
w
ie
ś mazowiecka

ISSN 1507 - 4714

Nr 3 (210) marzec 2018 r. 
CE

NA
 3,

00
 Z

Ł 
(W

 T
YM

 5%
 V

AT
)

W
yd

aw
an

a 
od

 k
w

ie
tn

ia
 1

99
9 

ww
w.

m
od

r.m
az

ow
sz

e.
pl

Oddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, Siedlce
Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego



W numerze

Ważne sprawy
Innowacyjna wieś 
dzięki wsparciu resortu środowiska 3
Wnioski o dopłaty 
obowiązkowo przez Internet  4
Lista Odmian Zalecanych 
dla Mazowsza na 2018 rok  7

Z Oddziału Bielice
Innowacje w opryskiwaczach 5
SOŁTYS - odpowiedzialna funkcja  16
Zapylacze - wspólne dobro  29

Edukacja i ekologia
Rolnictwo ekologiczne - wymogi 9

Z Oddziału Ostrołęka
Znoszenie środków ochrony roślin
- istota zjawiska, 
metody ograniczania 10
W zgodzie z naturą 
- rośliny alimentacyjne  12

Prawo na co dzień
Zakup nieruchomości rolnych 
po nowelizacji ustawy 13

Z Oddziału Płock
Potwierdzam: klient ma zawse rację 14
Szczepionki bakterii brodawkowych 
dla bobowatych  15

Z kart historii
Wspomnienia o Wielkanocy 17

Produkcja zwierzęca
Leghorn jako kura użytkowa 18

Zdrowie
Zdrowy i odżywczy... 
CZERWONY BURAK! 19

Mazowsze
Zapraszamy do Kadzidła! 20

Z Oddziału Poświętne
Uprawa łubinów na nasiona 22

Zieleń wokół nas
Piwonie w Twoim ogrodzie 25
Wiosna w ogrodzie  32

Style ogrodowe - ogród francuski  33
Z Oddziału Radom

Sery kozie - rarytasy z Mazowsza 26
Jak wzbogacić jaja 
w bioaktywne składniki?  28

Z Oddziału Siedlce
Chwasty stają się odporne 30
Nowe odmiany marchwi 
do produkcji towarowej  31

Nasze sprawy
Ankieta  34

Tradycja
Zapomniane i współczesne zwyczaje
i obrzędy wielkanocne  36
Na Wielkanocnym stole  37

Konkurs
Przepisy naszych Czytelników 38

Kącik dla dzieci
Krzyżówka nr 3 39
Rebus 3  39

Za symboliczny początek II Rzeczypospolitej przyjmuje się 
dzień 11 listopada 1918 roku, w którym Józef Piłsudski otrzymał 
od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad 
podległym jej wojskiem. W kilka dni później powierzono mu mi-
sję stworzenia rządu narodowego. Polska była wówczas szóstym 
pod względem powierzchni krajem w Europie. Aż 65% (!) ludności 
utrzymywało się z rolnictwa – dla porównania - w innych, o wiele 
bardziej rozwiniętych krajach, najwyżej 40% miało coś wspólne-
go z tym sektorem. 1/3 gospodarstw nie przekraczała 2 hektarów, 
a prawie połowę gruntów stanowiły majątki o powierzchni powy-
żej 100 hektarów. Przemysł byłego Królestwa Polskiego zatrudniał 
siedmiokrotnie mniej robotników niż przed wojną, co było wy-
nikiem zniszczeń wojennych. Rolnictwo stanowiło ważny sektor 
gospodarki – ale potrzebna była reforma, aby sytuacja w tym sek-
torze tak ważnym dla kraju, zaczęła się poprawiać. Potrzebna była 
własność ziemi, efektywna praca na niej oraz posiadanie środków 
finansowych. 

Powojenne zniszczenia i grabież surowców dotknęła najbardziej 
właśnie wieś. We wszystkich zaborach zmniejszyła się wyraźnie 
produkcja. W porównaniu do obszaru zasiewów na ziemiach pol-

skich z lat 1911-1913, zasiewy pszenicy w latach 1918-1919 zmniej-
szyły się o 47%, owsa o 40%, żyta o 23%, jęczmienia o 19%, ziem-
niaków o 24%. Również zmniejszyły się plony wszystkich upraw. 
Ogólny zbiór pszenicy w  1918 roku zmalał. Brakowało zwierząt 
gospodarskich. Walczące strony wywiozły 8 mln sztuk koni, by-
dła, trzody chlewnej i owiec. Zniszczonych zostało wiele budyn-
ków użyteczności publicznej, mieszkalnych i gospodarskich. 

W chwili odzyskiwania niepodległości, powierzchnia II Rzeczy-
pospolitej wynosiła 388.644 km2 (Polska przedrozbiorowa miała 
około 1 mln. km2 powierzchni, obecnie - 312.000 km2). W kraju 
(według spisu ludności z dnia 30 września 1921 roku) mieszkało 
27,2 mln. osób.

Wojciech Asiński
Redaktor naczelny

Źródła: 
1. Konopka K., Reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim i jej wpływ na ogra-
niczenie obrotu gruntami włościańskimi (1864-1914), Białystok 2007, s. 33.
2. Konieczność reform agrarnych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)
3. http://kolegia.sgh.waw.pl

Czy wiecie, że…
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Wieś Mazowiecka, marzec 2018

Zrównoważony rozwój Polski, w  tym 
terenów wiejskich, to jedno z  zadań 
wpisanych w  misję Ministerstwa Śro-

dowiska. Pod pojęciem tym kryje się przede 
wszystkim wspieranie różnego rodzaju inwe-
stycji i  innowacji, których realizacja, popra-
wiając stan środowiska naturalnego, wpływa 
jednocześnie korzystnie na jakość życia miesz-
kańców. Ministerstwo Środowiska, działal-
ność w tym obszarze prowadzi, między inny-
mi, poprzez udzielanie wraz z  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW) różnorodnych 
form wsparcia na proekologiczne projekty. 

| Inwestycje w lepszą | jakość powietrza
Jednym z problemów, z którym borykają się 

tereny wiejskie w  Polsce, jest zanieczyszczone 
powietrze. Wychodząc naprzeciw potrzebie 
poprawy jego jakości, Ministerstwo Środowiska 
wraz z  Narodowym Funduszem uruchomiły 
liczne programy wsparcia w tym obszarze. Mogą 
z nich skorzystać również mieszkańcy wsi. 

Dofinansowanie można uzyskać, między 
innymi, w ramach programu REGION. Jed-
nym z jego założeń jest preferencyjne wspar-
cie inwestycji związanych z  walką z  niską 
emisją, w tym inwestycji w odnawialne źró-
dła energii. Nabór wniosków o  dofinanso-
wanie odbywa się w ramach działania „OZE 
i efektywność energetyczna”.

W praktyce, w  ramach programu RE-
GION, właściciele domów jednorodzin-
nych mogą uzyskać dofinansowanie, 
w formie pożyczki, m.in. na takie przedsię-
wzięcia, jak instalacje fotowoltaiczne, wy-
miana pieca grzewczego na bardziej przy-
jazny środowisku czy termomodernizacja 
budynku. Takie działania przyczyniają się 
nie tylko do poprawy jakości powietrza. In-
westycje w małe instalacje OZE czy ocieple-
nie domu prowadzą także do oszczędności 
energii, a co za tym idzie – niższych wydat-
ków na ogrzewanie. 

Osoby zainteresowane niskooprocentowa-
ną pożyczką w ramach programu REGION 
powinny zwrócić się do właściwego dla miej-
sca zamieszkania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jednostki te określają szczegółowo zasady 

udzielania wsparcia, uwzględniając 
przy tym uwarunkowania regionalne.

| A wkrótce ...
Obecnie, w  trakcie przygotowania, 

znajduje się także program prioryteto-
wy NFOŚiGW Poprawa jakości powie-
trza - Samowystarczalność energetyczna. 
Umożliwi on realizację przedsięwzięć 
OZE, np. biogazowni na terenie gmin, 
które podejmą się realizacji idei samo-
wystarczalności energetycznej.

| Gospodarka o obiegu | zamkniętym (GOZ)
Innym z wyzwań, z którym mamy do czy-

nienia na polskiej wsi, są odpady. W  tym 
obszarze Ministerstwo Środowiska wraz Na-
rodowym Funduszem realizują pilotażowy 
program Gospodarka o  obiegu zamkniętym 
w  gminie. Odbywa się on na terenie pięciu 
wybranych gmin: Krasnobród, Łukowica, 
Sokoły, Tuczno i Wieluń. 

Głównym celem unijnej koncepcji gospo-
darki w obiegu zamkniętym jest zmniejszenie 
produkcji odpadów oraz zwiększenie odzysku 
cennych surowców. W  Ministerstwie Śro-
dowiska traktujemy GOZ jako szansę roz-
wojową, szczególnie dla terenów wiejskich 
i niezurbanizowanych. W ramach programu 
gminy z różnych terenów Polski, o różnej wiel-
kości i różnym stopniu zaawansowania, mają 
wypracować rozwiązania z zakresu GOZ, któ-
re następnie będzie można wdrożyć w innych 
gminach o podobnym uwarunkowaniach.

W ramach przedsięwzięcia rolnicy będą 
mogli m.in. uzyskać dofinansowanie na takie 
inwestycje jak: projekty dotyczące gospodarki 
o obiegu zamkniętym w gospodarstwie domo-
wym (np. kompostowniki), czy też inwestycje 
gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie 
lub przetwórstwie produktów rolnych. 

Ważną kwestią GOZ jest również wykorzy-
stanie bioodpadów do pozyskiwania energii. 
Działania te istotnie wpływają na poprawę 
sytuacji energetycznej gmin i  sprzyjają ich 
samowystarczalności pod tym względem.

Gospodarka o  obiegu zamkniętym w  gmi-
nie – program pilotażowy realizowany będzie 
przez NFOŚiGW w  latach 2017-2020, przy 
czym umowy będzie można zawierać do 31 

grudnia 2018 r. Budżet programu wynosi do 
45 mln zł, w tym na dotacje zarezerwowano 
20 mln zł a na pożyczki – 25 mln zł.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia 
powinny się zgłaszać do właściwych urzędów 
gminnych lub innych jednostek np. do przed-
siębiorstw komunalnych realizujących zadania 
zawarte w  porozumieniu pomiędzy Narodo-
wym Funduszem a pilotażowymi gminami. 

| Walka z ASF
W ostatnich latach poważnym proble-

mem, który dotyka polskich rolników, są 
straty finansowe w  trzodzie chlewnej po-
wodowane przez Afrykański Pomór Świn 
(ASF). Choroba ta jest przenoszona na zwie-
rzęta hodowlane przez dziki. Ministerstwo 
Środowiska, nadzorując Polski Związek 
Łowiecki, prowadzi działania związane z re-
dukcją populacji zakażonych dzików. Z dru-
giej strony podejmuje też inne kroki mające 
zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Razem z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej prze-
znaczyliśmy w ostatnim czasie 5 mln zł na 
stworzenie infrastruktury technicznej zwią-
zanej z  przechowywaniem i  unieszkodli-
wianiem tusz dzików. W ramach działania 
zakupionych zostanie około 200-250 chłod-
ni w  120 lokalizacjach, w  których istnieje 
ryzyko wystąpienia wirusa ASF. 

Pieniądze trafią do Polskiego Związku 
Łowieckiego  oraz kół łowieckich w  nim 
zrzeszonych. Liczymy, że zakupione wy-
posażenie pozwoli na bardziej intensywne 
działania zmierzające do ograniczenia roz-
przestrzeniania się ASF. To z kolei wpłynie 
na zmniejszenie szkód w rolnictwie. n

Innowacyjna wieś dzięki 
wsparciu resortu środowiska
Henryk Kowalczyk - minister środowiska
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ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie 
wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącz-
nikami wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować go 
jedynie informacyjnie. 

Złożenie wniosku w  formie papierowej będzie możliwe jedynie 
dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć dokumentu w wersji 
elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy tech-
nicznej zapewnionej przez biura powiatowe ARiMR.

| Aplikacja eWniosekPlus

Złożenie wniosków przez Internet odbywa się za pomocą aplikacji 
eWniosekPlus. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania 
upraw na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie 
wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych 
działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy 

rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może do-
dać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są 
automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane 
przez rolnika z danymi referencyjnymi, m.in. w zakresie maksymalne-
go kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kon-
trolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników 
oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. 

Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów or-
nych, procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych. W za-
kresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest komplekso-
wy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu 
dywersyfikacji upraw, zwolnienia z  wymogu utrzymania obszarów 
proekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw, 
spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy i procentu 
upraw głównych, danych dotyczących elementów EFA oraz trwałych 
użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym. 

Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale rów-
nież na bieżąco informuje o  popełnionych błędach czy brakach. 
Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na 
składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w kon-
sekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcze-
śniejszą wypłatę dopłat. 

| Jak zalogować się do aplikacji?

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą 
zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie po-
siada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie 
www.arimr.gov.pl w  zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta 
wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne: 
 numer identyfikacyjny producenta (numer EP), 
 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku 
bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów), 
 kwotę z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowa-
nego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wnio-
sku - tj. w roku 2017 (w przypadku braku płatności w 2017 r. należy 
wprowadzić wartość 0). 

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobo-
wiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia). 

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto 
oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem za-
pewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR 
zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków 
w 2018 r.

| Gdzie udać się po pomoc? 

Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubiegania się o dopłaty za po-
średnictwem e-wniosku, nie są pozostawieni sami sobie. Na stronie 
internetowej ARiMR znajdują się niezbędne wskazówki, jak sko-
rzystać z aplikacji. Ci rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, 
mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych 
ARiMR oraz porad ich pracowników. Po pomoc można udać się 
także do ODR-ów oraz Izb Rolniczych. 

Dla rolników działających w systemie małych gospodarstw przy-
gotowano w tym roku ułatwienie. Zamiast wniosku o przyznanie 
płatności mogli oni złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca pi-
semne oświadczenie, w którym potwierdzali brak zmian w swoich 
gospodarstwach w porównaniu do wniosku z roku 2017. n

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez Internet
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW muszą 

zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego 
na stronie internetowej ARiMR. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy 
wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z Internetu, Agencja oraz 

współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy. 
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W nowoczesnym rolnictwie w opryskiwaczach polowych i sadowniczych stosuje się coraz now-
sze rozwiązania. Wpływają one na lepsze wykorzystanie sprzętu, komfort pracy, jakość wyko-
nywanych zabiegów oraz bezpieczeństwo podczas stosowania środków ochrony roślin. Pod-

stawowe wymagania stawiane obecnie opryskiwaczom to jak najwyższa skuteczność zabiegów 
przy ograniczonym do minimum skażeniu środowiska naturalnego i bezpieczeństwie operatora.

Zygmunt Nasternak
MODR Oddział Bielice

Innowacje  w opryskiwaczach

Planując zakup nowego opryskiwacza należy określić jego prze-
znaczenie i  możliwość regulacji parametrów roboczych. Innowa-
cyjne rozwiązania występują w  prawie wszystkich podzespołach 
opryskiwaczy, jak również w wyposażeniu standardowym czy też 
opcjonalnym. Aktualnie w  kraju jest bardzo dużo producentów 
tych maszyn i każda firma stara się wprowadzić nowe rozwiązania. 
Najkorzystniejsze to takie, które wpływają bezpośrednio na kom-
fort i bezpieczeństwo operatora oraz na ochronę środowiska natu-
ralnego. 

Oprócz nowinek technicznych zmienił się wygląd zewnętrzny 
opryskiwaczy, wielkość zbiorników na ciecz roboczą, wydajność 
pomp, która związana jest z  szerokością belki polowej oraz z ob-
sługą większej ilości dodatkowych odbiorników. Nowe rozwiązania 

wprowadzono również w  sterowaniu cieczą roboczą - począwszy 
od sterowania manualnego, poprzez zastosowanie elektrozawo-
rów, do wykorzystania w tym procesie systemów komputerowych. 
W  dwóch ostatnich wariantach obsługa i  sterowanie wszystkimi 
czynnościami pracy opryskiwacza odbywa się przy pomocy konsoli 
montowanej w kabinie ciągnika. 

Do ciekawych nowinek technicznych należy zaliczyć również: 
boczny rozwadniacz, stabilizację belki polowej, komputer sterujący 
pracą opryskiwacza, GPS, skrętny dyszel, automatyczne wyłączanie 
dysz oraz pomocniczy strumień powietrza (PSP). Z opinii rolników 
wynika, że najbardziej pożądanym wyposażeniem jest zbiornik 
o pojemności 1000-1500 litrów przy opryskiwaczach zaczepianych 

dokończenie na sr. 6
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oraz 600-800 l w opryskiwaczach zawieszanych oraz system stabili-
zacji belki i kopiowanie terenu.

| Układ jezdny i stabilizacja belki

Nowoczesne opryskiwacze są tak skonstruowane, aby ułatwić 
operatorowi zawracanie na uwrociach, samopoziomowanie belki 
polowej w  nierównym terenie, automatyczne podnoszenie belki 
polowej oraz prowadzenie opryskiwacza po torze ciągnika, by nie 
było dodatkowych śladów. Do takich rozwiązań należy zaliczyć: 
• dyszel przegubowy,
• rozsuwane osie, 
• amortyzowaną oś skrętną, 
• mały promień skrętu, 
• pneumatyczną amortyzację osi, 
• siłowniki wychylenia na skłonie, 
• poziomowanie i stabilizację belki, 
• hydrauliczne podnoszenie i składanie belki, 
• elektroniczną regulację przechyłu i wysokości belki. 

| Pomocniczy strumień powietrza

Maszyna wyposażona w dodatkowy system - tzw. Pomocniczy Stru-
mień Powietrza - ma lepszy efekt opryskiwania. Powoduje korzystniej-
szą penetrację środka w głąb łanu, zmniejsza efekt znoszenia cieczy, 
umożliwia zwiększenie prędkości wykonywania zabiegu oraz pozwala 
stosować SOR przy wietrze większym niż 4 m/s. Rękaw znajduje się na 
całej długości belki polowej. Ciecz robocza, która wydostaje się z roz-
pylaczy, uzyskuje dużą prędkość pod wpływem tego strumienia.

| Układ cieczowy

W większości opryskiwaczy stosowana jest recyrkulacja cieczy. 
Dzięki niej możliwe jest wypełnianie przewodów cieczowych na 
postoju, bez konieczności wypryskania jej części. Ogranicza to 
również kapanie cieczy po zakończeniu opryskiwania przez jej 
odessanie. Ponadto jest możliwość montowania jednocześnie kil-
ku układów cieczowych na jednym opryskiwaczu, co umożliwia 
równoczesne stosowanie kilku środków ochrony roślin, które nie 
mieszają się ze sobą lub stosowanych tylko placowo. W połączeniu 
z mapami GPS i nawigacją satelitarną opryskiwacz sam włącza od-
powiedni układ cieczowy, w  zależności od potrzeb wynikających 
z lokalizacji na polu. 

| Komputer pokładowy

W zaawansowanych technicznie opryskiwaczach do regulacji 
i obsługi stosuje się komputer pokładowy. Umożliwia to automa-
tyczną regulację wydatku cieczy i utrzymanie stałej dawki na hektar. 
Opryskiwacze wyposażone w antenę GPS umożliwiają uniknięcie 
podwójnego opryskiwania tej samej powierzchni. Ponadto możliwe 
jest sterowanie pracą opryskiwacza na obrzeżach pola i w sąsiedz-
twie obszarów wrażliwych. Komputer w opryskiwaczu umożliwia 
również utrzymanie stałego ciśnienia przy odciętym dopływie do 
jednej lub kilku sekcji belki polowej. 

| System ISOBUS

Umożliwia komunikację między różnymi maszynami a  jednym 

panelem sterowania znajdującym się w ciągniku. Służy jednocześnie 
jako system zdalnego diagnozowania, umożliwiający analizę, ocenę, 
optymalizację ustawień i dokumentację prac wykonywanych przez 
ciągnik i maszynę. Z krajowych producentów system IMBUS posia-
da opryskiwacz Pelikan (firma BURY). Umożliwia on sterowanie ar-
maturą cieczową, regulację dawki cieczy, automatyczne napełnianie, 
sterowanie belką polową, prowadzenie równoległe, automatyczne 
kierowanie i automatyczne sterowanie sekcjami roboczymi. 
 | Korpusy z kilkoma rozpylaczami

Niezależnie od typu opryskiwacza jego standardowym wyposa-
żeniem powinny być korpusy z kilkoma rozpylaczami. Umożliwiają 
one szybką zmianę rozpylaczy, w zależności od opryskiwanej upra-
wy, zwalczanego organizmu, rodzaju stosowanego środka oraz wa-
runków pogodowych. 

| Rozpylacze...

... to najważniejszy element nowoczesnych opryskiwaczy, ponie-
waż decydują o jakości i dokładności zabiegu. Dlatego zaopatrując 
się w nowe, warto wybierać te o bardziej zaawansowanej technolo-
gii. Do takich należą rozpylacze eżektorowe z wkładką ceramicz-
ną np. Lechler ID3, dwustrumieniowe eżektorowe asymetryczne 
np. o symbolu IDTA, bądź wachlarzowe do RSM o symbolu FD. 
Należy również brać pod uwagę materiał, z którego są wykonane 
wkładki. Rodzaj materiału ma zasadniczy wpływ na żywotność 
rozpylaczy. Dla porównania rozpylaczami ceramicznymi można 
opryskać 700-1000 ha, ze specjalistycznych polimerów 150-200 ha, 
a ze stali nierdzewnej tylko 50-100 ha. Aby porównać cenę zakupu 
rozpylaczy do jakości podam kilka przykładów:
 

L.p. Rodzaj rozpylaczy Cena netto w zł

1. Ceramiczny eżektorowy dwustrumieniowy 
asymetryczny 30

2. Polimerowy eżektorowy dwustrumieniowy 28

3. Ceramiczny eżektorowy dwustrumieniowy 
symetryczny 23 - 29

4. Polimerowy nieeżektorowy dwustrumieniowy 17

5. Polimerowe symetryczne - bezmarkowe 1,5 - 3

| Mycie opryskiwacza

Nabiera coraz większego znaczenia ze względu na ekologię i ochro-
nę środowiska. W nowych wersjach opryskiwaczy firma AMAZONE 
stosuje specjalne urządzenie do mycia belki polowej jeszcze przed jej 
złożeniem w pozycję transportową. Belki myte są za pomocą czte-
rech dysz poruszających się pod belką polową na płozach. Większość 
produkowanych opryskiwaczy wyposażonych jest w  dwa dodatko-
we zbiorniki. Pierwszy służy do płukania opryskiwacza i napełniony 
jest czystą wodą. Jego pojemność to około10% pojemności zbiornika 
głównego. Drugi zbiornik to również zbiornik na czystą wodę służą-
cy do mycia rąk. Jego pojemność wynosi około 10-20 litrów. n

Źródła: 
1. Możliwości współczesnych opryskiwaczy, Eugeniusz Tadel, MODR Karniowice. 
2. Innowacje w opryskiwaczach, inż. Artur Godyń, IO Skierniewice
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Zasady tworzenia listy są następujące:

• LOZ tworzy się w  oparciu o  co najmniej 4-letnie wyniki z  do-
świadczeń odmianowych składających się z co najmniej 2-letnich 
badań WGO (wartości gospodarczej odmian) w procesie rejestra-
cyjnym odmiany, lub 2-letnich badań WGO w  tym samym rejo-
nie agro-klimatycznym w  przypadku odmian ze Wspólnotowego 
Katalogu UE oraz 2-letnich doświadczeń PDO. Wyniki te muszą 
być oparte o co najmniej trzy udane doświadczenia w każdym roku  
w województwie lub pięć w regionie (w przypadku wspólnego two-
rzenia list przez sąsiednie województwa). Jedynie w wyjątkowych 
wypadkach, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki 2-letnich 
badań WGO w  procesie rejestracyjnym i  potwierdziła je w  jed-
norocznych doświadczeniach PDO, można wpisać ją na listę jako 
„wstępnie rekomendowaną”.

