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Środowisko

Głównym źródłem zanieczyszczeń chemicznych w  środowi-
sku są przemysł, transport i rolnictwo. Zanieczyszczenia te mogą 
wnikać do gleb gruntów użytkowanych rolniczo oraz wód w spo-
sób bezpośredni lub pośredni. 

Bezpośrednie źródła zanieczyszczeń chemicznych 

Bezpośrednimi źródłami zanieczyszczenia gruntów użytkowa-
nych rolniczo jest postępująca chemizacja rolnictwa, a zwłaszcza 
stosowanie pestycydów i wysokich dawek nawozów mineralnych.

Pestycydy są podstawowymi środkami chemicznymi stosowa-
nymi do zwalczania różnego rodzaju szkodliwych organizmów 
w ochronie roślin, zwierząt, zapasów żywności i higienie ludzi. 
Pomimo ich pozytywnego wpływu, stanowią znaczne zagroże-
nie dla organizmów żywych, a zwłaszcza pożytecznych owadów 
występujących naturalnie. Pestycydy mogą zawierać związki nie-
organiczne, np. siarki, miedzi lub związki organiczne o zróżnico-
wanej budowie chemicznej, zwierające w składzie np. chlorowane 
węglowodoru, triazyny. Wymienione związki w trakcie wykony-
wania oprysków uwalniane są bezpośrednio na rośliny i trafiają 
do powietrza, na powierzchnię gleby oraz do wód. W środowisku 
naturalnym ulegają przemianom i mogą być pobierane przez or-
ganizmy żywe, stanowiąc zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Stosowanie wysokich dawek nawozów mineralnych i  często 
niedostosowanie dawki do zasobności gleby oraz potrzeb roślin 
uprawnych, może przyczyniać się do niekontrolowanego rozpra-
szania składników biogennych - azotu i fosforu - i ich migracji do 
wód. Skutkiem nadmiernego „użyźnienia” zbiorników wodnych 
jest nadmierny rozwój glonów - eutrofizacja - sprzyjający zarasta-
niu zbiorników wodnych i zamieraniu w nich życia biologicznego. 

Pośrednie źródła zanieczyszczeń 
 

Mogą to być zakłady przemysłowe, górnictwo itp., zlokalizo-
wane w sąsiedztwie terenów rolniczych. Różne gałęzie przemysłu 
mogą przyczyniać się do emisji pyłów zawierających zanieczysz-
czenia chemiczne, w tym metale ciężkie (np. ołów, kadm, cynk, 
rtęć) oraz gazy (np. związki siarki, azotu i chloru). 

Istotny wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, głównie 
na gruntach rolniczych w pobliżu szlaków komunikacyjnych, ma 
intensyfikacja ruchu drogowego. Transport samochodowy przy-
czynia się do zanieczyszczenia gleby i roślinności, zarówno meta-
lami ciężkimi (np. kadm, ołów), jak i szkodliwymi węglowodorami 
powstającymi podczas spalania paliw (WWA - wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne) oraz ścierania opon i wycieku płynów. 

Działalność przemysłowa i gospodarcza zapewnia rozwój i stabilne warunki dla populacji 
ludzkiej, jednak z drugiej strony może przyczyniać się do niekontrolowanego rozpraszania 

zanieczyszczeń chemicznych w środowisku. Skutkiem tego jest pogorszenie jakości 
powietrza atmosferycznego, wód oraz składu chemicznego i biologicznej wartości produktów 

rolno-spożywczych i paszy dla zwierząt. 

Źródła i drogi migracji zanieczyszczeń 
chemicznych na terenach rolniczych

Ścieki komunalne lub niewłaściwe składowane odpady, np. 
wyroby przemysłowe składowane bezpośrednio na powierzchni 
gruntu, mogą być źródłem wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń,  
a zwłaszcza metali ciężkich (np. kadm, rtęć, ołów, cyna, cynk) 
oraz trwałych zanieczyszczeń chemicznych (TZO) - związków 
zawartych w różnych wyrobach przemysłowych szczególnie od-
pornych na rozkład (biodegradację). Związki te są nierozpusz-
czalne w  wodzie, a  łatwo rozpuszczają się w  tłuszczach. Dzięki 
temu kumulują się w tkance tłuszczowej i mleku zwierząt stano-
wiąc zagrożenie dla żywych organizmów. 

Drogi migracji zanieczyszczeń chemicznych w środowisku 
i skutki ich spożycia

Zanieczyszczenia chemiczne wprowadzone do środowiska mogą 
migrować do żywych organizmów po ich bezpośrednim spożyciu 
z wodą przez ludzi i zwierzęta lub bezpośrednio z roztworu glebo-
wego przez system korzeniowy roślin. Lotne związki zawarte w po-
wietrzu mogą być pobrane również drogą oddechową lub przez 
skórę w przypadku organizmów zwierzęcych i człowieka. 

Schemat obiegu zanieczyszczeń w otaczającym środowisku ma 
wiele dróg migracji, a oto przykłady: 

a) zanieczyszczenia wprowadzane bezpośrednio do gleby (np. 
opryski w rolnictwie, odpady przemysłowe): gleba → roztwór gle-
bowy → rośliny → zwierzęta /ludzie.

Zwykle ostatnim ogniwem odbierającym zanieczyszczenia ze 
środowiska są organizmy zwierząt i człowieka. 

Skutkiem spożycia produktów żywnościowych i  wody pitnej 
zwierającej zanieczyszczenia chemiczne mogą być zatrucia po-
karmowe, a  długotrwałe przyjmowanie nawet ich niewielkich 
dawek może być przyczyną powstania wielu schorzeń, chorób, 
w  tym nowotworowych. Szkodliwość zanieczyszczeń chemicz-
nych dla człowieka zależy od wielu czynników, tj. 
• dawki i rodzaju zanieczyszczeń, częstotliwości spożywania pro-
duktów zawierających zanieczyszczenia chemiczne,
• masy ciała, wieku, stanu fizjologicznego organizmu (ciąża), sta-
nu zdrowia, 
• sposobu przechowywania produktów spożywczych, rodzaju ob-
róbki kulinarnej.

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

Źródło: Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. 2012. Chemia środowiska. Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Z Oddziału Bielice

Od wielu lat z  rodzimymi młodymi ziemniakami konkuru-
ją „niby młode” ziemniaki z  importu. Importowane mają jasną 
skórkę, są domyte, ale niestety stare. Uprawia się je w rejonie Mo-
rza Śródziemnego i uzyskuje dwa plony w ciągu roku. Właśnie te 
ze zbiorów jesiennych udają w Polsce młode ziemniaki.

Opłacalny  plon handlowy ziemniaków młodych  na wczesny 
zbiór możemy uzyskać w sprzyjających warunkach po 50 dniach, 
ale czasami dopiero po 70. Zależy to przede wszystkim od: 
• wystarczająco wysokiej temperatury gleby wczesną wiosną, 
która powinna wynosić przynajmniej 4oC w pierwszej dekadzie 
kwietnia i 10-12oC w trzeciej dekadzie tego miesiąca;
• braku wiosennych przymrozków;
• optymalnej dla wzrostu roślin temperatury powietrza w  maju 
i czerwcu - najlepiej, jeśli średnio wynosi ona odpowiednio 14 i 17oC.
• pożądanej ilości opadów; najkorzystniejsze byłoby, aby ich suma 
po wschodach ziemniaków kształtowała się na poziomie 150-200 
mm, a ich rozkład zapewniał dobre zaopatrzenie roślin w wodę.

W Polsce zarejestrowane są 93 odmiany ziemniaka (stan na 
grudzień 2018 r.), spośród których 25 to odmiany wczesne. Wy-
bierając odmianę, oprócz wczesności należy sprawdzić takie ce-
chy, jak: kształt, barwę miąższu, wyrównanie, głębokość oczek 
i  wygląd skórki. Pomocą w  doborze mogą być wyniki badań 
realizowanych w  ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO), publikowane przez COBORU oraz Wo-
jewódzkie Zespoły PDO, a  także wydawana przez IHAR-PIB 
Oddział w Jadwisinie „Charakterystyka Krajowego Rejestru Od-
mian Ziemniaka”. Do uprawy na najwcześniejszy zbiór nadają się 
przede wszystkim odmiany bardzo wcześnie wchodzące w  fazę 
tuberyzacji (wiązania bulw). Tę cechę mają niemal wszystkie od-
miany bardzo wczesne, ale też  większość odmian wczesnych, 
a  także  średnio wczesna odmiana Irga. Dobrze znane odmiany 
krajowe: Denar, Lord, Miłek oraz zagraniczne Arielle, Rivie-
ra i  Viviana przy zborach najwcześniejszych, po 40 dniach od 
wschodów, dają plon 160-180 dt/ha, a przy bardzo korzystnych 
warunkach nawet 220 dt/ha. Podkiełkowanie ziemniaków przy-
spiesza wschody i najwcześniejsze zbiory o 7-10 dni. 

Odmiany bardzo wczesne

Denar - odmiana w typie sałatkowym o dobrym smaku. Plenna, 
z dużym udziałem frakcji handlowej w plonie. Charakteryzuje się 
bulwami bardzo dużymi, okrągło owalnymi, kształtnymi, o płyt-
kich oczkach i  jasnożółtym miąższu. Jest odporna na mątwika 
oraz wirusy, ale dość podatna na zarazę ziemniaka.

Lord - odmiana w typie sałatkowym, dobrze plonująca. Bulwy 
ma okrągło owalne do owalnych, skórkę żółtą, gładką, oczka 
płytkie do średnio płytkich, miąższ jasnożółty o dobrym smaku. 
Odporna na mątwika i wirusy lecz podatna na zarazę ziemnia-
czaną.

Miłek - odmiana w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. 
Bulwy są duże, okrągło owalne, kształtne, o  dość płytkich 
oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie miąższu su-
rowego - bardzo małe. Odporna na mątwika ziem-
niaczanego, ale podatna na zarazę ziemniaka.

Viviana - odmiana w typie sałatko-
wym, o  dobrym smaku. Cechuje 
się dużymi, bardzo kształtny-
mi, okrągło owalnymi bul-
wami o  bardzo płytkich 
oczkach. Skórka oraz 
miąższ są żółte. Od-
porna na mątwika 
ziemniaczanego. 
Średnio odporna 
na wirus liścio-
zwoju. Bardzo 
podatna na po-
rażenie zarazą 
ziemniaka.

Arielle - od-
miana w  typie 
ogólnoużytko-
wym, wysoko-
plenna. Bulwy 
są duże, okrągło 
owalne, o  bardzo 
regularnym kształ-
cie i  płytkich oczkach. 
Skórka barwy żółtej, 
miąższ jasnożółty - nie 
ciemnieje zarówno surowy, jak 
i  po ugotowaniu. Odznacza się 
dużą podatnością na wirusy.

Impala - odmiana w  typie sałatkowym, 

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Odmiany ziemniaków na wczesny zbiór
Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór jest jednym z bardziej dochodowych kierunków 

produkcji. Młody ziemniak cechuje się mniejszą zawartością suchej masy, większą 
zawartością witaminy C niż ziemniak dojrzały fizjologicznie i ma unikalny smak - 

szczególnie ten posypany koperkiem z dodatkiem zsiadłego mleka.

4



Wieś Mazowiecka, styczeń 2020

(   )

Z Oddziału Bielice

o dobrym smaku. Bulwy ma bardzo duże, o regularnym kształ-
cie, okrągłe o bardzo płytkich oczkach. Skórka jest żółta, a miąższ 
jasno żółty. Bardzo plenna - duży udział frakcji handlowej w plo-
nie ogólnym. Odporność na wirusa Y i na zarazę ziemniaka jest 
mała. Wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

Riviera - odmiana w  typie konsumpcyjnym sałatkowym do 
ogólnoużytkowego, o przeciętnym smaku. Bulwy są duże, o re-
gularnym kształcie, okrągłe z bardzo płytkimi oczkami. Skórka 
żółta, miąższ jasnożółty. Plenność - po 40 dniach od pełni wscho-
dów - duża do bardzo dużej. Cechuje ją duży udział frakcji han-
dlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, ale na 
zarazę ziemniaka mała. 

Odmiany wczesne

Bohun - odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużyt-
kowym, o dobrym smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrą-
głe, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. 
Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra. Odporność na wiru-
sa Y i zarazę liści mała. Odporna na mątwika ziemniaczanego.

Gwiazda  - odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogól-
noużytkowym, o  dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągło 
owalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce 
i  jasnożółtym miąższu. Dość plenna, o  dużym udziale frakcji 
handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz 
wirusy Y i liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Ignacy  - odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogólno-
użytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągło owalne 
o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i ja-
snożółtym miąższu. Odmiana plenna, o  dużym udziale frakcji 
handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz 
wirusy Y i liściozwoju. Ignacy jest podatny na porażenie zarazą 
ziemniaka.

Vineta  - odmiana jadalna w  typie kulinarnym wszechstronnie 
użytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o du-
żym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziem-
niaczanego i wirusy, ale podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 

Michalina - odmiana w typie ogólnoużytkowym. Bulwy są duże, 
okrągło owalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej 
skórce i jasnożółtym miąższu o dobrym smaku. Odmiana plenna, 
o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika 
lecz podatna na liściozwój i porażenie zarazą ziemniaczaną.

Bellarosa - odmiana w  typie ogólnoużytkowym. 
Plenna, o  bardzo dużym udziale frakcji han-

dlowej w plonie ogólnym. Bulwy ma bardzo 
duże, okrągło owalne, kształtne, o  płyt-

kich oczkach. Skórka jest czerwona-
wa, a miąższ żółty. Odporna na mą-

twika ziemniaczanego, średnio 
odporna na wirusy i  bardzo 

podatna na zarazę ziemnia-
czaną.

***

Aby uzyskać jak naj-
lepszy wynik ekono-
miczny, producenci 
ziemniaków na wcze-
sny zbiór powinni na 
bieżąco sprawdzać za-
potrzebowanie rynku 
oraz wielkość plonu 

bulw w polu i w najko-
rzystniejszym dla siebie 

momencie rozpocząć 
zbiór i sprzedaż.

Źródła: 
1. WIOM 2019

2.  www.tygodnik-rolniczy.pl
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Z Oddziału Bielice

Mają też bardzo szerokie zastosowanie w gastronomii, medycynie. 
Szczególnie cenią je osoby lubiące odkrywać nowe smaki, bo nadają 
odmienną jakość sporządzanym potrawom. Oprócz tego posiada-
ją właściwości zdrowotne i lecznicze. Idealnie nadają się do robie-
nia maści, balsamów, naparów i cenione są ze względu na działanie 
uspokajające, przeczyszczające oraz odchudzające. W dalszej części 
artykułu chciałabym przybliżyć ten magiczny i  nieco zapomnia-
ny świat ziół rosnących na naszych polskich łąkach i pastwiskach. 
Oczywiście jest on tak duży, że jeden artykuł nie wystarczy do omó-
wienia całego tematu. Dlatego zapraszam Państwa do serii artyku-
łów z tej dziedziny w kolejnych numerach „Wsi Mazowieckiej”. 

Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.)

