu się fałd.

Ubrań z dzianiny i dżerseju nie należy wieszać, bo mogą 
się porozciągać.

Rzeczy z jedwabiu nie należy składać. Wieszamy je lub 
zwijamy.

Warto mieć kilka wieszaków do odpowiednich ubrań. Po-
rządny wieszak na suknie powinien być wypchany gąbką 
lub pianką, żeby suknia się nie deformowała.

Do cięższych części garderoby lepsze są mocniejsze 
wieszaki drewniane, które zapobiegną wyciągnięciu się 
z jednej strony.

Długie suknie należy wieszać na lewą stronę. Aby 
nie dotykały podłogi, wystarczy doszyć w talii pętelki 
do zaczepienia na wieszaku.

Rzeczy skórzane nie powinny być przez dłuższy 
czas wystawione na działanie promieni słonecznych, 
gdyż mogą się na nich pojawić plamy.

Jak czyścimy rękawiczki skórzane? Należy je 
prać w ciepłej wodzie z płatkami mydlanymi. Po pra-
niu naciągnąć rękawiczki na drewniane „rączki” i wy-
pchać gazetą. Gdy wyschną, wygniatamy je i masu-
jemy, żeby zmiękła skóra.

Do konserwacji gładkiej skóry używamy: tłuszczu 
wołowego, lanoliny lub oleju rycynowego.

Do konserwacji skóry błyszczącej i lakierowa-
nej używamy mieszanki lanoliny i oleju rycynowego 
(1:1).

Pod wpływem zimna skóra lakierowana może po-
pękać! Aby temu zapobiec, wystarczy założyć buty 
parę minut przed wyjściem z domu, żeby ogrzały się 
od środka.

Jeśli skóra lakierowana zmatowieje, należy na-
trzeć ją przekrojoną na pół cebulą, a następnie wy-
polerować, aż odzyska blask.

Zmoczoną kurtkę skórzaną wieszamy od razu na 
wieszaku. Pamiętajmy: nie przy kaloryferze czy pie-
cyku!

Kurtkę welurową po wysuszeniu należy wyszczot-
kować, aby nie odstraszała wyglądem.

Odzież - rady ogólne, cz. 1

Barbara Soboń
barbara.sobon@modr.mazowsze.pl
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Rzeczy zamszowe należy regularnie czyścić, zwłasz-
cza jeśli przez dłuższy czas nie są noszone. Nie należy 
używać środków chemicznych ani odplamiaczy, gdyż 
zamsz może się odbarwić, a wokół plamy powstaną za-
cieki.

Zamsz można odświeżyć nad parą, po czym delikatnie 
wyszczotkować miękką szczoteczką okrągłymi ruchami.

Do czyszczenia białej skóry i skóry w jasnych kolo-
rach najlepiej się nadaje biały żel naftowy.

Jeśli skórzane botki i buciki zmokną, należy je jak 
najszybciej wypchać gazetami, aby się nie odkształciły 
i pozostawić w ciepłym miejscu (ale nie przy bezpośred-
nim źródle ciepła).

Ślady po śniegu na skórzanych rzeczach można usu-
nąć naftą. Obuwie ze skóry welurowej należy zmyć pia-
ną mydlaną, a brzegi oczyścić szczoteczką.

Aby na obcasach nie powstawały zadrapania, moż-
na od czasu do czasu pomalować je bezbarwnym lakie-
rem do paznokci.

Pamiętajmy, że nie suszymy gumowców w pobliżu 
pieca czy grzejnika; pod wpływem ciepła guma staje się 
łamliwa.

W mało noszone buty należy wkładać prawidła. Zastą-
pić je może zgnieciona gazeta.

Jeśli sznurowadła rozdwajają się na końcach, wy-
starczy mocno je skręcić i zanurzyć w bezbarwnym la-
kierze do paznokci lub w kleju.

Zaplątany łańcuszek rozplątujemy, zwilżając supeł ole-
jem i podważając go igłą.

Gdy pasta do butów wyschła, można postawić ją na 
chwilę na ciepłym kaloryferze albo wlać do pudełeczka 
z pastą kilka kropli mleka lub terpentyny.

Co zrobić, gdy nowy but gniecie? Wlewamy do środ-
ka trochę czystego alkoholu, wkładamy but i czekamy, 
aż wyschnie na nodze. Można też zwilżyć spirytusem 
miękką szmatkę, owinąć nią prawidło i włożyć je na je-
den dzień do buta.

Jeśli nowy bucik gniecie w piętę - zwilżamy spirytu-
sem skórę buta i lekko podbijamy od wewnątrz młotecz-
kiem.

Buty najlepiej kupować po południu. Rano stopy nie 
są zmęczone, a więc buty kupione przed południem 
mogą okazać się za ciasne!

Do prania ubrań powinniśmy używać tylko proszków 
bez fosforanów, pamiętajmy też o oszczędnym stoso-
waniu proszku, gdyż większość producentów podaje 
zawyżone dawki.

Jeśli po ostatnim płukaniu w wodzie pozostanie ług 
mydlany, wkładamy bieliznę ponownie do pralki i doda-
jemy do płukania łyżeczkę octu.

Do ostatniego płukania firanek dodajemy garść soli 
kuchennej. Sól działa usztywniająco i wybielająco.

Do ostatniego płukania obrusów można dodać roz-
twór cukru, efekt będzie taki sam, jak po krochmaleniu.

Serwetki bawełniane warto namoczyć na jeden dzień 
w wodzie z dodatkiem soli – będą bardziej śnieżnobiałe.

Torebka proszku do pieczenia dodana do prania za-
sadniczego sprawi, że poszarzała bielizna odzyska 
śnieżnobiały kolor.

Białe koszule, które poszarzały, należy prać w wodzie 
z dodatkiem kilku plasterków cytryny.

Aksamit najlepiej czyścić innym kawałkiem aksamitu. 
Zwilżony szczotkujemy pod włos.

Jeśli aksamit jest zakurzony, należy zanurzyć szczot-
kę do ubrań w soli, a potem delikatnie czyścić tkaninę.