• LOZ może być tworzona tylko przy zapewnieniu odpowiedniej 
liczebności doświadczeń w dłuższym okresie czasu. 

Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze woje-
wództwa mazowieckiego są utworzone na podstawie wyników 
doświadczeń prowadzonych w systemie Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego, koordynowanego przez Stację Doświad-
czalną Oceny Odmian w  Seroczynie we współpracy z  Samorzą-
dem Województwa Mazowieckiego i  Mazowiecką Izbą Rolniczą, 
na mocy zapisów art. 27 Ustawy o nasiennictwie z dn. 9 listopada 
2012r. (j.t. Dz.U. z  2017r. poz.633). Decyzja dotycząca utworze-
nia prezentowanej Listy Odmian Zalecanych dla województwa 
mazowieckiego na 2018 rok została podjęta przez dyrektora Sta-
cji Doświadczalnej Oceny Odmian w  Seroczynie po zasięgnięciu 
opinii członków Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego na posiedzeniu w  dniu 23.01.2018 r.  
(w IHAR-PIB w Radzikowie). 

Tworzenie list ułatwia rolnikom wybranie najlepszych do uprawy 
odmian z kilkuset wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) i Wspól-
notowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), ponieważ 
przedstawia odmiany o  wysokim stabilnym plonowaniu, dobrej 
zdrowotności oraz zwiększonej tolerancji na czynniki stresowe  
i większej zimotrwałości ozimin.

ZBOŻA

Lp. Gatunek/ odmiana Rok wpisania do 
krajowego rejestru

Rok włączenia 
do LOZ

 Pszenica ozima 

 grupa A (jakościowe) 

1 Arkadia 2011 2014

2 Hondia 2014 2017

3 Linus 2011 2014

4 Patras 2012 2015

5 RGT Kilimanjaro 2014 2017

6 Sailor 2011 2014

grupa B (chlebowe)

7 Artist 2013 2016

8 Belissa 2014 2017

9 Jantarka 2010 2013

10 KWS Ozon 2010 2013

11 Mulan 2008 2011

12 Pokusa 2015 2018

13 Rotax 2014 2017

Żyto ozime

odmiany populacyjne

1 Antonińskie 2013 2016

2 Dańkowskie  Granat 2015 2018

3 Dańkowskie Rubin 2013 2016

odmiany mieszańcowe

4 KWS Bono F1 2014 2018

5 SU Nasri 2015 2018

6 Tur F1 2013 2016

Pszenżyto ozime

1 Borowik 2011 2014

2 Meloman 2014 2016

3 Pizarro 2008 2011

4 Subito 2012 2015

5 Rotondo 2014 2017

6 Tomko 2012 2015

7 Trapero 2015 2018

8 Trefl 2015 2017

Listy Odmian Zalecanych dla Mazowsza na 2018 rok
Emilia Sekulska 
Przewodnicząca Mazowieckiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

dokończenie na str. 8
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      Jęczmień ozimy

1 Antonella 2011 2014

2 KWS Kosmos 2015 2017

3 KWS Meridian 2011 2014

4 Titus 2012 2015

5 Zenek 2013 2016

 Lp. Gatunek/ odmiana Rok wpisania do 
krajowego rejestru

Rok włączenia 
do LOZ

 Pszenica jara 

grupa A (jakościowe)

1 Arabella 2011 2013

2 Goplana 2015 2017

3 KWS Torridon 2012 2015

4 Nimfa 2016 2018

5 Tybalt 2005 2007

6 WPB Skye 2016 2018

grupa B (chlebowe)

7 Harenda 2014 2016

8 Kamelia 2015 2018

Jęczmień jary

1 Argento 2013 2016

2 Ella 2012 2014

3 KWS Atrika 2013 2015

4 KWS Cantton* 2016 2018

5 KWS Irina* 2014 2016

6 KWS Vermont 2016 2018

7 Paustian 2016 2018

8 Polonia Staropolska 2016 2018

9 Rubaszek 2014 2017

10 Salome 2014 2016

11 Soldo 2013 2015

12 SU Lolek* 2014 2016

Owies

1 Arden 2010 2012

2 Bingo 2009 2011

3 Elegant 2016 2018

4 Harnaś 2014 2017

5 Nawigator 2015 2018

Pszenżyto jare

1 Dublet 2006 2014

2 Mamut 2016 2018

3 Mazur 2014 2015

4 Sopot 2015 2017
*odmiany browarne

ZIEMNIAKI

Lp. GRUPA 
WCZESNOŚCI ODMIANY Rok wpisania 

do KR

Rok 
włączenia do 

LOZ

I BARDZO 
WCZESNE

1. Denar
2. Lord

3. Riviera

1999
1999
2015

2007
2007
2017

II WCZESNE

1. Gwiazda
2. Ignacy

3. Michalina
4. Vineta

2011
2012
2010
1999

2014
2016
2011
2007

III ŚREDNIO
-WCZESNE

1. Laskara
2. Mazur
3. Oberon
4. Satina
5.Tajfun

2013
2014
2012
2000
2004

2017
2017
2017
2007
2007

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły w dniu 23.01.2018 r. na posie-
dzeniu Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego. n

Zachęcamy do zapoznania się z naszym wydawnictwem 
opisującym poszczególne odmiany roślin uprawnych
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Rolnictwo ekologiczne oferuje konsumentom wyroby wytwa-
rzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. 
Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania zmniejszający 
zależność od nakładów zewnętrznych poprzez stymulowanie bio-
logicznych mechanizmów produkcyjnych w obrębie gospodarstwa. 
Założeniem tego systemu produkcji jest naśladowanie procesów 
zachodzących w naturalnych ekosystemach - zarówno jeśli chodzi 
o aspekt jakościowy (rodzaj wprowadzanych do obiegu substancji), 
jak i ilościowy (poziom intensywności). 

Nie ma powszechnie obowiązującej definicji rolnictwa ekologicz-
nego. System ten od początku (ok.1970 r.) definiuje się poprzez kry-
teria, czyli dozwolone środki i sposoby produkcji. Trzy podstawowe 
cele rolnictwa ekologicznego to:
 zachowanie wysokiego poziomu próchnicy warunkującej ży-
zność gleby,
 utrzymanie równowagi biologicznej w  środowisku produkcji 
dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności,
 samowystarczalność paszowo-nawozowa, czyli dążenie do za-
mknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej.

| Wymagane przepisy prawne

Ogólne zasady wdrażania działania Rolnictwo ekologiczne okre-
ślone są w prawodawstwie Unii Europejskiej. Na na poziomie kra-
jowym określono szczegółowe warunki jego realizacji w  polskim 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, usta-
wie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w  sprawie działania Rolnictwo ekologiczne (tzw. rozporządzeniu 
ekologicznym).

Oto adresy stron internetowych, na których znajdują się wy-
brane przepisy stanowiące podstawę realizacji działania Rolnic-
two ekologiczne:
• http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-
Obszarow-Wiejskich-2014-2020
• http://dziennikustaw.gov.pl
• http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-
Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-
Rolnictwo-Ekologiczne

Ze wsparcia finansowego w  ramach działania Rolnictwo ekolo-
giczne może skorzystać rolnik będąc osobą fizyczną lub prawną, lub 

Produkcja rolna - teraz i w przyszłości - zależy od zasobów i stanu środowiska oraz klimatu, 
a jednocześnie wpływa na środowisko. Rolnictwo ekologiczne to prowadzenie produkcji rolni-

czej w sposób łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności 
biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich standardów dotyczących 

dobrostanu zwierząt.

Rolnictwo ekologiczne - wymogi

Jacek Tyszka 
MODR Oddział Ostrołęka

grupa rolników. Ponadto wymagane jest, aby był to rolnik „aktyw-
ny zawodowo”. Pojęcie rolnika „aktywnego zawodowo” określają 
przepisy dotyczące systemu wsparcia bezpośredniego (tj. płatności 
bezpośrednich).

| Warunki przystąpienia do działania | Rolnictwo ekologiczne

Rolnik może przystąpić do tego działania, jeżeli:
• posiada na terytorium Polski gospodarstwo rolne o powierzchni 
użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
• ma numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o  przy-
znanie płatności,
• jednostka certyfikująca wydała mu certyfikat potwierdzający, że 
prowadzi on produkcję rolniczą w sposób ekologiczny lub też jest 
w  trakcie konwersji (przestawiania) na metodę ekologiczną, czy-
li wymagany okres stosowania kryteriów w  gospodarstwie przed 
przyznaniem eko-rolniczego statusu po raz pierwszy. Okres kon-
wersji trwa zasadniczo 2 lata (dla upraw wieloletnich - 3 lata) i ma 
przyczynić się do rozkładu pozostałości stosowanych wcześniej 
środków agrochemicznych oraz służyć osiąganiu równowagi eko-
logicznej w gospodarstwie.

Dodatkowo, w  przypadku upraw rolniczych, zielarskich, ja-
godowych, sadowniczych i  warzywnych, rolnik musi wykazać 
w  dokumentach - prowadzonych zgodnie z  przepisami o  rolnic-
twie ekologicznym - przeznaczenie części zbiorów do sprzedaży, 
przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw. Natomiast 
w  przypadku płatności do upraw z  przeznaczeniem na paszę dla 
zwierząt lub do trwałych użytków zielonych, należy posiadać zwie-
rzęta gospodarskie, które korzystać będą z wyprodukowanych pasz. 
Wsparcie upraw paszowych na gruntach ornych i  trwałych użyt-
kach zielonych powiązane z warunkiem posiadania zwierząt wpły-
wa na rozwój produkcji zwierzęcej w  gospodarstwach ekologicz-
nych i pośrednio wspiera tę produkcję. 

| O czym trzeba pamiętać?

Z punktu widzenia celu środowiskowego - jaki realizuje działanie 
Rolnictwo ekologiczne - bardzo ważne jest, aby gospodarstwa 
ekologiczne prowadziły produkcję wielokierunkową ze zrów-
noważonym udziałem produkcji roślinnej i zwierzęcej. ➢
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Należy pamiętać, że rolnik składając pierwszy wniosek o płat-
ność, podejmuje tzw. zobowiązanie 5-letnie, w  trakcie którego 
musi spełniać wymogi rozporządzenia ekologicznego. Płatności 
są dokonywane co roku, na wniosek rolnika. Przerwanie 5-letnie-
go zobowiązania wiąże się z  obowiązkiem zwrotu pobranych 
środków. Płatność ekologiczna jest przyznawana do danego gruntu 
tylko w ramach jednego zobowiązania ekologicznego - nie można na 
jednej działce rolnej realizować kilku zobowiązań ekologicznych. Nie 
można również ubiegać się o płatność do tego samego gruntu z tytułu 
realizacji zobowiązania ekologicznego i  jednocześnie zobowiązania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Na przykład, 
jeśli rolnik ma łąkę i dostaje do niej płatności w związku z ochroną 
siedlisk lęgowych ptaków (w ramach Działania rolno-środowiskowo-
-klimatycznego) - nie może zgłosić tej łąki do płatności ekologicznej.

| Do jakich upraw przysługuje płatność? 

Zgodnie z  przepisami Unii Europejskiej, płatność ekologicz-
na może być przyznawana do powierzchni upraw ekologicznych. 
W Polsce, w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, rolnik może 
podjąć zobowiązania w zakresie:

1. upraw na gruntach ornych: rolniczych, warzywnych, zielar-
skich, paszowych i jagodowych,

2. upraw sadowniczych,
3. trwałych użytków zielonych.
Lista roślin, które mogą być uprawiane w ramach powyższych zo-

bowiązań określona jest w rozporządzeniu ekologicznym (w załącz-
niku nr 4). Działanie Rolnictwo ekologiczne realizowane jest w ra-

mach pakietów/wariantów, z których każdy dostępny jest w opcji: 
„w okresie konwersji” i „po okresie konwersji”. W ramach każdego 
z pakietów/wariantów określona została roczna stawka płatności do 
jednostki powierzchni, tj. do 1 ha.

| Do czego zobowiązany jest rolnik?

Każdy rolnik chcący otrzymywać płatności ekologiczne zobo-
wiązany jest do spełniania następujących wymogów wspólnych dla 
całego działania:
• musi posiadać tzw. plan działalności ekologicznej, sporządzony 
przez doradcę rolnośrodowiskowego,
• musi prowadzić rejestr działalności ekologicznej,
• nie może przekształcać występujących w gospodarstwie trwałych 
użytków zielonych,
• musi zachowywać w swoim gospodarstwie elementy krajobrazu 
rolniczego nieużytkowane rolniczo, które stanowią ostoje przyrody.

Ponadto musi przestrzegać innych wymogów określonych dla 
poszczególnych pakietów. Nieprzestrzeganie wymogów powoduje 
zastosowanie sankcji, czyli zmniejszenie przysługującej płatności 
ekologicznej. n
       
Źródła:
https://www.minrol.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl
http://www.modr.mazowsze.pl

Na przestrzeni ostatnich lat zjawisko znoszenia środków ochrony roślin postrzegane było jako 
jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Wywoływało to i nadal wywołuje sta-

nowczą reakcję środowisk ekologicznych oczekujących ograniczenia ryzyka związanego z che-
miczną ochroną roślin.

Znoszenie środków ochrony roślin 
- istota zjawiska, metody ograniczania

Kamil Jakubiak
doktorant Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
MODR Oddział Ostrołęka

W normie ISO 22866:2005 definicja dotycząca znoszenia środ-
ków ochrony roślin upraw rolniczych to ilość stosowanego środ-
ka, która przemieszcza się poza obszar będący celem zabiegu 
poprzez działanie ruchu powietrza. 

W Polsce zobowiązania wynikające z dyrektywy 2009/128/WE 
wprowadzane są za sprawą ustawy o  środkach ochrony roślin 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 455) oraz wynikających z ustawy rozporzą-
dzeń. W art. 35 ustawa stwierdza:

1. Środki ochrony roślin należy stosować w  taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowi-
ska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na 
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków (…)
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniej-
szej od zbiorników i  cieków wodnych niż szerokość strefy bufo-
rowej (…) wskazanej w  etykietach tych środków, jeżeli zostaną 
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określone warunki stosowania środków ochrony roślin w  takiej 
odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2.
Znoszenie podczas opryskiwania roślin jest procesem składają-
cym się z dwóch faz, ściśle związanych z ruchem powietrza:
• Faza pierwsza, nazywana jest znoszeniem potencjalnym i polega 
na wypadaniu drobnych kropel ze strugi rozpylonej cieczy w wy-
niku działania samego opryskiwacza oraz jego przemieszczania. 
Uzależnione jest to głównie od konstrukcji, wielkości i  sposobu 
działania urządzeń rozpylających, oraz parametrów ich działania 
i ruchu opryskiwacza. Ta faza jest kontrolowana przez operatora. 
• Faza druga zachodzi, gdy krople zostają przenoszone w wyniku 
zjawisk atmosferycznych tj. wiatr, konwekcja, czy ruch turbulen-
cyjny. W tej fazie na proces znoszenia mają wpływ czynniki pozo-
stające poza kontrolą operatora opryskiwacza. 

Czynniki zewnętrzne wpływające na znoszenie 
(niezależne od operatora)
1. Warunki pogodowe
• Wiatr - siła przenosząca krople poza obszar opryskiwania (gdy 
prędkość wiatru przekracza 4m/s nie należy wykonywać zabiegu).
• Temperatura powietrza - wysoka temperatura powoduje od-
parowanie kropel (gdy temperatura przekracza 25oC nie należy 
wykonywać zabiegu).
• Wilgotność powietrza - niska wilgotność powoduje szybkie 
odparowanie kropel cieczy (gdy wilgotność powietrza jest poni-
żej 40% nie należy wykonywać zabiegu).
2. Warunki polowe
• Gleba bez okrywy roślinnej - brak roślin zatrzymujących zno-
szenie cieczy.
• Wysokie rośliny - wysoko uniesiona belka opryskiwacza 
zwiększa ryzyko znoszenia.
3. Otoczenie pola
• Brak wysokiej roślinności stwarza dostęp znoszonej cieczy do 
obszarów wrażliwych.
• Wysoka roślinność chroni obszary wrażliwe przed znoszeniem.

Czynniki sprzętowe wpływające na znoszenie 
(zależne od operatora)
1. Rozpylacze - wielkość kropel.
2. Opryskiwacze - ukierunkowanie z precyzją nanoszenia środ-
ka ochrony roślin.

Ryc. 1. Klasyfikacja rozpylaczy. Źródło: PSOR 2017 r.

Czynniki metodyczne wpływające na znoszenie 
(zależne od operatora)
1. Parametry zabiegu
• Wysokość belki polowej.

• Prędkość robocza.
• Ciśnienie cieczy.
• Strumień powietrza.
• Właściwości cieczy (gęstość, lepkość).
2. Scenariusz zabiegu
• Zmiana rozpylaczy w sąsiedztwie obszarów wrażliwych.
• Zmiana strumienia powietrza w sąsiedztwie obszarów wrażliwych.
Konsekwencje znoszenia możemy podzielić na 3 grupy:
1. Prawne 
• uszkodzenie wrażliwych roślin i organizmów nie będących ce-
lem zabiegu,
• pozostałości niedozwolonych substancji w uprawach sąsiadujących.
2. Zdrowotno - środowiskowe
• zanieczyszczenie środowiska w tym wód powierzchniowych,
• bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
3. Ekonomiczne
• strata środków ochrony roślin w wymiarze ekonomicznym,
• obniżona skuteczność ochrony roślin w wyniku strat środka.
Zasady wspomagające ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej:
• nie stosować środków ochrony roślin w pobliżu stref buforowych,
• przykrywać śródpolne studnie, a nowe budować zgodnie z za-
sadami,
• zachować naturalną roślinność spełniającą rolę wiatrochronu,
• planować zabiegi ochrony roślin śledząc stan pogody,
• nie wykonywać zabiegu przy prędkości wiatru przekraczającej 4m/s,
• zabiegi wykonywać w stabilnych warunkach atmosferycznych,
• stosować rozpylacze ograniczające znoszenie (eżektorowe),
• stosować adiuwanty ograniczające znoszenie,
• wykorzystywać opryskiwacze przebadane pod kątem stanu tech-
nicznego oraz wyposażone w  sekcyjne zawory kompensacyjne, 
wielokrotne korpusy rozpylające, system stabilizacji belki, pomoc-
nicze strumienie powietrza (PSP)
• przed zabiegiem przeprowadzić kalibracje opryskiwacza,
• ustawić możliwie najmniejszą odległość między rozpylaczami,  
a opryskiwanymi roślinami,
• stosować możliwie niską prędkość roboczą (5 km/h),
• stosować możliwe niskie ciśnienie cieczy. n

Ryc.2 Rozpylacze sklasyfikowane jako ograniczające znoszenie.
Źródło: PSOR 2017r.

Źródło:
1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paździer-
nika 2009 r.
3. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Projekt TOPPS (Train Operators to 
Promote best management Practices and Sustainability), prowadzony przez 
Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) 2017.
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Justyna Pszczółkowska
MODR Oddział Ostrołęka

Jedzenie jest częścią naszego życia i nie powinno sprowadzać się wyłącznie do przy-
jemności, ale przede wszystkim dostarczać nam energii i niezbędnych składników od-
żywczych. Zapewniają to rośliny alimentacyjne - czyli takie, których jadalne części są 

naszym pokarmem. 

W zgodzie z naturą - rośliny alimentacyjne, cz. 2

Rośliny alimentacyjne (od łac. alimen-
tum - żywność), inaczej nazywane są rośli-
nami spożywczymi. To wszystkie rośliny 
jadalne służące człowiekowi za pożywie-
nie. Do grupy tej nie należą tzw. rośli-
ny pseudoalimaentacyjne, czyli rośliny 
przyprawowe i  używki, nie posiadające 
wartości odżywczych. 

Wśród roślin alimentacyjnych rozróż-
niamy: rośliny cukrodajne, miododajne, 
oleiste, owocowe, warzywne i zbożowe.

Rośliny owocowe to rośliny, z  których 
uzyskuje się owoce, czyli jadalne części 
drzew lub krzewów. Uprawia się je w plan-
tacjach, sadach bądź ogrodach. Owo-
ce stanowią istotny składnik diety ludzi 
i zwierząt. Są źródłem wielu witamin, soli 
mineralnych oraz błonnika. W  tym miej-
scu należy zaznaczyć, że oprócz przydat-
nych właściwości niektóre owoce np. wil-
cza jagoda, jemioła pospolita, itp. są silnie 
trujące. Wśród owoców występują takie, 
które nadają się do bezpośredniego spoży-
cia, np. jabłka, truskawki, itp., oraz takie, 
które po odpowiedniej przeróbce używa-
ne są jako przyprawy np. pieprz, wanilia, 
a także używki np. kawa. Wiele gatunków 
owoców takich jak jagody, makówki, orze-
chy, owocnia, czy szyszki chmielu znajduje 
również zastosowanie w  ziołolecznictwie. 
Oprócz wspaniałego smaku i  wysokich 
wartości odżywczych zasuszone owoce 
mogą stanowić doskonały dodatek w  wy-
stroju domu.

Rośliny warzywne stanowią w  części 
lub całości pożywienie dla człowieka, po-
nieważ częściami jadalnymi mogą być całe 
rośliny lub tylko ich liście, korzenie, bulwy, 
łodygi bądź owoce. Warzywa można spo-
żywać surowe lub poddane obróbce ter-
micznej. Stanowią źródło wielu witamin, 

składników mineralnych, a  także błonni-
ka. Rośliny warzywne pochodzą z różnych 
stron świata. Uważa się za nie co najmniej 
250 gatunków, z czego 50 spożywanych jest 
w  Polsce. Ze względu na długość okresu 
rozwoju warzywa dzieli się na jednoroczne, 
dwuletnie lub wieloletnie. Kolejnym kryte-
rium klasyfikacji jest podobieństwo roślin 
nie tylko w  wyglądzie, ale też w  budowie 
i  składzie, oraz kryterium podobieństwa 
metod uprawy. W  związku ze wskazaną 
klasyfikacją warzywa dzielimy na: 
• kapustne, np. brokuł, jarmuż, kalafior, 
kalarepa, kapusta; 
• cebulowe, np. cebula, czosnek, szczypior; 
• liściowe, np. szpinak, sałata; 
• korzeniowe, np. marchew, pietruszka, burak; 
• psiankowate, np. bakłażan, ziemniak, papryka; 
• dyniowate, np. dynia, melon, ogórek, arbuz;
• rzepowate, np. brukiew, rzepa, rzodkiewka;
• strączkowe, np. bób, fasola, soja, groch;
• warzywa różne (włoszczyzna), np. kapa-
ry, karczoch.

Według klasyfikacji urzędowej do rodzi-
ny warzyw zaliczane są także grzyby ja-
dalne, takie jak: borowikowate, pieczarka, 
pieprznik, trufle, uszak, trzęsak. 

Rośliny zbożowe są roślinami uprawo-
wymi pochodzącymi z rodziny traw. Dzię-
ki wysokiej zawartości skrobi w nasionach 
są wykorzystywane do celów konsumpcyj-

nych (produkcji mąk, kasz), pastewnych 
oraz przemysłowych (farmaceutyka, go-
rzelnictwo, piwowarstwo, młynarstwo). Ze 
względu na sposób uprawy zboża możemy 
podzielić na jare i ozime. Do najpowszech-
niej uprawianych zbóż należą: kukury-
dza, ryż, pszenica, jęczmień, sorgo, proso, 
owies, żyto, pszenżyto, itp. Po odpowied-
niej przeróbce z nasion tych zbóż otrzymu-
jemy takie produkty, jak mąka, kasza czy 
płatki.