W medycynie ludowej nazywany żywym gnatem lub koszty-
wałem, a  potocznie nazywany polskim żeń-szeniem. Występuje 
na podmokłych lub leżących w sąsiedztwie zbiorników wodnych 
łąkach i pastwiskach. Jest rośliną wieloletnią o szerokich, lanceto-
watych, jasnozielonych lub szarozielonych liściach, pokrytą szorst-

kimi włoskami. Kwiaty wyrasta-
ją na sztywnych rozgałęzionych 
pędach. Najczęściej mają kolor 
fioletowo-czerwony lub fiole-
towy (rzadziej kremowobiały 
lub biały z  odcieniem fioletu) 
i  kształt dzwonkowato rurko-
waty. Kwitnie od maja do lipca. 
Ma bardzo dobrze rozbudowa-
ny palowy korzeń o  czarnym 
zabarwieniu, w  środku biały. 
Lecznicze właściwości wykazu-
ją właśnie korzenie żywokostu. 
Jesienią lub wczesną wiosną 
należy je wykopać, a następnie 
dokładnie wypłukać, pokroić 
na małe kawałki i suszyć w lek-
ko podgrzanym piekarniku lub 
domowej suszarce (dostępnej 
w sklepach AGD). W kuracjach 
leczniczych świeże korzenie, po 
utarciu na tarce, wykorzystu-
je się do produkcji domowych 

maści i balsamów - zawierają one alantoinę o potwierdzonym dzia-
łaniu gojącym. Poza tym zawierają polisacharydy, związki fenolo-
we (kwasy rozmarynowy, chlorogenowy i salicylowy), trójterpeny, 

saponiny oraz alkatoidy pirolizdynowe. Ponadto występują w nich 
związki lecznicze - glikopeptydy o udokumentowanym naukowo 
działaniu przeciwzapalnym.

 Z uwagi na zawartość alkaloidów pirolizydynowych, które działają 
hepatotoksycznie (uszkadzają komórki wątrobowe), należy pamię-
tać, że korzeń żywokostu jest zalecany tylko do użycia zewnętrzne-
go. Stosowany w postaci wyciągu olejowego, okładu, żelu lub maści 
w stłuczeniach, zwichnięciach, skręceniach, bolących stawach, na 
obrzęki lub stany zapalne o różnym podłożu. Od bardzo dawna 
leki z korzenia żywokostu uznawane są za bardzo skuteczne w zła-
maniach, ponieważ przyśpieszają zrastanie i regenerację kości. Ko-
rzeń jest też pomocny w osteoartrozie kolana, urazach stawu sko-
kowego, ostrym i umiarkowanym bólu kręgosłupa.

Balsam babuni ze smalcu gęsiego i żywokostu

Składniki: 1 szklanka utartych świeżych korzeni żywokostu le-
karskiego, 1 ½ szklanki smalcu gęsiego.
Przygotowanie: korzeń żywokostu lekarskiego dokładnie umyć, 
osuszyć i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Umieścić w słoiku, 
zalać rozpuszczonym smalcem gęsim i wstawić do niewielkiego 
garnka z wodą, na którego dnie ułożyć wcześniej złożoną w kilka 
warstw ściereczkę. Powoli doprowadzić do wrzenia, ciągle mie-
szając drewnianą łyżką składniki w słoiku. Gotować około 10-12 
minut. Zdjąć z ognia, odstawić na noc. Na drugi dzień delikatnie 
podgrzać smalec, odcedzić i  wycisnąć mocno przez gazę reszt-
ki korzeni. Zlać do dobrze wyparzonego niewielkiego słoika lub 
do małych szklanych pojemników po zużytych kremach. Zawsze 
przechowywać w lodówce.
Stosowanie: balsam jest znakomitym lekiem wykorzystywanym 
do masażu i okładów obolałych stawów i kręgosłupa oraz mię-
śni - można stosować kilka razy dziennie przy uporczywym bólu 
i ostrym urazie. Nie używać dłużej jak do 4-6 tygodni, szczegól-
nie przy leczeniu zranień, z  uwagi na możliwość przedostania 
się do organizmu alkaloidów pirolizydynowych. Balsamu można 
używać we wszystkich urazach stawów, kości oraz przy stłucze-
niach. Łagodzi obrzęki stawów. Pomaga też w sztywności stawów 
wywołanej stanem zapalnym lub zwyrodnieniowym. Łagodzi 
objawy w  zaawansowanym reumatyzmie i  artretyzmie, ułatwia 
gojenie się ropiejących ran.

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

Wiele wojen stoczono o te aromatyczne i lecznicze rośliny. W różnych zakątkach świata 
odkrywano nowe gatunki ziół, które szybko zyskiwały uznanie. Między XV a XVII wiekiem, 

portugalscy, hiszpańscy i holenderscy handlarze rywalizowali między sobą o ich nowe 
mieszanki. Obecnie zioła są niezastąpione w kuchni i stanowią wspaniały dodatek do 

różnego rodzaju potraw. 

Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

Zioła z łąki - żywokost lekarski
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Urszula Jassa: Przyzna Pan, że młodzi ludzie niezbyt chętnie 
zajmują się dziś rolnictwem, bo to ciężka praca, a jej wyniki nie 
zależą wyłącznie od nich. A jak było w Pana przypadku? 

Marcin Żelechowski: Moi rodzice prowadzili gospodarstwo, 
więc od dzieciństwa pasjonowałem się rolnictwem. Kiedy nie-
oczekiwanie zmarł mój tata, postanowiłem kontynuować jego 
pasję. Bardzo odpowiada mi ta praca. Odnajduję się w  tej roli 
i mimo przeciwności nie wyobrażam sobie innego zajęcia. 

Od niedawna zajmuje się Pan uprawą ziół pod osłonami. Skąd 
pomysł na tę dość nietypową produkcję?

Przy niskiej opłacalności uprawy warzyw, musiałem szukać 
innych rozwiązań. Chciałem zapewnić sobie ciągłość produkcji, 
a uprawa pod osłonami przyśpiesza cały proces. Jednak trudność 
w uprawie ziół polega na tym, że nie ma dopuszczonych do sto-
sowania środków ochrony chemicznej, dlatego można powie-
dzieć, że moje uprawy pod osłonami są ekologiczne. Na małej 
powierzchni mogę uzyskać wysokie plony.

Jakie zioła znajdziemy w Pana gospodarstwie? 

Uprawiam wiele ziół. Zaczęło się od rukoli, potem doszły mię-
ta, kolendra, estragon, lubczyk, majeranek i bazylia. Aby uzyskać 
wysoki plon dobrej jakości, muszę im zapewnić szczególny mi-
kroklimat.

Która z  roślin jest według Pana najbardziej wymagająca 
w uprawie?

Najwięcej uwagi i pracy muszę poświęcić bazylii, bo potrzebuje 
dużo ciepła i szczególnej wilgotności.

Czy ziołami interesują się okoliczni mieszkańcy, czy szuka Pan 
możliwości sprzedaży na innym terenie?

Okoliczni mieszkańcy nie, myślę, że wynika to z braku wiedzy. 
Nie wszyscy orientują się na przykład, że rukolę można wyko-
rzystywać jak sałatę i robić z niej naprawdę fajne potrawy. Moje 
zioła sprzedaję najczęściej na runku hurtowym w  Broniszach. 
Sprzedaję je na wagę, cięte, w  pęczkach. Nie prowadzę uprawy 
doniczkowej. 

Jak dużego nakład finansowe-
go wymaga rozpoczęcie tego 
rodzaju uprawy?

Trudno powiedzieć. 
W  moim przypad-
ku wymaga to bar-
dzo dużo pracy, czasu 
i  przede wszystkim wiedzy. 
Nakłady poniesione na oba 
rodzaje upraw warzywa, 
zioła i kwiaty są porównywalne 
i  jednakowo wysokie. Różnica 
polega na pracy fizycznej, która 
jest lżejsza przy ziołach i  kwia-
tach.

Wiem, że zajmuje się Pan również 
uprawą kwiatów jadalnych. Co za-
inspirowało pana do ich uprawy?

Podpowiedział to rynek, a konkretnie wyniknęło to z rozmów 
z ludźmi, którzy szukali tego rodzaju roślin.

Jakie to kwiaty i czy jest na nie popyt?

Obecnie uprawiam bratki, które można zrywać najwcześniej 
oraz nasturcje, bławatki i  ogóreczniki. Moje kwiaty kupują re-
stauratorzy. Obserwuje spore zainteresowanie tego typu towa-
rem. Rynek kwiatów jadalnych w Polsce dopiero się rozwija.

Jakie ma pan plany na kolejny rok, a może lata?

Planuję utrzymać to co jest, chociaż w obecnych czasach jest 
to bardzo trudne ze względu na rywalizację z Zachodem. Chciał-
bym rozwijać każdą gałąź swojej produkcji, a zwłaszcza produk-
cję ziół i kwiatów. Dużą nadzieję pokładam w produkcji cukinii 
na kwiat. Szerzej na ten temat możemy porozmawiać innym ra-
zem.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego, a nade 
wszystko zdrowia i wytrwałości w realizowaniu planów.

Czy można uprawiać z zyskiem zioła i jadalne kwiaty? Okazuje się, że można. Robi to Marcin 
Żelechowski prowadzący gospodarstwo w Młodzieszynie (powiat sochaczewski). Niegdyś 
na 8 hektarach uprawiał warzywa, ale w ostatnim czasie postanowił rozszerzyć produkcję 
i zająć się ziołami i właśnie kwiatami jadalnymi. Z właścicielem gospodarstwa rozmawia 

Urszula Jassa z MODR Oddział Bielice.

Zioła i jadalne kwiaty - warto uprawiać?
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O pomoc może ubiegać się rolnik (tj. osoba fizyczna, osoba 
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, wspólnik spółki 
cywilnej), jeżeli: 
• jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w  rozumieniu art. 
4 ust. 1  lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r., położonego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej - zwanego dalej „gospodarstwem”, 
• w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub ho-
dowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli 
świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk dla macior, 
• został mu nadany numer identyfikacyjny w  trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy 
na podstawie przepisów UE. 

Na co przyznawana jest pomoc? 

Może być ona przyznana na operację polegającą na realizacji 
inwestycji, która: 
1) zapewni: 

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych 
w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, dotyczących warun-
ków przechowywania: 

- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,     
lub 
- kiszonek, lub 

b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania na-
wozów naturalnych; 

2) jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt go-
spodarskich; 
3) spełnia wymagania 
określone przepisami 
prawa mającymi zasto-
sowanie do takiej inwe-
stycji; 
4) której koszty kwalifi-
kowalne nie są finanso-
wane z udziałem innych 
środków publicznych.

Jakie koszty są 
uznawane za 
kwalifikowane?

Pomoc przyznaje się 
w formie refundacji czę-
ści kosztów kwalifiko-

Marta Kaczorek
MODR Oddział w Ostrołęce

Są pieniądze na ochronę przed azotanami

Trwa  nabór wniosków 

na realizację operacji In-

westycje mające na celu 

ochronę wód przed zanie-

czyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źró-

deł rolniczych w ramach 

poddziałania Wsparcie 

inwestycji w gospodar-

stwach rolnych. WNIOSKI  

O PRZYZNANIE POMO-

CY BĘDĄ PRZYJMOWANE 

DO 28 STYCZNIA 2020 R. 
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walnych, do których zalicza się koszty: 
1) budowy, przebudowy lub zakupu: 

a) zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płyn-
nych, 
b) płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów natural-
nych stałych, 
c) zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, 

- wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia;
Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na 

dostosowaniu gospodarstwa do wymagań dotyczących warun-
ków przechowywania kiszonek będzie przyznawana wyłącznie 
młodym rolnikom.
2) rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod 
warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 
3) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej 
typu: 

a) doglebowe redlicowe o zębach sztywnych, 
b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzo-
we,
c) węże wleczone, 
d) wleczone płozowe, 
e) szczelinowe tarczowe; 

4) zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów natu-
ralnych w postaci płynnej typu określonego w pkt. 3; 

Pomoc na operację obejmującą inwestycję w urządzenia do 
aplikowania nawozów naturalnych będzie przyznawana, gdy 
w gospodarstwie będą spełnione wymagania określone w Pro-
gramie działań, dotyczące warunków przechowywania nawo-
zów naturalnych płynnych.
5) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”

Do kosztów kwalifikowalnych, o  których mowa w  pkt. 1, 3   
i 4  zalicza się również koszty transportu do miejsca realizacji 
operacji materiałów służących realizacji operacji oraz urządzeń 
objętych operacją, a także koszty montażu.

Koszty budowy, przebudowy lub zakupu obejmują zbiorniki 
do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyty 
do gromadzenia i  przechowywania nawozów naturalnych sta-
łych, 
o pojemności lub powierzchni, która zapewni: 
1) przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez okres 
co najmniej 6 miesięcy; 

2) gromadzenie i  przechowywanie nawozów naturalnych sta-
łych przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.

Do kosztów ogólnych, które zaliczane są do kosztów kwalifi-
kowanych, zalicza się koszty związane z przygotowaniem i reali-
zacją operacji, tj: 
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczegól-
ności: 

a) kosztorysów, 
b) projektów architektoniczno-budowlanych lub budowlanych, 
c) operatów wodnoprawnych, 
d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 
e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 
f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 
g) projektów technologicznych; 

• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego; 
• związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Należy jednak pamiętać, że koszty ogólne traktuje się za 
kwalifikowane, jeżeli poniesione zostały nie wcześniej niż dnia 
1 stycznia 2014 r. 

Jaki jest maksymalna wysokość pomocy? 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do: 
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji reali-
zowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji reali-
zowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”. 

Pomoc przyznaje się i  wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł 
na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Przy ustalaniu 
wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach ww. 
limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na opera-
cje zrealizowane i kwot pomocy przyznanej na operacje, których 
realizacja nie została jeszcze zakończona.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze nie-
których załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania 
są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-
2020/poddzialanie-412-iinwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanie-
czyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych.html

9



Wieś Mazowiecka, styczeń 2020

(   )10

Ważne sprawy

Informujemy o szkoleniach dotyczących wdrażania Programu azotanowego na Mazowszu.  Szczegóły zawiera tabela poniżej.