Delikatne rajstopy i koronkową bieliznę pierzemy 
w specjalnym woreczku – zapobiega to zniszczeniu. 
Woreczek możemy uszyć sami z kawałka starej, białej 
firanki.

Nieprzyjemny zapach potu zniknie, jeśli miejsca moc-
no przepocone wypłuczemy w silnym roztworze octu 
z wodą.
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Woda jest niezbędna do utrzyma-
nia prawidłowego ciśnienia krwi. 
Przemieszczając się jako główny 
składnik różnych płynów ustrojo-
wych, oczyszcza ciało z  produk-
tów przemiany materii. Przenosi 
do komórek składniki odżywcze 
i  tlen. Decyduje także o  tempera-
turze ciała. Gdy ta niebezpiecznie 
się podnosi, nadmiar ciepła jest 
usuwany wraz z potem. Bez wody 
nie ma prawidłowego trawienia, 
właściwej pracy jelit i  przyswaja-
nia składników odżywczych. To 
ona nawilża gałki oczne, ułatwia 
przełykanie pożywienia, a poprzez 
stałe nawilżanie płuc umożliwia 
nam oddychanie. Minimalna ilość 
wody, jaka chroni nasz organizm 
przed niepożądanymi zjawiskami 
fizjologicznymi, to 800–1000 cm3/
dobę. Przyjmuje się, że osoba doro-
sła na każdy 1 kg masy ciała potrze-
buje ok. 30 cm3 wody na dobę.

Najważniejszym regulatorem 
gospodarki wodnej są nerki, któ-
re filtrują krew i  produkują ok. 
1,3 litra moczu na dobę, ale woda 
opuszcza nasz organizm także in-
nymi drogami: z  potem, z  dróg 
oddechowych z  kałem. U  zdro-
wego człowieka niedobór wody 
objawia się wzmożonym pragnie-
niem i  suchością w  jamie ustnej. 
Odczuwamy to już przy utracie 
2  procent wody. O  odwodnieniu 
świadczą również: pojawienie się, 
m.in. obrzęków, obniżenie ciśnienia 
tętniczego krwi, nudności, wymioty, 
osłabienie, przyspieszenie akcji ser-
ca, rozdrażnienie oraz skąpomocz.

A więc, aby uzupełnić niedobory 
wody, należy dziennie wypijać jej 
co najmniej 1,5 litra. Jak wiadomo, 
zapotrzebowanie na wodę zależy 
od paru czynników, m.in. od: pory 
roku, przemiany materii, rodza-
ju wykonywanych zajęć, diety czy 
też strefy klimatycznej. Najwięcej 
wody potrzebujemy w  upalne dni 
i przy wysiłku fizycznym (nawet do 
4 litrów dziennie).

Zgodnie z  normami żywienia, 
opracowanymi przez Instytut Żyw-

Woda jest dla człowieka 

niezwykle ważna. Wpływa 

na ludzką efektywność 

- zarówno umysłową, 

jak i fizyczną. Nasz 

organizm składa się w 2/3 

z wody. Odpowiednie 

nawodnienie konieczne 

jest dla prawidłowego 

przekazu informacji między 

mózgiem a organami 

czuciowymi. Żaden inny 

związek chemiczny nie 

bierze udziału w tylu 

różnych funkcjach 

organizmu ludzkiego. Jeżeli 

doprowadzimy  

do niewielkiego 

odwodnienia, możemy 

odczuć przykre tego 

konsekwencje, dlatego 

tak ważne jest, aby 

regularnie sięgać po wodę. 

Nasz organizm nie jest 

w stanie jej magazynować, 

dlatego stale powinniśmy 

uzupełniać jej braki.

Znaczenie wody w organizmie człowieka
ności i  Żywienia, zapotrzebowanie na 
wodę wygląda następująco: mężczyźni 
2500 ml na dobę, kobiety 2000 ml na 
dobę. Natomiast Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zaleca następujące 
normy dziennego spożycia wody: doro-
śli mężczyźni w normalnych warunkach 
2,9 litra i 4,5 litra w przypadku wykony-
wania pracy fizycznej w wysokiej tem-
peraturze otoczenia, dorosłe kobiety 
w normalnych warunkach 2,2 litra i 4,5 
litra w  przypadku wykonywania pracy 
fizycznej w wysokiej temperaturze oto-
czenia. W  zalecanych normach WHO 
nie uwzględnia ilości wody dostarczo-
nej do organizmu wraz z pokarmem ze 
względu na różnice, wynikające z diety 
i  kultury. Dlatego też powyższe dane 
mogą znacznie przewyższać indywi-
dualne zapotrzebowanie człowieka na 
wodę do picia.

Wystarczy rzut oka na sporą butelkę 
wody i  od razu sądzimy, że jej wypicie 
przekracza nasze możliwości. Na pewno 
tak, jeżeli spróbujemy wypić tę ilość na-
raz. 

Są bardzo proste zasady codzien-
nego picia wody, które sprawią, że 
nasze spragnione komórki zostaną 
zaspokojone. Oto one:
• zacznijmy dzień od szklanki wody,
• pijmy ją często i małymi łykami,
• pijmy wodę regularnie przez cały 
dzień, nawet gdy nie czujemy pragnie-
nia,
• wychodząc z domu, bierzmy ze sobą 
małą butelkę wody,
• trzymajmy napełnioną szklankę 
wody w zasięgu ręki lub oka – przypo-
mni o regularnym piciu,
• nie dopuszczajmy do pojawienia się 
uczucia pragnienia – to znak, że nasz 
organizm jest już odwodniony,
• pijmy wodę podczas zwiększonej ak-
tywności fizycznej,
• jedzmy warzywa i owoce – są dosko-
nałym źródłem wody,
• wypijmy szklankę wody przed za-
śnięciem.

Źródła: 
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwodnienie_(me-
dycyna). 
2. Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut 
Żywności i Żywienia.