Podsumujmy: Spożywając produkty na-
turalnego pochodzenia, dostarczamy orga-
nizmowi nie tylko niezbędnych składników 
odżywczych, ale też wspomagamy jego od-
porność, dzięki dużej ilości witamin w nich 
zawartych. Mają one również pozytywny 
wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci. 
Wprowadzając do diety składniki naturalne 
mamy przede wszystkim świadomość tego, 
co spożywamy i dostarczamy organizmowi 
wszystkiego, co dla niego najlepsze. n

Źródła: 
1. Piotr Migoń, Stanisław Grykień, Ryszard Pawlak, 
Mieczysław Sobik. Szkolny Słownik Geografia. Wydaw- 
nictwo Europa;
2. J.G. Vaughan, C.A. Geissler: Rośliny jadalne. 
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001;
3. Z. Dobrakowska-Kopecka, R.W. Doruchowski, M. Gapiński: 
Warzywnictwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolni-
cze i Leśne, 1989;
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_spo%C5%B-
Cywcze.



Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że 
przepisów w/w ustawy nie stosuje się do:
 gruntów rolnych zabudowanych o  po-
wierzchni nie przekraczającej 0,50 ha, któ-
re zajęte są pod budynki mieszkalne oraz 
budynki czy budowle niewykorzystywane 
obecnie do produkcji rolniczej (pozostało-
ści po siedlisku), wraz z gruntami do nich 
przyległymi umożliwiającymi ich właściwe 
wykorzystanie oraz zajętymi na urządzanie 
ogródka przydomowego,
 nieruchomości rolnych niezabudowa-
nych o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha,
 nieruchomości przeznaczonych pod dro-
gi wewnętrze i udziału w nich.

Zgodnie z  ustawą nabywcą nieruchomości 
rolnej może być tylko rolnik indywidualny. 
Nabycie takiej ziemi przez inne podmioty na-
stępuje jedynie za zgodą wyrażoną w formie de-
cyzji administracyjnej wydaną przez Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. Od tej reguły ustawodawca przewi-
dział pewien wyjątek. Jeśli nieruchomość rolną 
nabywać będzie osoba bliska zbywcy, Skarb 
Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy 
Ośrodek, kościół, związek wyznaniowy, lub też 
gdy nabycie następuje na skutek dziedziczenia 
lub zapisu windykacyjnego, nie jest konieczne 
uzyskanie takiej zgody.

| Rolnik indywidualny i jego obowiązki

Rolnikiem indywidualnym jest osoba fi-
zyczna będąca właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha. Ponadto posiada kwalifika-
cje rolnicze, 5 lat mieszka w gminie, gdzie po-
łożona jest jedna z nieruchomości wchodząca 
w skład gospodarstwa rodzinnego i osobiście 
prowadzi to gospodarstwo przez okres 5 lat. 

Na osobie, która kupiła ziemię rolną cią-
żą pewne obowiązki. Przez co najmniej 10 
lat musi prowadzić gospodarstwo rolne. 
Przez ten okres nie może również sprzedać 
nieruchomości ani oddać jej w posiadanie 
innym podmiotom. Jest to możliwe jedynie 

w  sytuacji, gdy uzyska sądowe zwolnienie 
(np. w  przypadku ciężkiej choroby). Obo-
wiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego 
nie ciąży na nabywcy, który jest osobą bliską 
dla sprzedawcy. Osoba bliska nie musi upra-
wiać ziemi przez 10 lat, w  dowolnym mo-
mencie może ją sprzedać lub wydzierżawić.

| Zgoda KOWR

Istnieją dwa wyjątki, które umożliwiają 
zakup ziemi rolnej przez osoby, które nie są 
rolnikami i nie są spokrewnione z dotychcza-
sowym właścicielem. W każdym z nich jest 
wymagana zgoda Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR). Może ona być wydana na wnio-
sek zbywcy albo nabywcy. Wnioski powinny 
być kierowane do właściwych oddziałów te-
renowych KOWR, ze względu na położenie 
nieruchomości będącej przedmiotem obrotu. 
Należy jednak pamiętać, że złożony powinien 
zostać tylko jeden wniosek. Wzory wniosków 
zamieszczone zostały na stronie internetowej 
KOWR-u wraz z  informacjami dotyczącymi 
procedury ich składania. Zgodnie z udostęp-
nionymi wzorami należy zawrzeć we wnio-
skach takie informacje, jak: dane zbywcy nie-
ruchomości, dane nabywcy nieruchomości 
oraz szczegółowe oznaczenie nieruchomości 
rolnej, której dotyczy wniosek.

| Zgoda na wniosek nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
może udzielić zgody osobie fizycznej zamie-
rzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, 
która posiada kwalifikacje rolnicze, albo 
której - pod warunkiem uzupełnienia kwa-
lifikacji zawodowych - przyznano premię 
dla młodego rolnika z  PROW 2007-2013 
lub PROW 2014-2020. Inną niezbędną prze-
słanką, aby otrzymać zgodę jest danie rę-
kojmi należytego prowadzenia działalności 
rolniczej oraz zobowiązanie się do zamiesz-
kiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nie-
ruchomości na terenie gminy, na obszarze 
której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, która wejdzie w  skład tworzonego 
gospodarstwa rodzinnego. Aby dać rękojmię 
należytego prowadzenia działalności rolni-
czej należy podać informację np. o doświad-
czeniu w prowadzeniu produkcji rolniczej lub 
pracy w  rolnictwie oraz innych związkach 
z rolnictwem, a  także planowanym sposobie 
wykorzystania nabywanej nieruchomości. 
Powyższe należy poprzeć odpowiednimi do-
kumentami (np. zaświadczeniem z  KRUS 
o okresie ubezpieczenia, zaświadczeniem wy-
danym przez wójta/burmistrza/prezydenta 
o powierzchni i okresie prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, opinią Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego dotyczącą założeń nabywcy do 
prowadzenia działalności rolniczej, opinią 
organizacji społeczno-zawodowej rolników, 
w tym izby rolniczej, itp.).

| Zgoda na wniosek zbywcy 

Kiedy ziemię chcą nabyć osoby, które 
nie są rolnikami i  nie tworzą gospodar-
stwa rodzinnego, według ustawy możliwa 
jest tutaj także zgoda KOWR. Wydaje się ją 
na wniosek zbywcy, jeżeli: wykaże on, że nie 
było możliwości nabycia nieruchomości rol-
nej przez podmioty uprawnione, nabywca da 
rękojmię należytego prowadzenia działalności 
rolniczej oraz w wyniku nabycia nie dojdzie 
do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. 
Według wzoru wniosku przewidzianego dla 
zbywcy wykazanie, że nie było możliwości 
nabycia nieruchomości przez uprawnione 
podmioty (rolnika indywidualnego czy inne), 
następuje poprzez oświadczenie zbywcy 
w powyższym zakresie oraz w oparciu o inne 
dokumenty, np. potwierdzenie wywiesze-
nia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, 
ODR, gminie, prasie, Internecie, itp. n

Źródła: 
1. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia z dnia 
11 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z później-
szymi zmianami.
2. www.kowr.gov.pl, 
3. www.tygodnik-rolniczy.pl, 
4. biznes.interia.pl

1 maja 2018 roku miną 2 lata obowiązywania nowych przepisów dotyczących obrotu gruntami 
rolnymi, ale wątpliwości przy ich nabywaniu i zbywaniu jest wciąż sporo. Przypomnijmy: 

ustawa z 14 kwietnia 2016 r. na okres 5 lat wstrzymała sprzedaż nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wprowadziła zmiany m.in. w ustawie 

z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).

Zakup nieruchomości rolnych po nowelizacji ustawy

Anna Dobkowska 
MODR Oddział Ostrołęka

P r awo na  co  d z i e ń
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Henryk Gliniecki: - Jak wyglądały Pana 
pierwsze zmagania z  rolnictwem ekolo-
gicznym, jak to się zaczęło? 

Roman Gorzkowski: - Może to zabrzmi 
paradoksalnie, ale do 40-go roku życia pra-
ca w rolnictwie zupełnie mnie nie intereso-
wała. Może to przypadek, ale w roku 1996 
rodzice, przechodząc na emeryturę, przeka-
zali mi działkę rolną o powierzchni 0,5 ha. 
Zajmowałem się wówczas między innymi 
handlem mięsem i  wędlinami prowadząc 
hurtownię w  Płocku. Uprawiałem także 
warzywa. W roku 2000 areał powiększyłem 
do 1,71 ha (obecnie jest to 4,59 ha i  2 ha 
dzierżawy) i w ten sposób powoli stałem się 
rolnikiem. Zacząłem poszukiwać zyskow-
nej działalności, a  tym samym sposobu na 
życie. Po spotkaniu z doradcą rolnośrodo-
wiskowym w  Łącku i  pozyskanym infor-
macjom na temat rolnictwa ekologicznego 
w roku 2003 podjąłem decyzję o wejściu do 
systemu rolnictwa ekologicznego. Tak to 
wyglądało na początku. 

- A potem pojawił się pomysł chowu drobiu?

- Tak, po adaptacji stodoły, w roku 2006, 
rozpocząłem chów kur nieśnych. Zacząłem 
od 400 sztuk. W następnym roku było już 
ich 800 oraz próbnie kupiłem 30 kurcząt 
rzeźnych. W  kolejnych latach zrezygno-
wałem z  kur nieśnych na korzyść drobiu 
rzeźnego. I  tak w  roku 2017 miałem 8000 
kurcząt rzeźnych, 1000 kaczek, 600 gęsi 
oraz 800 indyków. Drób chowany w moim 
gospodarstwie oraz wszystkie produkty 
z  niego wytworzone posiadają certyfikat 
produktu ekologicznego. W roku 2015 uzy-
skałem certyfikat Ogólnopolskiego Progra-

Roman Gorzkowski - właściciel gospodarstwa ekologicznego, w którym głównym kierunkiem 
produkcji jest chów drobiu rzeźnego - zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie konkursu 
na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii „Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe”, 

oraz drugie miejsce w etapie krajowym tej samej kategorii. Gospodaruje we wsi Władysławów, 
w gminie Łąck, w powiecie płockim. 

Potwierdzam: klient zawsze ma rację

Henryk Gliniecki 
MODR Oddział Płock

mu Promocyjnego „Doceń Polskie,” a tytuły 
„Top Produkt” w  ramach tego programu 
uzyskały „Kaczka z  zagrody łąckiej” oraz 
„Kurczak z zagrody łąckiej”. 

Jeśli chodzi o  sprzedaż produktów, to 
głównym rynkiem zbytu był i  jest rynek 
warszawski oraz klienci internetowi; na 
rynku warszawskim w  sektorze bio-baza-
rów mam również stoiska. 

- W  roku 2017 zajął Pan drugie miejsce 
w  ogólnopolskim konkursie na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne Towarowe, to 
docenienie ciężkiej pracy…

- To ogromne wyróżnienie, które daje mi 
wiele satysfakcji, pomaga w  pozyskiwaniu 
nowych rynków i mobilizuje do rozszerze-
nia oferty handlowej. Rozpoznałem prawa, 
jakimi rządzi się rynek drobiowy, a to wią-
zało się z  realizacją określonych inwesty-
cji. Zapotrzebowanie rynku i  oczekiwania 
klientów stopniowo wymuszały rozwój fir-
my. Rozpocząłem od sprzedaży tuszek dro-
biowych w oparciu o SB, a obecnie od 3 lat 
prowadzę działalność przetwórczą z  wła-
sną ubojnią w  ramach działalności MLO. 
Dochodzenie do standardów i  spełnienie 
wymogów weterynaryjnych trwało kilka 
lat. Wiązało się to ze sporym wysiłkiem 
inwestycyjnym, ciągłymi wizytami inspek-
cji weterynaryjnej, tworzeniem projektów 

technologicznych, wprowadzeniem syste-
mu HACCP – który zapewnia, że produkty 
żywnościowe są bezpieczne dla konsumen-
ta. Potwierdzam: że klient zawsze ma rację. 

- Które z produktów cieszą się największym 
zainteresowaniem kupujących?

- Mam całą paletę produktów drobiar-
skich. Są to elementy tuszek drobiowych 
oraz przetworzone wyroby, np. filet pieczo-
ny i  wędzony z  indyka, pasztety, galaretki, 
kiełbasy i wiele innych. Cieszą się one dużą 
popularnością zarówno wśród stałych, jak 
i nowych klientów. Grono moich odbiorców 
systematycznie się powiększa.

- A jakie są Pana plany?

- Myślę o wprowadzeniu do chowu perli-
czek, gdyż tego oczekują klienci, Rozważam 
także wprowadzenie nowej palety produk-
tów, np. konserw sterylizowanych. Planuję 
również podjęcie współpracy z  Zakładem 
Hodowli Drobiu Wydziału Nauk o  Zwie-
rzętach SGGW w Warszawie. Jej celem jest 
opracowanie programu profilaktyki prze-
ciwko kokcydiozie w  stadzie kurcząt rzeź-
nych utrzymywanych metodą ekologiczną.

- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w realizacji dalszych przedsięwzięć. n
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Bobowate charakteryzują się zdolnością wiązania azotu atmos-
ferycznego w  wyniku symbiozy z  bakteriami brodawkowymi. Po-
wierzchnia uprawy tych roślin wzrosła w Polsce wraz z wprowadzeniem 
specjalnej dopłaty do ich uprawy (2010 r.) oraz możliwością zaliczenia 
jej do dywersyfikacji i powierzchni proekologicznej (2015 r.). Działania 
te zostały podjęte w  celu wprowadzenia zrównoważonego rolnictwa, 
w którym ogranicza się stosowanie nawozów sztucznych w zmian za 
zwiększenie powierzchni uprawy roślin bobowatych. 

| Sposób na uzyskanie azotu - bakterie
Proces biologicznego wiązania azotu w warunkach naturalnych jest 

źródłem dostępnych dla roślin zredukowanych związków azotu w gle-
bie. Do najbardziej znanych organizmów symbiotycznie wiążących 
azot atmosferyczny należą bakterie z  rodzaju Rhizobium współżyjące 
z roślinami bobowatymi (motylkowatymi). Większość gatunków roślin 
bobowatych tworzy układ symbiotyczny ze specyficznymi tylko dla 
nich gatunkami Rhizobium, a mianowicie: rhizobium trifolii - współży-
jące z koniczynami, rhizobium leguminosarum - współżyjące z grochem, 
wyką i bobem, rhizobium meliloti - współżyjące z lucerną i nostrzykiem, 
rhizobium phaseoli - współżyjące z fasolami, rhizobium lupini - współży-
jące z łubinami, rhizobium japoniku - współżyjące z soją. 

| Jak przebiega ten proces?
Proces symbiozy polega na tworzeniu przez roślinę brodawek ko-

rzeniowych, wewnątrz których żyją poszczególne gatunki bakterii 
symbiotycznych, dlatego bakterie te nazywane są brodawkowymi. 
Znaczną część związanego azotu bakterie przekazują roślinie, a w 
zamian uzyskują związki energetyczne, które wykorzystują do bu-
dowy swoich komórek i procesu wiązania azotu. Po obumarciu bro-
dawek bakterie przedostają się do gleby, w której mogą żyć przez 
wiele lat. Ich liczebność i przeżywalność zależy od czynników gle-
bowo-klimatycznych i agrotechnicznych. 

| Jak to wygląda w Polsce?
W glebach Polski występowanie bakterii symbiotycznych roślin 

bobowatych jest bardzo zróżnicowane. Zabiegi agrotechniczne mają 
ogromne znaczenie dla symbiozy bakterii brodawkowych z roślina-
mi. Wysoki poziom związków azotowych w glebie wpływa nega-
tywnie na symbiozę. Z tego powodu w uprawach rośli strączkowych 
zaleca się ograniczenie nawożenia azotowego i stosowanie go jedy-
nie w bardzo wczesnych fazach wzrostu roślin. Na zmniejszenie li-
czebności bakterii brodawkowych w glebie wpływa też zakwaszenie 
gleb i stosowanie pestycydów niszczących i ograniczających rozwój 
mikroflory glebowej. Kolejnym czynnikiem ograniczającym liczeb-
ność bakterii Rhizobium jest zanieczyszczenie gleby metalami cięż-
kimi oraz obecność w niej bakteriofagów i szkodników glebowych. 

Danuta Mazurkiewicz
MODR Oddział Płock

| Szczepionki bakteryjne
Bakterie brodawkowe to naturalny składnik mikroflory glebowej. 

Występują praktycznie wszędzie, ale liczebność ich populacji jest zróż-
nicowana. W  uprawach roślin strączkowych, jak i  motylkowatych 
drobnonasiennych, wskazanym zabiegiem agrotechnicznym jest za-
szczepienie materiału siewnego szczepami bakterii brodawkowych. 
Użycie szczepionki wskazane jest szczególnie wtedy:
• gdy na danym polu przez długi okres nie uprawiano wysiewanej rośliny,
•  lub zamierzamy uprawiać soję, ponieważ w naszych glebach na ogół 
brak jest bakterii brodawkowych tworzących symbiozę z tą rośliną,
• gleba jest zakwaszona (pH poniżej 5)
Efekty stosowania szczepionek w uprawie bobowatych są następujące:
• ułatwienie roślinom bobowatym wytworzenie efektywnej sym-
biozy z bakteriami,
• lepszy wzrost i plonowanie roślin,
• wysoka jakość (wzrost zawartości białka),
• zwiększenie ilości azotu pozostającego w glebie.

| Zaprawianie nasion 
Nasiona mogą być zaprawiane zarówno na mokro, jak i na sucho. Jed-

nak ze względu na dokładność wykonania zabiegu zaprawianie powin-
no polegać na stosowaniu zawiesiny preparatu. Najlepiej jest to robić 
w zaprawiarce mechanicznej. Nasiona zaprawione szczepionką należy 
chronić przed intensywnym działaniem promieniowania słonecznego. 

Przeżywalność bakterii brodawkowych na nasionach roślin strącz-
kowych zmniejsza się w miarę upływu czasu, ponieważ są one bardzo 
wrażliwe na wysuszenie. Szybki wysiew jest szczególnie ważny, gdy 
nasiona zaprawiono wcześniej zaprawami chemicznymi.

| Nod - co to jest? 
Obecnie najnowszym światowym trendem w  badaniach nad 

zwiększeniem efektywności biologicznej redukcji azotu jest rezy-
gnacja z  tradycyjnych szczepionek z  żywymi bakteriami na rzecz 
biopreparatów. Substancję czynną stanowią czynniki Nod - izo-
lowane ze specjalnie wyselekcjonowanych szczepów o wysokiej 
wydajności symbiotycznej. Badania wykazały, że czynniki Nod 
stymulują kiełkowanie i wczesny wzrost roślin motylkowatych. 
Rośliny opryskiwane roztworem czynników Nod szybciej nawiązy-
wały symbiozę z bakteriami Rhizobium i wytwarzały więcej broda-
wek korzeniowych zasiedlanych przez bakterie symbiotyczne.

Szczepionki zawierające bakterie dla roślin bobowatych można 
kupić między innymi w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-
stwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Zamówienie 
na szczepionkę należy przesłać na około dwa miesiące przed plano-
wanym siewem rośliny bobowatej, podać w nim rodzaj rośliny (łu-
bin, koniczyna itp.), areał uprawy i przybliżony termin siewu. n

Źródła: 
1. Znaczenie procesu biologicznego wiązania azotu atmosferycznego w rolnictwie ekologicz-
nym. Stefan Martyniuk, Instytut Uprawy i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
2. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego. Znaczenie 
bakterii nitryfikacyjnych w rozwoju łubinu. Joanna Kamasa, Krzysztof Krawczyk.

Szczepionki bakterii brodawkowych dla bobowatych
W produkcji roślinnej duże znaczenie ma uprawa roślin bobowatych (poprzednia nazwa 

botaniczna - motylkowate). Największą korzyścią jest pozostawienie przez tę grupę roślin 
dobrego stanowiska dla rośliny następczej, co pozwala na obniżenie kosztów nawożenia. 



16

Z  Oddz i a ł u  B ie l i c e

Wieś Mazowiecka, marzec 2018

t e l .  4 6  8 6 2  0 0  4 0

Jest Pan pomysłodawcą organizowania 
Powiatowego Dnia Sołtysa w Sochaczewie, 
jak się okazuje jedynej tego rodzaju inicja-
tywy na Mazowszu. Skąd pomysł?

- Zaczerpnąłem go od znajomych z Wiel-
kopolski. Tam od lat organizowane są Po-
wiatowe Dni Sołtysa. Uważam, że naszym 
sołtysom również należą się podziękowania 
za ich poświęcenie, za codzienną, trudną 
pracę dla społeczności lokalnej. Ta praca 
nie zawsze jest doceniana, dlatego warto 
zwrócić uwagę na rolę jaką sołtysi odgry-
wają na polskiej wsi. Wprawdzie w niektó-
rych gminach na Mazowszu organizowane 
są Dni Sołtysa, ale na szczeblu powiatowym 
Sochaczew jest prekursorem.

Na czym polega praca sołtysa?
- Sołtys jest demokratycznie wybierany na 

zebraniu wiejskim. To przedstawiciel lokalnej 
społeczności - sołectwa, które jest organem po-
mocniczym gminy (jest pierwszym ogniwem 
administracji samorządowej). Do jego zadań 
należy m.in. wprowadzanie w  życie uchwał, 
które podejmuje rada gminy oraz zapoznanie 
z nimi mieszkańców. Sołtys uczestniczy w se-
sjach rady gminy, a także w komisjach rady, jeśli 
rozpatrywane są sprawy sołectwa. Zwołuje ze-
brania wiejskie, zbiera podatek rolny, a przede 
wszystkim często rozwiązuje różne problemy 
lokalnej społeczności. Powinien wzbudzać 
zaufanie, szacunek i  cieszyć się autorytetem 
mieszkańców. Dlatego ważne jest, aby człowiek 
pełniący te funkcje był komunikatywny i nie-
konfliktowy oraz miał dobrą orientację w pro-
blemach występujących na danym terenie.

Czy w  powiecie sochaczewskim więcej 
mamy sołtysów kobiet czy mężczyzn ? 

- W naszym powiecie ta statystyka wyglą-
da korzystniej niż w kraju, bo na 36 sołectw 
w 16 rządzą panie. W kraju mamy ponad 40 
tys. sołtysów z czego prawie 1/3 to kobiety. 
Kobiety sołtysi nie boją się trudnej pracy 
i są bardziej wyczulone na troski swoich są-
siadów. Często tak bywa, że mieszkańcy wsi 
chętniej przychodzą z  problemami do pań 
niż do panów na stanowisku sołtysa. 

I Powiatowy Dzień Sołtysa odbył się w 2016 
roku. Kto wówczas wspierał Pana inicjatywę?

Ze Sławomirem Tomaszewskim - przewodniczącym Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 
Rolniczej - o roli sołtysów w powiecie sochaczewskim rozmawia Bożena Kalkowska 

z MODR Oddział Bielice. 

SOŁTYS - odpowiedzialna funkcja

- I  Powiatowy Dzień Sołtysa organizowa-
liśmy wspólnie z  Radiem Sochaczew i  tygo-
dnikiem Echo Powiatu. Wtedy jeszcze nie 
wspierały nas samorządy gminne powiatu so-
chaczewskiego. Każdy się przyglądał z boku, 
co to będzie i  jak wyjdzie. Wystosowaliśmy 
300 zaproszeń do sołtysów, wójtów, przewod-
niczących rad gmin i  gości spoza powiatu. 
Dużą pomoc uzyskaliśmy z powiatu łowickie-
go, z gmin Kiernozia i Kocierzew. Gościnnie 
i bezpłatnie - co warto podkreślić - wystąpił 
wówczas zespół ludowy Boczki Chełmońskie. 
Gościem specjalnym był Eugeniusz Rudzki - 
uczestnik programu Rolnik szuka żony, były 
samorządowiec, któremu bliskie są sprawy 
polskiej wsi. Przedsięwzięcie wsparli: KRUS, 
ARiMR, MIR, MODR Oddział Bielice, Tęczo-
wy Ogród, TUW i Dworek Magnat. 

Początki zwykle bywają trudne. Czy obec-
nie samorządy bardziej otworzyły się na to 
przedsięwzięcie?