Nasi wykładowcy wyjaśnią problem zanieczyszczenia wód, regulacje prawne obowiązujące rolników, wymogi orga-
nów kontrolujących w zakresie przestrzegania programu azotanowego  (Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz zaprezentują  zagadnienia nt. budowli służących do przecho-
wywania nawozów naturalnych, przygotowania planów nawozowych, bilansowania azotu w gospodarstwie, obliczania 
średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczania powierzchni pyt obornikowych czy 
pojemności zbiorników na gnojowice.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pod nazwą ,,Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolni-
czego metodą poprawy jakości wód” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  przy współ-
pracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt  współfinansowany jest  przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Wdrażanie Programu azotanowego” na Mazowszu

Harmonogram szkoleń dla rolników z województwa mazowieckiego nt. „Wdrażanie Programu azotanowego” 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Lp. Miejsce szkolenia Zasięg działania 
Oddziału/Powiat Termin szkolenia Adres szkolenia  Wykładowca

1. Płońsk

żuromiński, mławski, 
ciechanowski, 

pułtuski, płoński, 
pułtuski, 

nowodworski, 
legionowski

16.01.2020 Urząd Gminy Winnica,  
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica Kamil Rosłoński

2. Płock sierpecki, płocki, 
gostyniński 23.01.2020 Urząd Gminy Słupno,  

ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno
Marzanna Kacperska, Dorota 

Chętka

3. Radom

piaseczyński,  
grójecki,  

białobrzeski,  
kozienicki, radomski, 
przysuski, zwoleński, 

szydłowski, lipski

23.01.2020 Liceum Ogólnokształcące,  
ul.Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec Karol Guzek

4. Ostrołęka

makowski,  
ostrołęcki, ostrowski, 

przasnyski,  
wyszkowski

29.01.2020
Regionalne Centrum Kultury  

Kurpiowskiej im.ks.W.Skierkowskiego, 
Pl.Wolności 58 07-430 Myszyniec

Zbigniew Topa
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Z Oddziału Ostro łęka

Dariusz Oleksiak 
MODR Oddział Ostrołęka

Żyto hybrydowe – alternatywa na słabe gleby
Do uprawy na słabych glebach najczęściej wybierane jest żyto. Coraz więcej rolników 
wybiera jednak uprawę żyta hybrydowego zamiast odmian populacyjnych. Wynika to  

z tego, że uprawa żyta mieszańcowego - nawet na słabych glebach - może przynieść dobre 
rezultaty.

Żyto hybrydowe ma parametry niewiele ustępujące parametrom 
pszenicy ozimej, dlatego jego udział w mieszankach treściwych 
dla zwierząt zapewnia większy zysk z prowadzenia hodowli. 

W mieszankach dla bydła mlecznego, młodzieży oraz opasów 
maksymalny udział żyta hybrydowego to 20%. Należy jednak pa-
miętać, że jego dawka dla krów mlecznych nie powinna przekro-
czyć 4 kg dziennie. 

Niemieccy i duńscy producenci trzody chlewnej stosują żyto 
mieszańcowe w 50% paszy treściwej. Skład aminokwasowy żyta 
hybrydowego jest podobny do składu pszenicy ozimej. Jeśli cho-
dzi o udział białka, włókna i energii to żyto świetnie bilansuje się 
w dawkach dla tuczników z jęczmieniem lub owsem.

Warto aby polscy rolnicy jeszcze lepiej wykorzystywali po-
tencjał jaki za sobą niesie uprawa żyta mieszańcowego. Większa 
świadomość rolników powinna przyczynić się do zwiększenia 
efektywności produkcji tego żyta oraz zwiększenia efektywności 
wykorzystania odmian mieszańcowych w produkcji pasz treści-
wych dla trzody chlewnej oraz bydła mięsnego i mlecznego. 

Ciągły postęp w hodowli żyta odmian mieszańcowych niesie 
za sobą dobre perspektywy dla zwiększenia areału uprawy tego 
zboża w naszym kraju, a także możliwości poprawy konkurencyj-
ności krajowej uprawy zbóż i hodowli zwierząt.

Żyto ma najmniejsze wymagania glebowe spośród wszystkich 
zbóż uprawianych w naszym kraju. Wykazuje też najwyższą to-
lerancję na susze i mrozoodporność. Toleruje również niskie pH 
gleby. 

Jego hybrydy lepiej znoszą skrajne warunki uprawy i lepiej wy-
korzystują składniki pokarmowe. Użycie ich w paszach dla zwie-
rząt daje podobne efekty co zastosowanie innych zbóż, a niskie 
koszty uprawy, wysoki potencjał plonowania oraz odporność na 
suszę skłania coraz większą ilość rolników do uprawy właśnie 
żyta hybrydowego. Przy stosunkowo niskich nakładach, małych 
wymaganiach glebowych oraz środowiskowych istnieje możli-
wość uzyskania bardzo zadowalających plonów.

Wymienione zalety powodują, że uprawa żyta hybrydowego 
ciągle się rozwija. W Polsce jego areał zwiększa się nieprzerwanie 
od kilku lat. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż żyto mieszańcowe 
można stosować w hodowli zwierząt na znacznie większą skalę 
niż żyto populacyjne. Zawiera ono zdecydowanie mniejszą ilość 
substancji antyżywieniowych, dzięki czemu można dodawać jego 
znaczne ilości do pasz przeznaczonych dla trzody chlewnej i by-
dła. 

Stosowanie odpowiedniej ilości żyta mieszańcowego prowadzi 
do znacznego obniżenia kosztów żywienia. Wynika to z faktu, iż 
jego cena jest zazwyczaj około 20-30% niższa niż cena pszenicy. 
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Nasze sprawy

W sektorze rolnym ciągle się dużo dzieje, dlatego tematów nie 
brakowało. Zgodnie z organizacją pracy redakcji każdy z Oddzia-
łów MODR w  Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Płońsku, Radomiu 
czy w Sielcach dysponuje w miesięczniku stronami, które wypeł-
nia informacjami ważnymi dla swoich regionów. 

Redakcja nie ustawała w wysiłkach, aby oprócz strony mery-
torycznej, o którą zadbać muszą członkowie Rady Wydawnictw 
MODR Warszawa, także strona graficzna miesięcznika była coraz 
ciekawsza. Staramy się o  to, aby nasi Czytelnicy mieli nie tylko 
wybór informacji, ale także, aby ich wzrok cieszyły najlepszej ja-
kości zdjęcia i okładki naszego miesięcznika. 

Za cały rok współpracy dziękuję serdecznie dr hab. Irenie Bu-
rzyńskiej profesor nadzwyczajnej Instytutu Technologiczno - 
Przyrodniczego w Falentach, członkom Stowarzyszenia „Ptaki 
Polskie” oraz wszystkim autorom - doradcom MODR Warsza-
wa z całego województwa mazowieckiego. 

Szczególne podziękowania należą się członkom Rady Wydaw-
nictw, z których przeważającą większość stanowią kobiety. Dzięku-
ję serdecznie Paniom: Ewie Gregorczyk - redaktor dodatku eko-
nomicznego Agrobiznes, redaktor naczelna Newslettera MODR 
(MODR Oddział Siedlce), Agnieszce Kowaluk - sekretarzowi 

Rady Wydawnictw, Bożenie Kalkowskiej (MODR Oddział Bie-
lice), Małgorzacie Wyszomirskiej (MODR Oddział Ostrołęka), 
Małgorzacie Najechalskiej (MODR Oddział Poświętne w  Płoń-
sku), Agnieszce Maciejczak (MODR Oddział Radom), Jadwidze 
Przedpełskiej (MODR Oddział Płock) oraz Panom: Tomaszowi 
Skorupskiemu - zastępcy dyrektora MODR Warszawa i przewod-
niczącemu Rady Wydawnictw, Andrzejowi Dmowskiemu sekre-
tarzowi redakcji (MODR Oddział Siedlce), Rafałowi Seremencie 
(dbającemu o szatę graficzną) i Łukaszowi Cwikła. 

Nasz praca została doceniona w  konkursie „AgroKlasa 
2019” organizowanym przez redakcję „AGRO - Magazyn Lu-
dzi Przedsiębiorczych”. 29 listopada podczas Gali Agrobiznesu 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na-
grodę za III miejsce, wręczył nam minister rolnictwa Jan Krzysz-
tof Ardanowski.

13 grudnia 2019 roku w  Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwo-
ju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXVII edycji 
konkursu pn.: „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrod-
ków doradztwa rolniczego”. Organizatorem konkursu jest Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Piotr Łysoń dyrektor Departamentu Doradztwa i  Nauki 
w MRiRW, rozpoczął spotka-
nie prezentacją wspomnień 
z dnia 13 grudnia 1981 roku. 
38. rocznicę wprowadzenia 
w  Polsce stanu wojennego 
uczczono minutą ciszy.

Do tegorocznej edycji kon-
kursu, w  kategorii najlepsze 
czasopismo periodyczne swo-
je uczestnictwo zgłosiło 16 re-
dakcji WODR. 

Miesięcznik „Wieś Mazo-
wiecka” uplasował się 

na II miejscu.

Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym redakcjom 
wydawnictw ODR w całej 

Polsce!

Rok 2019 należał do wyjątkowo pracowitych dla redakcji oraz wszystkich autorów wypeł-
niających swoimi tekstami szpalty miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, którego wydawcą jest 

MODR Warszawa. 

Tekst: Wojciech Asiński
redaktor naczelny miesięcznika „Wieś Mazowiecka” 
Zdjęcia: Jerzy Urynek – MODR Warszawa
Archiwum PODR Szepietowo

„Wieś Mazowiecka” dwukrotnie na pudle 
w roku 2019
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Nagrodzone redakcje miesięczników oraz dyrektorzy ODR-ów
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Z Oddziału P łock

Pszczoły to niezwykle pożyteczne i skomplikowane organizmy. Wszystkie gatunki z rodzaju 
Apis żyją w społeczeństwach zwanych rodzinami pszczelimi, które - w zależności od 

gatunku - liczą od kilku do 80 tysięcy osobników. W skład każdej rodziny wchodzi matka 
pszczela, pszczoły robotnice oraz do kilkuset trutni.

Marek Syroczyński
MODR Oddział Płock

Życie pszczół, czyli ciekawostki  
o pszczołach i pszczelarstwie
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Z Oddziału P łock

W naszej strefie klimatycznej około 75% roślin kwiatowych jest 
zapylanych przez zwierzęta. W Polsce są to przede wszystkim owa-
dy, a największe znaczenie odgrywają pszczoły. Możemy rozróż-
nić ponad 470 gatunków pszczół, jednak najbardziej znanym jest 
pszczoła miodna. Dzięki liczebności i  różnorodności może ona 
zapylać wiele gatunków roślin i pracować w różnych warunkach. 
Żywią się pyłkiem kwiatowym i  nektarem, a  jednocześnie prze-
nosić pyłek umożliwiając zapylenie roślin i  powstanie owoców. 
Pszczoły zapewniają ludziom i zwierzętom około 1/3 żywności. 

Życie rodziny pszczelej…
… koordynowane jest za pośrednictwem feromonów wydzie-

lanych przez matkę pszczelą. Wszystkie prace wykonywane przez 
pszczoły w ulu zależą od ich płci i wieku. Rolą matki jest zapew-
nienie ciągłości rozwoju rodziny (składanie jaj, z których rozwi-
ną się następne pokolenia pszczół). Truteń, oprócz zapłodnienia 
matki, nie pełni w  rodzinie żadnej dodatkowej roli. Natomiast 
pszczoły robotnice pełnią różne funkcje, zależnie od wieku:
• 1-2-dniowe czyszczą plastry, w których się urodziły i zapewnia-
ją ciepło pozostałemu potomstwu, 
• 3-5-dniowe karmią starsze larwy, 
• 6-11-dniowe karmią najmłodsze larwy, 
• 12-17-dniowe produkują wosk, budują plastry, przenoszą poży-
wienie i przygotowują innym obowiązki,
• 18-21-dniowe pełnią obowiązki wartownicze i ochraniają wej-
ście do ula,
• 22-dniowe pszczoły aż do swojej śmierci (która następuje po-
między 40 a 45 dniem życia) latają i zbierają pyłek, nektar, wodę 
i inne elementy potrzebne rodzinie. 

Tego nie wiecie o pszczołach
Zdrowa i  dobrze odżywiona matka pszczela może żyć nawet 

5  lat składając około 3000 jaj dziennie, 140 000 w  ciągu roku 
i około 500 000 sztuk w ciągu całego życia. Trutnie żyją 5-6 tygo-
dni i giną po kopulacji z matką, bądź zostają usunięte z ula przed 
nastaniem jesieni - chodzi o ograniczenie zużycie zapasów mio-
du. Pszczoły robotnice, w zależności od pory roku, żyją od 4 ty-
godni - w okresie pobierania pożytków, do 6 miesięcy - urodzone 
w sierpniu i wrześniu, których zadaniem jest przezimowanie oraz 
wiosennaopieka nad nowym pokoleniem. 

Pszczoły rozróżniają tylko kolory biały, czarny, szary, żółty, 
zielony i niebieski, a na swym ciele mają mniej więcej tyle samo 
włosów, co wiewiórka, czyli około 3 mln. Mają też pięcioro oczu. 
Dwoje z nich składa się z tysięcy soczewek i służy do wykrywania 
ruchu. Pozostałe mieszczą się na szczycie głowy i odpowiadają za 
wykrywanie światła. 

Bez względu na temperaturę na zewnątrz w środku ula panuje 
stała temperatura, czyli około 34-35oC.

Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańców i wydawanych 
dźwięków. Taniec informuje o  różnych kątach padania światła 
słonecznego podczas lotu na konkretny pożytek, czyli pokazu-
je do niego drogę. Wyróżnić możemy także taniec werbunkowy, 
alarmowy, godowy i rojowy.

Przeciętny zasięg lotu pszczół wynosi około 3 km, ale maksy-
malnie może wynieść do 10 km. Podczas jednego lotu po nektar 
pszczoła odwiedza średnio 50-100 kwiatów, wykonując przy tym 
około 350-430 ruchów skrzydeł na sekundę. 

Jak powstaje miód?
Aby zebrać 1 kg nektaru pszczoły muszą odwiedzić kilka milio-

nów kwiatów. Pobierając nektar dodają do niego pierwsze enzymy 
i przynoszą go do ula przekazując pszczołom ulowym. Te wzboga-
cają świeży nakrop w aminokwasy, kwasy organiczne oraz kolejne 
enzymy rozkładające wielocukry na cukry proste i  roznoszą po 
wielu komórkach. Aby go zagęścić wykonują szybkie ruchy skrzy-
dełkami, co przypomina wentylację. W miarę gęstnienia powsta-
jący miód przenoszony jest do wyżej położonych komórek i nadal 
wzbogacany w związki organiczne. Dojrzały i gęsty jest zasklepia-
ny, a komórki plastra zamykane cienką warstwą wosku. 

Pszczoły są jedynymi owadami, których pokarm (miód) jada 
człowiek. Przeciętnie miód w około 80% składa się z naturalnych 
cukrów, 18% wody, 2% składników mineralnych, witamin, prote-
in oraz pyłku. 

Ciężka praca i poświęcenie
Aby zebrać 1 kg miodu pszczoły muszą odwiedzić prawie 8,5 mln 

kwiatów akacji, 4,2 mln kwiatów esparcety lub 20 mln kwiatów koni-
czyny. O tym jak ciężka jest ich praca, i jaki jest potencjał całej rodziny, 
może świadczyć fakt, że jedna pszczoła robotnica może wyproduko-
wać w swoim życiu miód stanowiący 1/12 część łyżeczki od herbaty.

Aby wyprodukować 0,3 kg miodu, pszczoły muszą przelecieć 
odległość około 88 500 km i usiąść na około 2 mln kwiatów. Prze-
ciętna prędkość lotu jednej pszczoły wynosi 24 km na godzinę, 
ale może dochodzić nawet do 45 km na godzinę. Podczas lotu 
na długość 1 km pszczoła zużywa około 2 mg cukru, co ozna-
cza, że cukier zawarty w dwóch łyżeczkach wystarczyłaby jej do 
wykonania lotu dookoła świata. Pszczoła lotna wylatuje średnio 
7-15 razy dziennie robiąc sobie około pięciominutowe przerwy 
między lotami. Przeciętny czas trwania lotu to około 25-45 min.
Tylko dla własnych potrzeb rodzina pszczela zużywa rocznie 
średnio 80-120 kg miodu, 25-40 kg pyłku i 50-60 litrów wody.