Aneta Domińczak
aneta.dominczak@modr.mazowsze.pl
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Wystąpienie choroby oraz jej nasilenie za-
leży od: gatunku, odmiany oraz warunków 
pogodowych. Przy sprzyjających dla rozwo-
ju patogenów warunkach choroba postępuje 
bardzo szybko, dlatego ważne jest wczesne 
jej rozpoznanie i  skuteczne ograniczenie 
rozprzestrzenienia. Do najgroźniejszych pa-
togenów warzyw korzeniowych są zaliczane 
grzyby: Alternaria, Septoria i Erysiphe. 

Szara pleśń – sprawcą choroby jest Botry‑
tis cinerea Pers – grzyb polifagiczny, sta-
nowiący zagrożenie dla wielu gatunków 
warzyw w  okresie wegetacji lub podczas 
przechowywania, porażający głównie rośli-
ny osłabione i  uszkodzone. Grzyb zimuje 
w resztkach pożniwnych w glebie, na narzę-
dziach uprawowych, na nasionach, a  także 
w  miejscach składowania i  przechowywa-
nia warzyw, w  formie: grzybni, sklerocjów 
i  konidiów. Najszybciej patogen rozwija 
się przy wysokiej wilgotności powietrza  
i  w temperaturze ok. 15-20°C, jednak do 
gnicia warzyw może dojść także w tempera-

turze 0°C. Sprzyjającymi warunkami do roz-
woju choroby są również mała ilość światła 
oraz niedobór wapnia i potasu. Objawy cho-
robowe na warzywach korzeniowych są cha-
rakterystyczne i występują w początkowym 
okresie przechowywania. Na korzeniach 
można zauważyć wodniste, lekko zagłębio-
ne plamy. W czasie długotrwałego przecho-
wywania na chorych tkankach pojawia się 

obfity szary nalot zarodników konidialnych, 
tworzących się na rozgałęzionych konidiofo-
rach oraz czarnych mikrosklerocjów grzyba. 
Przy czym grzyb poraża już młode siewki, 
a następnie starsze rośliny w czasie wzrostu. 
W  pierwszej kolejności są porażane liście, 
a następnie zarodniki konidialne przemiesz-
czają się do korzeni i infekują je najczęściej 
w  miejscach uszkodzeń. Porażeniu ulega 
początkowo wierzchołkowa część korzenia. 
U młodych, nieuszkodzonych roślin rzadko 
występuje ryzyko porażenia przez B. cinerea. 
Zarodniki grzyba są przenoszone z  wodą 
i przez wiatr. Szkodliwość B. cinerea dla ro-
ślin wiąże się z  wysoką aktywnością enzy-
matyczną tego grzyba, co umożliwia szybki 
rozkład blaszek środkowych porażonych 
tkanek oraz związków złożonych komórek, 
a w rezultacie rozwój zgnilizny.

Gdy zaobserwujemy ryzyko wystąpienia 
choroby na plantacji, należy przeprowadzić 
zabiegi zgodne z  programem ochrony wa-
rzyw. Natomiast aby zapobiec rozprzestrze-
nianiu się choroby w czasie przechowywania, 
należy zbierać warzywa, gdy jest niska wilgot-
ność gleby, a w przechowalni utrzymywać od-
powiednią temperaturę i wilgotność.

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych 
- choroba grzybowa, powodowana przez 
Erysiphe heraclei DC., występująca na 
warzywach korzeniowych, takich jak: mar-
chew, pietruszka i seler, jak również na in-
nych gatunkach. Choroba najsilniej rozwija 
się w  pełni sezonu wegetacji i  objawia się 
mączystym białym nalotem grzybni z  za-
rodnikami konidialnymi, występującym na 
wszystkich nadziemnych organach roślin: 
liściach, ogonkach liściowych i  pędach, 
a  w przypadku upraw nasiennych także 
na kwiatostanach. Początkowo na roślinie 
można zauważyć pojedyncze plamki, które 
z czasem powiększają się i pokrywają całe 
liście. Porażenie może doprowadzić do ob-
umarcia rośliny. Choroba jest najgroźniej-

sza na plantacjach nasiennych marchwi, 
gdyż obniża wartość nasion. Nie powoduje 
większych strat w plonie korzeni.

Patogen zimuje na pozostawionych po-
rażonych resztkach roślin z rodziny selero-

watych w  postaci otoczni – chasmotecjów 
z  zarodnikami workowymi oraz w  postaci 
grzybni na wielu chwastach zimotrwałych. 
Grzybnia E. heraclei może być również prze-
noszona z nasionami. Wczesną wiosną cho-
roba rozwija się na chwastach, a powstające 
na nich zarodniki konidialne są przenoszo-
ne przez wiatr na marchew i pietruszkę.

Aby zapobiec występowaniu choroby, 
należy zachować odpowiedni płodozmian. 
Uprawa powinna być na tym samym polu 
prowadzona nie częściej, niż co cztery 
lata. Siew powinien być niezbyt gęsty, na-
leży także unikać przenawożenia azotem. 
Po zebraniu roślin z pola należy zastoso-
wać odpowiednią agrotechnikę, a  resztki 
roślinne przyorać głęboko na zimę. Przy 
wystąpieniu długich okresów suszy można 
zastosować nawadnianie.

Źródła:
1. Robak J., Szwejda J., Warzywa Korzeniowe, Najgroź-
niejsze choroby i szkodniki. Hortpress Sp. z.o.o. 2008.
2. Masternak H., Wiech K., Jaki to szkodnik jaka cho-
roba. Wydawnictwo Warszawa 1988.
3. Borecki Z., Nauka o  chorobach roślin. Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2001. 
4. Paduch-Cichal E., Szyndel M. S., Schollenberger M., 
Wakuliński W., Fitopatologia szczegółowa. Choroby 
roślin ogrodniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
5. www.agro.bayer.com.pl.