- Tak. W  organizację II Powiatowego 
Dnia Sołtysa zaangażowały się samorządy 
powiatu sochaczewskiego i pojawili kolejni 
partnerzy, którzy wsparli imprezę. Na gości 
czekało wiele atrakcji. Były występy, wspól-
ne śpiewy, podziękowania i upominki. Go-
ścinnie wystąpiła wówczas Joanna Rolewska 
- śpiewaczka operowa (prywatnie córka 
pani sołtys z  Giżyczek). W  poprzednim 
roku sponsorzy ufundowali również nagro-
dy dla najmłodszego i najstarszego sołtysa. 

Jak zapowiada się tegoroczne świętowanie?
- Mimo, że w tym roku Dzień Sołtysa przy-

pada na 11 marca, po zebraniu opinii uczest-
ników zdecydowaliśmy się zorganizować III 
Powiatowy Dzień Sołtysa 19 marca. Będą to 
jednocześnie tzw. Józefinki - okazja do spotka-
nia i zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie Anna 
Seniuk, która opowie o pracy aktorskiej w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach teatralnych 
i  filmowych (m.in. w  Czterdziestolatku) oraz 
zaprezentuje swoją książkę Nietypowa baba je-
stem. Zaprosiliśmy również 6-osobową Kapelę 
Góralską, Chór Seniorów z  Iłowa oraz zespół 
Dens Babki. Będzie przygrywał zespół bankie-
towo- muzyczny Bravo z Iłowa. Z okazji trze-
ciej edycji wylosujemy trzy nagrody rzeczowe 
dla sołtysów, ufundowane przez sponsorów. 
Zainteresowanie jest coraz większe. Zgłaszają 
się ludzie, którzy chętnie wspierają nasze dzia-
łania. W tym roku prawie wszystkie samorzą-
dy powiatu sochaczewskiego, za wyjątkiem 
dwóch gmin, zaangażowały się w organizację 
III Powiatowego Dnia Sołtysa. To duże wyzwa-
nie organizacyjne, dlatego pragnę podziękować 
wszystkim sponsorom i partnerom, którzy nas 
wspierają. Szczególne podziękowania należą 
się firmom działającym na rzecz rolnictwa, 
mam tu na uwadze MODR, KRUS i ARiMR. 

Zapraszam wszystkich sołtysów powia-
tu sochaczewskiego 19 marca na godz. 
17.00 do Dworku Magnat w Sochaczewie, 
aby wspólnie świętować.

Dziękuję za rozmowę i w imieniu doradców 
MODR Warszawa oraz Redakcji życzę, aby III 
Powiatowy Dzień Sołtysa był szczególnie uda-
ny, a zaangażowanie i rola sołtysów były bar-
dziej doceniane przez społeczność lokalną.  n

Uczestnicy I Powiatowego Dnia Sołtysa w Sochaczewie
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Pod karą „wielkiego grzechu” nie wolno 
było spożywać niczego tłustego, ani kra-
szonego. Ziemniaki kraszono olejem, chleb 
przypieczony na blasze kuchni jedzono 
z  chudym mlekiem, a  dla dzieci zwilżano 
go i  posypywano cukrem. Jedzono także 
dużo surowej kapusty i kapusty z grochem, 
oczywiście bez okrasy, czyli postnej.

W Wielką Sobotę w  poszczególnych 
wioskach, w  wyznaczonych domach, od-
bywało się święcenie pokarmów. Miesz-
kańcy w  dużych misach przynosili do 
święcenia jajka, chleb, kiełbasę własnego 
wyrobu, chrzan, ocet, a wszystko ozdobio-
ne zieloną borowiną prosto z  lasu i  przy-
kryte białą lnianą tkaniną. Na przełomie 
XIX i XX wieku, jak opowiadali moi dziad-
kowie, pokarmy wożono do kościoła w ma-
łych nieckach.

Pamiętam, jak do drewnianego domu 
państwa Kobusińskich, położonego niemal 
w  środku wsi przy studni zwanej „karcz-
marską”, księdza do święcenia pokarmów 
przywoził jeden z  mieszkańców konnym 
wozem zaprzężonym w  parę koni. Na 
przednim „koźle” siedział woźnica, a  na 
tylnym siedzeniu z  oparciem - ksiądz. 
Ksiądz, już w podeszłym wieku, z trudem 
schodził z wozu przy pomocy woźnicy i go-
spodarza. Tuż za wysokim progiem drew-
nianego domu stało nas kilkoro dziecia-
ków i osoby starsze i każdy z nas całował 
księdza w rękę.

Z wielkanocnego obrzędu, nie zapomnę 
jak przed ołtarzem honorową wartę pełnili 
miejscowi strażacy w pełnym rynsztunku. 
Wartę pełniło dwóch strażaków w pozycji 
na baczność przez godzinę, co wymagało 
z  ich strony nie lada wytrwałości. Pamię-
tam ich błyszczące niklowane hełmy, a to-
porki przy bokach poprzez bojową postawę 
nadawały powagi chwili. Przejmująca była 
sama zmiana warty, gdy w  zupełnej ciszy 

równym krokiem wchodzili stra-
żacy w  butach z  podkówkami, 
by po zmianie warty przy grobie 
w ołtarzu odmaszerować do po-
bliskiej remizy.

Wielkanocną tradycją było 
całonocne chodzenie z  nie-
dzieli na poniedziałek, po wsi 
po dyngusie. Chłopcy w  róż-
nym wieku, także kawalerowie 
i  nierzadko starsi mężczyźni, 
w  grupach minimum 3-oso-
bowych pod oknami domów 
śpiewali jedną wielkanocną 
pieśń, za co otrzymywali od 
gospodarza śmigus w  po-
staci kilku kurzych jaj (przeważnie 2 sztu-
ki). Mali chłopcy w wieku 10-15 lat śpiew 
uatrakcyjniali dzwonkiem, natomiast gru-
py kawalerów lub starsi mężczyźni cho-
dzenie po dyngusie organizowali bardziej 
okazale, dzięki akompaniamentowi in-
strumentów muzycznych, np. bębenka, or-
ganek, skrzypiec, harmonii. W zależności 
jak zaprezentowali się oraz kim byli „dyn-
gusiorze”, gospodarz starał się ich godnie 
wynagrodzić, częstując niekiedy kielichem 
samogonu (bimbru lub wina). Idąc pod 
okna domów, gdzie były panienki, „dyngu-
siorze” starali się dobrze zorganizować za-
bierając ze sobą zespół muzykantów, prze-
ważnie 3-osobowy tj. harmonia, skrzypce 
i bęben. Po zagraniu i zaśpiewaniu pieśni, 
dołączano prowokacyjną przyśpiewkę ad-
resowaną do gospodarza, gospodyni, ich 
córki lub córek, aby zostać zaproszonym 
do środka. Gdy tak się stało, już w domu 
tradycji musiało się stać zadość i wszyst-
kie kobiety zostawały solidnie oblane 
wodą z  racji „lanego poniedziałku”. Ko-
lejny ruch należał do gospodarza, który 
stawiał na stół butelkę „okowity”, a gospo-
dyni podawała zakąskę i kieliszki. Zakąską 

b y ł a 
wędlina: kiełbasa, 
kiszka, salceson, pasztetowa i  świąteczne 
placki, przeważnie drożdżowe z  rodzyn-
kami. Jeżeli wśród „dyngusiorzy” był kan-
dydat na zięcia, to po 2-3 kielichach i  za-
graniu obertasa i polki „zespół” wędrował 
dalej, a wybraniec zostawał, aby dokończyć 
z  przyszłym teściem butelkę, lub „poga-
dać” z narzeczoną.

Kiedy dni stawały się cieplejsze i  po-
wiewy wiatru osuszyły ziemię, niemal od 
wschodu słońca widać było na polach rol-
ników z końmi, którzy wywozili ze swych 
obór „gnój” na pole. Po jego rozrzuceniu na 
polu, najczęściej przez kilka osób, pole za-
orywano i dokonywano siewu zbóż jarych 
(owies, jęczmień).

Już na przełomie marca i  kwietnia na 
przydomowych pastwiskach pojawiało się 
bydło, głównie krowy i owce, którego pil-
nowały dzieci lub osoby w podeszłym wie-
ku. W  czasach, gdy moi dziadkowie byli 
dziećmi - jak opowiadali - musieli pasać 
gęsi codziennie, więc nie mogłem im mieć 
za złe, że pasałem krowy tylko od czasu do 
czasu. n

Wielkanoc - bez względu na przypadający termin - była dla mieszkańców wsi nie tylko 
świętem i duchowym przeżyciem, ale też wyznacznikiem prac porządkowych w obejściu. 

Tydzień poprzedzający Wielkanoc, zwany „Wielkim Tygodniem”, a zwłaszcza jego ostatnie 
trzy dni - czwartek, piątek i sobota - to „post ścisły”.

Wspomnienia o Wielkanocy

Marian Kwiecień

Źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
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Leghorny zaliczamy do typu użytkowego 
nieśnego lekkiego. Jak wskazuje nazwa typu, 
kury tej rasy mają niską wagę i  odznaczają 
się lekką budową ciała wpisującą się w trój-
kąt. Rasa należy do wcześnie dojrzewających. 
Pierwsze jajo kura znosi około 150. dnia 
swojego życia. W  20. tygodniu dorosłe już 
koguty osiągają masę 1,7-2,5 kg, natomiast 
kury w  tym wieku ważą przeciętnie 1,2-1,8 
kg. Waga zależna jest od linii hodowlanej. 

| Cechy zewnętrzne 
Charakterystyczną cechę rasy jest umasz-

czenie, które jest na ogół białe ze względu na 
gen blokujący działanie genu odpowiadające-
go za powstawanie pigmentu w piórach. Prace 
hodowlane spowodowały jednak, że obecnie 
na rynku hodowców amatorów pojawiają się 
czasem osobniki o innej barwie piór. 

Kolejne charakterystyczne cechy rasowe to 
duży pojedynczy czerwony grzebień u kogu-
tów /na zdj./ oraz duży pojedynczy i pochy-
lony grzebień u  kury, jednak zdecydowanie 
mniejszy niż u koguta (jest to związane z dy-
morfizmem płciowym rasy). Zaznaczyć tu 
trzeba, że dawniej kury z pochylonym grze-
bieniem uznawane były za najlepsze nioski. 
Wydatne dzwonki oraz policzki również są 
wyraziście czerwone. Natomiast zausznice 
u  czystorasowych ptaków powinny być za-
wsze białe. 

Leghorny odznaczają się też żółtymi, nie-
opierzonymi długimi skokami. Warto przy 
tym wspomnieć, że kury wchodzące w okres 
nieśności mają zdecydowanie bardziej wyra-
zistą barwę skoków niż kury kończące okres 
nieśności. Związane jest to z  tym, że kura 
w czasie całego czasu nieśności zużywa barw-
niki i wapń również ze swojego organizmu - 
jest to zjawisko zupełnie naturalne u tej rasy. 

Koguty mają piękny wysoko noszony 
ogon /na zdj./, przez co wyglądają bardzo 

Przodkowie kur rasy leghorn pochodzą z Włoch, natomiast rasa w obecnej 
postaci została ukształtowana w USA w XIX w. Pod koniec tego wieku zo-
stała sprowadzona do Wielkiej Brytanii, z niej zaś do innych krajów Eu-
ropy, gdzie stała się równie popularna jak w kraju pochodzenia. Niestety 
w ostatnich latach jest trochę zapomniana przez drobnych i większych 
producentów na rzecz innych ras czy linii drobiu. Warto ją przypomnieć, aby 
częściej można było ją spotkać na naszych podwórkach czy fermach, bo jest tego 
warta. 

Leghorn  jako kura użytkowa

Piotr Twardziak
MODR Oddział Ostrołęka

majestatycznie stanowiąc dużą ozdobę po-
dwórek.| Wyjątkowa nieśność 

Wczesne wchodzenie w nieśność oraz wyeli-
minowanie przez wytrwałą pracę hodowlaną 
chęci do kwoczenia, spowodowało, że obecnie 
kury te znoszą bardzo dużą ilość jaj. W cieplej-
szych krajach niż Polska mogą znieść rocznie 
nawet do 300 jaj, natomiast w Polsce w pierw-
szym roku nieśności jest to zazwyczaj około 250 
jaj o dużej masie sięgającej nawet do 70 g, ale 
przeciętnie 55-65 g. Barwa jaj jest kredowobiała. 

W chowie amatorskim ilość jaj może być 
odrobinę niższa, ponieważ leghorny nie-
zbyt dobrze znoszą bardzo mroźne i wietrz-
ne zimy oraz śnieg. Niemniej jednak od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni prawie 
codziennie znoszą duże, białe i  smaczne 
jaja. Fakt słabego znoszenia srogich zim 
najbardziej widoczny jest w  warunkach 
amatorskiej (przydomowej hodowli) u ko-
gutów, których wydatny grzebień i pokaźne 
dzwonki mogą zimą ulegać odmrożeniom. 
Hodowcy muszą wówczas dołożyć wielu 
starań, aby zmniejszyć odmrożenia, smaru-
jąc grzebienie i dzwonki np. wazeliną. 

Kury rasy leghorn nie wykazują instynktu 
wysiadywania jaj. Jest to cecha pozytywna ze 
względu na dużą nieśność, niemniej jednak 
osoba chowająca leghorny musi zaopatrzyć 
się w  inkubator, bądź kupować młode osob-
niki od hodowców bądź pośredników. Wy-
lęganie nie jest jednak bardzo trudne, gdyż 
jest to rasa bardzo żywotna, koguty są płodne 
i skoczne, przez co zapłodnienie i wylęgowość 
jaj jest bardzo duża. Z własnego doświadczenia 
wiem, że w dobrych warunkach zapłodnienie 
może osiągać nawet 95%, a wylęgowość 90%. 
Odchowane kury rzadko chorują, choć mogą 
kiepsko znosić pierzenie, gdy wypadnie w nie-
właściwym okresie. Stąd ważne jest, aby były 
żywione odpowiednio bogatym pokarmem po 
to, by większość stada przeszła przez pierzenie 

nie później niż do pierwszych mrozów. | Zachowanie na wybiegu
Leghorny mają dość ostry temperament 

i dobrze latają w związku z czym wskazane 
jest wysokie ogrodzenie. Powinno być za-
bezpieczone drobną siatką u dołu, jeśli w są-
siedztwie znajdują się obce kury i  koguty, 
gdyż może dochodzić (przez płot) do bardzo 
krwawych potyczek. Również utrzymywa-
nie większej liczby kogutów, bądź dużej ilo-
ści kur na niewielkiej przestrzeni wiąże się 
z agresywnym zachowaniem i walkami. 

Rasa ta na ogół trudno się oswaja i jest płochli-
wa, ale wbrew opiniom bardzo dobrze potrafi 
zatroszczyć się o siebie i ma spore zdolności do 
samodzielnego znajdowania pokarmu. Ptaki są 
bardzo zaradne i wykazują pewną dozę sprytu. 
Często jednak to, co same znajdą, nie wystarcza 
im na wykazanie doskonałych cech użytkowych 
i wymagane jest dokarmianie paszami o wyso-
kiej jakości - tylko wtedy wykazują zakładaną 
nieśność i  dobre zdrowie. Jako że jest to rasa 
wybitnie nieśna, i w tym kierunku była dosko-
nalona, łatwo można się domyślić, że mięso 
leghornów nie jest wysokiej jakości, a  ptaki 
rzadko przeznacza się na ubój. Przy tym cięższe 
koguty w chowie amatorskim czasem są spoży-
wane, ale tylko w zakresie własnego gospodar-
stwa domowego. 

***
Leghorn to bardzo ciekawa i  wartościowa 

rasa kur, na którą należy zwrócić uwagę przy 
zakładaniu stad towarowych. Jej przydatność 
użytkowa przy odrobinie wysiłku jest bardzo 
duża, a kolor jaj nie jest obecnie dla klienta tak 
ważną cechą jak kiedyś. Dlatego główny powód 
zaniechania hodowli tej rasy, jakim był brak 
popytu na białe jaja, obecnie ma marginalne 
znaczenie. Polecam więc tę rasę zarówno du-
żym producentom, jak i amatorom.  n

Źródło: Rasy zwierząt gospodarskich- praca zbiorowa, 
redaktor prowadzący Małgorzata Nawrot, Wydawnic-
two Naukowe PWN SA, Warszawa 2015.



Zdrowie

19Wieś Mazowiecka, marzec 2018

Mocno czerwony kolor buraka związany 
jest z dużą zawartością antocyjanu - barwnika 
o właściwościach leczniczych. Warzywo zawie-
ra także beta-karoten, witaminy C i E, witami-
ny z grupy B oraz wspominaną już dużą ilość 
kwasu foliowego. W swoim składzie ma także 
ważne dla zdrowia minerały: wapień, magnez, 
potas, żelazo, cynk, sód, a także białko, błon-
nik pokarmowy, pektyny i łatwo przyswajalne 
cukry. Warto też wspomnieć o sporej zawarto-
ści cennych fitosteroli. 

A więc burak to warzywo „z  krze-
pą”, uniwersalne, które 
można podawać w  różnej 
postaci i  na wiele sposo-
bów - jako buraki mary-
nowane, konserwowe, go-
towane i  pieczone. Jednak 
chcąc wydobyć z  buraka 
jego wszystkie właściwości 
prozdrowotne, najlepiej spo-
żywać go w stanie surowym. 
Najprostszym sposobem jest 
zrobienie z niego soku. W tej 
postaci jest on lekkostrawny, 
smaczny i co najważniejsze - 
dobrze przyswajalny. Do wy-
konania soku można używać 
sokowirówki, blendera kieli-
chowego, albo wyciskarki do 
warzyw i owoców.

| Nieoceniona moc soku 

Sok z  czerwonych buraków, to eliksir 
zdrowia i  witalności, który działa kom-
pleksowo. Ze względu na dużą ilość prze-
ciwutleniaczy chroni komórki organizmu 
przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Zbawienny jest również jego 
wpływ na układ krwionośny, ponieważ 
wspomaga produkcję czerwonych ciałek, 
przeciwdziała anemii, oczyszcza krew 
i  poprawia jej krążenie. Zaletą soku są 
również jego właściwości odtruwające - 
jedna szklanka dziennie zapewni natu-
ralną detoksykację organizmu. 

Dzięki dużej zawartości fitosteroli obni-
ża również poziom „złego cholesterolu‘’ 
we krwi. Ma również dobroczynny wpływ 
na wątrobę, układ trawienny i  przemia-
nę materii. Pijąc sok ze świeżych buraków 
w  naturalny sposób możemy uzupełnić 
niedobór kwasu foliowego, a  co się z  tym 
wiąże usprawnić układ nerwowy i popra-
wić funkcjonowanie mózgu i  komórek 
całego ciała. Wpływa on również bardzo 
dobrze na układ immunologiczny. 

| Dla kogo sok jest szczególnie polecany? 

• dla sportowców i osób o zwiększonej ak-
tywności fizycznej (pomaga uzupełnić cu-
kry i elektrolity po wysiłku oraz zwiększyć 
wydolność organizmu),
• dla osób palących, pijących kawę i alko-
hol oraz przebywających w  szkodliwych 
warunkach (oczyszcza organizm z  toksyn 
oraz dostarcza witamin i minerałów), 
• dla osób zmagających się z  chorobami 
układu krążenia (pomaga regulować ci-
śnienie, obniża cholesterol, wspiera serce),
• dla osób osłabionych, o obniżonej odpor-
ności, a  także wspomagająco w  leczeniu 

grypy, anginy i innych schorzeniach wiru-
sowych oraz bakteryjnych, 
• dla osób borykających się z  chorobami 
wątroby i dróg żółciowych, 
• dla kobiet w ciąży, ponieważ w naturalny 
sposób pomaga dostarczyć organizmowi 
kwas foliowy,
• dla wszystkich osób chcących w natural-
ny sposób dbać o zdrowie. 

Sok z  buraka dodaje witalności, pro-
mienności i  energii, odmładza, korzyst-
nie wpływa na kondycję skóry i  włosów. 

Warto sięgać po niego jak 
najczęściej !

Podsumowując: jest on 
bogatym źródłem składni-
ków mineralnych, witamin, 
a  także przeciwutleniaczy. 
W  wyniku ich oddziaływa-
nia przynosi nam szereg ko-
rzyści leczniczych i  odżyw-
czych!

Przepis na sok z buraka 
 
Składniki: 1  duża marchew-
ka, 1 burak, pół pomarańczy, 
kawałek świeżego imbiru, 
garści natki pietruszki, pół 
szklanki wody.

Wykonanie: Buraki i  mar-
chewkę umyć i  obrać ze skórki, 

a  następnie pokroić na mniejsze kawałki. 
Przełożyć do blendera i  włączyć przycisk 
pulsacyjny, który posieka wszystko na 
drobne części. Dolać wodę, dodać pietrusz-
kę, pomarańczę i pokrojony na kawałki im-
bir. Całość blendować kilka sekund aż do 
osiągnięcia gładkiej i płynnej konsystencji. 
Następnie przecedzić na sitku tak, aby uzy-
skać klarowny sok.  n

Smacznego !

Źródła: http://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywia-
nie,sok-z-buraka-dlaczego-warto-go-pic,10403231,ar-
tykul.html

Burak czerwony jest przez nas niedoceniany - w większości domów potrawy z jego udziałem 
sprowadzają się do czerwonego barszczu i buraczków zasmażanych. Tymczasem ma on dużą 

wartość odżywczą, bo zawiera dużo kwasu foliowego i zdrowotną, ponieważ wykazuje 
działanie lecznicze.

Zdrowy i odżywczy… czerwony burak!

Marta Michalak
MODR Oddział Płock
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W miejscowości wznosi się neobarokowy 
kościół p.w. Świętego Ducha, którego budo-
wę rozpoczęto w roku 1881. Jego murowana 
potężna bryła, osadzona na planie krzyża ła-
cińskiego, z dobudowanymi do nawy głów-
nej niższymi nawami bocznymi, góruje nad 
Kadzidłem. Najcenniejszym zabytkiem ka-
dzidlańskiej świątyni jest XVII-wieczny oł-
tarz główny. To barokowe dzieło pochodzi 
z bazyliki pw. św. Anny w Kodniu koło Bia-
łej Podlaskiej. Charakterystycznym elemen-
tem kościoła są dwie kropielnice z muszli 
morskich, znajdujące się po obu stronach 
wejścia. Wieże, uszkodzone w czasie działań 
wojennych w  roku 1915, odbudowano niż-
sze. W przebudowanych wieżach nie można 
było jednak zawiesić dzwonów, dlatego przy 
kościele zbudowano drewnianą dzwonnicę. 
Gdy ta okazała się niewystarczająca, podję-
to budowę dzwonnicy na cmentarzu. Wieża 
dzwonnicza została osadzona na murowa-

nej kaplicy, w której zawieszono 3 dzwony. 
Na zboczu wzgórza, po prawej stronie głów-
nego wejścia na cmentarz znajduje się Grota 
Matki Boskiej. Przed Grotą, została wybu-
dowana droga różańcowa i posadzono Dąb 
Papieski.

| Cztery cmentarze

W roku 1775 na pagórkach wydmo-
wych, naprzeciwko świątyni, został 
wytyczony obecny cmentarz. W  celu 
przechowania ciał przed pogrzebem, 
zbudowano drewnianą kaplicę p.w. św. 
Onufrego. Obecna kaplica pochodzi 
z XIX w. Dominantą wzgórza cmentar-
nego i  znakomitym punktem widoko-
wym jest kaplica-mauzoleum pw. Św. 
Józefa, wzniesiona ku czci zmarłych, po-
ległych i zamordowanych.
W Kadzidle są aż cztery cmentarze:
 cmentarz parafialny założony w  roku 
1775, zajmujący powierzchnię ok. 3,1 ha,
 cmentarz dla chorych na grypę hisz-
pankę, na którym chowano w  okresie 

międzywojennym ludzi 
zmarłych w czasie epidemii 
tej choroby, 
 za kaplicą Dylewską był 
kiedyś cmentarz, na którym 
grzebano ludzi zmarłych na 
cholerę, 
 cmentarz szwedzki, na 
którym pochowano żołnie-
rzy szwedzkich wciągnię-
tych w zasadzkę na bagnach 
w roku 1807. 

| Monument i kaplica 

Warto wspomnieć o  be-
tonowym monumencie 
zwieńczonym krzyżem, 
wznoszącym się na wydmie 
przy wjeździe do dzielnicy 
„Szwed”. Powstał w roku 1958 
dla upamiętnienia 250-lecia 
zwycięskich walk Kurpiów 
ze Szwedami w  okresie III 
Wojny Północnej. 