***

Dzięki pszczołom mamy m.in. miód, propolis, mleczko pszcze-
le, kit, wosk oraz pyłek kwiatowy. Według danych z Inspekcji We-
terynaryjnej w roku 2018 w Polsce było około 1,63 mln rodzin 
pszczelich. Ich liczba zwiększyła się o ok. 5,2 proc. względem po-
przedniego roku. Najwięcej, bo około 12% ogółu rodzin pszcze-
lich, znajduje się w  województwie lubelskim. Według danych 
KOWR blisko 1,35 mln pni pszczelich jest w posiadaniu pszcze-
larzy należących do organizacji pszczelarskich.

Największe polskie gospodarstwo pasieczne należy do państwa 
Tkaczuk mieszkających we wsi Grzegrzółki koło Nidzicy i  liczy 
około 3000 rodzin pszczelich. Z klei Adee Honey Farms z siedzi-
bą w  Południowej Dakocie jest prawdopodobnie największym 
gospodarstwem pszczelarskim na świecie - w roku 2017 liczyło 
ono około 80 000 rodzin pszczelich. 

Pszczelarstwo nie jest łatwym zajęciem - wymaga od pszcze-
larza dużo pracy, spokoju i wytrwałości. Nie jest to też bardzo 
dochodowy biznes, ale praca z tymi sympatycznymi zwierzęta-
mi daje dużo radości i satysfakcji.

Źródła:
1.https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/52/ciekawostki_pszczele.html
2. https://przegladdziennikarski.pl/8-niesamowitych-faktow-o-pszczolach-ktorych-
-z-cala-pewnoscia-nie-znacie/
3. http://www.noteckiemiody.pl/o-miodzie-i-pszczolach-ciekawostki.html
4. http://www.pasiekatkaczuk.pl/
5. http://www.uratujpszczole.pl/ciekawostki_o_pszczolach
6. http://www.pogodnypiatek.pl/najwieksza-pasieka-na-swiecie/
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Charakter tych przemian zależy od klimatu, ukształtowania 
terenu, skały macierzystej, typu gleb, stosunków wodnych i agro-
techniki roślin uprawnych. Procesy rozkładu materii organicznej 
możemy podzielić na : mineralizację i humifikację. 

Szybkość mineralizacji zależy od dostępu tlenu, temperatury 
oraz składu chemicznego wyjściowych substancji organicznych. 
W procesie tym powstają proste związki mineralne (dwutlenek 
węgla, woda, amoniak). W warunkach beztlenowych zachodzi 
proces gnicia, podczas którego powstają również produkty nie-
dotlenione, jak siarkowodór, metan i inne. 

Natomiast humifikacja jest procesem rozkładu materii orga-
nicznej połączonym z wytworzeniem swoistych związków próch-
nicznych. Proces ma charakter biochemiczny - zachodzi podczas 
niego szereg reakcji chemicznych z udziałem enzymów wydziela-
nych przez żywe mikroorganizmy glebowe. 

Próchnica a wartość gleb

Próchnica jest kompleksem złożonych związków organicz-
nych, których skład znacznie różni się od produktów wyjścio-
wych. Jej zawartość w glebach waha się w granicach 1-7%. Mo-
nitoring gleb Polski prowadzony w IUNG wskazuje, że średnia 
zawartość próchnicy w warstwie ornej wynosi 1,94% (2015 r.) i 
cechuje się dużymi wahaniami. Gleby - ze względu na zawartość 
w nich próchnicy - możemy podzielić na ubogie (0,1-1%), słabo 

próchniczne (1,01-2%), średnio próchniczne (2,01-4%) i próch-
niczne (powyżej 4%). 

Materia organiczna stanowi jeden z podstawowych czynników 
decydujących o żyzności gleby. Związki próchniczne wpływają na 
jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. 

Właściwości fizyczne

Próchnica poprawia stosunki wodno-powietrzne dzięki two-
rzeniu struktury gruzełkowatej gleby. Następuje rozluźnienie 
gleb zwięzłych i zwiększenie zwięzłości gleb lekkich.

Dzięki niej zwiększa się pojemność wodna gleby. Związki 
próchniczne mają wysoką pojemność wodną - w stosunku do 
swojej wagi mogą zatrzymać 3-5 krotnie więcej wody dostępnej 
dla roślin.

Poprawiają się również właściwości cieplne gleby poprzez 
zmianę jej zabarwienia. Dzięki ciemnemu zabarwieniu próch-
nica silnie pochłania promienie słoneczne - gleby próchniczne 
szybko się nagrzewają, ma to duże znaczenie w okresie wczesno-
-wiosennym.

Właściwości chemiczne

Próchnica stanowi źródło składników pokarmowych dla roślin 
(głównie N i P). Dzięki niej zwiększają się zdolności sorpcyjne 
gleby. Sorpcja to zdolność fazy stałej gleby do przyłączania jo-
nów. Zapobiega to wymywaniu składników mineralnych (głów-
nie azotu i potasu) do głębszych warstw profilu glebowego. W 
glebach o dużej zawartości próchnicy następuje unieruchomienie 
metali ciężkich i toksycznych form glinu. Zmniejszony jest rów-
nież proces uwsteczniania fosforu.

Próchnica ma też działanie buforujące, czyli zapobiega gwał-
townym zmianom odczynu i zasobności gleby w składniki mine-
ralne - jest to tzw. stabilizacja gleby.

Właściwości biologiczne

Następuje wzrost aktywności biologicznej w glebie. Ponieważ 
zwiększenie zawartości próchnicy w użytkach ornych jest proce-
sem wieloletnim, rolnicy powinni systematycznie wykonywać te 

Materia organiczna jest jednym z podstawowych składników gleby. Jej źródłem w glebie są 
obumarłe części roślinne, resztki pożniwne i korzenie roślin wyższych, a także obumarłe 
mikroorganizmy glebowe, nawozy naturalne i organiczne oraz poplony. Materia ta ulega 

ciągłym przemianom.

Danuta Mazurkiewicz 
MODR Odział Płock

Znaczenie materii organicznej w glebie i sposoby 
jej zwiększenia

Poziom materii organicznej lub samej 
próchnicy można oznaczyć w okręgowych 
stacjach chemiczno-rolniczych. Jej za-
wartość w glebie określa się na podstawie 
ilościowego oznaczenia węgla będącego 
głównym składnikiem związków organicz-
nych. Istotne też jest oznaczenie azotu oraz 
określenie stosunku C:N. Badania te są sto-
sunkowo proste i w połączeniu z podsta-
wową analizą gleby, dostarczają rolnikowi 
wielu cennych informacji.
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zabiegi agrotechniczne, które wpływają na wzrost ilości materii 
organicznej w glebie lub dążyć do utrzymania jej na dotychcza-
sowym poziomie.

Zabiegi poprawiające zawartość próchnicy w glebie

Do najważniejszych czynników regulujących zapasy materii 
organicznej w glebach mineralnych należą takie zabiegi, jak: 
1. stosowanie odpowiednich płodozmianów, z ograniczeniem za-
siewów roślin najbardziej zubożających zapasy materii. Z punktu 
widzenia bilansu materii organicznej rośliny możemy podzielić 
co najmniej na trzy grupy:
♦ silnie zubażające glebę w materię organiczną: ziemniaki, bu-
raki, warzywa;
♦ wpływające negatywnie na bilans próchnicy: zboża, rzepak 
(uwzględniając zbiór plonu ubocznego);
♦ wpływające dodatnio na bilans próchnicy: rośliny bobowate 
(dawniej motylkowe), trawy i ich mieszanki. 

Jak wynika z zamieszczonego podziału niedocenianym elemen-
tem zmianowania są rośliny bobowate. Ta grupa roślin rozwijając 
głęboki i dobrze rozbudowany system korzeniowy, pozostawia na 
polu ogromną masę organiczną w postaci resztek korzeniowych 
stanowiących substrat do tworzenia próchnicy. Co więcej, jest to 
masa organiczna o względnie dużej zawartości azotu (wąski sto-
sunek C:N, który wynosi 30:1), zatem łatwo poddająca się aktyw-
ności mikroorganizmów. 

2. Właściwy system gospodarowania plonami ubocznymi i reszt-
kami pożniwnymi. W gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej 
słoma powinna być przyorana. Celem przyspieszenia jej rozkładu 
z udziałem mikroorganizmów należy podać nawozy azotowe, aby 
zmniejszyć stosunek C:N, który w słomie zbóż wynosi 90:1.
3. Stosowanie nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gno-
jowica) i organicznych (kompost) z zachowaniem prawidłowych 
terminów i zasad ich stosowania oraz przechowywania. 
4. Racjonalne stosowanie nawozów mineralnych przyczyni się do 
wzrostu plonu głównego i ubocznego.
5. Uprawa wsiewek i poplonów na przyoranie z udziałem roślin 
bobowatych.
6. Zapobieganie erozji wietrznej (duży udział roślin ozimych w 
płodozmianie, przyorywanie poplonów wiosną).
7. Dążenie do optymalnego odczynu gleby w zależności od jej 
kategorii. W odczynie optymalnym proces humifikacji przebiega 
prawidłowo.
8. Ograniczanie liczby zabiegów agrotechnicznych celem zmniej-
szenia mineralizacji materii organicznej na rzecz humifikacji.
9. Stosowanie upraw konserwujących (bezorkowa, pasowa, siew 
bezpośredni).
10. Regulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb.

Źródła:
1. H. Uggla, Gleboznawstwo rolnicze
2. A. Szember, Zarys mikrobiologii rolniczej 
3.http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_jakosci_gleb/
Raport_MChG_etap3.pdf
4. https://www.raportrolny.pl/uprawy
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Pomysł państwa Lipczyńskich ma na celu zwiększenie 
sprzedaży świeżych jaj i jest bardzo nowatorską metodą w handlu 
nabiałem. Jajomat nie jest skonstruowaną przez nich maszyną, 
ale przerobionym automatem do sprzedaży kanapek. Utrzymuje 
wewnątrz temperaturę ok. 10oC, ponieważ został wyposażony 
w  układ chłodzenia. Ma szuflady do wydawania towaru 
i  urządzenie do przyjmowania monet (przyjmuje wyłącznie 
gotówkę). Jaja sprzedawane są w  opakowaniach po 10 sztuk 
i  pochodzą z  certyfikowanej hodowli państwa Lipczyńskich 
(informuje o tym sąsiadująca z automatem tablica). Właściciele 
utrzymują około 220 kur korzystających z wolnego wybiegu. 

Główne zalety tego systemu sprzedaży, to oszczędność czasu 
i dostępność towaru przez 24 godziny na dobę i to we wszystkie 
dni tygodnia. Sprzedaż nie wymaga zaangażowania członków 
rodziny w obsługę klientów. Mogą spokojnie zajmować się swoimi 
obowiązkami zawodowymi i  tylko raz dziennie uzupełniają 
zawartość jajomatu. 

Podobne innowacje można też spotkać gdzie indziej. 
W  Jarosławiu (Podkapacie) państwo Prasołowie również 
zapewnili łatwy dostęp do jaj swoim klientom za pomocą 
zakupionego jajomatu. Ich firma Farma Natura oferuje 
wyłącznie jaja z  chowu kur w  systemie ściółkowym lub 
z  wolnego wybiegu. Jajomatem szczyci się również Elbląg, 
gdzie Farma Kurka z  Nowego Dworu Gdańskiego oferuje 
ciągłą sprzedaż świeżych jaj. Automat znajduje się w pasażu, 
przy ulicy Hetmańskiej.

Amatorów świeżych jaj od kur utrzymywanych w  tradycyjny 
sposób jest wielu. Dostępność towaru jest, niestety, bardzo 
ograniczona, więc takie nowoczesne - pod względem handlu 
i  obsługi konsumentów - rozwiązanie może być dobrym 
sposobem na biznes i  warto rozważyć wprowadzenie tej 
innowacyjnej formy sprzedaży. Przecież inne automaty 
sprzedające (automat vendingowy, ang. vending machine) 
spotykamy dość często. Zazwyczaj nabywamy w  ten sposób 
gorące i  zimne napoje, przekąski (batony, kanapki), zabawki 
oraz korzystany z oferowanych usług (np. parkometry, automaty 
piorące, automaty biletowe itp.). 

Automaty sprzedające jaja pojawiły się już w Polsce. Ich ceny, 
jak podają portale internetowe, zaczynają się od 10.000 zł. 
Można też, jak w podanym powyżej przykładzie, zmodyfikować 
już istniejące automaty i  obniżyć koszt urządzenia. Przecież 
ułatwienie sprzedaży lokalnych produktów zwiększa 
dochodowość gospodarstw. A  dodatkową wartością jest to, że 
rolnik sprzedaje swoje produkty pod własnym szyldem. 

Źródła:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Automat_sprzedaj%C4%85cy
2. https://www.olx.pl/oferta/woliera-dla-kur-niosek-jajomaty-silosy-nagrzewnice-
iwiele-innych-CID757-IDySdEA.htm
3. http://wiescirolnicze.pl/newsy/postawili-we-wsi-jajomat/ 

We wsi Wąwalnica (woj. lubelskie) tuż przy drodze stoi mały, drewniany pawilonik 
podpisany Jajomat, służący do sprzedaży kurzych jaj. Ustawiono go tuż obok gospodarstwa 
państwa Lipczyńskich, którzy chowają kury nioski. Jajomat jest interesującym sposobem 

dotarcia do klienta, który o każdej porze dnia i nocy może kupić co najmniej 10 jaj 
zapakowanych w kartonowe pojemniki. 

Małgorzata Najechalska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Świeże jaja z automatu
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Od czasów antycznych panował pogląd, że wartość jest po-
chodną użyteczności dóbr, czyli ich zdolności do zaspokaja-
nia potrzeb ludzkich, a ściślej dawania im przyjemności. Ten 
sposób zdefiniowania pojęcia nazywa się „subiektywnym”, gdyż 
wielkości potrzeb oraz stopnia ich zaspokojenia są niemierzalne 
i poddają się jedynie subiektywnej ocenie. 

Temu sposobowi definiowania wartości przeciwstawił się Karol 
Marks, twierdząc, że wartość tworzoną przez pracę ludzką, na-
leży mierzyć ilością pracy zużytej w procesie produkcji. Możli-
wość pomiaru pozornie nadaje tej koncepcji charakter obiektywny. 

Pozorny koniec sporu o wartość 

W wyniku burzliwej dyskusji obydwie koncepcje zostały pod-
ważone, a niekiedy nawet ośmieszone. Spór toczył się do momen-
tu, gdy państwa realizujące założenia marksistowskie okazały się 
ekonomicznie mniej sprawne. Eksplodował proces globalizacji 
i dla wielu stało się jasne, że nastąpił „koniec historii”, a ostatni 
człowiek umrze jako liberalny demokrata. 