W uprawie warzyw korzeniowych notowane są duże straty, spowodowane występowaniem 
chorób zarówno podczas uprawy, jak i w przechowalni. Ogromnym problemem w uprawie 

warzyw korzeniowych są choroby infekcyjne. Producenci powinni pamiętać o odpowiednim 
przygotowaniu gleby pod uprawę warzyw, właściwej pielęgnacji podczas wzrostu i rozwoju 

oraz o właściwym zbiorze i przechowywaniu. 

Lidia Wajs
lidia.wajs@modr.mazowsze.pl

Choroby grzybowe warzyw korzeniowych, cz. 1



Wieś Mazowiecka, listopad 2020

34

MODR 
Oddział
Siedlce

Rośliny powinny odpowiednio wcześnie zakończyć wegetację 
i wytworzyć zdrewniałe pędy lub organy spichrzowe (kłącza, bul-
wy, cebule). Już w sierpniu należy zakończyć stosowanie nawozów 
azotowych, które stymulują wzrost, można natomiast wykorzystać 
nawozy tzw. zimowe, zawierające potas, które wpływają na drew-
nienie pędów. Zbyt późne przycinanie krzewów również może 
spowodować wyrastanie młodych, wrażliwych na niskie tempera-
tury pędów. W trakcie ostatnich jesiennych porządków na raba-
tach bylinowych warto pozostawić trochę suchych łodyg i liści, 
które będą zatrzymywać śnieg, będący dobrą, naturalną okrywą 
dla roślin.

Rośliny najlepiej hartują się, gdy jesień jest długa, a temperatu-
ry stopniowo się obniżają. Okrywanie roślin powinno nastąpić po 
kilku dniach z przymrozkami; w zależności od przebiegu pogody, 
najczęściej jest to listopad lub początek grudnia. Nie ma potrzeby 
okrywania roślin, gdy temperatury nie spadają poniżej zera.

Roślina, mimo okrycia, powinna mieć dostęp powietrza, a war-
stwa zabezpieczająca nie może chłonąć dużej ilości wilgoci. Do 
okrywania nie nadają się w żadnym wypadku folie lub inne ma-
teriały nieprzepuszczające powietrza.

Naturalnym surowcem do okrywania są liście, ważne aby były 
zdrowe i suche. Takie okrycie musimy zabezpieczyć przed rozwie-
waniem przez wiatr, np. przy pomocy gałęzi, ażurowych koszy czy 
siatek. Okrywą z  liści możemy zabezpieczyć: rabaty z  roślinami 
dwuletnimi, bylinami oraz niskimi krzewami. Z naturalnych okryw 
można również wykorzystać korę sosnową, której grubsza warstwa 
świetnie chroni korzenie i dodatkowo zatrzymuje wilgoć w podłożu. 
Do ściółkowania roślin przed zimą nadają się również trociny i torf.

Do zabezpieczenia drzewek i niskich krzewów możemy wyko-
rzystać słomę, tworząc chochoły lub wykorzystując gotowe maty 
słomiane. W sprzedaży są również dostępne maty trzcinowe. Na-
leży pamiętać, że słomy nie można wykorzystywać do okrywania 
roślin zimozielonych, ponieważ nie przepuszcza światła niezbęd-
nego w procesie fotosyntezy.

Materiałami, które można zakupić w sklepach ogrodniczych, są 
białe agrowłókniny o gramaturze 50 g/m2, przeznaczone głównie 
do zimowego okrywania roślin. Nałożone na rośliny rozpraszają 
światło słoneczne, nie dopuszczając do nadmiernego nagrzania, 
przepuszczają wilgoć, zabezpieczają przed nadmiernym spad-
kiem temperatury. Okrycie z  agrowłókniny nie obciąża i  nie 
uszkadza roślin, ponieważ jest lekkie, pozwala roślinom konty-
nuować procesy wegetacyjne.

Zarówno zimozielone krzewy liściaste, jak i  wrażliwsze odmia-
ny iglaków wymagają zabezpieczenia przed szkodliwymi dla nich 

mroźnymi, suchymi wiatrami i  jednocześnie bezpośrednim na-
słonecznieniem. Takie warunki często występują w lutym i marcu. 
Duże wahania temperatur między dniem i nocą oraz brak możli-
wości pobrania wody z  jeszcze zamarzniętego podłoża powodują 
powstanie tzw. suszy fizjologicznej, która jest powodem zamierania 
całych roślin. Aby tego uniknąć, rośliny należy cieniować, świetnie 
nadaje się do tego tkanina cieniująca, tzw. cieniówka. Niższe krzewy 
należy osłaniać stroiszem (gałązki roślin liściastych). Ważną zasadą 
przy pielęgnacji roślin zimozielonych jest ich obfite podlanie przed 
zimą, oczywiście wtedy, gdy brak naturalnych opadów.

Które rośliny potrzebują okrycia?
Ochrony zimą wymagają przede wszystkim drzewa i krzewy, 

pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych oraz okazy młode, 
które posadziliśmy w danym roku. Ważne jest również usytuowa-
nie roślin w ogrodzie, to czy miejsce jest zaciszne, osłonięte lub 
przeciwnie – narażone na przeciągi i mroźne podmuchy.

Gatunki, które należy osłaniać to:
Róże – krzewy kopczykujemy ziemią ogrodową, kompostową, 
torfem lub trocinami do wysokości około 20 cm; róże szczepione 
na pniu najczęściej okrywamy przy pomocy słomy, juty lub agro-
włókniny; młode róże pnące zdejmuje się z podpór, pędy układa 
na ziemi i  okrywa słomą, stroiszem lub liśćmi, a  ich podstawę 
– kopczykuje; większe okazy można zabezpieczyć bez zdejmowa-
nia z podpór, osłaniając słomianymi matami.
Różaneczniki – podłoże wokół krzewów okrywa się grubą warstwą 
ściółki, pędy należy zabezpieczyć tkaniną cieniującą lub agrowłókni-
ną, bardzo ważne jest podlewanie w przypadku braku opadów.
Budleje, hortensje bukietowe, piwonie drzewiaste  
– u podstawy krzewów należy usypać kopczyki z ziemi, torfu lub kory.
Wrzosy i wrzośce – najlepiej okryć agrowłókniną lub stro-
iszem, gruba warstwa ściółki dobrze zabezpieczy korzenie.
Magnolie, klon palmowy – wymagają okrycia, szczególnie 
w młodym wieku; wskazane jest okrycie nasady krzewu przy po-
mocy trocin, kory lub ziemi do co najmniej 30 cm wysokości.
Hortensje ogrodowe – szczególnie lubiane, ale w warunkach 
wschodniej Polski wrażliwe na niskie temperatury, należy zabez-
pieczyć przy pomocy agrowłókniny, okrywając cały krzew lub 
„obstawić” tekturowym pudłem i obsypać suchym liśćmi. 
Pnącza, np. powojniki, wisterie, miliny – nasady pędów ob-
sypuje się kopczykami ziemi lub okrywa stroiszem; górne pędy 
u młodych okazów wisterii i milinu, dodatkowo można zabezpie-
czyć matą słomianą lub agrowłókniną.