Nazwa wsi wiąże się z rozpowszechnionym niegdyś na Kurpiach wydobywaniem z ziemi  
i obróbką bursztynu, którego drobne kawałki mieszane z jałowcem używane były jako kadzidło 

w kościołach oraz do „okadzania” ludzi chorych. Dawni Kurpie nie pozbywali się opiłków  
pozostałych z obróbki bursztynu, ale wrzucali do ogniska siedząc przy nim wieczorami.  

Wydobywał się z nich dym o specyficznym zapachu - z tego powodu nazywano  
ich „kadzidlakami”.

Kadzidło to wieś 

- siedziba gminy 

- licząca około 

4,2 tysiąca 

mieszkańców, 

leżąca 

w województwie ma-

zowieckim, 

w powiecie ostrołęckim, 

w centralnej części 

Równiny Kurpiowskiej

Zapraszamy do Kadzidła !

Anna Śniadach
MODR Oddział Ostrołęka

Kurpiowskie Wesele
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Kadzidło może poszczycić się także piękną 
Kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
nazywanej też Kaplicą Dylewską lub po-
mnikiem 1000-lecia chrztu Polski. Kaplicę 
wzniesiono w roku 1957. W środku znajdu-
je się kopia obrazu wileńskiego wizerun-
ku Matki Boskiej Ostrobramskiej. W  jej 
wnętrzu znajdują się portrety Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki, kur-
piowskie wycinanki, godło Polski i  daty 
966-1966 symbolizujące 1000-lecie chrztu 
Polski. 

| W Zagrodzie | Kurpiowskiej 

W roku 1979 w  domu 
Stanisławy i  Tadeusza 
Konopków w  Kadzidle 
otwarto Izbę Kurpiowską, 
w  której można zobaczyć 
wnętrze kurpiowskiej cha-
łupy oraz XIX-wieczny 
spichlerz. Znaczne zain-
teresowanie tym obiek-
tem stworzyło koniecz-
ność rozbudowy Izby, co 
w  efekcie doprowadziło 
do zbudowania Zagrody 
Kurpiowskiej - o  cechach 
skansenu. Zagroda funkcjo-
nuje od wiosny 1991 roku 
i  jest Oddziałem Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej 
w  Ostrołęce. W  jej skład 
wchodzą: chałupa szeroko-
frontowa z  I połowy XIX 
wieku, chałupa z  II połowy 
XIX, spichlerz z  roku 1920, 
stodoła z  wozownią z  roku 
1920 i  drwalnia z  drugiej 
połowy XIX wieku. Budynki 
wyposażone są w eksponaty 
prezentujące życie codzien-
ne mieszkańców dawnej 
Puszczy. W  Zagrodzie od-
bywają się warsztaty etno-
graficzne, spotkania z twór-
cami ludowymi, ogniska, 
można również skosztować 
potraw regionalnej kuchni 
kurpiowskiej.

| Wesele Kurpiowskie | i inne atrakcje

Co roku na terenie Kadzidła odbywa się 
wiele imprez kulturalno-rozrywkowych. 
Najstarszą i  największą z  nich jest znane 

w Polsce i za granicą Wesele Kurpiowskie 
organizowane w  ostatnią niedzielę czerw-
ca. Rozmach imprezy spowodował, że za-
interesowały się nią zespoły ludowe zza 
granicy, które przyjeżdżają do Kadzidła, 
by zaprezentować swoje pieśni i  tańce. 
Do tej pory do Kadzidła zawitały zespoły 
m.in. z  Turcji, Grecji, Macedonii, Węgier, 
a nawet z Indonezji. Wesele Kurpiowskie to 
także występy gwiazd polskiej estrady. 

Odbywa się tu również wiele innych im-
prez i uroczystości: 
 Śladami Kurpiów - prezentacja dawnych 
zwyczajów, tradycji kurpiowskich; impre-
zie towarzyszy wystawa twórczości ludowej  
(w zapustny wtorek),
 Konkurs na Palmę Kurpiowską - jego ce-
lem jest reaktywowanie i  zachowanie tra-
dycyjnej sztuki wykonywania palm kur-
piowskich (przed Wielkanocą),
 Procesja Bożego Ciała, która przechodzi 
ulicami Kadzidła (w Boże Ciało), 
 Ginące Zawody - kilkudniowe warsztaty et-
nograficzne, których celem jest prezentacja tra-
dycyjnych zawodów kurpiowskich (czerwiec)
 Niedziela Kadzidlańska - prezentowanie 
osiągnięć instytucji, organizacji, placówek, 
dorobku kulturalnego i gospodarczego re-
gionu (pierwsza niedziela września).

Kadzidło jest jednym z  najbardziej 
znanych ośrodków regionalnej sztu-
ki kurpiowskiej zachowanej w  trady-
cjach, zdobnictwie, wycinankarstwie, 
strojach i  innych formach twórczości 
ludowej. Sama miejscowość od czasów 
wielkiego propagatora kultury kur-
piowskiej księdza Mieczysława Miesz-
ki - bardzo się zmieniła. Nie ominął jej 
gwałtowny rozwój cywilizacyjny. 

| Czasy współczesne

Największy rozwój Kadzidła przypadł na 
lata 60. Wybudowano wówczas m.in. szkołę 
Tysiąclatkę i  założono Spółdzielnię Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpian-
ka”. Znaczny rozwój nastąpił, kiedy wieś 
uzyskała status gminy. Powstało wówczas 
wiele placówek handlowych, oświetlono uli-
ce i  wybudowano wodociąg. W  roku 1976 
założono Wieczorowe Technikum Rolnicze 
dla Pracujących, Zasadniczą Szkołę Rolni-
czą, Zaoczne Liceum Zawodowe, oddano 
też do użytku stadion. Rok później powo-
łano Gminny Ośrodek Kultury, obecnie 
Centrum Kultury Kurpiowskiej w  Kadzi-
dle. Działa przy nim słynny w regionie ze-
spół ludowy Kurpianka-Cepelia, założony 
w roku 1947, a prezentujący lokalne pieśni, 
tańce, zabawy, obrzędy i  gwarę. Częścią 
zespołu jest grająca autentyczną muzykę 
regionu kapela kurpiowska. Natomiast mu-
zykę rockowo-bluesową, inspirowaną stary-
mi pieśniami kurpiowskimi, tworzy zespół 
Coorp. We wsi jest też drużyna piłkarska 
Kurpik Kadzidło założona w roku 1992. Ka-
dzidlańskie ulice zdobią rzeźby wykonane 
ze ściętych pni przydrożnych drzew. 

W ostatnich latach Kadzidło bardzo się roz-
budowało. Miejscowość leży w regionie rolni-
czym, mimo to większość ludności żyje z pra-
cy poza rolnictwem, znajdując zatrudnienie 
w instytucjach administracyjnych, zakładach 
usługowych, przemyśle i rzemiośle.  n

Źródła:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadzid%C5%82o_(wo-
jew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
2. http://www.kadzidlo.pl/historiakadzidla.htm

Kadzidło to wieś 

- siedziba gminy 

- licząca około 

4,2 tysiąca 

mieszkańców, 

leżąca 

w województwie ma-

zowieckim, 

w powiecie ostrołęckim, 

w centralnej części 

Równiny Kurpiowskiej

Warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej - ginące zawody
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Łubin melioruje glebę (wpływ palowego korzenia), co ułatwia jej na-
powietrzanie, podsiąkanie wody i rozwój korzeni roślin następczych. 
Jego uprawa podnosi zawartość materii organicznej w  glebie. Jako 
składnik zmianowania łubiny wpływają na ograniczenie występowa-
nia chorób korzeniowych u zbóż, przerywając częste ich następstwo po 
sobie. Zawartość białka w nasionach przekracza nawet 40%. 

| Przedplon i dobór gleby

Najlepszym przedplonem dla łubinu uprawianego na nasiona są 
zboża. Zaleca się uprawiać go w 3-4 roku po oborniku. Umiesz-
czenie łubinu bezpośrednio po okopowych na oborniku powoduje 
nadmierny rozwój części wegetatywnych, co wpływa na przedłu-
żenie jego wegetacji. Należy unikać także uprawy łubinu po sobie. 
Przerwa w uprawie na danym polu powinna wynosić 4-5 lat, 
ze względu na rozwój bakteriofagów niszczących bakte-
rie brodawkowe oraz nasilenie występowania chorób, 
szkodników i chwastów.

Łubin wąskolistny plonuje najlepiej na glebach 
średniozwięzłych, zaliczanych do klasy IVa i IVb 
kompleksu żytniego bardzo dobrego i  dobrego. 
Optymalny odczyn gleby waha się w  granicach 
6-7 pH. 

Łubin żółty ma najmniejsze wymagania gle-
bowe. Najlepiej udaje się na glebach klasy V. 
Optymalna wartość odczynu gleby dla tego ga-
tunku mieści się w przedziale 5-6 pH. Nie znosi 
gleb o odczynie obojętnym i zasadowym lub świe-
żo wapnowanych. Na glebach zasobnych w  wapń 
cierpi na chlorozę. Za przyczynę tej choroby uważa się 

Uprawa łubinów wnosi do rolnictwa wiele różnorakich korzyści. Resztki pożniwne tych roślin 
pozostawiają w glebie do około 90 kg N/ha, umożliwiając znaczne oszczędności w stosowaniu 

azotu pochodzącego z nawozów mineralnych. Plon zbóż zasianych po łubinie, bez żadnych 
dodatkowych nakładów, wzrasta nawet o 25%.

Rośliny strączkowe współżyją z bakteriami 

brodawkowymi asymilującymi wolny azot 

atmosferyczny. Rośliny te wiążą azot  

z powietrza, a przez to są najtańszą, bo nic nie 

kosztującą „fabryką azotu”. Spośród wszystkich 

strączkowych, łubiny - obok grochu - są najchętniej 

wybierane przez rolników do uprawy.

Uprawa łubinów na nasiona

Tekst i zdjęcia Janusz Sychowicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

brak łatwo dostępnych dla roślin żelaza, manganu, miedzi i cynku.
Łubin biały ma największe wymagania glebowe spośród upra-

wianych gatunków łubinu. Do jego uprawy nadają się gleby zasob-
ne w składniki pokarmowe, dobrze zatrzymujące wodę, zaliczane 
do klasy bonitacyjnej IIIb i  IVa, kompleksu pszennego wadliwe-
go i żytniego bardzo dobrego. Optymalny odczyn gleby waha się 
w przedziale 6-7 pH. 

| Nawożenie 

Nawozy fosforowo-potasowe są niezbędne do prawidłowego roz-
woju roślin i stwarzają dobre warunki do ich prawidłowego współ-
życia z  bakteriami brodawkowymi. Fosfor wpływa korzystnie na 
wcześniejsze i równomierne dojrzewanie roślin, a nawożenie fosfo-

rem i potasem przyspiesza wschody i skraca okres wegetacji.
Na glebach średnich nawozy fosforowo-potasowe po-
winny być zastosowane jesienią przed orką przedzi-

mową. Na glebach lżejszych, gdzie jest obawa wy-
płukania składników, nawożenie należy przesunąć 
na okres wiosennego, przedsiewnego przygotowa-
nia pola. 

Wysokość dawek fosforu i  potasu powinna 
być ustalona na podstawie zasobności gleby 
w te składniki. Przy niskiej zawartości fosforu 
i potasu w glebie wynoszą one dla łubinu żół-
tego i wąskolistnego: 40-60 kg/ha P2O5 i 50-65 

kg/ha K2O.
W uprawie łubinu żółtego i  wąskolistnego na 

nasiona należy unikać nawożenia azotem, w oba-
wie przed opóźnieniem rozwoju generatywnego, 
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porażeniem chorobami wirusowymi i  niekorzystnym wpływem 
na intensywność wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie 
brodawkowe.

W przypadku łubinu białego nawożenie powinno wynosić: 
50-70 kg/ha fosforu i 70-90 kg/ha potasu, a przed siewem należy 
zastosować nawożenie azotem do 30 kg/ha.
 | Siew 

Siew należy wykonać możliwie najwcześniej (koniec marca, 
początek kwietnia), zaraz po obeschnięciu gleby po zimie. Wcze-
śniejszy siew powoduje, że kiełkowanie nasion przypada na niż-
sze temperatury, które zapewniają właściwy przebieg jarowizacji, 
w wyniku czego rośliny wcześnie i obficie kwitną oraz równomier-
niej dojrzewają. Wczesny termin siewu to warunek uzyskania 
wysokiego plonu nasion. 

Nasiona łubinów przed siewem należy zaprawić jedną z dwóch 
zapraw grzybobójczych przeciw zgorzeli siewek: Vitavax 200 FS - 
350 ml + 700 ml H2O/ 100 kg nasion lub Zaprawa Nasienna T 75 
DS/WS - 2 g/1 kg nasion.

Natomiast bezpośrednio przed siewem można je dodatkowo za-
prawić Nitraginą łubinową (szczepionką bakteryjną). Korzystny 
wpływ Nitraginy na plonowanie łubinu obserwuje się na polach, 
na których nie był on uprawiany, lub gdy przerwa w uprawie była 
dłuższa niż 4-5 lat. Zabieg zaprawiania Nitraginą należy wykonać 
w  pomieszczeniach bez dostępu światła słonecznego, tuż przed 
siewem nasion. W tym celu trzeba zawartość torebki szczepionki 
przeznaczonej na 1 ha wsypać do czystego pojemnika, np. wiadra, 
dodać 3-4 litry wody i dokładnie wymieszać. Uzyskaną zawiesi-
ną należy dokładnie pokryć nasiona przez kilkakrotnie przeszu-
flowanie pryzmy w  zacienionym miejscu na folii lub wymieszać 
w czystej zaprawiarce lub betoniarce. Przyklejanie szczepionki do 
nasion można zwiększyć dodając do wody 10% cukru (10 dkg na 
10 litrów wody). Po szczepieniu przez 1-2 godziny podsuszamy na-
siona, a następnie jak najszybciej wysiewamy.

Nasiona łubinów przeznaczone do siewu powinny charaktery-
zować się wysoką zdolnością kiełkowania i dobrą zdrowotnością. 
Ilość potrzebną do wysiewu na 1 ha oblicza się wg. wzoru:
    A x B
       wysiew w kg/ha = ----------------
      C

A - planowana liczba roślin na 1 m2

B - MTN (masa 1000 nasion w g)
C - zdolność kiełkowania w %

Tab.1. Obsada łubinów oraz głębokość wysiewu nasion 

Typ odmiany Obsada roślin
(szt/m2)

Głębokość siewu
(cm)

Łubin żółty i wąskolistny

Tradycyjny 90-100 3-4

Samokończący 100-130 3-4

Łubin biały

Tradycyjny 70-80 4-5

Samokończący 90-120 4-5

Nasiona łubinu należy wysiewać w rzędy o rozstawie 12-20 cm. 

| Charakterystyka odmian

Według stanu na początek 2018 r. w krajowym rejestrze znajdo-
wało się 27 odmian łubinu wąskolistnego, 9 odmian łubinu żółte-
go oraz 2 odmiany łubinu białego. Odmiany łubinu żółtego mają 
kwiaty koloru żółtego; łubinu wąskolistnego koloru: niebieskiego, 
różowego lub białego, a łubinu białego koloru szaro-niebieskiego.

Wśród odmian łubinu występuje 6  odmian samokończących. 
Mają one zredukowaną liczbę rozgałęzień, są słabiej ulistnione 
oraz równomierniej i wcześniej dojrzewają. 

Łubin wąskolistny

Tab.2. Charakterystyka odmian łubinu wąskolistnego (wg. danych 
COBORU)
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Wzorzec (2014-2016) 29,7dt/ha

1 BOLERO 2016 116 113 60 172 30,2
2 BORUTA SK 2002 95 113 60 133 30,6
3 DALBOR 2011 96 112 55 129 31,3
4 GRAF 2004 99 115 60 129 31,6
5 HEROS 2011 102 113 52 116 30,2
6 JOWISZ 2016 109 112 60 155 30,3
7 KALIF 2006 100 115 59 141 29,4
8 KORAL 2016 115 115 62 156 29,3
 9 KURANT 2014 100 114 63 155 30,0
10 LAZUR 2015 102 112 57 143 28,4
 11 NEPTUN 2009 98 111 56 148 31,6
 12 REGENT SK 2009 105 111 58 139 30,0
 13 RUMBA 2015 105 115 64 149 30,7
 14 SALSA 2015 99 113 61 137 30,9
 15 SONET SK 1999 89 108 54 142 28,5
 16 TANGO 2012 103 116 65 152 31,1
17 TYTAN 2016 110 114 61 151 29,6
 18 WARS 2014 105 114 58 139 29,7
 19 ZEUS 2002 96 113 66 143 30,7
20 BOJAR 2007 9013-15 113 58 156 28,8

Wzorzec (2015-2016) 27,1 dt/ha

 21 NERON 2017 111 114 60 139 28,8
 22 ROLAND 2017 110 111 58 144 29,9
 23 SAMBA 2017 111 116 62 155 31,3

Wzorzec (2013-2014) 33,7 dt/ha
24 KADRYL 2010 96 115 65 137 30,7
 25 KARO WA 2001 100 111 69 180 30,3
 26 OSKAR WA 2012 99 112 69 144 31,9
 27 MIRELA WA 1981 Odmiana nie badana w latach 2013-16

WA - odmiana wysokoalkaloidowa (gorzka)
SK - odmiana samokończąca

W roku 2017 na polu doświadczalnym w Poświętnem uprawia-
nych było 13 odmian łubinu wąskolistnego. Średni plon wy-
niósł 20,74 dt/ha. Najwyższe plony osiągnęły odmiany: Bole- ➢
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ro - 26,5 dt/ha, Jowisz - 24,3 dt/ha, Salsa - 23,3 dt/ha, Koral - 22,2 
dt/ha, Tango - 21,3 dt/ha, Rumba - 21,2 dt/ha.

Łubin żółty

Tab.3. Charakterystyka odmian łubinu żółtego (wg. danych COBORU)
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Wzorzec (2014-2016) 20,1 dt/ha

1 BARYT 2011 107 118 48 123 43,2

2 BURSZTYN 2014 107 118 50 125 44,8

3 LORD 2006 98 119 49 122 43,4

4 MISTER 2003 100 118 48 128 42,9

5 PERKOZ SK 2008 96 114 51 136 39,8

6 TAPER SK 2002 90 102 47 128 41,5

Wzorzec (2013-2014) 21,2 dt/ha

7 DUKAT 2006 105 118 49 128 43,1

Wzorzec (2015-16) 19,2 dt/ha

8 PUMA 2017 109 120 52 136 42,6

9 PARYS 1988 Odmiana nie badana w latach 2013-16

SK - odmiana samokończąca

W roku 2017 na polu doświadczalnym w Poświętnem uprawia-
ne były 3 odmiany łubinu żółtego. Średni plon wyniósł 12,47 dt/
ha. Osiągnięte plony to: Baryt - 13,5 dt/ha, Bursztyn - 12,8 dt/ha, 
Perkoz - 11,3 dt/ha.

| Łubin biały

Aktualnie zarejestrowane są 2 odmiany łubinu białego: Butan, 
Boros (samokończąca). O  malejącym znaczeniu gospodarczym 
tego łubinu świadczy fakt, że od roku 1996 COBORU w  Słupi 
Wielkiej nie prowadzi doświadczeń odmianowych z tą rośliną. 

W roku 2017 na polu doświadczalnym w Poświętnem uprawia-
na była 1 odmiana łubinu białego - Butan. Plon wyniósł 19,5 dt/ha.

Zachowujący odmianę lub pełnomocnik hodowcy:
Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
Łubin wąskolistny - Bojar, Boruta, Dalbor, Graf, Heros, Jowisz, Ka-
lif, Koral, Lazur, Mirela, Neptun, Neron, Oskar, Regent, Roland, 
Tytan, Wars, Zeus
Łubin żółty- Lord, Parys, Perkoz, Puma
Łubin biały- Boros, Butan
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin wąskolistny - Bolero, Kadryl, Karo, Kurant, Rumba, Samba, 
Salsa, Sonet, Tango
Łubin żółty- Baryt, Bursztyn, Dukat, Mister, Taper

Pielęgnacja plantacji 

Łubin jest wrażliwy na zachwaszczenie. Rozwojowi chwastów 
sprzyja długi okres kiełkowania nasion oraz powolny początkowy 

wzrost roślin. Jedną z metod ich zwalczania jest bronowanie zasiewów 
przed wschodami i po wschodach, gdy rośliny wytworzą 3-4 liście. 
Metoda ta jest jednak zwykle niewystarczająca. Z tego względu użycie 
odpowiednich herbicydów daje większą gwarancję utrzymania plan-
tacji w stanie wolnym od chwastów. Do zwalczania chwastów dwuli-
ściennych można stosować herbicydy: Afalon Dyspersyjny 450 SC 
w dawce 1,25-1,5 l/ha, Dongola 450 SC - 1,25-1,5 l/ha (bezpośrednio 
po siewie łubinu) oraz Boxer 800 EC w dawce 3-4 l/ha, Stomp Aqua 
455 CS - 2,6 l/ha (do 5 dni po siewie). Herbicyd Boxer zwalcza tak-
że dwa chwasty jednoliścienne: miotłę zbożową i wiechlinę roczną, 
a Stomp chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną. 

| Zwalczanie chorób

Najczęściej występującymi chorobami łubinu są: zgorzel siewek 
(różne gatunki grzybów) oraz antraknoza. Aby maksymalnie ogra-
niczyć możliwość ich występowania należy do siewu używać wyłącz-
nie zdrowego materiału siewnego, nasiona przed siewem zaprawiać, 
przestrzegać właściwego zmianowania, niszczyć resztki chorych ro-
ślin przez ich głębokie przyorywanie, stosować wczesny siew. 

Antraknoza jest chorobą grzybową występującą na wszystkich 
łubinach. Porażone rośliny mają wygląd więdnących, zwisających 
od podstawy kwiatostanu. Na łodygach pojawiają się eliptycznie 
wydłużone, różowo-łososiowe plamy z brunatnym obrzeżeniem. 
Szczyt łodyg często wyglądem przypomina laskę lub pastorał. Po-
rażone mogą być też strąki i  w ostateczności nasiona. Na zaata-
kowanej plantacji łatwo zauważa się charakterystyczne „gniazda” 
porażonych roślin.

Przeciwko antraknozie zabieg zapobiegawczy należy wykonać 
zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności powietrza sprzyjają-
cej wystąpieniu sprawcy choroby, lub natychmiast po zaobserwo-
waniu pierwszych objawów choroby. Do zwalczania antraknozy 
można stosować 2 fungicydy: Gwarant 500 SC - 2 l/ha, Topsin M 
500 SC- 1,5 l/ha. 

| Zbiór nasion

Do zbioru kombajnem przystępujemy, gdy całe rośliny są zbrą-
zowiałe, a strąki maksymalnie suche (najlepiej w godzinach po-
południowych). Dostosowanie kombajnu do zbioru łubinu żół-
tego polega na ustawieniu obrotu bębna młócącego na 550-700 
obrotów na minutę i zwartym koszu omłotowym, a łubinu wą-
skolistnego 450-600 obrotów na minutę i otwartym koszu omło-
towym. 