Zarzucono więc rozważania nad zagadnieniem wartości, uzna-
jąc, że wszystko zostało już powiedziane, a rozwój wypadków po-
kazał niezbicie kto ma rację. Ten pogląd wygłoszony w roku 1992 
przez amerykańskiego profesora Francisa Fukuyamę nie znalazł 
jednak potwierdzenia w latach następnych. Jest to sygnał, że do 
dyskusji na temat wartości trzeba powrócić. Można przy tym wy-
korzystać dorobek ekonomii polskiej powstały w okresie poprze-
dzającym wybuch drugiej wojny światowej. Ponieważ opierał się 
on na nowoczesnych podstawach filozoficznych, wyprzedzał za-
równo oparty na filozofii starożytnych Greków kierunek „subiek-
tywny”, jak i  wyprowadzony z  koncepcji marksistowskiej nurt 
„obiektywny”. Taki też pozostał do dzisiaj. 

Inne spojrzenie 

Zgodnie z prezentowaną koncepcją wartość wynika z użytecz-
ności dóbr czyli ich zdolności do zaspokajania potrzeb. Inaczej 
jednak zdefiniowano istotę potrzeby. Podzielono je mianowicie na 
trzy grupy: potrzeby ciała, potrzeby duchowe i  potrzeby spo-
łeczne. Wykazano następnie, iż najniższą wartością cechują się 
te dobra, które służą zaspokojeniu potrzeb ciała, a najwyższą - 

pozwalające realizować potrzeby społeczne. Wartość ujawnia 
się w  miejscu konsumpcji. Można powiedzieć, że żywność ma 
wartość na stole, a w zasadzie w sklepie, w myśl zasady, że towar 
jest tyle wart, ile klient jest w stanie za niego zapłacić. Rolnik kupu-
jący w sklepie wędlinę nie będzie się przecież zastanawiał ile zarobił 
jego kolega produkujący tuczniki. Im bliżej pola, tym cena musi 
być coraz niższa, ponieważ należy ją pomniejszyć o koszty prze-
chowywania, transportu, przygotowania do spożycia, itp. Dlatego 
płody rolne np. owoce dla przemysłu są o wiele tańsze od tych sa-
mych owoców oferowanych do bezpośredniej sprzedaży. Ten spa-
dek wartości jest mniej więcej taki sam niezależnie od ostatecznej 
wartości. Zatem w interesie rolnika jest, by dostarczany przez nie-
go produkt posiadał dla konsumenta jak największą wartość, czyli 
był zdolny do zaspokajania jego potrzeb cielesnych, duchowych 
i społecznych. Stwierdzenie to nie oznacza, że jest to problem wy-
łącznie rolnika. W modelu społecznej gospodarki rynkowej, któ-
ry gwarantuje nam Konstytucja, zgodnie z zasadą pomocniczości 
powinien on uzyskać wsparcie ze strony organizacji społecznych, 
w  pierwszej kolejności izb rolniczych oraz organów administra-
cji rządowej i samorządowej. Mają one narzędzia do zwiększania 
zdolności żywności do zaspokajania potrzeb duchowych i społecz-
nych. W pierwszym przypadku chodzi na przykład o poczucie bez-
pieczeństwa konsumenta (kontrola i certyfikowanie jakości), jego 
przynależności do określonej grupy społecznej, czy etnicznej (mar-
ki i znaki promocyjne), zaspokojenie ciekawości (żywność „ciotki 
Erny”, o której pisano w przyszłości). Ważne jest również to by na 
potrzeby prowadzonych działań nabywano krajowe produkty.

***
Wszystkie te działania okażą się jednak mało skuteczne, jeżeli 

polska kuchnia nie będzie obecna w polskich domach. Jeżeli bę-
dziemy spotykać się przy pizzy, a nie przy pierogach, bigosie, czy 
golonce. Trzeba sobie uzmysłowić, że interesy można tak samo 
dobrze załatwiać przy „meduzie z lunetą” czy śledziku, jak przy 
ośmiorniczkach. Jest to wielkie zadanie dla systemu edukacji. Nie 
uzyskamy na tym polu postępu tak długo, jak długo nie będzie-
my potrafili ugotować tradycyjnej zacierkowej, żurku czy zale-
wajki. W krajach UE poświęca się tego typu działaniu znacznie 
więcej uwagi. Warto więc może zwrócić uwagę na doświadczenia 
państw ościennych w tym zakresie?

dr hab. Roman Lusawa 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Wartość żywności i artykułów spożywczych
Producenci rolni często narzekają na to, że ceny płacone im za dostarczone produkty są 

zbyt niskie, i poniekąd mają rację. Jeśli uznać ekonomiczną definicję ceny, jako pieniężnego 
miernika wartości, trzeba zgodzić się ze stwierdzeniem, że kluczowe dla rozwiązania 

omawianego problemu znaczenie, ma pojęcie wartości. Jednak teorii wartości nie ma w 
żadnym z dostępnych podręczników. Jest to przejaw trwającego od przeszło stu lat kryzysu 

myśli ekonomicznej.
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Przede wszystkim wymusza pobyt na świeżym powietrzu i motywuje do po-
szerzania wiedzy o wielu zjawiskach przyrodniczych. Wystarczy na początek 
wyposażyć się jedynie w dobry przewodnik do identyfikacji krajowej awifauny, 
lornetkę i notatnik.

Zima nie jest przeszkodą 

Chociaż najbardziej spektakularne widowiska w ptasim świecie rozgrywa-
ją się wiosną, to właśnie teraz, zimą, jest najlepszy moment do rozpoczęcia 
swojej przygody z ornitologią. Lokalna różnorodność gatunkowa zimujących 
ptaków może ograniczyć się do kilku gatunków, co bardzo ułatwi począt-
kującym ornitologom ich identyfikację. Gdy dzień jest krótki, temperatury 
ujemne, a cały krajobraz pokrywa warstwa białego puchu, ptaki mają tylko 
jeden cel - znaleźć w ciągu każdego dnia taką ilość pokarmu, która zapewni 
zapas energii do przetrwania kolejnej długiej nocy. Poszukiwanie pokarmu 
tak absorbuje ptaki, że skracają swój dystans ucieczki przed człowiekiem 
i pozwalają obserwować się z bliższej odległości. Żerują najczęściej w więk-
szych lub mniejszych stadach, a tym samym są łatwiej zauważalne. Te, które 
już się najadły, oszczędzają zgromadzoną energię siedząc nieruchomo. A że 
zimą na bezlistnych gałęziach drzew i krzewów łatwo je dostrzec, stają się 
doskonałymi obiektami do ćwiczeń z  identyfikacji gatunków. Co ciekawe, 
teraz jest najlepszy czas na obserwację aż kilkudziesięciu gatunków, których 
nie sposób u nas spotkać wiosną czy latem. 

Tuż za oknem…
 

Zimą wiele ptaków przebywa w najbliższym sąsiedztwie człowieka. Groma-
dzą się w wśród osiedli miejskich i zabudowań gospodarczych, w przydomo-
wych ogrodach lub w parkach. Najłatwiej zaobserwować wszędobylskie sikory 
– bogatkę i modraszkę, które z akrobatyczną precyzją przemieszczają się po-
śród najcieńszych gałęzi drzew. To one jako pierwsze odkrywają nasz karmnik 
na parapecie okna i regularnie, aż do samej wiosny, ochoczo się w nim stołują. 

Gęste żywopłoty okupowane są przez stadka rozćwierkanych wróbli domo-
wych i mazurków. W sadzie, w którym zostało na zimę trochę niezebranych 
jabłek, z pewnością spotkamy kosy. Samce o żółto-pomarańczowym dziobie 
i jednolicie czarnym upierzeniu, bardzo łatwo odróżnić od brązowych samic. 
Amatorami przemrożonych owoców są również kwiczoły. Często można je 
zobaczyć, jak w dużych stadach zjadają owoce jarzębiny z drzew rosnących tuż 
przy ruchliwych ulicach miast. Bujające się na mroźnych podmuchach wia-
tru nasiona parkowych klonów i jesionów przyciągają gile. W miejscach gdzie 
ptaki są dokarmiane ziarnami zbóż, gromadzą się sierpówki – smukłe, sza-
ro-beżowe gołębie z charakterystycznym czarnym paskiem na szyi. Gawrony 
i kawki chętnie przebywają zimą w sąsiedztwie osiedlowych śmietników. Wraz 

Tekst i zdjęcie: Kamil Kryński
MODR Oddział Siedlce

Czas na zimowy birdwatching!
Obserwowanie ptaków (ang. berdwatching, czyt. birdłoczing) staje się coraz popularniejszą 
formą spędzania wolnego czasu. Ten rodzaj hobby łączy ludzi wielu pokoleń o różnych 

poglądach i profesjach. W dodatku na same zalety! 

Ja jestem Trznadel, ziarno owsa bardzo mi smakuje...
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z  nastaniem zmroku zabierają się w  wielotysięczne, hałaśliwe stada, 
które spędzają noc na szczytach wysokich drzew, często w miejskich 
parkach. 

Rzeka życia

Koryto niezamarzającej rzeki, to kolejne miejsce, gdzie zimą moż-
na obserwować wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem 
wodnym. Prym wiodą kaczki krzyżówki. Choć na stawie w miejskim 
parku pozwalają się karmić nawet z ręki, to nad dziką rzeką są bar-
dzo ostrożne. W ich pobliżu pływają i raz po raz nurkują gągoły oraz 
nurogęsi o długich, czerwonych dziobach i rozwichrzonych czubach. 
W miejscach o mniejszym prądzie wody przebywają stada łysek. By-
stre oko obserwatora zauważy niewielkie, pękate, szaro-brązowe ptaki, 
które co chwilę zanurzają się pod powierzchnię wody. To perkozki, 
które nieustannie polują na małe ryby i  larwy wodnych bezkręgow-
ców. W miejscach, gdzie w sezonie wegetacyjnym rozwijała się bujnie 
roślinność wodna gromadzą się łabędzie nieme. Na brzegach, z gło-
wą wciśniętą między skrzydła i dziobem na kwintę, stoją nieruchomo 
czaple siwe, z nadzieją na złowienie nieostrożnej ryby. Innym zimo-
wym amatorem ryb jest kormoran. Łatwo go zauważyć bo jest duży, 
czarny i pływa tak głęboko zanurzony, że z wody wystaje tylko wysmu-
kła szyja. A jak nie pływa, to siedzi na wystającej z wody gałęzi i suszy 
rozpostarte skrzydła. Gdy dopisze nam szczęście nad zimową rzeką 
spotkamy zimorodka. Jest mały i bardzo szybko przelatuje nad taflą 
wody, lecz dzięki szafirowo-pomarańczowemu upierzeniu nie sposób 
go przeoczyć. Zimowe zgrupowania ptaków, to suto zastawiona sto-
łówka dla bielików. O tej porze roku te ogromne, majestatyczne ptaki 
patrolują koryta rzek, w celu pochwycenia osłabionej kaczki bądź ły-
ski. 

Wśród pól uprawnych

Miedze wyznaczające szachownicę pól, szerokie pobocza piaszczy-
stych dróg i  ugory porośnięte trawami oraz chwastami są doskona-
łym miejscem do obserwacji żerujących stad kolorowych łuszczaków 
- szczygłów, dzwońców i makolągw. Na niezaoranych ścierniskach, 
polach po zbiorze kukurydzy i wokół pryzm obornika zobaczymy po-
trzeszcze, mazurki i  żółtobrzuche trznadle. W  obrębie pól upraw-
nych zimę spędzają kuropatwy, które na tyle ufają swojemu kamu-
flującemu upierzeniu, że najczęściej zrywają się do lotu wprost spod 
nóg obserwatora. Obecność gryzoni (głównie nornika zwyczajnego) 
powoduje, że pola uprawne są doskonałą zimową stołówką dla sroko-
sza i myszołowa. Obydwa gatunki najchętniej przesiadują w ekspono-
wanych miejscach, np. na słupach energetycznych lub pojedynczych 
drzewach. 

Goście z Dalekiej Północy

Podczas gdy większość naszych gatunków ptaków spędza zimę na 
południu Europy lub w Afryce, to jery, śnieguły, górniczki, rzepołu-
chy i jemiołuszki wybierają się na zimowisko ze Skandynawii i pół-
nocnej Rosji do Polski. W  ślad za nimi ciągną również drapieżniki 
– myszołowy włochate, drzemliki i  błotniaki zbożowe. Z  dalekiej 
północy przylatują również na zimę do Polski łabędzie krzykliwe 
i czarnodziobe, nury rdzawoszyje i czarnoszyje oraz morskie kaczki: 
uhle, markaczki i lodówki. Mamy więc teraz niepowtarzalną okazję 
do obserwacji tych północnych gatunków w terenie.

Ja jestem Trznadel, ziarno owsa bardzo mi smakuje...
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Nasiona roślin strączkowych wysieliśmy 28-29.03.2019 r. Zasto-
sowaliśmy nawożenie fosforowo-potasowe  – P2O5- 20 kg/ha, K2O 
– 60 kg/ha.  

Grochy odchwaszczaliśmy w maju (09.05.2019) herbicydem– 
Butoxone M 400 SL  – 3,5 l/ha. Łubiny i bobik odchwaszczaliśmy 
herbicydem Boxer 800 EC – 3 l/ha, oprysk wykonaliśmy w marcu 
(29.03.2019).

Przeciwko chorobie grzybowej łubinu – antraknozie zastoso-
waliśmy Gwarant 500 SC w dawce 2 l/ha (04.06.2019). W bobi-
ku, przeciwko chorobie grzybowej – czekoladowej plamistości 
również wykonaliśmy oprysk Gwarantem 500 SC w dawce 2 l/ha 
(13.06.2019). Stosowaliśmy insektycydy: w bobiku na mszyce – 
Bulldock 025 EC – 0,3 l/ha (05.06.2019), w grochu siewnym na 
strąkowca grochowego – Proteus 110 OD – 0,7 l/ha (05.06.2019).

W kompleksie roślin strączkowych miesliśmy poletko z gro-
chem ozimym odmiany James. Został on wysiany w dniu 
02.10.2018 w ilości 220 kg/ha. Niestety w czerwcu to poletko 
grochu było „atakowane” przez gołębie, które wyjadły wszystkie 
nasiona więc nie w tabeli poniżej nie podajemy jego plonowania.

Plonowanie odmian roślin strączkowych 

Groch Łubiny

Odmiana Plon (dt/ha) Odmiana Plon (dt/ha)

Model 34,0 Mister          ż 15,8

Mecenas 34,8 Bursztyn      ż 17,0

Medyk 36,4 Baryt            ż 18,0

Cysterski 33,6 Perkoz         ż 15,2

Starski 34,0 Puma           ż 18,4

Olimp 37,9 Butan           b 36,7

Turnia 31,6 Boros           b 32,4

Arwena 35,6 Regent         w 19,8

Batuta 41,5 Homer         w 21,1

Astronaute 44,3 Dalbor         w 19,8

Spot 42,1 Jowisz         w 20,4

Bobik Tytan           w 21,0

Odmiana Plon (dt/ha) Roland         w 23,3

Fernando 39,1 Sonet           w 17,0

Fanfare 44,4 Tango          w 21,7

Julia 41,9 Rumba        w 22,1

Amigo 42,7 Bolero         w 22,9

Bobas 37,2 Samba         w 21,7

Średni plon 
(dt/ha)

groch   – 
36,88  dt/ha
bobik   -  
41,52  dt/ha

            x

łubin biały    
– 35,60  dt/ha
łubin żółty     
- 17,00  dt/ha
łubin wąsk.    
- 21,22  dt/ha

Oznaczenia: 
• ż  – łubin żółty 
• w – łubin wąskolistny
• b – łubin biały
Wśród 3 gatunków łubinów największy potencjał plonotwór-

czy należy do łubinu białego. Plony 2 odmian tego gatunku prze-
kroczyły 30 dt/ha.  