Anna Matyszczak
anna.matyszczak@modr.mazowsze.pl

Ogrody przed zimą
Powoli mija sezon wegetacyjny, czas pomyśleć o zabezpieczeniu roślin przed zimą.  
Silne mrozy, wysuszający wiatr, brak opadów jesienią czy wahania temperatur na 
przedwiośniu, to wszystko stanowi duże zagrożenie nie tylko dla młodych roślin,  

ale czasem nawet dla dorodnych okazów. 
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W lodówce, kuchni, łazience a nawet sypialni spotkasz się z tym 
tematem. Tak naprawdę często nie znamy znaczenia rzucanych nam 
haseł, nie sprawdzamy ich prawdziwości, nie szukamy odpowiedzi 
na pytania, które nam się nasuwają w danym momencie. Dlaczego? 
Ponieważ są nadużywane, brutalnie wkradając się w  nasz umysł, 
skłaniając nas do kupienia, konsumpcjonizmu, podążania za modą. 
Media społecznościowe, radio, telewizja pękają w szwach od „akcji” 
na rzecz  ochrony przyrody, ochrony środowiska czy ekologii. Tak 
naprawdę większość rzeczy, które robimy, kupujemy, naśladujemy 
jest zwierciadłem naszego trochę zaniedbanego sumienia. Zadbaj 
więc o nie, korzystając z podpowiedzi. 

Mądra codzienność
Każdego dnia myśl o  innych, swoich bliskich, znajomych, kole-

gach, dzieciach, przyszłych pokoleniach. Małymi kroczkami wpro-
wadzaj mikrozmiany w  swoim życiu. Wyznacz sobie małe cele. 
Pierwszym może być spacer z bliskimi i podziwianie piękna przyro-
dy z krótką pogadanką o tym, co już wiemy na temat ekologii, przy-
rody, ochrony środowiska. Może to być dobry początek zmian, które 
chcemy wprowadzić. Bardzo często młode pokolenie wie bardzo 
dużo, wystarczy tylko zachęta, dobry wzorzec i lawinowo posypią się 
nowe pomysły. Możemy również namówić do działań znajomych, 
kolegów z  pracy z  czasem klasę, szkołę czy większą społeczność. 
Rozejrzyj się, czy w Twojej okolicy są jakieś zbiórki np.: nakrętek, 
makulatury, sprzętu elektronicznego, używanych zabawek. Przyłącz 
się do nich, pokaż młodszemu pokoleniu, że można, że warto. To nic 
nas nie kosztuje, a z czasem zaowocuje ogromną satysfakcją. Cele 
często są bardzo szczytne. Następnie sukcesywnie wprowadzaj nowe 
pomysły. Zrezygnuj z  foliowych toreb, zastępując je sznurkowymi 
czy płóciennymi, plastik - szkłem, wymień uszczelki w kranach itd. 
Każdy, nawet najmniejszy Twój ruch będzie nasion-
kiem, które w  przyszłości zaowocuje. Może kiedyś 
zobaczymy pozytywne skutki naszych działań, opo-
wiemy o nich, pochwalimy się. Może nasze dzieci czy 
wnuki z dumą będą o nas mwić. Najważniejsza jest 
wytrwałość w działaniu. Najwytrwalsi są sportowcy, 
którzy codziennie realizują swój plan. Biorąc z nich 
przykład, możemy potruchtać do parku czy lasu 
i spróbować czegoś nowego.

Bieganie z ekologią w tle
Plogging – kolejne modne słowo czy prawdziwy 
sportowy hit?

Pochodzi od szwedzkiego słowa „plocka upp”, 
czyli „podnosić” i  angielskiego „jogging”. Inicja-
torem tego typu aktywności fizycznej był Szwed 
- działacz na rzecz ekologii Erik Ahlström. Czyż 
nie Szwedzi słyną z niesamowitej czystości? Słowo 

to łączy w sobie: modę, ruch, pomysł na zdrowie i ochronę śro-
dowiska. 

Powolny bieg ze skłonami w celu podnoszenia znalezionych przez 
nas śmieci? Brzmi trochę trywialnie? Ależ skąd! Każdy spacer, tru-
chtanie, slow jogging a nawet wycieczkę rowerową czy na rolkach 
łączymy z czyszczeniem świata. Tego typu działanie bardzo powo-
li, ale efektownie wkrada się do kolejnych aktywnych grup sporto-
wych, szkół czy klubów. Przynosi efekty wizualne i falę nieopisanej 
satysfakcji. Sama kilkakrotnie uczestniczyłam w takim wydarzeniu. 
W Polsce moda na aktywny Dzień Ziemi dopiero raczkuje. Może to 
jest właśnie pomysł na Twój pierwszy krok w tej nierównej walce 
z brakiem odpowiedzialności, bezmyślności, głupotą ludzką. Rozej-
rzyj się dookoła. Czy podoba Ci się to, co widzisz? Śmieci to pro-
blem globalny, dużych państw, miast, ale też małych miejscowości. 
Wszechobecny plastik, puszki, butelki porozrzucane po polanach 
i skrajach lasów czy parków burzą estetykę krajobrazu, zniechęcają 
do beztroskich spacerów. Czy podejmiesz wyzwanie i zrobisz swój 
pierwszy plogging? Zostaniesz ploggersem – pierwszym w  swo-
jej okolicy? Przygotuj rękawice, mocny worek na śmieci, wygodne 
ubranie, sportowe byty i do dzieła. Nie masz motywacji do biegania, 
może znajdziesz motywację do sprzątania. I nie szukaj wymówek, 
one zawsze się znajdą zgodnie z powiedzeniem: JAK KTOŚ CHCE, 
ZNAJDZIE SPOSÓB, JAK KTOŚ NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD.