Nasiona zbierane kombajnem są z reguły zanieczyszczone czę-
ściami roślin i ziemią, co powoduje wtórne nawilgocenie. Nasiona 
doczyszczone do wilgotności około 14% nadają się do przechowy-
wania. n
 
Źródła: 
1. Metodyka integrowanej ochrony łubinów, IOR-PIB Poznań, 2012.
2. www.minrol.gov.pl (wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin).
3. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze, COBORU Słupia Wielka, 2017.
4. Stan aktualny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce, warsztaty 
 CDR O/Radom, 2013.
5. Uprawa roślin strączkowych w Polsce, FAPA, 2013.
6. Rośliny strączkowe źródłem białka paszowego, UP w  Poznaniu, IUNG PIB  
w Puławach, IGR PAN w Poznaniu, 2013.
7. Uprawa roślin strączkowych - T.Bieniaszewicz, E.Pliszka, K.Wiatr, WODR Olsz-
tyn, 2004.
8. Łubin biały - ulotka, Hodowla Roślin Smolice.
9. Łubin wąskolistny - ulotka, Hodowla Roślin Smolice.
10. Łubin żółty - ulotka, Hodowla Roślin Smolice.
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Na świecie występuje około 40 gatunków piwonii. Pochodzą 
z Japonii i Chin, gdzie uprawiane są od ponad tysiąca lat. Więk-
szość to byliny, a nieliczne są krzewami. Piwonie, zwane też pe-
oniami, są roślinami długowiecznymi. Na tym samym miejscu 
mogą rosnąć nawet 10-15 lat. Nie lubią przesadzania, dlatego 
powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki uprawy. Zacznijmy 
zatem od doboru właściwego miejsca.

| Jakie stanowisko? 
Piwonie to rośliny dość wymagające - lubią miejsca ciepłe i sło-

neczne. Takie stanowisko ma istotny wpływ na jakość i ilość zawiązy-
wanych kwiatów. Gleba powinna być żyzna i odpowiednio wilgotna, 
o pH 5-6. Przed sadzeniem warto ją głęboko spulchnić ze względu na 
długie, zgrubiałe korzenie piwonii. Należy unikać gleb podmokłych, 
gdyż nadmiar wody powoduje gnicie korzeni. W okresach suszy war-
to je jednak regularnie podlewać. Są odporne na mróz, ale w pierw-
szych latach po posadzeniu warto je przed zimą zabezpieczyć ściółką, 
ponieważ niskie temperatury mogą uszkodzić młode karpy.

| Jak i kiedy sadzić peonie?
Najlepiej robić to w sierpniu-wrześniu. Ponieważ rośliny zajmu-

ją w ogrodzie sporo miejsca, na 1m2 nie powinno się sadzić więcej 

niż dwie. Piwonie bylinowe sadzi się płytko, tak aby oczka z któ-
rych wyrosną pędy, znajdowały się 3-5 cm pod ziemią. Zakwitają 
na ogół w trzecim roku po posadzeniu, ale posadzone za głęboko 
mogą nie kwitnąć nawet parę lat. 

| Co jeszcze może być przyczyną braku kwitnienia? 
• zbyt późne sadzenie, 
• za mała ilość światła (peonie posadzone w sąsiedztwie wysokich 
drzew i krzewów),
• przenawożenie azotem przy braku fosforu i potasu (rośliny mają 
piękne ciemnozielone liście, ale nie kwitną),
• rośliny zaatakowała szara pleśń (pąki zostały wykształcone, ale 
nie rozwinęły się tylko zbrązowiały i pokryły szarym nalotem).

| Nie przesadzajmy z nawożeniem
Piwonie nie wymagają wysokich dawek nawozów. Najlepiej od 

drugiego roku po posadzeniu zacząć stosować nawozy o małej za-
wartości azotu w dawce ok. 25g/m2. Po kilku latach można zastoso-
wać przekompostowany obornik, który rozkładamy cienką warstwą 
wokół roślin i delikatnie przekopujemy z wierzchnią warstwą gleby.

| Rozmnażanie jest proste
Najbardziej znaną metodą rozmnażania jest podział. Na przeło-

Piwonie to popularne rośliny ogrodowe o okazałych, pachnących kwiatach, kwitnące na prze-
łomie maja i czerwca. Ich kwiaty mogą nie tylko zdobić klomby w naszym ogrodzie, ale nada-
ją się też doskonale do wazonu. Bywają pojedyncze, pełne lub półpełne, w różnych odcieniach 

różu, czerwieni lub bieli.

Pi w o n i e  w  Two im  ogrodz ie

mie sierpnia i września wykopuje się karpy kilkuletnich lub star-
szych peonii i dzieli na 3-4 części. Możemy też rozmnażać piwonie 
z nasion, choć w warunkach amatorskich jest to trudniejsze i wy-
maga cierpliwości. Piwonie z siewu zakwitają późno, po 5-7 latach. 

| Gatunki i odmiany
Do najpopularniejszych gatunków należą: piwonia delikatna, 

chińska, lekarska i  krzewiasta. W  naszych ogrodach najczęściej 
uprawiamy piwonię chińską, która swą popularność zawdzięcza 
niezliczonej ilości odmian. Ma ona krzaczasty pokrój i  osiąga od 
60 do 100 cm wysokości. Wśród dużego asortymentu odmian pi-
wonii warto wybierać te rodzime, które są sprawdzone w naszych 
warunkach klimatycznych. Polskie odmiany piwonii posiadają na-
zwy pochodzące od imion żeńskich, np. Krystyna - odmiana późna 
o pełnych kwiatach w ciemnoróżowym kolorze, Barbara - odmiana 
średniowczesna o kwiatach różowych, Hania - o pełnych kwiatach, 
w różowym kolorze oraz bardzo ciekawie ubarwiona Władysława, 
o różowych płatkach zewnętrznych z pełnym środkiem drobnych, 
żółtokremowych płatków. Inne ciekawe odmiany to Profesor Wój-
cicki (duże, pełne, różowe kwiaty) oraz późna odmiana Ursynów 
o wielkich, różowych kwiatach i różanym zapachu.

Piwonia krzewiasta jest rzadziej spotykana w Polsce i znacznie 

różni się wyglądem od swojej kuzynki, piwonii chińskiej. Dorasta 
zwykle do wysokości 1-4 m. Rośnie w formie dużego, rozłożystego 
krzewu o wzniesionych, zdrewniałych lub półzdrewniałych pędach 
i  pierzastych liściach. Największą jej ozdobą są wyjątkowo duże, 
często pachnące kwiaty, których na jednym krzewie może być nawet 
kilkadziesiąt. Są pojedyncze, półpełne oraz pełne i mogą mieć ok. 
15-30 cm. średnicy. Występują w kolorze różowym, białym, fioleto-
wym, ale mogą też być czerwone, łososiowe i dwubarwne.

| Choroby i szkodniki
Najgroźniejszymi chorobami piwonii są choroby grzybowe - 

szara pleśń i plamistość liści oraz choroby wirusowe objawiające 
się żółtymi plamkami na liściach. Atakowane są też przez nicienie 
(najczęściej węgorka chryzantemowca), które powodują więdnię-
cie liści. 

Mimo że piwonie są dość wymagające, warto się nimi zainte-
resować, bo potrafią odwdzięczyć się barwnymi kwiatami roz-
siewającymi urokliwy zapach i  tworzącymi niezwykłą atmosferę 
ogrodu. n

Materiały źródłowe:
1. Działkowiec, 2011 
2. 350 roślin ogrodowych, Rob Herwig

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice
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Największymi fanami kozich serów są Francuzi i Anglicy, ale i w 
Polsce cieszą się coraz większym uznaniem. A kto jest najlepszym 
producentem na Mazowszu? 

| Serowarzy z przypadku

Najlepszymi producentami serów kozich na Mazowszu - wyło-
nionymi w konkursie Mazowieckich Serów Zagrodowych - okazali 
się Dariusz Purchała i Edyta Zawitkowska. Ale po kolei…
- To był przypadek, choć podobno przypadków nie ma - mówi 
pan Dariusz ze wsi Lipy w gminie Głowaczów. - Byliśmy z  żoną 
mieszczuchami, życie napisało jednak dla nas inny scenariusz. Mu-
sieliśmy zaopiekować się chorym dziadkiem i jego 10-cio hektaro-
wym gospodarstwem. Mieliśmy już trójkę dzieci. Spakowaliśmy 
cały nasz dobytek i przyjechaliśmy do Lipy. Próbowaliśmy dopro-
wadzić działkę do porządku i  szukaliśmy sposobu na zagospoda-
rowanie hektarów. Na początku wymyśliliśmy hodowlę strusi - po-
szliśmy nawet na szkolenie. Później były konie i ptaki ozdobne.
- Nie pamiętam kiedy zapadła decyzja o kupnie kozy– zastanawia 
się żona, Agnieszka Purchała. – Chodziło głównie o to, aby nie ku-
pować mleka w sklepie. Sąsiedzi z niedowierzaniem na to patrzy-

li. Pojawiły się nawet głosy, że gospodarka całkowicie podupada. 
Z upływem czasu musieli jednak przyznać, jak bardzo się mylili.

| Asortyment nie do pogardzenia

Dziś w  go-
s p o d a r s t w i e 
chowane są 
kury (1200 szt.) 
oraz stado 36 
kóz, które po 
wykocie, na 
wiosnę, może 
powiększyć się 
nawet dwu-
krotnie. Z  po-
z y s k i w a n e g o 
mleka właści-
ciele wytwarza-
ją sery.
- Nie mamy 

p r o b l e -
mów ze 
z by t e m , 
choć pro-
d u k u j e -
my teraz 
dwu- lub 
t r z y -
k r o t n i e 
w i ę c e j 
niż na po-
czątku - do 
30 kilogramów sera dziennie – mówi pan Dariusz. Sprzedaż 
prowadzimy na rynku lokalnym, a  zapotrzebowanie wciąż 
rośnie. Produkujemy 12 rodzajów sera: twarogowe typu al-
mette i podpuszczkowe typu ricotta, dojrzewające, wędzone 
i z przyprawami: czarnuszką, papryką, kolorowym pieprzem, 
prażoną cebulką i orzechami. I oczywiście nasz „bundz kozi”.”
- Nowością jest „cytrynowy ser kozi”, zakwaszany sokiem 
z cytryny, leżakujący w określonych warunkach przez 6 dni. 
Dopiero po tym czasie i dodatkowej obróbce, kiedy uzyskuje 
barwę cytrynową, jest sprzedawany – zdradza pani Agniesz-

ka. - Właściwie robiony jest tylko na zamówienia. Nasi klienci lubią 
zarówno sery delikatne, z ledwie wyczuwalnym kozim aromatem, 

Kozi ser należy do tej kategorii produktów, które do niedawna cieszyły się złą sławą. 
Bo brzydko pachną, bo za mocno smakują, bo jedzą je tylko ci, którzy mają alergię na mleko 
krowie. Na szczęście dziś przeżywają renesans - konsumenci potrafią za nie dużo zapłacić,  

a rodzinne serowarnie rozrastają się i bez kompleksów rywalizują z doświadczonymi 
zagranicznymi producentami. 

Sery kozie – rarytasy z Mazowsza

Ewa Stanik
MODR Oddział Radom

Najlepszy ser kozi na Mazowszu – „BUNDZ KOZI” – produkuje Dariusz 
Purchała ze wsi Lipy w gminie Głowaczów (powiat kozienicki).

Agnieszka i Dariusz Purchała
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jak i te mocne, zdecydowane. Ich zastosowanie jest naprawdę sze-
rokie, zależnie od rodzaju sera. Z twarogowego można zrobić ser-
nik, pierogi czy twarożek śniadaniowy. Sery młode, przypomina-
jące nieco mozzarellę, są świetne do sałatek lub zapiekania. Wśród 
kozich serów mamy oczywiście także sery twarde nadające się do 
posypywania potraw i sprawdzające się w daniach inspirowanych 
kuchnią włoską. Kozi ser często pasuje do tego co słodkie. Jed-
no z moich ulubionych połączeń sałatkowych to: rukola, gruszka, 
orzechy włoskie, miód i oczywiście kozi ser. 

| Serowarski kalendarz

- Przy produkcji serów zachowujemy ciągłość technologiczną. Lata 
praktyki pozwoliły nam na ustawienie jej w taki sposób, aby zreali-
zować w ciągu tygodnia wszystkie zamówienia i dysponować pełną 
ofertą naszych wyrobów – zapewnia pan Dariusz. - W poniedziałki 
robimy sery dojrzewające, we środę i czwartki – sery wędzone, rów-
nież w czwartki – sery podpuszczkowe, a w piątki sery świeże typu 
twarożek, ricotta, almette. 

W roku 2018 państwo Purchałowie zamierzają rozpocząć dzia-
łalność w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 
Mają już przygotowane pomieszczenia, które po niewielkiej korek-
cie będą spełniały wymogi działalności MLO.

| A oto kolejny laureat… 

„Aleksandrowski ser podpuszczkowy” z  mleka koziego, który 
produkuje Edyta Zawitkowska z Aleksandrowa w gminie Góra 
Kalwaria (powiat piaseczyński) zajął II miejsce w konkursie Ma-
zowieckich Serów Zagrodowych.
- Od zawsze mieszkaliśmy w  mieście i  myśleliśmy, że tak będzie 
zawsze aż do 2012 roku, kiedy wspólnie z mężem podjęliśmy decy-
zję o zakupie ziemi i przeprowadzeniu się na wieś – opowiada pani 
Edyta. - Żadne z nas nie było rolnikiem z wykształcenia. Nasz wybór 
podyktowany był więc pasją – wydawało nam się to dobrym sposo-

bem na życie. Na początku był dom i dwa hektary pola, które trze-
ba było jakoś zagospodarować. W roku 2015 utworzyliśmy na tym 

pięknym i  ma-
lowniczym ka-
wałku naszej zie-
mi gospodarstwo 
agroturystyczne 
Kozia Farma. 
- Nazwa gospo-
darstwa zainspi-
rowana została 
naszą pasją do 
kóz - dodaje pan 
Mirosław Zawit-
kowski. - Obec-
nie stado liczy 10 
kóz, a  ilość pozy-
skiwanego mleka 
wymogła decyzję 
o  przetwarzaniu 
go na sery. Żadne 
z  nas nie jest za-
wodowym sero-
warem - dodaje.
- Trzeba sobie 
zdać sprawę, że 
wszystkie sery, 
które znamy, nawet te najbardziej luksusowe, tak właśnie powsta-
wały - siłą i umiejętnościami niekształconych w kierunku serowar-
stwa ludzi – przyznaje pani Edyta. 

| Niebiesko-szary unikat

W gospodarstwie sery robione są na małą skalę, z mleka niepaste-
ryzowanego pochodzącego z własnej hodowli i wyrabiane siłą wła-
snych rąk. Takie mają więcej wigoru, aromatu i smaku, co szczegól-
nie cenią sobie klienci. Producenci nie narzekają na ich brak, ciągle 

powiększa się grono smakoszy tego, jak mówią, „regio-
nalnego rarytasu”. Dostępne są z ziołami prowansalskimi, 
czarnuszką, czosnkiem, oliwkami, orzechami włoskimi  
i papryką. 
- „Ziołowanie” serów to ustępstwo wobec tych klientów, 
którym zależy na większej ilości różnych smaków - tłu-
maczy pani Edyta. – Ludzie często uważają, że nie lubią 
koziego sera, chociaż go nie jedli. Tymczasem jest on 
o wiele łagodniejszy niż ser krowi, delikatniejszy w sma-
ku, a tłuszcz w nim zawarty ma zbawienny wpływ np. na 
trzustkę i obniża cholesterol. 
Specjalnością państwa Zawitkowskich są „niebieskie 
skrawki sera” czyli sery z przerostem pleśni, uzyskujące 
charakterystyczny aromat dzięki przerostowi niebieskiej, 
niebieskoszarej lub niebieskozielonej pleśni. Jak głosi le-
genda ser pleśniowy został odkryty przypadkiem przez 
pewnego młodzieńca, który posilał się chlebem i  serem 
na skraju pewnej jaskini. Naraz zauważył w oddali pięk-
ną dziewczynę i  wiedziony głosem serca porzucił posi-
łek i pobiegł za nią. Kiedy wrócił kilka miesięcy później, 
pleśń przekształciła zwykły ser w obecnie nam znane ser 
pleśniowy. Właśnie taki produkowany jest w  gospodar-

stwie państwa Zawitkowskich.  n

„Aleksandrowski ser podpuszczkowy” z mleka koziego

Edyta Zawitkowska



Badania naukowe prowadzone były nad nową generacją surowca 
jajczarskiego o  wysokich walorach prozdrowotnych i  właśnie ce-
chach nutraceutycznych. Na bazie tego surowca wytwarzane są bio-
substancje w oparciu o najnowsze osiągnięcia w zakresie nanotech-
nologii (czyli nauki zajmującej się tworzeniem rozmaitych struktur 
o  rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych 
atomów i cząsteczek – red.). 

| Jajo to unikat
Nie ma w  przyrodzie drugiego tak doskonałego surowca spo-

żywczego jak jajo kurze. Normalnie zniesione i zapłodnione jajo po 
dostarczeniu energii w postaci ciepła (38,1⁰C) przez 21 dni przeistacza 
się w nowe życie (pisklę) zdolne do dalszego samodzielnego wzrostu 
i rozwoju. Fakt ten świadczy o tym, że w nim znajdują się wszystkie 
niezbędne biologiczne składniki potrzebne do jego rozwoju. 

Jajo jest największą komórką, która poza systemem informacji ge-
netycznej zawiera bardzo dużo substancji organicznych i mineralnych 
potrzebnych do utworzenia nowego życia i jego ochrony. Można więc 
śmiało postawić tezę, iż te właśnie składniki, dzięki którym powstaje 
życie, można wykorzystać do walki z chorobami cywilizacyjnymi. Tym 
bardziej, że w organizmie kury dochodzi do przetworzenia substancji 
pochodzenia roślinnego w substancję biologiczną pochodzenia zwie-
rzęcego bardzo łatwo przyswajalną przez człowieka.

| Pasza wpływa na skład żółtka i skorupy
Trzy najważniejsze elementy w  organizmie kury biorą udział 

w tworzeniu jaja: jajnik, jajowód i wątroba. Potrzeba aż 9 dni, aby 
składniki pokarmowe z paszy zostały wbudowane w kulę żółtkową, 
oczywiście po zaistnieniu bodźca neurohormonalnego. Białko na-
tychmiast się tworzy - przez około 3-4 godziny. Jest wielkim feno-
menem, że w tak bardzo krótkim czasie powstaje ponad 1000 róż-
nych cząstek białka. W tym etapie nie ma możliwości ingerowania 
poprzez paszę w jego skład. Natomiast w momencie kiedy tworzy 
się kula żółtkowa możemy - poprzez zadawanie odpowiedniej 
paszy - ingerować w jej skład. Z kolei skorupa powstaje przez oko-
ło 25 godzin i w tym czasie również możemy - poprzez odpowied-
nie żywienie - wpłynąć na jej jakość. Dzięki temu powstaje jajo, 
które posiada 10% skorupy, 56-62% białka i 26-32% żółtka.

| W jaju jest nasze zdrowie
W ciągu 54 tygodni okresu nieśności kury znoszą około 280-320 jaj, 

czyli 17,5-19 kg jaj, podczas gdy sama kura waży 1200-1700 g. Od lat 90’ 
naukowcy zaczęli patrzeć na jaja nie tylko jako surowiec żywnościowy, ale 
jako nutraceutyk ważny dla zdrowia człowieka (przypominamy: nutra-
ceutyki to środki spożywcze łączące w sobie wartości żywieniowe i cechy 
środków farmaceutycznych – red.). Są to zarówno poszczególne składniki 

Tradycyjne jaja mają zastosowanie kulinarne oraz - ze względu na swój skład - są częstym 
i podstawowym elementem diety człowieka. Jednak ostatnie badania pokazują, że jaja kurze, 

z uwagi na obecność dużej ilości bioaktywnych składników, stają się najlepszym surowcem do 
zastosowań nutraceutycznych. Wyjaśnijmy: nutraceutyki to środki spożywcze łączące w sobie 

wartości żywieniowe i cechy środków farmaceutycznych.

Jak wzbogacić jaja w bioaktywne składniki?

Jarosław Gnyś
MODR Oddział Radom

żywności, jak i substancje dodatkowe, a także gotowe produkty spożywcze 
oraz suplementy, których spożycie przynosi większe korzyści zdrowotne 
i  terapeutyczne, niż tych pochodzących z  normalnej diety. O  wartości 
odżywczej składników pokarmowych decyduje skład chemiczny (białko, 
aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy, składniki mineralne). 

Jeśli chodzi o jajo, to przyswajalność jego składników jest bardzo wy-
soka i wynosi ponad 95%. Jednym z przykładów, że składniki zawarte 
w jajach są dobroczynne dla zdrowia ludzkiego jest to, iż z zawartego 
w nich białka o nazwie owoalbumina - trawionego w naszym żołądku - 
powstaje peptyd o nazwie owokinina mająca właściwości bakteriocyd-
ne o dużym znaczeniu w regulacji ciśnienia krwi. W żółtku jaj znajduje 
się m.in. foswityna, która ma bardzo silne właściwości antyoksydacyj-
ne i jest bogata w P (10%), a więc dostarcza człowiekowi łatwo przy-
swajalnego fosforu organicznego. Natomiast lecytyna zawarta w żółt-
ku, w odróżnieniu od lecytyn pochodzących z soi, zawiera unikatowe 
kwasy tłuszczowe niezbędne w rozwoju dzieci, a szczególnie ich ukła-
du nerwowego. Wzbogacając paszę dla kur w kwasy tłuczowe Omega 
3 (olej lniany) zamienia się profil kwasów tłuszczowych w żółtku. DHA 
(kwas dekozaheksanowy) wzrasta o 400 razy.

| Co z tego wynika?
Modyfikacja żywienia niosek może w przyszłości stać się bazą do 

otrzymywania: preparatów fosfolipidowych (super lecytyna), pre-
paratów immunoglobulinowych, preparatów wapniowych, biopre-
paratów, owocalcium, fosfolipidów, betaglukanu. 

Trwają badania nad preparatami o  właściwościach immunore-
gulatorowych, takich jak: preparaty występujące w  terapii chorób 
cywilizacyjnych, hydrolizaty białkowe, biopeptydy. n

Źródło: Bioaktywne substancje jaj w prewencji i  terapii chorób cywilizacyjnych, wy-
kład prof. dr hab. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
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W roku 1999 utworzono 
tam Muzeum Pszczelarstwa, 
w  którym zgromadzono oko-
ło 700 muzealiów wystawio-
nych w  ekspozycjach stałych 
i  ekspozycji plenerowej. Swa-
rzędzki skansen jest uznawa-
ny za największe w  Europie 
plenerowe muzeum poświę-
cone historii pszczelarstwa 
i  bartnictwa. Naukowcy, 
pszczelarze, znawcy pszczół 
i innych owadów zapylających 
przedstawili najbardziej nur-
tujące problemy ich hodowli, 
skupiając się w  szczególności 
na bezpiecznej dla zapylaczy 
ochronie roślin.

Doktor Pruszyński z  Insty-
tutu Ochrony Roślin omówił 
zapylacze występujące w  Pol-
sce i wpływ środków ochrony 
roślin na środowisko. Zwró-
cił uwagę, że najwięcej szkód 
wśród zapylaczy nie wyrzą-
dzają środki ochrony, ale błę-
dy popełniane podczas wyko-
nywania zabiegów. Najczęściej 
są to: nieprawidłowy dobór 
środka, nieprzestrzeganie ter-
minów zabiegów, stosowanie 
środków niedozwolonych na danej uprawie oraz nieprzestrzeganie 
zapisów etykiety. 

Biologię pszczół i trzmieli oraz ich znaczenie w uprawach ogrod-
niczych przedstawił dr Dariusz Teper z  Instytutu Ogrodnictwa, 
Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Omówił również przyczyny 
spadku liczebności dzikich owadów w  naturze. Do najważniej-
szych zaliczył coraz większe areały monokulturowe nie będące 
pożytkami, likwidację miedz i zadrzewień śródpolnych oraz zwal-
czanie chwastów nawet poniżej progu ich ekonomicznej szkodli-
wości. 