Najwyższą plennością  wśród odmian łubinu żółtego charakte-
ryzowały się Puma (18,4 dt/ha) oraz Baryt (18,0 dt/ha) a wśród 
odmian łubinu wąskolistne Roland (23,3 dt/ha) oraz Bolero (22,9 
dt/ha). 

W kolekcji odmian bobiku najwyższy plon osiągnęła odmiana 
Fanfare (44,4 dt/ha), a w kolekcji odmian grochu odmiana Astro-
naute (44,3 dt/ha).

Przedstawione wyniki plonowania roślin strączkowych mogą 
być dla Państwa wskazówką przy wyborze najlepszej odmian do 
uprawy w swoich gospodarstwa.

Na naszym polu doświadczalnym w roku 2019 założyliśmy kolekcję odmian różnych gatunków 
roślin strączkowych: łubinu żółtego (5 odmian), łubinu wąskolistnego (11odmian), łubinu 
białego (2 odmiany), grochu siewnego - jarego (11odmian), grochu ozimego (1odmiana), 

bobiku (5 odmian). W tej kolekcji znalazło się 10 odmian rekomendowanych, czyli wpisanych 
w roku 2019 na Listę Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze woj. mazowieckiego wg 

COBORU. Były to odmiany: Baryt, Puma (łubin żółty), Homer, Tango, Samba, Bolero (łubin 
wąskolistny), Astronaute, Batuta, Spot (groch siewny) oraz Fanfare (bobik).  

Janusz Sychowicz 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Plonowanie strączkowych na polu 
doświadczalnym w Poświętnem
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Utworzenie stada bydła mięsnego jest czasochłonne. Podstawą 
jest wybór odpowiedniej rasy. Przed rozpoczęciem działalności 
związanej z chowem należy poznać poszczególne rasy i ich wy-
magania dotyczące utrzymania, obsługi oraz dostosowania do 
swojego gospodarstwa. Rasą, której hodowlę warto rozważyć, jest 
Red Angus. Cechuje się dobrymi przyrostami, wysoką wydajno-
ścią rzeźną oraz łagodnym temperamentem. 

Jak powstał Red Angus? 

Bydło tej rasy wywodzi się z rejonów północno-wschodniej 
Szkocji, z hrabstw Aberdeen, Banff, Kincardine i Angus. Do jego 
powstania wykorzystano lokalne bezrogie bydło dobrze przysto-
sowane do trudnych warunków klimatycznych. Utworzenie rasy 
Angus zostało zatwierdzone w roku 1835. Początkowo zwierzęta 
barwy czarnej i czerwonej wpisane były do jednej księgi hodowla-
nej założonej w roku 1862. Jednak eksport bydła Aberdeen Angus 
do Stanów Zjednoczonych przyczynił się do doskonalenia tej rasy 
na kontynencie północnoamerykańskim. W efekcie powstała od-
miana o jednolitym czerwonobrunatnym umaszczeniu. Oficjalnie 
rasa Red Angus została uznana w roku 1954, wraz z powstaniem 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Angusa Czerwonego. 

Budowa ciała 

Zwierzęta są średniego kalibru. Wysokość krów w kłębie wy-
nosi około 125 cm, przy wadze 550-600 kg. Buhaje o wysokości 
130 cm ważą około 900 kg. Ciało ma kształt prostokąta. Do-
brze umięśnione są część piersiowa i grzbiet. Tułów jest szeroki 
i głęboki. Mocno rozbudowany przód oraz zad doskonale od-
zwierciedlają klasyczny typ mięsny. Zwierzęta są drobnej ko-
ści i mają małą głowę osadzoną na krótkiej szyi. Umaszczenie 
bydła Red Angus - jak sama nazwa wskazuje - jest czerwone. 

Zalety rasy

Porody przebiegają bez komplikacji. Wpływa na to względ-
nie drobna budowa, wąska głowa oraz niska masa ciała cielęcia. 
Buhajki przy porodzie ważą średnio 30 kg, zaś cieliczki 26-28 
kg. Mimo tego, że cielęta rodzą się małe, szybko przybierają na 
wadze. Średnie dobowe przyrosty wynoszą około 1000 g. 

Zaletą rasy jest bardzo wysoka wydajność rzeźna, dochodzą-
ca nawet do 70%. Dla porównania średnia wydajność mięsna 
innych ras wynosi około 60%. Ponadto mięso odznacza się 
wyjątkową jakością: ma wysoki stopień marmurkowatości oraz 
dobre walory smakowe - jest kruche i soczyste. Ze względu na 

smakowitość, jest bardzo pożądane przez konsumentów. 
Wymieniając kolejne zalety należy wspomnieć o łatwości 

utrzymania tych zwierząt. Bezproblemowo przystosowują się do 
trudnych warunków atmosferycznych. Dobrze wykorzystują pa-
sze objętościowe, szczególnie przy ekstensywnym żywieniu pa-
stwiskowym. Ponadto matki są bardzo opiekuńcze, co powoduje 
że w czasie odchowu cieląt występują małe straty. Bydło Red An-
gus wyróżnia także łagodny temperament. 

Cechą charakterystyczną tej rasy jest genetyczna bezrożność. 

Ale to nie wszystko

Rasa Red Angus nie stwarza problemów w hodowli. Zwie-
rzęta odznaczają się dużą żywotnością, odpornością na cho-
roby, dobrą zdolnością dostosowania do trudnych warunków 
klimatycznych oraz dużą przydatnością w chowie pastwisko-
wym. Red Angus jest alternatywą dla mniejszych gospodarstw, 
które nie posiadają warunków do utrzymania intensywnych 
ras mięsnych. 

Czy warto zdecydować się na wybór bydła rasy Red Angus? 
Na to pytanie każdy hodowca musi odpowiedzieć sobie sam, ale 

ja na podstawie własnych doświadczeń tę rasę bardzo polecam. 

Źródła: 
1. Henryk Pawlak „Znane i mniej znane rasy bydła”. Pro Agricola, Gietrzwałd 2013 r.
2. Stanisław Wajda „Produkcja i rynek wołowiny w Polsce” Pro Agricola, Naglady 2017 r.
3. http://bydlo.com.pl/rasa-angus/
4. https://www.kalendarzrolnikow.pl/1951/bydlo-miesne-rasy-aberdeen-angus-co-nale-
zy-wiedziec-o-tej-rasie 

Miniony rok był bardzo trudny dla producentów mięsa wołowego. Tak niskich cen hodowcy 
nie pamiętają od lat. Ciężka sytuacja na rynku z pewnością nie była jednak tak dotkliwa dla 
rolników utrzymujących bydło mięsne o najwyższych parametrach jakościowych. Ceny za 

takie zwierzęta są bardziej stabilne, zatem ryzyko braku opłacalności - mniejsze.

tekst i zdjęcie: Ewelina Kałwa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Red Angus - rasa spokojna, o dobrych przyrostach

14-miesięczny buhaj rasy Red Angus



Wieś Mazowiecka, styczeń 2020

24(   )(   )

Z Oddziału Radom

Cennymi gatunkami traw uprawianych na gruntach ornych 
są kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona 
i kupkówka pospolita. Czym się charakteryzują? Jakie są ich wady 
i zalety?

Kostrzewa łąkowa

To trawa wysoka i luźno kępowa, o dużych zdolnościach kon-
kurencyjnych. Określana jest mianem królowej łąk i  pastwisk. 
Preferowanymi siedliskami pod jej uprawę są gleby żyzne, utrzy-
mywane w  wysokiej kulturze rolnej, próchniczne o  odczynie 
obojętnym lub lekko kwaśnym Pomimo tych wymagań bardzo 
dobrze znosi suszę. Należy do roślin wieloletnich, jednak po in-
tensywnym użytkowaniu przez cztery sezony silnie się przerzedza 
i obniża plon. Sprawdza się świetnie zarówno na przemiennych 
użytkach zielonych, jak i na typowych siedliskach łąkowych. Na-
daje się do uprawy w mieszankach z roślinami motylkowatymi na 
gruntach ornych, a szczególnie polecane są do tego lucerna mie-
szańcowa i  siewna, koniczyna czerwona i  inkarnatka. Najlepiej 
plonuje przez 2-3 lata od wysiewu. Ma silnie rozwinięty system 
korzeniowy, sięgający nawet 120 cm w głąb profilu glebowego.

Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe 
na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane 
na ziarno. Kostrzewa łąkowa nie znosi zacienienia, a najlepszymi 
roślinami ochronnymi są pszenica jara i pszenżyto jare.

Przy jej wysiewie w  mieszankach z  roślinami motylkowymi 
można zmniejszyć o połowę dawki nawożenia fosforem i pota-
sem, ponieważ koniczyny i  lucerny mają zdolności do pobiera-
nia fosforu i potasu z głębokich warstw i przemieszczaniu ich do 
powierzchniowych części gleby. Zielona masa pochodząca z czy-
stych zasiewów kostrzewy może szkodzić zwierzętom, ponieważ 
taka pasza spożywana w dużych ilościach stymuluje biegunki.

Kostrzewę łąkową wraz z rośliną ochronną, wysiewa się w roz-
stawie rzędów 10-15 cm, na głębokość około 2 cm. Aby uzyskać 
wysoki plon zielonki, należy wysiać około 20-30 kg/ha nasion 
kostrzewy łąkowej (siew czysty), lub 10-15 kg/ha w połączeniu 
z innymi roślinami. Normę wysiewu rośliny ochronnej redukuję 
się około 20% po to, by szybko rosnące części wegetatywne nie 
zasłaniały światłolubnej wsiewki.

Zbioru kostrzewy łąkowej dokonać przed fazą kłoszenia. 
W  uprawie trawy w  mieszankach z  motylkowymi (3 pokosy 
w ciągu wegetacji), pierwszy i drugi zbiór powinien odbyć się na 

Waldemar Witek
MODR Oddział Radom

O krótkotrwałych użytkach zielonych
Krótkotrwałe użytki zielone to zasiewy traw i roślin motylkowatych oraz ich mieszanki 

wprowadzane do płodozmianu polowego na okres 2-4 lat. Uprawa przemiennych użytków 
zielonych szczególnie zalecana jest w tych gospodarstwach produkujących mleko i mięso 

wołowe, które mają za małą powierzchnię trwałych użytków zielonych.
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początku kwitnienia, a trzeci w fazie pąkowania. Opóźnienie ter-
minu pogarsza jakość uzyskiwanej zielonki - wzrasta w niej za-
wartość włókna, a zmniejsza się strawność paszy.

Kostrzewa trzcinowa 

Jest podobna do kostrzewy łąkowej, lecz nieco od niej wyższa 
i mniej delikatna. Bardzo trwała, zbitokępowa, o szybkim tempie 
rozwoju, wytrzymała na suszę. Z grupy kostrzew jest najbardziej 
konkurencyjna. Na pastwisku bywa gorzej wyjadana przez zwie-
rzęta niż inne gatunki, ze względu na gorsze walory smakowe. Ale 
ze względu na jej dużą agresywność i silną reakcję na nawożenie 
azotowe oraz gorszą jakość plonu, nie powinno się jej dodawać do 
mieszanek więcej niż 10%. Dzięki dużej wytrzymałości na brak 
wody nadaje się przede wszystkim do uprawy na lekkich i suchych 
glebach mineralnych, a także na terenach silnie odwodnionych.

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona jest wieloletnią trawą niską, kępowo-roz-
łogową, o małych wymaganiach glebowych i wodnych. Jej udział 
w runi gwarantuje większą stabilność plonowania w warunkach 
niesprzyjających, np. w okresie suszy. Odporność na udeptywa-
nie oraz zdolność do szybkiego odrastania po wypasaniu spra-
wiają, że jest zalecana do mieszanek przeznaczonych na pastwi-
ska. W mieszankach na pastwiska suche powinna stanowić około 
20% ogólnej masy nasion, a  na glebach organicznych, posusz-
nych nawet do 25%.

Kupkówka pospolita 

Zaliczana jest do traw wysokich, trwałych, luźnokępkowych. 
Wytwarza bardzo dobrze rozwinięty wiązkowy system korzenio-
wy, który może wnikać nawet na głębokość 100 cm. Średnia wy-
sokość to 60-90 cm (po nadmiernym wyrośnięciu jest podatna na 
wyleganie). Kupkówka pełni funkcję rośliny wskaźnikowej gleb 
bogatych w  potas. Odznacza się też bardzo dużą konkurencyj-
nością, a przy sprzyjających warunkach silnie dominuje w runi 
i wypiera inne rośliny, dlatego jej udział w mieszankach z trawa-
mi powinien być ograniczony do 10%. 

Może być uprawiana na terenie całego kraju, a pospolicie wy-
stępuje w zbiorowiskach łąkowych oraz ruderalnych. Bardzo do-
brze plonuje na glebach średnich, które są zasobne w przyswa-
jalne formy pierwiastków i  mają uregulowane stosunki wodne. 
Na glebach ubogich w  składniki pokarmowe, które są również 
piaszczyste i okresowo suche, wytwarza niskie plony. Nie toleruje 
kwaśnego odczynu, więc w przypadku kilkuletniej uprawy zasad-
ne jest by glebę wapnować po zbiorze drugiego pokosu. 

Kupkówka do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje od-
powiedniego nasłonecznienia, ponieważ jest rośliną światłolubną. 
Wymaga również regularnego i  częstego zbioru we właściwym 
stadium rozwoju. Jest gatunkiem azotolubnym oraz odpornym na 
niesprzyjające warunki pogodowe i siedliskowe, a jej długie korze-
nie zwiększają odporność na suszę. Wytrzymuje mroźne zimy, lecz 
jest wrażliwa na późne przymrozki wiosenne i nadmiar wilgoci. 

Najlepszym przedplonem są okopowe na oborniku, rośliny 
strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe.

Kupkówka pospolita jest trawą niezwykle wrażliwą na głębo-
kość siewu i jeżeli wysiewa się ją głębiej niż 2 cm, to ziarniaki nie 
rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime 
lub razem z ich nasionami, a głębokość przykrycia nasion powin-
na wynosić maksymalnie 2 cm. 

Kupkówka nadaje się również do mieszanek z kostrzewą łąko-
wą. Gatunki te wzajemnie uzupełniają się w zależności od warun-
ków pogodowych. W chłodnych i mokrych latach dobrze plonuje 
kupkówka, a kiedy występują okresy suszy - kostrzewa łąkowa. 
Kupkówka również bardzo dobrze plonuje w mieszankach skła-
dających się z innych gatunków traw. 

Przed siewem kupkówki należy zastosować: P2O5 40-80 kg/ha, 
K2O 80-160 kg/ha i N 60 kg/ha. W drugim i trzecim roku użyt-
kowania można ją dodatkowo nawozić pod każdy pokos azotem, 
w dawce N 60-80 kg/ha. Nawozy fosforowo-potasowe można sto-
sować podczas rozpoczęcia wiosennej wegetacji w ilości podob-
nej jak w roku siewu.