Szukaj sposobu, szukaj ludzi pozytywnie zakręconych, szukaj 
grup biegowych, odkryj w sobie potencjał, który do tej pory znaj-
dował tylko powody. Jeśli zmierzysz się z  tym zadaniem, zrób 
zdjęcie, wyślij na adres redakcji i  wygraj nagrodę. Jeśli chcesz, 
umieścimy je w następnym artykule z tej serii. 

POWODZENIA!

Justyna Niedziałek
justyna.niedzialek@modr.mazowsze.pl

Żyj  zdrowo, dzia ła j  z  g łową
EKO, BIO, naturalne, wegan, zero waste – te słowa słyszymy i widzimy każdego dnia. 

Reklamy, banery, półki sklepowe zalewają nas sloganami z przekazem ZDROWE.  
Radio, telewizja, internet, fb, Instagram… można by było wymieniać bez końca nośniki 

przekazu, które zalewają nas treściami tego rodzaju. Są wszechobecne.
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Z wieloletniej obserwacji wynika, że coraz więcej rolników decyduje się na przeprowadzenie analizy gleby w swo-
im gospodarstwie, zwłaszcza gdy jest ona wymagana w projektach, związanych z uzyskaniem dofinansowania. Często 
interpretacja tych wyników nie do końca jest wykorzystywana w odpowiedni sposób. Wydaje się, że jest ona tylko 
informacją o zasobności gleby i nie przekłada się na wykorzystanie tych informacji w praktyce. W dodatku spo-
rządzone plany nawozowe i ich realizacja często nie mogą być zweryfikowane z powodu braku wykonania kolejnej 
analizy, która powinna być przeprowadzana co 3-5 lat, w zależności od intensywności produkcji, osiąganych plonów 
oraz warunków wilgotnościowych, występujących w poszczególnych sezonach. Brakuje także szczegółowych zapi-
sów, dotyczących stosowanego nawożenia (nawozów, nawożenia dolistnego, zaorywanych resztek pożniwnych czy 
międzyplonów).

Opłaty za wykonywane analizy przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą regulują Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania, wykony-
wane przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą (DzU 2008, Nr 29 poz. 174) oraz rozporządzenie zmieniające z 8 
sierpnia 2014 (DzU 2014 poz. 1210).

Koszt analizy jednej próby gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego, która bada zawartość gleby w makroelemen-
ty: P2O5, K20, Mg i odczyn pH, wynosi 13,12 zł. Dodatkowo można wykonać badanie zawartości mikroelementów: 
Cu, Fe, Mn, Zn w cenie 34,99 zł oraz B, Cu, Fe, Mn, Zn za 52,48 zł. Wykonywane są także inne badania, m.in.: sub-
stancja organiczna, azot mineralny, siarka siarczanowa. Informacje na ten temat są dostępne na stronach interneto-
wych Stacji Chemiczno–Rolniczych, np. http://www.oschr-warszawa.pl. 

Materiał do analizy pobiera się zgodnie z PN-R-04031:1997. Instrukcję sporządzoną na jej podstawie można po-
brać z ww. strony internetowej. Pojedyncza próbka powinna być pobrana z jednego pola – uprawy, z działki o po-
wierzchni niewiększej niż 4 ha, o wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu 
terenu. 

Koszt jednej próby to 13,12 zł podzielony przez 4 lata (średni okres między kolejnymi próbami). Roczne 
obciążenie pola wynosi 3,28 zł, co stanowi średnią cenę za niecały kg makroskładników 
pokarmowych dla roślin (ok. 4 zł). Np. 100 prób to 1312 zł, czyli 328 
zł/rok. Ponadto próby mogą być wykonywane 
w  zależności od potrzeb, na 

Adam Matyszczak
adam.matyszczak@modr.mazowsze.pl

Czy analiza gleby jest potrzebna i opłacalna?
Analiza gleby przydaje się przy ocenie jej zasobności w składniki pokarmowe, potrzebne do 
wzrostu i rozwoju roślin. Jest także wykorzystywana do prowadzenia monitoringu zmian, 
zachodzących w kolejnych latach, a wynikających ze stosowania: nawozów mineralnych, 
naturalnych i organicznych, przyorywania resztek pożniwnych czy międzyplonów, ale 

także ze zmianowania. Wyniki analizy gleby powinny być wykorzystane do optymalizacji 
produkcji roślinnej, często w powiązaniu z produkcją zwierzęcą, która stanowi bardzo ważne 
źródło składników pokarmowych, powstające  w wyniku prowadzonej działalności rolniczej, 

ale nie pochodzące z zakupu.
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jednych działkach częściej, a  na innych rzadziej. Nie ogranicza to więc poważnie  
liczby wykonywanych przez gospodarstwa prób glebowych, a przydatność ich wyni-
ków ma często konkretną wartość.

Praktyka wskazuje, że wiele gospodarstw regularnie nawożących glebę oborni-
kiem czy gnojowicą często przekracza (nawet kilkukrotnie) bardzo wysoką zasob-
ność w  fosfor i potas, co pozwala na rezygnację z nawożenia (np. zawartość P2O5 
powyżej 40 mg/100g gleby ogranicza lub wyklucza nawożenie nawozami, zawiera-

jącymi w swoim składzie fosfor, zaś nawożenia potasem można zaniechać 
przy zasobności powyżej 35 mg K20/100 g gleby bardzo lekkiej, 50 mg 
na glebach średnich i 60 mg na glebach ciężkich).