Barbara Błaszczyńska z  firmy Agrosimex omówiła ochronę 
plantacji truskawek z uwzględnieniem pszczół. Szczególną uwagę 

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Seminarium o pszczołach - „Zapylacze - wspólne dobro” - zorganizowała redakcja miesięczni-
ka Warzywa i Owoce Miękkie. Odbyło się 25 stycznia br. w swarzędzkim Pałacyku pod Lipami. 
Wybór miejsca nie był przypadkowy - pałacyk mieści się na terenie Swarzędzkiego Skansenu 

Pszczelarskiego, założonego w roku 1963 przez profesora Ryszarda Kosteckiego. 

zwróciła na znaczenie inte-
growanej ochrony, lustracji 
na plantacjach oraz zwalcza-
nia szkodników przed kwit-
nieniem z bezwzględnym za-
chowaniem prewencji. 

Na seminarium o  zapyla-
czach nie mogło zabraknąć 
informacji o murarce ogrodo-
wej. Doktor Maria Rogowska 
z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Skierniewicach 
przedstawiła zalety murarki. 
Nie każdy wie, że ta niewielka 
dzika pszczoła samotnica nie 
żyje w rojach, nie żądli, prze-
nosi duże ilości pyłku, a w po-
równaniu z pszczołą miodną 
pokonuje niewielkie odległo-
ści (do 300 m, a  pszczoła do 
10 km). 

Marek Litka z  COBORU 
omówił problemy dotyczące 
siedliska, bazy pożytkowej 
oraz zagrożenia chorobami. 
Natomiast Mateusz Brzeziń-
ski, jako praktyk, przedstawił 
poszczególne etapy zakła-
dania hodowli murarki na 
potrzeby własnego gospodar-

stwa. 
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firm nasien-

nych i ochroniarskich: Bejo Zaden, BASF, ICB Pharma oraz pan 
Tomasz Domański, pszczelarz i zarazem prezes Koła Pszczelarzy 
w Piasecznie, który wygłosił wykład na temat praktycznych aspek-
tów ochrony pszczół. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia skansenu 
i Muzeum Pszczelarstwa, a na zakończenie wzięli udział w kon-
kursie wiedzy o pszczołach i dzikich zapylaczach. 

W Polsce aż 70% gatunków roślin jest zapylanych przez 
pszczoły, dlatego warto pamiętać, że ich ochrona powinna wy-
nikać nie tylko z prawa, ale przede wszystkim ze świadomości 
człowieka. n

Zapy l a cze  -  w s p ó l n e  d o b r o

Przekrój ula
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Według najnowszych danych na świecie zostało zidentyfikowa-
no 183 gatunki chwastów odpornych na różne substancje aktywne 
zawarte w herbicydach. Dużą grupę wśród nich stanowią gatunki 
chwastów dwuliściennych - jest ich aż 110! 

| Kiedy można uznać chwast za odporny?
Chwasty odznaczają się doskonałymi zdolnościami przystosowaw-

czymi do skrajnie niekorzystnych warunków. W populacji każdego 
występuje pewna liczba osobników odpornych na czynniki stresowe 
- najczęściej stosowanie herbicydów o jednym mechanizmie działa-
nia, na tym samym polu, przez wiele lat z rzędu. Przyjmuje się, że 
jeśli w populacji jest co najmniej 20% osobników odpornych, to 
można już mówić o  występowaniu chwastów odpornych na da-
nym polu. Zjawisko odporności na herbicydy oznacza ich zdolność 
do przeżycia i  dalszego rozwoju po zastosowaniu środka ochrony 
w dawce śmiertelnej dla innych przedstawicieli tego samego gatunku.

| Trzy rodzaje odporności
Można wyróżnić odporność:
• prostą, kiedy chwasty uodparniają się na jeden herbicyd (jedną 
substancję czynną);
• krzyżową, kiedy chwasty uodporniają się na co najmniej dwie lub 
więcej substancji czynnych, ale charakteryzujących się tym samym 
mechanizmem działania; 
• wielokrotną, kiedy chwasty nabywają odporność na co najmniej 
dwie substancje czynne mające różne mechanizmy działania.

| Co sprzyja odporności?
Na powstanie zjawiska odporności wpływa wiele czynników 

związanych z chwastami i agrotechniką:
• duże zagęszczenie chwastów na polu powoduje ryzyko wystąpie-
nia osobników odpornych na działanie herbicydów;
• zmienność genetyczna roślin charakteryzujących się szybkim 
rozwojem powoduje wytwarzanie biotypów odpornych;
• brak płodozmianu - długotrwała uprawa roślin w monokulturze;
• uproszczona uprawa roli;
• długotrwałe stosowanie tego samego herbicydu;
• zły dobór herbicydów do składu gatunkowego chwastów;
• brak stosowania mieszanin środków ochrony roślin;
• niewłaściwie przeprowadzanie zabiegu ochrony roślin;

Występowanie chwastów odpornych na herbicydy możemy zaob-
serwować na naszych polach wówczas, gdy pomimo zastosowania 
zabiegu odchwaszczającego na polu pozostaną zarówno zniszczo-
ne, jak i nieuszkodzone chwasty tego samego gatunku, kiedy sku-
teczność stosowanego herbicydu obniża się z roku na rok i gdy na 
sąsiadujących polach występują chwasty odporne na herbicydy.

| Jak temu zaradzić?
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia odporności na-
leży przestrzegać kilku ważnych i skutecznych wskazówek:
• pamiętać o  prawidłowo przeprowadzonych zabiegach ochrony 
roślin - ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych tym samym 
preparatem;
• stosować rotację upraw (płodozmian) - pozwali to ograniczyć 
ilość chwastów i zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się chorób;
• wybierać herbicydy o  różnych mechanizmach działania i  prze-
miennie je stosować, w odpowiednich odstępach czasowych;
• stosować herbicydy w okresie największej wrażliwości chwastów 
- w fazie siewek, a najlepiej liścieni; 
• uwzględnić zabiegi inne niż chemiczne, np. mechaniczne metody 
zwalczania chwastów (odpowiednio głęboką orkę);
• unikać wysiewania zanieczyszczonego materiału siewnego, gdyż 
występujące w nim nasiona chwastów mogą pochodzić od bioty-
pów odpornych.

***
W Europie od lat prowadzone są badania i monitoring upraw pod ką-

tem uodparniania się chwastów na herbicydy. Zajmuje się tym HRAC 
(Herbicide Resistance Action Committee). Niestety w Polsce nie ma na 
razie dobrego rozeznania co do odporności chwastów. A szkoda, bo wie-
dza o powstawaniu i występowaniu tego zjawiska mogłaby umożliwić 
naszym rolnikom wdrożenie odpowiedniej strategii ochrony upraw. 

W kilku ostatnich latach odnotowano jednak wzrost ilości 
odpornych biotypów chwastów występujących w zbożach. Jeżeli 
doszłoby do rozprzestrzenienia się tego zjawiska, to konsekwencje 
byłyby bardzo dotkliwe.  n

Źródła: 
1. Problem kompensacji chwastów i ich odporności na herbicydy, IHAR 
2. Odporność chwastów na herbicydy, IOR-PIB w Poznaniu
3. Strategia przeciwdziałania odporności, IOR w Poznaniu

Na terenie Polski zaczynają pojawiać się superchwasty, czyli chwasty odporne na znane herbi-
cydy. Zjawisko to staje się coraz częstsze - zaobserwowano już występowanie na polach bioty-
pów owsa głuchego, szarłatu szorstkiego, chwastnicy jednostronnej, chabra bławatka, maruny 

bezwonnej, maku polnego i komosy białej. 

Chwasty  stają się odporne

Anna Matusik 
MODR Oddział Siedlce
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O wyborze odmiany powinny decydować plenność, kształt i bar-
wa korzeni, długość okresu wegetacji, wrażliwość na choroby oraz 
przeznaczenie (na bezpośrednie spożycie, przechowywanie czy dla 
przemysłu). Marchew jest rośliną klimatu umiarkowanego. Naj-
wartościowsze korzenie wyrastają w temperaturze 15-21oC. Rośli-
na jest wrażliwa na suszę w okresie najintensywniejszego wzrostu, 
czyli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wegetacji. Udaje się na każ-
dej glebie niezbyt ciężkiej i kwaśnej. Najodpowiedniejsze są gleby 
piaszczysto-gliniaste, zasobne w  substancje organiczne. Marchew 
sieje się do gruntu w miejsce stałe, nie znosi przesadzania.

| Przegląd odmian

Koral - (P. Ożarów). Odmiana późna, bardzo plenna, o dużej za-
wartości cukrów i karotenu. Korzenie ciemnopomarańczowe, stoż-
kowate o długości 15-21cm. Duża zawartość cukrów i karotenu. Po-
lecana uprawa na redlinach lub podniesionych zagonach. Lubi glebę 
żyzną i lekką. Doskonała do produkcji sałatek i surówek oraz soków. 
Możliwość długotrwałego przechowywania. Odmiana nadaje się tak-
że do siewu zimowego z przeznaczeniem na wczesny zbiór wiosenny. 
Posiada bardzo małą skłonność do gromadzenia azotanów. 

Lenka - (P. Ożarów) Odmiana średnio późna (120-130 dni), 
przeznaczona na zbiór jesienny. Korzenie lekko stożkowate i tępo 
zakończone, o  ciemnopomarańczowym, chrupiącym miąższu 
i długości ok. 13-15cm. Polecana do uprawy na redlinach, odporna 
na wybijanie w pędy kwiatostanowe i tolerancyjna na niesprzyjają-
ce warunki pogodowe. Idealna do produkcji sałatek, surówek, so-
ków oraz przechowywania do końca marca. 

Jolana F1 - (EJA). Odmiana średnio wczesna, okres wegetacji 
wynosi 120 dni. Korzeń długości 19 cm jest tempo zakończony. 
Najnowsza odmiana plenna, wykazująca wysoką tolerancje na al-
ternariozę. Korzeń bez tendencji do zielenienia główki, nać silnie 
osadzona o wysokiej zdrowotności. Dzięki mocnej naci nadaje się 
do zbioru mechanicznego oraz na pęczki jest ją łatwo wiązać. Prze-
znaczona do przechowywania i przetwórstwa.

Tora F1 (EJA). Odmiana bardzo wczesna (95 dni), amerykań-
ska. Dobrze znosi zróżnicowane warunki uprawy. Korzeń tempo 
zakończony, cylindryczny, wyrównany, a jego słodki smak pozwala 
na uniwersalne zastosowanie. 

Anka F1 - („Spójnia” Nochowo). Odmiana średniopóźna (120-
140 dni), bardzo plenna, o  bardzo dużym udziale plonu handlo-
wego. Korzeń długi, o bardzo dobrze wybarwionym, ciemnopoma-

Intensywna produkcja marchwi to dążenie do uzyskania lepszych efektów ekonomicznych. Jest to 
możliwe dzięki obniżeniu kosztów, poprawie jakości i doborze odpowiedniej odmiany. Dużą plennością 
oraz korzystną strukturą plonu charakteryzują się odmiany mieszańcowe. Jednak w doborze są również 
odmiany ustalone o dużej stabilności plonowania i dużej tolerancji na gorsze warunki agrotechniczne. 

Nowe odmiany marchwi do produkcji towarowej

Krystyna Wasiluk 
MODR Oddział Siedlce

rańczowym, jednolitym przekroju i dużej zawartości suchej masy. 
Polecana głownie do przemysłu oraz przechowywania.

 Alfa F1 - („Spójnia” Nochowo). Odmiana mieszańcowa, śred-
nio późna (110-130 dni), plenna, o  bardzo dużym udziale plonu 
handlowego. Korzenie długie, gładkie, wyrównane o tępej nasadzie 
w typie Nantes. Charakteryzuje się dużą zawartością suchej masy 
oraz brakiem skłonności do pękania. Dzięki mocnej, zdrowej naci 
nadaje się także do zbioru pęczkowego. Polecana dla przemysłu do 
przetwórstwa oraz do przechowywania.

Askona  F1 - (Polan). Odmiana bardzo plenna, późna. Korzeń jest 
długi, ciemnopomarańczowy, o gładkiej powierzchni, lekko stożkowa-
ty, tępo zakończony do półostrego, z małą tendencją do zielenienia oraz 
brakiem skłonności do pękania. Przeznaczona głównie do przetwórstwa, 
zwłaszcza mrożenia. Ze względu na niską zawartość azotanów polecana 
także na przetwory dla dzieci oraz do dłuższego przechowywania.

Dolanka - (Polan). Odmiana późna, bardzo plenna. Korzeń 
duży, dobrze wybarwiony, nie wykazujący skłonności do pękania. 
Dobrze się przechowuje. Ze względu na dużą zawartość cukrów 
i suchej masy polecana do przetwórstwa, do produkcji mrożonek 
i konserw warzywnych oraz do krótkiego przechowywania. 

Nacton F1 - (Bejo). Średnio późna odmiana polecana do uprawy 
w klimacie kontynentalnym. Największą zaletą jest wysoka toleran-
cja na pękanie. Uzyskujemy duży plon cylindrycznych, wyrówna-
nych korzeni. Okres wegetacji trwa 116 dni. 

Blanes F1 - (Bejo). Odmiana średnio wczesna, jej okres wegetacji 
trwa 112 dni. Uniwersalne przeznaczenie: do przemysłu na surów-
ki, soki i mrożenie. Odmiana bardzo plenna o wysokiej zdrowotno-
ści naci, korzenie bardzo twarde. 

Mello YelloF1 - (Bejo). Odmiana o cylindrycznych, żółtopoma-
rańczowych korzeniach, które jesienią uzyskują intensywny żółty 
kolor. Bardzo plenna, polecana dla przemysłu zamrażalniczego na 
kostkę i plastry. 

Deep Purple F1 - (Bejo). Odmiana późna (135 dni), o wysokim 
i  wyrównanym plonie ciemnopurpurowych korzeni. Polecana do 
uprawy dla przemysłu, na plastry oraz produkującego naturalne 
barwniki spożywcze. 

Dla producenta marchwi ważne jest uzyskanie wysokiego, dobrej 
jakości plonu. Może o tym zadecydować dobór odmiany, lecz warto 
siać zarówno odmiany mieszańcowe, jak i ustalone. Wybór zależy 
od przeznaczenia i  możliwości zbytu w  zakładach przetwórczych 
i na rynku hurtowym.  n
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Najlepiej wykonać to w pochmurny dzień, aby nie dopuścić do uszko-
dzenia przez słońce delikatnych pędów rozwijających się pod okrycia-
mi. Rozgarniamy też kopczyki z kory i torfu dookoła róż i wrażliwych 
bylin. Torf i korę warto po rozgarnięciu pozostawić na rabatach jako 
ściółkę. Wygrabiamy suche liście z trawnika i rabat kwiatowych. 

| Przycinamy krzewy 
U krzewów kwitnących wczesną wiosną na pędach zeszłorocz-

nych, wycinamy pędy najstarsze, chore, krzyżujące się. Postępujemy 
tak między innymi z irgami, forsycjami, jaśminowcami, migdał-
kami, kalinami, krzewuszkami, pięciornikami, pigwowcami. 

Krzewy kwitnące późną wiosną i latem (na pędach tegorocznych) 
skracamy na wysokości około jednej czwartej nad ziemią. Pobudzi 
to rośliny do zawiązywania nowych pędów i obfitszego kwitnienia. 
Postępujemy tak z hortensjami: bukietową i krzewiastą, budleją, 
lawendami, powojnikami, tawułą japońską, różami wielkokwia-
towymi i wielokwiatowymi. Należy pamiętać, że hortensji ogrodo-
wej nie przycinamy wiosną, ponieważ tworzy pąki kwiatowe jeszcze 
jesienią i zabieg ten mógłby sprawić, że nie zakwitnie.

| Siejemy rośliny jednoroczne i rozmnażamy byliny
Kiedy gleba rozmarznie, przygotowujemy miejsce do posadzenia 

nowych roślin: usuwamy chwasty, rozsypujemy nawozy mineralne 
bądź kompost i  przekopujemy, a  następnie wyrównujemy podłoże. 
Należy poczekać kilka dni, aż gleba osiądzie i dopiero wtedy przystą-
pić do sadzenia roślin. W marcu wysiewamy też rośliny jednoroczne: 
astry, aksamitki, cynie, niecierpki, werbeny, lwie paszcze. Możemy 
do tego celu użyć skrzynek, kuwet, doniczek lub plastikowych kubecz-
ków po jogurcie lub śmietanie. Pojemniki z  nasionami ustawiamy 
w ciepłym pomieszczeniu i czekamy aż rośliny wykiełkują i podro-
sną. Następnie pikujemy je i wysadzamy na miejsce stałe. O tej porze 
roku możemy też podzielić karpy zbyt rozrośniętych bylin (berge-
nie, dzwonki, firletki, floksy, hosty, liliowce, macierzanki, ostróżki, 
rojniki, rozchodniki), które posadzimy w innych miejscach ogrodu.

| Sadzimy drzewa i krzewy 
Wczesna wiosna to doskonały czas na sadzenie drzew i krzewów 

zarówno ozdobnych, jak i owocowych z odkrytym korzeniem. Ku-
pując takie rośliny należy zwracać uwagę, aby korzenie nie były 
przesuszone, a po przywiezieniu do ogrodu należy je niezwłocznie 

posadzić lub zadołować i obficie podlać. 
Drzewa i  krzewy owocowe z  odkrytymi korzeniami sadzi się 

w okresie spoczynku - wczesną wiosną (marzec-kwiecień) lub jesienią 
(listopad). Wiosną lepiej sadzić drzewa owocowe wrażliwe na mróz 
- morele i brzoskwinie. Krzewy i drzewa uprawiane w donicach moż-
na sadzić przez cały sezon wegetacyjny, choć lepiej to zrobić wiosną, 
bo będą miały więcej czasu na aklimatyzację w ogrodzie przed zimą. 

| Warto też zadbać o trawnik
Często nie prezentuje się dobrze i  trzeba przywrócić mu pięk-

ny wygląd. Gdy pogoda się ustabilizuje, rozpoczynamy wiosenną 
pielęgnację murawy. Najpierw wygrabiamy suchą trawę i  liście. 
Następnie trawnik napowietrzamy, nakłuwając jego powierzch-
nię widłami lub za pomocą aeratora. Jeżeli trawa jest zbita i przy-
pomina filc należy przeprowadzić wertykulację, czyli pociąć darń 
wertykulatorem, a następnie dokładnie ją wygrabić. Taki zabieg 
spowoduje, że trawa będzie lepiej rosła, bo do korzeni dotrze wię-
cej wody i  nawozów. Potem możemy przystąpić do nawożenia, 
używając do tego celu specjalnego nawozu do trawników lub na-
wozu wieloskładnikowego np. florowitu, azofoski. 

Jeśli trawnik pozostaje jeszcze w sferze naszych marzeń, już w mar-
cu możemy pomyśleć o jego założeniu z rolki, albo w kwietniu przy-
stąpić do wysiewania nasion. Warto kupować gotowe mieszanki traw 
gazonowych renomowanych firm i zwrócić uwagę na datę ważności.

Jeżeli do obsiania mamy dość duży teren, najlepiej użyć siewni-
ka, bo zagwarantuje on szybkie i równomierne wysianie nasion. 
Następnie trawnik wałujemy i podlewamy. Po około miesiącu po-
winien się zazielenić.

| Pozostałe prace w ogrodzie
Gdy w  naszym ogrodzie znajduje się oczko wodne na wiosnę 

warto poświęcić mu trochę czasu. Dno oczka trzeba oczyścić 
z gnijących liści i resztek roślin, ponieważ pozostawienie ich spo-
woduje rozwój glonów i mętnienie wody. Warto też dokonać prze-
glądu wszystkich elementów dekoracyjnych ogrodu - trejaży, płot-
ków i podpór, przyjrzeć się ogrodowej altanie, ławkom, stolikom, 
czy nie przydałoby im się odnowienie, lub drobne naprawy.

Wczesne rozpoczęcie prac w  ogrodzie przyczyni się do jego 
pięknego wyglądu w sezonie, a poświęcony im czas będzie procen-
tował przez cały rok. n

Dla miłośników ogrodów wiosna to piękny, ale bardzo pracowity okres. Gdy słońce zacznie 
mocniej przygrzewać i minie zagrożenie mrozem, co przypada najczęściej na koniec marca, 

możemy przystąpić do prac porządkowych. Przede wszystkim zdejmujemy zimowe okrycia z roślin…

Wiosna!  w ogrodzie

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice
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Styl ogrodowy to grupa cech charakterystycznych dla epoki, w której powstał. Jego wyznacz-
nikami są wykorzystane gatunki roślin i elementy małej architektury. Projektując swój wyma-
rzony ogród warto zapoznać się z charakterystyką podstawowych stylów ogrodowych aby okre-
ślić, który z nich preferujemy. Ogród nie musi być urządzony w jednym stylu - możemy w nim 

sięgnąć po elementy wywodzące się z różnych założeń.

Style ogrodowe - ogród francu ski

Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Ogród francuski jest nazywany formalnym. Wywodzi się z XVII wieku, kiedy we Francji na-
stąpił rozkwit gospodarczy. Spotykany jest dość często w  części frontowej posiadłości ze 
względu na reprezentacyjne cechy. Bogactwo ogrodu francuskiego dodaje posesji powagi 
i dostojności. Jego głównymi cechami są elementy podporządkowane zasadom geome-
trii i roślinność ukształtowana przez człowieka. Idealnie formowane i przycinane ro-
śliny wymagają wielu lat pracy doświadczonego ogrodnika. Kolejną charakterystycz-
ną cechą ogrodów francuskich są strzyżone labirynty z krzewów, projektowane na 
bazie koła, kwadratu lub prostokąta. Niskie, symetryczne kobierce kwiatowe zwane 
parterami ogrodowymi występują jako rabaty. Aleje i ścieżki wytyczane względem 
osi często prowadzą do głównego punktu, którym może być fontanna czy rzeźba. 
Mała architektura w ogrodach francuskich jest równie ważna jak rośliny. Częstym 
elementem stylu francuskiego są zbiorniki wodne o regularnych kształtach. Ustron-
ne zakamarki i labirynty są atrakcyjnym miejscem relaksu oraz dziecięcych zabaw.

Ogród francuski sprawdzi się w  małych miejskich ogródkach, lecz na terenach 
wiejskich ze względu na swoje geometryczne, idealnie przystrzyżone kształty będzie 
wyglądał sztucznie i nienaturalnie.  n

Rośliny polecane do ogrodów francuskich

Rośliny 
kwitnące:

goździki, begonie, róże, hiacynty, tulipany, 
aksamitki, nagietki, narcyzy, stokrotki, 

krokusy, ostróżki;

Drzewa 
i krzewy:

bukszpan, jałowiec, klon, wiąz, cis, horten-
sja krzewiasta, złotokap, ostrokrzew, lipa, 

dąb, topola, kasztanowiec, buk, grab

Ogrody francuskie w Polsce
1. Barokowy ogród w Nieborowie

2. Ogród Branickich w Białymstoku

3. Ogród przy Zamku Królewskim w Warszawie

4. Ogród wokół Zamku w Książu

Ogrody francuskie na świecie
1. Ogród w Wersalu k/Paryża

2. Ogrody pałacu w Schönbrunn w Wiedniu (foto)

3. Ogród pałacu Zwinger w Dreźnie



ANKIETA

 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują 
obraz Firmy w oczach klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy 
sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we właściwy sposób. 

MODR Warszawa ogłasza drugi konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak nasi pracownicy są 
postrzegani przez odbiorców ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy 
nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.

Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego 
Wam doradcę MODR Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę. 

Ankietę będziemy publikować do września br., więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi 
doradców MODR Warszawa. 
REGULAMIN: 

1. Ankieta dotyczy pracowników i doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oddziałami 
w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętnem w Płońsku, Radomiu, Siedlcach oraz centrali w Warszawie. 

2. Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”.
 
3. Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

4. Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina. 

5. Ankietę należy czytelnie wypełnić, własnoręcznie podpisać i wyciąć z gazety. Następnie wysłać na adres: 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ Z MODR WARSZAWA”. Można ją także przekazać doradcy MODR lub dostarczyć 
osobiście, pamiętając jednak o nieprzekraczalnym terminie dostarczenia, który upływa 28 września 2018 
roku o godz. 14.00. 

”OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”
(ważne są ankiety, które mają wypełnione wszystkie pola)

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1. Ocena

Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje

1. Proszę ocenić wiedzę doradcy 

2. Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa 

3. Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę

4. Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też 
mailowego)

Dane wypełniającego ankietę:

1.  Imię i nazwisko

2. Miejscowość

3. Numer kontaktowy lub mail

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety. 
marzec 2018 r.

Wieś Mazowiecka, marzec 201834
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☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. 
Nr 133 poz. 883 ze zmianami), w zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu „Oceń swojego doradcę z MODR Warszawa”, przez administratora danych - Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa. 
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REKLAMA

 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 
I kwartał   9,00 zł;
II kwartał   9,00 zł;
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 2,60 zł/szt.): 
I kwartał  16,80 zł; 
II kwartał  16,80 zł; 
III kwartał  11,20 zł; 
IV kwartał  16,80 zł; 
I półrocze  33,60 zł; 
II półrocze  28,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)   58,60 zł.
Koszt przesyłki (aktualne opłaty pocztowe) 2,60 zł

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 
89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 

z dopiskiem 
„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2018”. 

Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 
na adres redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez pod-
pisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wyprzedzeniem 
(najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na adres redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 43

REKLAMY W WYDAWNICTWACH (ceny netto – doliczyć 23% VAT)
WIEŚ 

MAZOWIECKA

1.
Reklama kolorowa                                            

Ostatnia strona (cała strona) 1700,00 zł
III  strona (cała strona) 1500,00 zł

2.

Reklama kolorowa wewnątrz numeru
cała strona  1200,00 zł
1/2 strony 600,00 zł
1/4 strony 400,00 zł

3.

Reklama czarno-biała wewnątrz numeru (dodatek Agrobiznes)
cała strona  1000,00 zł
1/2 strony  500,00 zł 
1/4 strony  250,00 zł 
1/8 strony  125,00 zł 

4.

Artykuł sponsorowany
ostatnia strona 1700,00 zł

III strona 1500,00 zł
pozostałe strony 1000,00 zł

5. Wkładka reklamowa (cały nakład) 1000,00 zł
6. Opracowanie i skład graficzny (cała strona)   200,00 zł
7. Ogłoszenia drobne  (bez zdjęć) bezpłatnie

8. Reklamy w wydawnictwach nieperiodycznych wg indywidualnych 
kalkulacji

9. Upusty:
1 krotne powtórzenie reklamy 10%

Zamówienie powierzchni reklamowej na cały rok (11 emisji) 15%
Zamówienie powierzchni reklamowej na pół roku (5,6 emisji) 10%

Warunki prenumeraty i zamówień
w roku 2018
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Tr ady cja

W tym dniu spożywa się uroczyste śnia-
danie w  gronie rodzinnym, poprzedzone 
składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wień-
czy okres Wielkiego Postu i  poprzedzają-
cy ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości 
(symbolizuje ją biały kolor szat liturgicz-
nych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religij-
ne i ludowe zwyczaje i obrzędy.

| Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzie-

lą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną 
lub wierzbną. Palemki - rózgi wierzbowe, 
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek, ozda-
biano kwiatkami, mchem, ziołami i koloro-
wymi piórkami. Po poświeceniu palemki 
biło się nią lekko domowników, by zapew-
nić im szczęście na cały rok. Połkniecie 
jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie 
i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone 
do wazonów palemki chroniły mieszkanie 
przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.

| Wielkanocne jajo
Jajo króluje na wielkanocnym stole, jest 

symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisa-
nek i dzielenia się święconym jajkiem sięga 
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie 
wiosną darowali swoim bliskim czerwono 
barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich 
Grecy i  Rzymianie. Rumuńskie przysłowie 
ludowe mówi: „Jeśli my, chrześcijanie, za-
przestaniemy barwienia jaj na czerwono, 
wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone 
pisanki mają ponoć moc magiczną i  odpę-
dzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. 
Jajko jest formą najbardziej doskonałą.

| Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świą-

teczne porządki nie tylko po to, by miesz-
kanie lśniło czystością. Porządki mają tak-
że znaczenie symboliczne - wymiatamy 
z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby.

| Święconka
Wielka Sobota jest dniem radosnego ocze-

kiwania. Koniecznie należy tego dnia poświę-
cić koszyczek z  jedzeniem. Nie może w nim 
zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i  wędlin (na 
znak, że kończy się post). Święci się też chrzan, 
bo „gorycz męki Pańskiej i  śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, 
masło - oznakę dobrobytu i jajka - symbol na-
rodzenia. Święconkę je się następnego dnia, 
po rezurekcji. Tego dnia święci się też wodę.

| Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygo-

dnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza 
chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i sta-
rych ubrań robiono wielką kukłę, którą następ-
nie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. 
Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali 
kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do 
stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób 
sprawiedliwości stawało się zadość.

| Zakaz pieczenia chleba
W okresie tygodnia przed Niedzielą Pal-

mową aż do Wielkiego Tygodnia gospody-
nie nie mogły wypiekać chleba. Złamanie 
zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś 
suszy. Dlatego gospodynię, która piekła 
chleb, karano poprzez wyrzucenie jej i  jej 
garnków do pobliskiej wody.

| Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał 

się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją 
do urządzania psot. Młodzież biegała po 
mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 
przechodniów. Do dziś zachował się zwy-
czaj obdarowywania dzieci w Wielkim Ty-
godniu grzechotkami.

| Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przy-

gotowaniem do święta. W  te dni robiono 
„pogrzeb żuru” - potrawy spożywanej przez 
cały post. Kiedy więc zbliżał się czas radości 
i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.

WIELKANOC to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę 
zmartwychwstania Chrystusa - początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei 

w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca, a 25 kwiet-
nia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja 

i msza w kościele katolickim zwana rezurekcją, a w prawosławnym - jutrznią. 

Zapomniane i współczesne zwyczaje i obrzędy wielkanocne

Lidia Wajs
MODR Oddział Radom | Wielka Niedziela - dzień radości

W Wielką Niedzielę poranny huk petard 
i  dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących 
w  Tatrach rycerzy oraz poruszyć zatwar-
działe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. 
Po rezurekcji zasiadano do świątecznego 
śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem.

| Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozsta-

wano się też ze śledziem - kolejnym sym-
bolem wielkiego postu. Z  wielką radością 
i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano 
rybę do drzewa. W ten sposób karano śle-
dzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” 
z jadłospisu mięso

| Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, świę-

to lejka - to zabawa, którą wszyscy doskona-
łe znamy. Oblewać można było wszystkich 
i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny mia-
ły większe szanse na zamążpójście. A  jeśli 
któraś się obraziła, to nieprędko znalazła 
męża. Wykupić się można było od oblewa-
nia pisanką, stąd każda panna starała się, by 
jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, 
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał 
jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

| Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu śniadania wspól-
na zabawa zwana szukaniem zajączka, czyli 
małej niespodzianki dla każdego

| Specjalnie dla dziewcząt
Jeżeli w  Wielką Sobotę dziewczęta ob-

myją twarz w wodzie, w której gotowały się 
jajka na święconkę, to znikną piegi i  inne 
mankamenty urody! n

Źródła:
1. Gazeta wroclawska.pl/Tradycje i zwyczaje wielkanoc-
ne obrzędy, o których pamiętamy w Wielkanoc 
2. Ewa Ferenc, Polskie tradycje świąteczne, Drukarnia 
i Księgarnia Św. Wojciecha Sp.zo.o. Poznań 2000
3. Polskie tradycje doroczne, Renata Hryń-Kuśmierek
4. Święta polskie: tradycje i  obyczaje, Barbara 
Ogrodowska, Warszawa 2000
5. www.wikipedia.pl
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Święta Wielkanocne, nazywane też Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, to okres radości 
i nadziei, odradzania życia i budzącej się wiosny. Zwyczaje związane z obchodami tych świąt 
rozpoczynają się od Palmowej Niedzieli, kiedy to niesiemy palmy do kościoła. Od Wielkiego 
Czwartku do Wielkiej Niedzieli milkną dzwony kościelne na znak żałoby. A w Wielki Piątek 

przy grobie Jezusa stoją warty strażaków. 

Na  W i e l k a n o c n y m  s t o l e

Marianna Karanik  
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W Polsce Wielkanocna tradycja kulinar-
na jest bardzo bogata, a  przepisy są prze-
kazywane z  pokolenia na pokolenie. Stąd 
wiele tradycji kulinarnych tych świąt za-
chowało się do dziś. Oto kilka propozycji 
potraw, które możemy podać na wielka-
nocny stół, nakryty śnieżnobiałym obru-
sem, udekorowany kolorowymi pisankami, 
baziami, barankiem w  owsie, zajączkami 
czy kurczaczkami.
 

Żurek z białą kiełbasą

Składniki: 30 dag białej kiełbasy, 10 dag 
kiełbasy, pęczek włoszczyzny, cebula, kil-
ka jajek, 0,5 l. zakwasu na żur, ½ cytryny, 
1 łyżka utartego chrzanu, 2-3 ząbki czosn-
ku, 2 łyżki mąki, 0,5 szklanki kwaśnej śmie-
tany (18%), majeranek, sól pieprz, olej.

Sposób wykonania: Jajka ugotować na 
twardo. Kiełbasę i  pokrojoną włoszczyznę 
zalać 3  l wody. Gotować, aż warzywa będą 
miękkie. Dodać zakwas lub żur, sok z  cy-
tryny, czosnek, chrzan. Doprawić majeran-
kiem, solą i  pieprzem. Zaciągnąć śmietaną 
rozrobioną kilkoma łyżkami zupy i  mąką. 
Wyjąć kiełbaskę, podsmażyć na oleju razem 
z posiekaną cebulką i dodać do zupy. Poda-
wać z ugotowanymi jajkami na twardo.

Pasztet wielkanocny z jajkiem

Składniki: Po 25 dag mięsa wołowego, 
wieprzowego, cielęcego, tłustego boczku, 
½ kg wątróbki wieprzowej, 2 cebule, 3 ja-
ja, 2 bułki kajzerki, włoszczyzna, przypra-
wy: ziele angielskie, listki laurowe, pieprz, 
jałowiec, gałka muszkatołowa, łyżka 
margaryny i bułka tarta.

Sposób wykonania: Mięso ugotować z wa-
rzywami i przyprawami. Zdjąć z ognia, do-
dać bułki. Kiedy wchłoną wywar, a mięso 
ostygnie, wszystkie składniki zemleć przez 
maszynkę dwa razy. Mięso przełożyć do 
wysmarowanej tłuszczem i obsypanej buł-
ką tartą foremki, zagłębiając w niej ugoto-
wane na twardo i obrane ze skorupek jajka 
(pościnać czubeczki białka). Piec ok. 45 
min. w piekarniku nagrzanym do 200OC.

Babka drożdżowa wielkanocna

Składniki: 5  szklanek mąki, 1¼ szklanki 
cukru, 10 żółtek, ½ kostki masła, 10 dag 
rodzynek, 10 dag drożdży, ½ l mleka, cu-
kier waniliowy, szczypta soli, smażona 
skórka pomarańczowa.
Przygotować rozczyn: Drożdże rozmieszać 
w  szklance ciepłego mleka, dodać łyżkę cu-

kru i ½ szklanki mąki, odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Sposób wykonania: Żółtka 
utrzeć z cukrem i szczyptą so-
li. Wlać rozczyn, dodać prze-
sianą mąkę i  dobrze wyrobić. 
Dodać roztopione i  lekko 
przestudzone masło i  ponow-
nie wyrobić aż do wchłonię-
cia tłuszczu. Wsypać bakalie, 
dokładnie połączyć z  ciastem 
i pozostawić do wyrośnięcia.

Foremki do babek posmarować masłem 
i  wyłożyć do nich wyrośnięte ciasto. Piec 
w  średnio nagrzanym piekarniku ok. 50 
min. Po upieczeniu i lekkim przestudzeniu 
ciasto wyjąć z foremek i polukrować.
Lukier: 1  szklanka cukru pudru, 2  łyż-
ki gorącej wody lub mleka, sok z cytryny. 
Najlepiej, gdy lukier ucieramy na parze – 
głęboką miseczkę ustawiamy na garnku 
z  wrzącą wodą i  ucieramy do momentu 
aż glazura stanie się błyszcząca i  gładka. 
Smak lukru podnosi dodatek rumu lub ko-
niaku (1 łyżka).

Mazurek orzechowy 
na kruchym spodzie

Ciasto kruche: 20 dag mąki, 15 dag masła, 
6 dag cukru, 2 żółtka, 2 łyżki śmietany, łyżeczka 
proszku do pieczenia, otarta skórka z cytryny.
Masa orzechowa: 30 dag wyłuskanych 
orzechów, kilka łyżek śmietany lub ubite 
białko, cukier puder do smaku.
Polewa: ¼ kostki masła, 8  łyżek cukru, 
2 łyżki kakao, 1,5 łyżki wody, łyżka rumu. 

Sposób wykonania: Ciasto będzie bar-
dziej kruche i delikatniejsze, jeśli dodamy 
ugotowane żółtko. Wszystkie składniki 
powinny być zimne, łatwiej je wówczas 
posiekać. Ciasto przed pieczeniem należy 
schłodzić, a  następnie upiec dwa placki, 
które po upieczeniu smarujemy dżemem 
malinowym lub morelowym. Następnie 
nakładamy wcześniej przygotowaną masę 
orzechową (orzechy włoskie zemleć w ma-
szynce, wymieszać z cukrem, śmietaną lub 
białkiem). Wierzch mazurka polać polewą 
czekoladową i dowolnie udekorować.

Polewa: Składniki wymieszać, zagotować 
i gęstniejącą masą polać ciasto. 

Smacznego!
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Prosimy o przesyłanie na adres redakcji wypróbowanych przepisów (jeśli to możliwe wraz ze zdjęciami) na różne potrawy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2018 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników

Blok

Składniki: 1 szklanka cukru, 1 masło ro-
ślinne, ½ masła śmietankowego, 3  łyżki 
kakao, ¾ szklanki wody.
Wykonanie: Wszystkie składniki zagoto-
wać i  wystudzić. Po wystudzeniu dodać 
2-3 szklanki mleka w proszku, 4 paczki po-
kruszonych herbatników, orzechy. Ciasto 
przełożyć do formy (keksówki) wyłożonej 
folią aluminiową i schłodzić.

Ciasto z ananasem

Składniki: 4  szklanki mąki, 1,5 szklanki 
cukru, 1 puszka ananasa, 1 szklanka oleju, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 jajka.
Wykonanie: Mąkę, olej i  cukier wymie-
szać, odsypać 1  szklankę. Do pozostałego 
ciasta dodać jajka, proszek do pieczenia, 
ananasa pokrojonego w kostkę i sok z ana-
nasa. Ciasto przełożyć do 2 keksówek i po-
sypać odłożoną kruszonką. 
Piec 45 minut w 180oC. 

Ciasto z malinami

Składniki: 3  żółtka, 
1  szklanka mąki, 3  łyżki 
cukru pudru, 100 g masła, 
½ opakowania cukru pu-
dru, ½ łyżeczki proszku do 
pieczenia.
Wszystkie składniki za-
gnieść i upiec na złoty ko-
lor.
Beza: 3 białka, ¾ szklanki 
drobnego cukru, 2 łyżeczki 
mąki ziemniaczanej.
Ubijamy na sztywno pia-
nę, dodajemy cukier i mąką 
ziemniaczaną. Pianę wy-
kładamy na odwróconą 
i wyłożoną papierem blachę 
Pieczemy godzinę w  tem-

peraturze 140O C, uchylając co pewien czas 
piekarnik.
Galaretka: 3 galaretki malinowe rozpusz-
czamy w 3 szklankach wody i odstawiamy 
do wystudzenia.
Maliny: ½ kg malin świeżych lub mrożo-
nych.
Krem: ½ l śmietany 30%, 250 g serka ma-
scarpone, 3 łyżki cukru pudru, ½ łyżeczki 
cukru waniliowego, śmietan fix.
Wykonanie: Ubijamy na sztywno śmieta-
nę, dodajemy cukier, serek, na końcu śmie-
tan fix. Na wystudzone ciasto układamy 
maliny świeże (jeśli dajemy mrożone, to 
mieszamy je z tężejącą galaretką), przykry-
wamy galaretką, odstawiamy do lodówki, 
potem kładziemy krem i na wierzch bezę.

Piernik marchewkowy

Składniki: 4  jajka, 1,5 szklanki cukru, 
2 cukry waniliowe, 2  szklanki mąki, 1 ¼ 

szklanki oleju, 1  łyżeczka sody oczysz-
czonej, 1  łyżeczka proszku do pieczenia, 
1 łyżka śmietany, 2 szklanki marchwi tar-
tej na drobnych oczkach.
Wykonanie: Jajka zmiksować z  dodat-
kiem cukru do białości. Dodać mąkę, sodę 
i proszek do pieczenia. Wymieszać z łyżką 
śmietany, olejem i marchwią. Można dodać 
bakalie i  łyżeczkę cynamonu. Piec ok. 50 
minut w 180oC.

Snikers

Ciasto: 3 szklanki mąki pszennej, 1 jajko, 
½ szklanki cukru, 1  łyżka sody, 3  łyżki 
miodu, 30 dag margaryny.
Z podanych składników zagniatamy ciasto, 
dzielimy na 2 części i pieczemy oddzielnie 
w temp. 180OC przez 20 minut.
Masa: 2 szklanki mleka, 0,5 szklanki cu-
kru, 1  cukier waniliowy, 3  łyżki mąki 
pszennej, 3 łyżki mąki ziemniaczanej.

Pół szklanki mleka rozmieszać 
z mąką pszenną i  ziemniacza-
ną. Resztę mleka zagotować 
z  cukrem, dodać mąkę i  ugo-
tować budyń. Po wystudzeniu 
utrzeć z  ¾ kostki masła, wy-
łożyć na ciasto i przykryć dru-
gim.
Masa orzechowa: 25 dag 
orzechów włoskich, 0,5 
szklanki cukru, 0,5 kostki 
margaryny, 2  łyżki miodu, 
2 łyżki wody.
Wykonanie: Wszystkie skład-
niki zagotować, dodać orze-
chy i gotować przez chwilę na 
małym ogniu. Gorącą masę 
orzechową wylać na wierzch 
ciasta.

Zebrała Ewa Bielska 
MODR Oddział Ostrołęka

Anny Kaczyńska 
gmina Kadzidło
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Krzyżówka nr 3
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
21 marca 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 3".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
- wydawca miesięcznika.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1 - DZIEŃ DZIADKA
Nagrody książkowe wylosował: Paweł Załęski, gm. Różan

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 1 - BAZYLIKA KATEDRALNA W POCKU 
ZOSTAŁA ZBUDOWANA W DWUNASTYM WIEKU

Nagrody książkowe wylosował: Hubert Milewski, gm. Rzewnie
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
21 marca 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Ka-
zimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 3".

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

Rebus 3

1. Produkty w Wielkanocnym koszyczku
2. Pierwszy dzień Wielkiego Postu

3. Piąty dzień tygodnia
4. Wzgórze na którym ukrzyżowano Jezusa
5. Wielkanocny symbol nowego życia
6. Jajko malowane na Wielkanoc
7. Roślina do strojenia koszyczków i palm Wielkanocnych
8. Niedziela ………..,  tydzień przed Wielkanocą
9. Przychodzimy go poświęcić w Wielką Sobotę
10. Poprzedza niedzielę

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Małgorzata Wyszomirska, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Marta Michalak, Andrzej Dmowski
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Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24, 25 640 09 42
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Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Wojciech Asiński   
Nakład: 3900 egz. 
Druk: Media Rafał Przybylak, Drukarnia Studio Reklamy, Będzin
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Krzyżówka „Nr 2” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.          

2.          

3.        

4.         

5.       

6.         

7.          

8.        

9.           

10.       

 
 
PYTANIA: 

1. Produkty w Wielkanocnym koszyczku. 
2. Pierwszy dzień Wielkiego Postu. 
3. Piąty dzień tygodnia. 
4. Wzgórze na którym ukrzyżowano Jezusa. 
5. Wielkanocny symbol nowego życia. 
6. Jajko malowane na Wielkanoc. 
7. Roślina do strojenia koszyczków i palm Wielkanocnych. 
8. Niedziela ………..,  tydzień przed Wielkanocą. 
9. Przychodzimy go poświęcić w Wielką Sobotę. 
10. Poprzedza niedzielę. 

 

                                   

PA    R=C     KA=R G NT=Ń    MI      A=U  S=N  L=W   OŚ=Ą 

    

                             
 

         100  

Ó=A          RT      N=ZW     W    Ź=Z   EDŹ=Ć    STR=DW    M=W        LI      M=KL Y=OR 
 

             
 



40

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do składania 
zamówień na prenumeratę 

Wsi Mazowieckiej 
na rok 2018

Wieś Mazowiecka, marzec 2018

N a s z e  spr aw y

Kalendarium 
wydarzeń promocyjnych 

MODR Warszawa w 2018 r.

Lp.
NAZWA 

IMPREZY 
PROMOCYJNEJ

DATA  
I MIEJSCE

INFORMACJE
(Osoba  odpowiedzialna

Imię i nazwisko, tel., e-mail)

1 Targi Edukacyjne Płońsk, 
ul. Sienkiewicza 11 Informacje pod nr tel. 23 663 07 01

2 XII Wiosna na 
Polu i w Ogrodzie

14.04.2018 r., 
Siedlce, 

Plac Sikorskiego

Anna Olędzka, 
tel. 505 302 473, 

anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

3
XXV Targi Rolne  

i Przedsiębior-
czości

29.04.2018 r. 
Sochaczew

Bożena Kalkowska, 
tel. 46 862 00 45 

bozena.kalkowska@modr.mazowsze.pl

4 XXVII Giełda 
Rolnicza Łąck

Krzysztof Pielach, 
tel. 24 268  60 81, 723 435 492 

krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

5
XVIII Regionalna 
Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych

27.05.2018 r., 
Płoniawy 
Bramura

Barbara Karol, 
tel. 29 717 13 97, 

barbara.karol@modr.mazowsze.pl

6 XIX Mazowieckie 
Dni Rolnictwa

16-17.06.2018 r., 
Płońsk

Natalia Kraśniewska, 
tel. 23 663 07 12, 505 302 541; 

natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

7 Lato w Zagrodzie 17.06.2018 r., 
Granica

Zofia Rutkowska, 
tel. 22 721 10 20

zofia.rutkowska@modr.mazowsze.pl

Ogłoszenia drobne
Kupię kombajn Bizon Rekord niebieski, ciągnik Zetor Forter-
ra, pług Famarol lub Unia, przyczepa HL 8011 i silos zbożowy 
BIN.

tel. 795 807 728

Sprzedam siedlisko 2,20 ha z budynkami lub same budynki.
Piękna, ekologiczna lokalizacja w gminie Chojnice, woj. po-
morskie. Cena do uzgodnienia.

tel. 691 877 920 

eWniosekPlus
Termin złożenia do ARiMR
od 15 marca do 15 maja 2018 r.

właściwa droga do uzyskania płatności bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych

Wypełnij e-wniosek u doradcy 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Przychodząc do doradcy pamiętaj o zabraniu ze 
sobą loginu i hasła nadanego przez ARiMR, a jeśli 
nie masz konta w aplikacji e-wniosek należy znać:
- nr gospodarstwa,
- nr konta,
- dokładną kwotę ostatniego przelewu z ARiMR 
otrzymanego w 2017 r.

Nowość w 2018 r.
Zamiast wniosku można złożyć OŚWIADCZENIE 
gdy powierzchnia gruntów ornych gospodarstwa 
jest mniejsza niż 10 ha i w 2018 roku nie będzie 
zmian  w odniesieniu do wniosku o przyzna-
nie płatności obszarowych złożonego w 2017 r. 
OŚWIADCZENIE należy składać w ARiMR 

od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Nie zwlekaj, zaufaj doświadczonym specjalistom!

Zapraszamy do wszystkich siedzib Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.modr.mazowsze.pl