Zbiór najlepiej wykonywać w II dekadzie maja, w okresie kłosze-
nia, ponieważ później łodygi szybko drewnieją i są niechętnie zjada-
ne przez zwierzęta. Następny pokos można wykonywać 2 miesiące 
później, a trzeci na przełomie sierpnia i września. Plony kupkówki 
pospolitej mogą być przeznaczane na siano lub sianokiszonkę.
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Z Oddziału Radom

Chodziło o przedstawienie producentom nowych możliwości 
rozwoju ich gospodarstw dzięki zakładaniu plantacji niszowych 
roślin sadowniczych. Zaprezentowano im uprawę m.in. derenia 
jadalnego, bzu czarnego, rokitnika, świdośliwy, orzecha włoskie-
go i minikiwi - jako dobrą alternatywę dla dotychczas popular-
nych gatunków sadowniczych. 

Uczestników szkolenia przywitał Marcin Kaca - dyrektor Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom. 
Następnie informacje dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnic-
twie i  na obszarach wiejskich przedstawiła Celina Szarek z  Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas wykładu 
omówiła ona główne i szczegółowe cele SIR, beneficjentów dzia-
łania oraz korzyści wynikające z partnerstwa. 

Następnie przyszedł czas na wykładowców ze świata nauki. 

Dr Iwona Szot z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za-
jęła się innowacyjnymi uprawami roślin owocodajnych, takich jak 
dereń, rokitnik i  świdośliwa. Omówiła zakładanie, ochronę oraz 
prowadzenie plantacji tych roślin. Ponadto przedstawiła szerokie 
możliwości wykorzystania owoców w różnych gałęziach przemysłu 
- nie tylko spożywczym, ale również farmaceutycznym, ze względu 
na ich wysokie walory zdrowotne. Dużą uwagę zwróciła na aspekt 
konsumpcyjny przedstawiając możliwości ich przetwarzania.

Kolejny wykładowca dr Tomasz Lipa z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie mówił o uprawie bzu czarnego, orzecha wło-
skiego oraz leszczyny. Przedstawił szczegółową charakterystykę 
tych roślin, a także scharakteryzował innowacyjne technologie ich 
uprawy. Zwrócił uwagę na cenne wartości odżywcze owoców tych 

roślin, przedstawiając ich skład chemiczny oraz korzyści wynikają-
ce ze spożywania. Dużą uwagę poświecił metodom rozmnażania, 
sposobie cięcia oraz technologii zbioru. W przypadku bzu czarnego 
podkreślił jego ogromne znaczenie w lecznictwie. 

Ostatnie wystąpienie należało do dr inż. Tomasza Krupy 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie. 
Przybliżył on uczestnikom szkolenia uprawę minikiwi. Przeka-
zał szczegółowe informacje dotyczące jego nawożenia, ochrony 
i zbioru owoców. Podkreślił, że największym problemem w upra-
wie minikiwi jest wrażliwość rośliny na herbicydy i zachwaszcze-
nie. Silne zachwaszczenie ogranicza bowiem wzrost i może pro-
wadzić w  skrajnych przypadkach do całkowitego zniszczenia 
plantacji. Prelegent dużą część swojego wykładu poświęcił cięciu 
roślin aktinidii oraz sposobie prowadzenia uprawy.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. 
Podkreślali oni, że zdobyli wiele cennych informacji, które mogą 
wpłynąć na rozszerzenie prowadzonej przez nich produkcji sa-
downiczej dzięki uprawie nowych gatunków roślin. 

W Radomiu odbyło się szkolenie pt. Innowacyjność w sadownictwie - uprawa mało znanych 
gatunków. MODR Oddział Radom zorganizował je w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Jego adresatem 

byli mieszkańcy obszarów wiejskich, głównie rolnicy i przedsiębiorcy działający w sektorze 
rolnym oraz doradcy rolniczy. 

Tekst i zdjęcie: Milena Kosiec
MODR Oddział Radom 

Innowacyjne spojrzenie na sadownictwo 
uprawy mało znane

Rozpoczęcie szkolenia przez Zenona Mazura i Celinę Szarek 
pracowników MODR  
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Zdrowie

Ale leczniczych właściwości ma znacznie więcej: wzmacnia 
układ odpornościowy, wspomaga kondycję kości i zwiększa 
ich mineralną gęstość. Obniża też ciśnienie i tętno krwi. Z do-
brym skutkiem może być stosowany w zakażeniach wywołanych 
bakteriami, m.in. z rodzaju Shigella, E-coli, Salmonella, Listeria i 
różnymi rodzajami gronkowca.

Wydaje się, że ta ilość dobrych cech wystarcza, aby skłonić nas 
do zakupu oleju z czarnuszki, ale to jeszcze nie koniec jego zalet.

Jakie są pozostałe? 
 
• ma prozdrowotne właściwości kojące i regenerujące uszko-
dzenia skóry, nawet poparzeniami słonecznymi, przyśpiesza 
proces gojenia, nawilża i łagodzi ból. Wykorzystywana jest rów-
nież przy atopowych zapaleniach skóry, zakażeniu bakteryjnym, 
grzybicy czy trądziku;
• jest znanym remedium na drgawki, dlatego olej z czarnuszki 
może być wykorzystywany przy leczeniu epilepsji;
• przyśpiesza porost włosów i odbudowanie mieszków włoso-
wych. Ze względu na działanie przeciwzapalne hamuje nadmier-
ne łuszczenie się skóry. Używany w formie wcierki przy łysieniu 
zapobiega wypadaniu włosów;
• poprawia trawienie, jest sprzymierzeńcem w leczeniu zespołu 
jelita wrażliwego. Łagodzi też inne problemy związane z prze-
wodem pokarmowym;
• zmniejsza apetyt, wspiera wchłanianie glukozy w jelitach, gli-
kogenezę wątroby, pomaga utrzymać właściwy poziom choleste-
rolu i trójglicerydów w organizmie;
• wspomaga regenerację komórek trzustki, dlatego przydatny 
jest w leczeniu cukrzycy;
• wpływa pozytywnie na kondycję wątroby poprzez: neutraliza-
cję toksyn, odtruwanie, poprawę profilu lipidowego i morfologii 
krwi, wyrównanie gospodarki elektrolitowej i enzymów wątrobo-
wych oraz przeciwdziałanie zwłóknieniom;
• działa przeciwastmatycznie. Systematyczne zażywanie oleju z 
czarnuszki wpływa pozytywnie na leczenie alergicznego nieżytu 
nosa, katar sienny, kichanie, świszczący oddech i egzemy skórne;
• Obniża ryzyko wystąpienia nowotworów, a nawet hamuje ich 
rozwój oraz chroni przed negatywnymi skutkami chemio- i ra-
dioterapii. 

Jak stosować olej z czarnuszki?

Gorzkawy smak i korzenny aromat oleju powodują, że jest on 
mocno wyczuwalny w potrawie - trzeba to mieć na uwadze do-
dając go do sałatek i sosów. Powinien być przechowywany w za-
mkniętej butelce w lodówce, bez dostępu światła, przez 3 miesiące 
od otwarcia. Zaleca się, aby spożywać go wyłącznie na surowo. 

Można wymieszać z miodem, sokami owocowymi. Dziecku naj-
lepiej podawać z jego ulubionym sokiem, jogurtem, musem owo-
cowym bądź miodem.

Ile spożywać?

Jest to bezpieczny i wartościowy produkt spożywczy, nie żaden 
suplement diety. Nie ma ściśle określonej normy ile go spożywać, 
jednak należy dostosować się do zaleceń dietetyków i ekspertów 

od żywienia. W przypadku oleju z czarnuszki rekomendowane 
ilości są następujące:
• dzieci 1-3 rok życia - 1/4-1/2 łyżeczki
• dzieci po 3 roku życia - 1/2-1 łyżeczki
• dorośli - łyżka

Gdy używamy go na zewnętrzne schorzenia, np. jako wcierki 
do włosów, bądź problemy skórne, należy pamiętać o regularnym 
stosowaniu.

Zastosowanie w kuchni

Olej z czarnuszki ma barwę od miodowej do ciemnobrązowej. 
Wykorzystywany jest jako dodatek do zup, sałatek, sosów, twaro-
gów i kasz. Potrawom nadaje korzenny smak. Może być stosowa-
ny wyłącznie na zimno, obróbka termiczna niszczy prozdrowot-
ne substancje w nim zawarte. 

Źródła: 
1. www.poradnikzdrowie.pl
2. www.naturaonline.pl
3. www.olejnazdrowie.pl

Agnieszka Okraska 
MODR Oddział Bielice

Olej z czarnuszki - złoto faraonów
Wyjątkowe właściwości zdrowotne oleju z czarnuszki wykorzystywali już władcy starożytnego Egiptu 
- dlatego nazwany został „złotem faraonów”. Istotnym związkiem występującym w nim jest tymo-
chinon, dzięki któremu olej wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz chroni miąższ 

nerek i wątroby. Ma też właściwości przeciwnowotworowe. A tłoczony na zimno jest również ważnym 
źródłem przeciwutleniaczy.

Olej z czarnuszki (Oleum Nigellae Sativae) w 85% składa 

się z zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

W jego skład wchodzą: kwas linolowy (omega-6) - około 

60%, kwas oleinowy (omega-9) - około 25% i kwas alfa-

-linolenowy (omega-3) - około 1%. Olej z czarnuszki za-

wiera również witaminę E, beta-karoten, sterole, biotynę, 

liczne mikroelementy oraz przeciwutleniacze.

(   )
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Nasze konferencje

Ogłoszenia drobne

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

tel. 795 807 728

Sympatyczny chłopak po studiach, rolnik 
pozna miłą dziewczynę

tel. 534 880 709

Sprzedam: rozrzutnik jednoosiowy  do obornika, 
siewnik 21 rurek konny.
Wierzbica koło Radomia

tel. 511 757 926 

Prof. dr hab. Marek Korbas omówił choroby zbóż i sposoby ich 
zwalczania. Szczególną uwagę zwrócił na mączniaka rzekomego 
oraz rdze, w  szczególności żółtą. Przedstawił także substancje 
czynne, które zostały wy-
cofane z użycia od stycznia 
2018 r. i  wskazał sposoby 
zastąpienia wycofanych 
środków innymi substan-
cjami aktywnymi. 

Zwalczanie szkodników 
w  zbożach - było tematem 
wystąpienia dr Wojcie-
cha Kubasika z  Instytutu 
Ochrony Roślin PIB w Po-
znaniu, który szczególną 
uwagę zwrócił na stoso-
wanie zasad integrowanej 
ochrony roślin. Biorąc pod 
uwagę bardzo małą liczbę 
zarejestrowanych środków 
ochrony ma to ogromne 
znaczenie. Suchacze mogli 
zapoznać się z głównymi szkodnikami zbóż oraz poznać sposoby 
ich zwalczania oraz ograniczania ich liczebności.

Piotr Bober zaprezentował technologię ochrony zbóż w opar-
ciu o środki firmy Bayer. Fusario Xpro to prezentowany system 
ochrony fungicydowej, składający się z dwóch produktów prze-
znaczonych szczególnie do ochrony przed porażeniem septoriozą 
i brunatną plamistością liści. W skład zestawu wchodzą preparaty 
Delaro 325 SC oraz VARIANO Xpro 190 EC. Na uwagę zasługuje 
również preparat zarejestrowany pod nazwą Ascara Xpro 260 EC 
cechujący się bardzo dobrym wchłanianiem i przemieszczaniem 
w liściu. 

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z zasadami działania 
instalacji fotowoltaicznych oraz zostali poinformowani o tym, co 
należy zrobić aby założyć panele na budynkach gospodarczych 
i jakie są tego koszty. Zalety takich instalacji przedstawił Kamil 
Dorociński z firmy OnePower.

Radosław Radulski z Hodowli Roślin Strzelce zaprezento-
wał zgromadzonym ofertę nasienną firmy na obecny sezon we-
getacyjny. Wśród pszenic zostały polecone do uprawy odmiany 
Opoka, Euforia i  Torpeda. Uwagę należy poświęcić także od-
mianie Wilejka, która charakteryzuje się wysoką mrozoodpor-
nością. Z  pszenżyta firma poleca odmiany Meloman, Octavio 
i Sekret. 

Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących to spotka-
nie można było uzyskać wszelkie informacje i zdobyć materiały 
reklamowe. Firmami sponsorującymi były: Bayer, OnePower fo-

towoltaika, HR Strzelce, Syngenta, Chemirol, KWS, Luvena, Cen-
trala Nasienna oraz Farmsaat. 

Katarzyna Szumska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

O zwalczaniu chorób i szkodników w zbożach
W grudniu ub.r. w MODR Oddział Poświętne odbyła się konferencja na temat: Zwalczanie 

chorób i szkodników w zbożach - doroczne spotkanie producentów zbóż. Co było tematem obrad?

Uczestnicy konferencji
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Zainteresowanie hodowców rasą simental 
wynika z  faktu, że można ją użytkować dwu-
kierunkowo. Bydło bardzo dobre wykorzystuje 
pasze objętościowe, jest odporne na choroby, 
łatwo aklimatyzuje się do trudnych warunków 
środowiskowych, ma korzystny skład mleka, 
dobrą płodność i   predyspozycje do różnych 
systemów opasania. Poza tym cechuje je łagod-
ny temperament i jest długowieczne. I, co waż-
ne, jego hodowla zapewnia korzystny wynik 
ekonomiczny.  

Andreas Wuzinger - młody hodowca bydła 
simentalskiego, a  zarazem pracownik i dorad-
ca Noe Genetic - Związku Hodowców Dolnej 
Austrii oraz przewodniczący Austriackiego 
Stowarzyszenia Młodych Hodowców, w  bar-
dzo interesujący sposób opowiedział o  gospo-
darstwie hodowlanym prowadzonym przez 
swoją rodzinę. Adreas - jako doradca hodow-
lany - obsługuje 340 gospodarstw hodujących 
7500 krów simental zapisanych do ksiąg ho-
dowlanych.  W swoim wystąpieniu zachęcał polskich hodowców 
do podejmowania różnych form współpracy, np. na początek 
zrzeszania się w  stowarzyszenia, a  potem w  regionalne związki 
hodowców bydła, które scalałyby środowisko hodowców bydła 
simentalskiego w mniejszych regionach.

Natomiast Alexander Manrique Gomez - dyrektor ds. współ-
pracy międzynarodowej GeneticAustria GmbH omówił program 
Światowego Kongresu Simmental Fleckvieh i  zaprosił polskich 

hodowców do udziału w nim we wrześniu br. w Oberosterreich, 
Salzburgu, Karenten, Steiermarku i Wiedniu.

Następnie prof. dr hab. Jerzy Barszczewski z Instytutu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w  Falentach opowiedział hodow-
com o efektywnych sposobach poprawy stanu trwałych użytków 
zielonych powodujących ich dłuższe użytkowanie, a tym samym 
bardziej ekonomiczną produkcję masy zielonej.

Prof. dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Bali-
cach podkreślił w wykładzie zalety hodowli bydła simentalskiego 
i nakreślił nowe spojrzenie na tą rasę z sugestią przemodelowania 
indeksu selekcyjnego w takim kierunku, aby bardziej wyekspo-
nować jej walory.  