Dawki nawozów mineralnych, stosowanych pod uprawę, są różnicą 
pomiędzy zapotrzebowaniem roślin na prawidłowy rozwój a tym, co wnosi-

my do gleby (nawozy naturalne, organiczne, międzyplony, resztki pożniwne).
Jeżeli zawartość składników pokarmowych na polu jest średnia, to nawożenie po-

winno równoważyć zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, czyli bilans 
powinien być zbliżony do zera. Gdy zawartość składników jest niska lub bardzo ni-
ska, trzeba nawieźć i rośliny, i pole, czyli uzupełnić zawartość składników do stanu 
średniego (bilans dodatni). Natomiast gdy zwartość jest wysoka i bardzo wysoka, 
można zmniejszyć nawożenie (bilans ujemny). Gdy zmniejszymy nawożenie, obniży 
nam się zasobność gleby w dany składnik pokarmowy. We wszystkich przypadkach 
ważne jest regularne kontrolowanie zasobności gleb i stosowanie korekt nawożenia.

Saldo stosowanego azotu powinno być zawsze dodatnie (do 50 kg), co wynika 
z jego specyfiki.

Podsumowując: znajomość zawartości składników pokarmowych w  glebie po-
zwala dosyć precyzyjnie określić dawki nawozów dla roślin uprawianych w gospo-
darstwie. Jednocześnie możemy zachować odpowiednią proporcję tych składników, 
inną dla każdego gatunku i kierunku przeznaczenia produkcji. Jest to też nie bez 
znaczenia dla zdrowotności  roślin. 

Trzeba również pamiętać, że zbyt duża zawartość składników pokarmowych, czyli 
soli  rozpuszczalnych w wodzie, wpływa negatywnie na wzrost i rozwój roślin.  Po-
nadto na polu powinno być uregulowane pH, ponieważ nawet wysoka zawartość 
składników może być z tego powodu niedostępna dla roślin, a jednocześnie z tego 
samego powodu toksyczne działanie glinu osłabia rośliny. Dawki nawozów, zasto-
sowane pod rośliny, mogą być niewykorzystane (np. gdy jest susza – przechodzą na 
następny rok), zaś ulewne deszcze mogą wymywać mikro- i makroskładniki. Jeżeli 
pogoda w okresie wegetacji jest sprzyjająca i nawożąc rośliny, zbierzemy (?) więcej 
niż przewidywaliśmy, musimy w następnym roku te składniki uzupełnić. Wszystkie 
te działania mają na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki nawozowej w gospo-
darstwie. 

I na koniec. Jeżeli porównamy nawożenie przed wykorzystaniem znajomości za-
sobności gleb z nawożeniem, wynikającym z tej zasobności, może się okazać, że sto-
sowaliśmy nie te nawozy i nie w takich dawkach, jakie były potrzebne. Dodatkowo, 
gdy porównujemy koszty nawożenia mineralnego przed poznaniem zasobności gleb 
w gospodarstwie i po nim, często okazuje się, że niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze. 
Dlatego też warto i opłaca się robić analizy gleb w gospodarstwie.
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Kartka
ze
świata

Świętu Zmarłych (hiszp. Día de los Muertos) w  Meksyku to-
warzyszy mnóstwo kolorów, zabawy i uśmiechu. To jedno z naj-
barwniejszych świąt w tym kraju. Według wierzeń 1 i 2 listopada 
zmarli odwiedzają swoich bliskich, aby wspólnie ucztować i ba-
wić się. Mnóstwo ludzi bierze udział w festiwalach, które odby-
wają się na ulicach miast. Można tam spotkać kościotrupa w ka-
peluszu, kostuchę oraz wiele innych trupich akcentów, a wszystko 
to za sprawą przebrań, masek czy makijażu, przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję. Na festiwalu popularne są również: tradycyj-
ne cukrowe czaszki, świeczki oraz konfetti. Nie może też zabrak-
nąć nagietka, który jest uznawany za symbol zmarłych. Z okazji 
święta są również przygotowywane ołtarze, ustawiane na ulicach 
albo cmentarzach. Zwykle zawierają one wizerunek świętego 
bądź Maryi, chleb, najlepiej wykonany przez krewnych zmarłego, 
jego ulubione jedzenie oraz przedmioty i zdjęcie. 

Niektóre ludy tubylcze świętują także na cmentarzach, deko-
rując groby i ołtarze i składając na nich ofiary. Kolory, muzyka, 
czasem tańce, a nawet ulubione trunki i tłumy świętujących po-
jawiają się na ulicach Meksyku w wigilię Święta Zmarłych, a więc 
wieczorem 1 listopada. 

Dla mieszkańców Meksyku świadomość nierozerwalności życia 
i  śmierci jest bardzo wysoka, można powiedzieć, że to część ich 
mentalności. Dlatego powstało wiele powiedzeń na ten temat. We-
dług jednego z nich „pewność nadejścia śmierci daje nam przewa-
gę na całe życie”. Mając to na uwadze, Meksykanie cieszą się i we-
selą, wychodząc z założenia, że skoro zmarli przychodzą do nich 
raz w roku, to należy przyjąć ich jak najlepiej, składając im ofiary, 
bawiąc się i kosztując najlepszych potraw. Gospodarz na zorgani-
zowanej przez siebie uroczystości nie powinien być smutny i nie 
mieć nic przygotowanego dla swoich gości. Meksykanie traktują 
zmarłych w ich święto tak, jak żywych w ciągu całego roku. 

Meksykańska wersja oddawania czci zmarłym jest prawdo-
podobnie najbardziej znaną spośród wszystkich krajów Amery-
ki Łacińskiej, a może i świata? To już nie tylko tradycja, ale też 

sztuka i kreatywność. Z każdym rokiem obchody są coraz więk-
sze i  coraz bardziej kolorowe, zyskując międzynarodową sławę. 
W 2008 r. ta część kultury meksykańskiej została wpisana przez 
UNESCO na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości. Święto Zmarłych na terenie Meksyku czy Ameryki 
Łacińskiej w ogóle pojawiło się jednak dopiero po przybyciu ko-
lonizatorów. Tradycja czczenia zmarłych w tym regionie liczy ok. 
trzech tysięcy lat. Do dzisiaj nie straciła na znaczeniu i pozostała 
głęboko zakorzeniona w  sercach mieszkańców. Jednak dopiero 
wraz z przybyciem kolonizatorów ustanowiono konkretne święto 
na początku listopada. Zatem współczesne Día de los Muertos to 
prawdziwa mieszanka zwyczajów rdzennych plemion oraz euro-
pejskich wpływów.

Choć Święto Zmarłych na całym kontynencie jest obchodzone 
z należytym szacunkiem, to dla mieszkańców Meksyku oraz ludów 
andyjskich jest ono szczególnie ważne. Kilka tysięcy kilometrów na 
południe od Meksyku na początku listopada również obchodzi się 
Święto Zmarłych. W Buenos Aires na ulicach pojawiają się prze-
piękne ołtarze, często wykonywane przez artystów. Słychać muzy-
kę, graną na żywo, a na jarmarkach można skosztować meksykań-
skich i andyjskich przysmaków. Ludzie gromadzą się również na 
cmentarzach, spośród których Flores, jeden z największych w sto-
licy Argentyny, odwiedza tego dnia nawet 60 tysięcy osób. 

Ciekawy zwyczaj, związany z  Día de los Muertos kultywują 
mieszkańcy Hondurasu, leżącego w  Ameryce Środkowej. Po-
dobnie jak w Polsce krewni zmarłych odwiedzają tam groby na 
cmentarzach, przynoszą kwiaty oraz odmawiają modlitwy za 
swoich bliskich. Jednak w niektórych regionach kraju nadal pod-
trzymuje się także tradycję zostawiania dla zmarłego przy wejściu 
do domu smakołyku w glinianym dzbanie, aby ten mógł się po-
silić. Często są to daktyle czy dynie słodzone panelą, czyli nie-
rafinowanym cukrem trzcinowym, który jest charakterystyczny 
właśnie dla Ameryki Łacińskiej. Przygotowane przysmaki pełnią 
również funkcję w pewnym sensie dyplomatyczną, bowiem hoj-
ność gospodarzy ma być później nagrodzona obfitymi zbiorami. 

Obchodzenie świąt religijnych w wielu krajach może wyglądać 
zupełnie inaczej, nawet jeśli ich obywatele w większości wyzna-
ją tę samą religię. Tak właśnie dzieje się w Ameryce Łacińskiej, 
gdzie dominującą jest religia rzymskokatolicka. Cel zawsze jed-
nak pozostaje ten sam: uhonorować zmarłych, oddać im hołd 
i dać wyraz swojej pamięci o przodkach. 

Źródła:
1. https://www.oncenoticias.hn/asi-se-celebra-el-dia-de-los-muertos-en-el-pais/.
2. https://www.clarin.com/ciudades/dia-muertos-celebra-noviembre-buenos-aires_0_
xU6l3M2yg.html.
3. https://news.un.org/es/story/2019/10/1464731. 
4. http://iberoameryka.com/spoleczenstwo/feliz-dia-de-los-muertos/.

Odwiedzanie grobów w dzień, a może w nocy? Posiłek na cmentarzu, czy po powrocie z niego? 
Zwyczajów obchodzenia Święta Zmarłych na całym świecie jest mnóstwo. Wiele z nich liczy 

sobie setki lat. Są nieodłącznym elementem kultury i mogą być dla nas zaskakujące. Każdy kraj 
ze względu na swoje położenie, tradycję, religię czy mentalność ludzi tworzy niepowtarzalną 

mieszankę, której owocem jest między innymi unikalny sposób przeżywania świąt i ceremonii.

Jak wygląda Día de los Muertos?

Monika Kuchnio
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Krzyżówka nr 10Krzyżówka nr 10
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 27 li-
stopada 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem 
„Krzyżówka nr 10".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 8 - OWOCE LEŚNE.
Nagrody książkowe wylosował: Olek Gut, gm. Kadzidło

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 8 - WIALNIA – MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄ-
CA DO WSTĘPNEGO OCZYSZCZENIA MŁÓCONEGO ZIARNA.

Nagrody książkowe wylosowała: Lidia Dmowska, gm. Siedlce
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
27 listopada 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem „Rebus 10".

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

Rebus 10
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Kącik
dla

dzieci

PYTANIA:
1. Na przykład: Powązkowski w Warszawie
2. Człowiek bardzo niskiego wzrostu
3. Skrywana tajemnica
4. Materiał na zapiski starożytnych Egipcjan
5. Urządzenie, w którym można opłacić postój samochodu
6. Miejsce dekorowania medalistów sportowych
7. Było nią Gniezno, był Kraków, jest Warszawa
8. Jeden z kolorów na polskiej fladze
9. Herb miasta lub państwa
10. W godle Polski
11. Bóg, ..., Ojczyzna
12. Jesienią szeleszczą pod stopami w parku
13. To wspaniale …… w wolnym kraju

Krzyżówka „Nr 10” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
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PYTANIA: 

1. Na przykład: Powązkowski w Warszawie. 
2. Człowiek bardzo niskiego wzrostu. 
3. Skrywana tajemnica. 
4. Materiał na zapiski starożytnych Egipcjan. 
5. Urządzenie, w którym można opłacić postój samochodu. 
6. Miejsce dekorowania medalistów sportowych. 
7. Było nią Gniezno, był Kraków, jest Warszawa. 
8. Jeden z kolorów na polskiej fladze. 
9. Herb miasta lub państwa. 
10. W godle Polski. 
11. Bóg, ..., Ojczyzna. 
12. Jesienią szeleszczą pod stopami w parku. 
13. To wspaniale …… w wolnym kraju. 
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Hasło: Dawniej Izbę oświetlano łuczywem, później używano świec. 
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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? 