Artur Gawęcki - przedstawiciel firmy CenterGen w Łowiczu, 
przedstawił ciekawą ofertę zakupu nasienia buhajów rasy simen-
talskiej oraz jałowic hodowlanych z Austrii.

Na koniec polski hodowca bydła mlecznego HF - Ireneusz 
Goździewski, utrzymujący w swoim stadzie kilka krów rasy si-
mentalskiej, omówił pozytywne doświadczenia z tą rasą. Zazna-
czył, że korzystniej jest utrzymywać czysto rasowe stado simenta-
li mlecznych, bo ich hodowla razem z holsztyno-fryzami nie jest 
dobrym rozwiązaniem. 

V Dzień Simentalski został zorganizowany przez geneticAustria 
GmbH oraz MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Moderatorem i tłumaczem wykładowców z Austrii był prof. dr 
hab. Tomasz Sakowski z Instytutu Zootechniki w Jastrzębcu.

Tekst: Wiesław Kowalczyk 
Zdjęcie: Bożena Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Dlaczego warto hodować bydło simentalskie?
Piąte spotkanie mazowieckich hodowców - miłośników bydła simentalskiego w typie 

mlecznym i mięsnym odbyło się 4 grudnia 2019 r. w Płońsku. Hodowcy wysłuchali prelekcji 
wygłoszonych przez gości z Austrii oraz przedstawicieli polskiej nauki.

Uczestnicy konferencji
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Agnieszka Adynowska: Jak zrodził się pomysł utworzenia KGW 
w Grochowie?

Aneta Wiśniewska: Początkiem naszej działalności był rok 
2018 i  założenie nieformalnej grupy „Sąsiadeczki”, która otrzy-
mała dotację na projekt „Spotkanie przy herbatce”. Pomysł wspól-
nej działalności bardzo spodobał się wszystkim członkom grupy, 
bo ludzie chcą działać, wspólnie spędzać czas. Wtedy też pomy-
ślałyśmy o założeniu Koła, które integrowałoby osoby mieszkają-
ce w Grochowie. 

Ilu członków należy teraz do Koła Gospodyń Wiejskich i w ja-
kim są wieku?

Do koła należy 35 osób w różnym wieku. Są to młode mamy, 
aktywne emerytki i nawet kilku panów. Obecność panów w na-
szej działalności jest wręcz niezbędna. 

Czy koło po roku działalno-
ści ma już jakieś osiągnięcia 
na swoim koncie? 

Oczywiście, że ma. Pierw-
szym wyzwaniem był udział 
w  Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Postano-
wiłyśmy upiec ciasto i  je 
sprzedać. Zbierałyśmy też 
datki pieniężne do puszek. 
Nie było tego zbyt wiele, bo 
1591,21 zł, ale byłyśmy z sie-
bie dumne, że możemy cho-
ciaż tak drobną kwotą wspo-
móc szczytny cel. Kolejne 
nasze spotkanie to ognisko 
integracyjne i  dyskoteka dla 
dzieci. Potem, po raz pierw-
szy od wielu lat, świętowa-
liśmy w  Grochowie Dzień 
Kobiet. Reaktywacja święta 
pań cieszyła się wielkim po-
wodzeniem. Po miesiącu, 
w  kwietniu, zorganizowały-
śmy warsztaty robienia palm 
wielkanocnych.

Następnie wzięliśmy udział 
w  Mazowieckim Święcie Chleba 
i  Sera w  Węgrowie. Wspólnie z  mieszkańcami i  członkami Sto-
warzyszenia Grochów 2015 wykonaliśmy swój pierwszy wieniec, 
który wziął udział w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynko-
wy- tradycyjny. Zostaliśmy wyróżnieni i byliśmy dumni, że nasza 
ciężka praca została doceniona.

Kolejne wyzwanie to udział w Pikniku Rodzinnym organizo-
wanym wspólnie z Urzędem Gminy Sokołów Podlaski w naszym 
miejscowym kąciku Nad Bobrową Tamą. 

Ponieważ wszyscy nasi członkowie chętnie włączają się we 
wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, tak było i tym razem. Po-
stanowiliśmy połączyć zabawę z czymś pożytecznym i rozpropa-
gować wśród mieszkańców loterię fantową. Upiekłyśmy też ciasto 
i zrobiłyśmy pierogi. Cały dochód miał zostać przeznaczony dla 
chorej Uli Tokarskiej. Pomaganie osobom potrzebującym jest dla 
nas bardzo istotne. 

Muszę też dodać, że w realizacji pomysłów bardzo pomagają 
nam sołtys Grochowa i nasz radny gminny, za co im bardzo dzię-
kuję. 

Czy pielęgnowanie tradycji jest ważne w dzisiejszych czasach?

Z Anetą Wiśniewską - prezesem KGW W Grochowie, istniejącego dopiero od roku, rozmawia 
Agnieszka Adynowska z MODR Siedlce.

Koła Gospodyń Wiejskich przeżywają renesans

Członkowie koła na Mazowieckich Dni Chleba i Sera 
w Węgrowie

Przygotowywanie wieńca dożynkowego, nie tylko panie kręcą wianki
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Wywiad

Bardzo ważne, ponieważ dzisiaj wszystkim brakuje czasu. 
Większość rodzin nie mieszka już, jak kiedyś, w wielopokolenio-
wych domach, dlatego starsze panie, które są członkami naszego 
koła, pełnią rolę przysłowiowej „babci” opowiadającej wnukom 
o  życiu na wsi i  panujących niegdyś zwyczajach. O  tym, po co 
wiło się wieńce dożynkowe, o zwyczaju kiszenia kapusty i wielu 
innych. Takie osoby są skarbnicą wiedzy dla młodych. 

Czy myśli Pani, że 
ludzie są zadowole-
ni ze stoisk z  regio-
nalnym jedzeniem, 
które widzimy na 
różnych piknikach? 
Może to już ich nie 
interesuje? 

Ludzie bardzo chęt-
nie kupują nasze wy-
roby. Cieszą się, że 
Koła Gospodyń wró-
ciły do łask i znalazły 
się osoby, które nie 
boją się wyzwania, 
i  którym wciąż chce 
się działać dla dobra 
innych. 

A co jest priorytetem w waszej działalności?

Najważniejszą rzeczą jest wspólnie organizowany czas dla dzie-
ci, dorosłych czy seniorów - wspólne przebywanie ze sobą. Mamy 
w głowie mnóstwo pomysłów, które chcemy sukcesywnie reali-
zować. Są wśród nas seniorki, które zawsze chętnie przychodzą 
na spotkania i  dzielą się wiedzą i  doświadczeniem, opowiadają 
o tradycjach jakie kiedyś panowały, a my - młodzi - z wielką uwa-
gą tego słuchamy i staramy się wcielić w życie ich rady. Na spo-

tkania zabieramy swoje małe pociechy, aby też brały w nich 
udział. Na przykład kultywując tradycję wśród przedszko-
laków, seniorki pokazały maluchom tradycyjne kiszenie ka-
pusty w grochowskim przedszkolu. Było również pieczenie 
pierniczków. Dzieci takie lekcje z pewnością na długo zapa-
miętają, bo nie w każdym domu wypieka się dziś pierniczki, 
a dzięki temu można poczuć magię Świąt Bożego Narodze-
nia.

A co jest waszym największym problemem? 

Naszym głównym miejscem spotkań jest świetlica wiejska 
w Grochowie i naszą największą bolączką jest brak sanita-
riatów. Z  innymi drobnymi problemami radzimy sobie na 
bieżąco. 

Jakie są wasze plany na przyszłość?

Chciałybyśmy zacieśnić współpracę ze szkołą i przedszko-
lem - mogłybyśmy włączać się w  różnego rodzaju impre-
zy. Panie z KGW to wulkany energii i niezwykłe osoby. Ich 
zaangażowanie wynika z miłości do miejsca zamieszkania. 
Obserwując je odpowiadają na istniejące potrzeby i  dzielą 
się swoimi umiejętnościami po to, aby żyło nam się lepiej.

Pani Aneto, serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę też wie-
lu sukcesów w życiu osobistym i pracy na rzecz Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Grochowie.

Przygotowywanie wieńca dożynkowego, nie tylko panie kręcą wianki

W czasie spotkania integracyjnego wiele się działo
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Założenie to było swoistym protestem przeciwko niekorzyst-
nym dla człowieka i środowiska zmianom spowodowanym przez 
rewolucję przemysłową i próbą przywrócenia urbanistyki przy-
jaznej człowiekowi. Najbardziej zbliżone do wizji Howarda było 
założenie miasta Podkowa Leśna na zachód od Warszawy. Mniej 
lub bardziej podobnych założeń powstało w okolicach Warsza-
wy jeszcze kilkanaście – większość o  charakterze miejskim czy 
podmiejskim (np. Anin, Konstancin, Otwock, Brwinów), nie-
które mające charakter bardziej rustykalny, jak Urle czy właśnie 
Rybienko Leśne. 

Elegancka Siewierzanka

Osiedle rozbudowywało się przez cały okres międzywojenny. 
Wzniesiono tu szereg interesujących willi, z  których - mimo 
zniszczeń wojennych i  przebudów powojennych - zachowało 
się jeszcze sporo. Chyba najbardziej interesującą jest dwukon-
dygnacyjna willa z  wysokim podpiwniczeniem, w  stylu neo-
klasycyzmu, zbudowana na zlecenie bankiera Siewierskiego 
w latach 1933-36, z portykiem z wysokimi schodami, wspartym 
na czterech kolumnach toskańskich, na nim balkon z balustra-
dą z cokołami na narożach zwieńczonymi wazami. Dach willi 
przesłania taka sama attyka balustradowo-cokołowa zwień-
czona wazami. Do tego duże okna, zachowana symetria. Willa 
otoczona sosnami sprawia wrażenie lekkości i  przestronności 
charakterystycznej dla architektury śródziemnomorskiej. 

Dziś willa Siewierzanka przy Al. Wolności 30, pięknie odre-
staurowana, jest ośrodkiem wypoczynkowym NBP. 

Nietypowy kościół 

Oprócz architektury willowej znajduje się tu kościół pw. MB 
Królowej Polski - pierwotnie kaplica drewniana, konstrukcji 
zrębowej, oszalowana, posadowiona na fundamencie z  kamie-
nia polnego, na planie wydłużonego prostokąta, stylizowana na 
szałas góralski. Wzniesiono ją w latach 1926-32 (wg innych da-
nych 1933-36) wg projektu Juliana Bursche, który sam będąc 
ewangelikiem, wspólnie z księdzem Wiktorem Mieczkowskim, 
proboszczem parafii św. Idziego, zbierał fundusze na budowę ko-
ścioła katolickiego. 

Wnętrze jest trójnawowe, nawa główna i prezbiterium z szalun-
kiem na więźbie dachowej, w nawach bocznych strop płaski. Nie 
posiada tradycyjnego ołtarza głównego – tabernakulum wkom-
ponowane jest w wysoką niszę w prezbiterium. Częściowo znisz-
czona w 1945, po wojnie odbudowana. 

W latach 1975-78 dobudowano wieżę-dzwonnicę według pro-
jektu architekta Arkadiusza Ławrowa - murowaną z kamienia, 
zwieńczoną wysmukłym trójkątnym szczytem, w  której zawie-
szono trzy dzwony. 

Elewację frontową tworzą dwie kamienne ściany flankujące 
wejście. Wnętrze jest wyłożone boazerią. Nad ołtarzem głównym 
znajduje się witraż przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego. 
W roku 1965 została erygowana tu parafia, która od roku 1992 
należy do diecezji warszawsko-praskiej (trzy pozostałe parafie 
wyszkowskie po północnej stronie Bugu należą do diecezji łom-
żyńskiej).

Dzieje wojenne

Rybienko Leśne ma połączenie z  Wyszkowem poprzez dwa 
mosty na Bugu: drogowy na ciągu ul. Warszawskiej oraz kolejo-
wy. Ten ostatni, wybudowany w roku 1897, ma burzliwą historię. 
W sierpniu 1920 r. kpt. Mikołaj Bołtuć dowodzący 31. pułkiem 
piechoty (późniejszy gen. brygady, który zginął pod Łomiankami 
we wrześniu 1939) brawurowym atakiem poprowadzonym przez 
most kolejowy wbrew rozkazom dowództwa opanował z marszu 
Wyszków. Most został zniszczony w  czasie II wojny światowej 
i po wojnie przez wiele lat pozostawał nieodbudowany. Pociągi 
z Warszawy dojeżdżały tylko do stacji Rybienko Leśne, skąd pa-
sażerów przewożono do Wyszkowa autobusami. 

W Rybienku Leśnym są dwa miejsca upamiętniające ofiary 
zbrodni wojennych. Jedno to pomnik upamiętniający siedmiu 
żołnierzy polskich wziętych do niewoli przez bolszewików, pod-

Zostało założone w roku 1922 wśród sosnowych borów w wyniku parcelacji terenu 
należącego do hr. Edmunda Skarżyńskiego (właściciela m.in. pałacu z XVIII w. w Rybienku 
Starym po przeciwnej stronie Bugu), jako „miasto-ogród” według koncepcji opracowanej 

przez Ebenezera Howarda i zrealizowanej w Anglii w końcu XIX w.

Zacisznie w Rybienku Leśnym

Jolanta Mieszało 
MODR Oddział Ostrołęka

fot. Archiwum w Willi HANECZKA
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danych okrutnym torturom i  zamordowanym przez czekistów 
(wśród nich był ppor. Antoni Wołowski wzięty do niewoli pod 
Radzyminem). Pomnik postawiony w  roku 1921 nad Bugiem, 
niemal dokładnie naprzeciwko pałacu, został w roku 1948 zde-
montowany, zniszczony i ostatecznie przywrócony w roku 1989. 
Drugie miejsce to znajdujący się w lesie (ok. 2 km od mostu i 200 m 
na wschód od szosy warszawskiej) pomnik oraz zbiorowe mogi-
ły 250 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców 29 maja 1943 r. 

Dzień wcześniej żandarmeria niemiecka zatrzymała pociąg jadą-
cy z Warszawy do Wyszkowa, wyprowadziła z niego wszystkich 
pasażerów i przewiozła do budynku żandarmerii przy ul. Zakole-
jowej oraz budynku sądu przy ul. Pułtuskiej, gdzie trzymani po-
nad dobę bez jedzenia i picia, byli poddawani przesłuchaniom. 
Następnego dnia przewiezieni do lasu musieli najpierw wykopać 
sobie groby, po czym zostali rozstrzelani. Tylko dwóm udało się 
zbiec, ale jeden z  nich został wkrótce pochwycony i  zmarł po 
trzech dniach tortur.

A co z przyrodą?

Rybienko Leśne jest zielonym osiedlem. Jednym z  unikato-
wych (w skali kraju) gatunków, które można tam zobaczyć jest 
sosna Banksa. Można też natknąć się na stare dęby, topole i klony.

***

Rybienko nie wróciło do swojej przedwojennej świetności. Na-
pływ nowych mieszkańców, również z pobliskiej Warszawy, miał 
miejsce na początku lat 90. poprzedniego stulecia. Ze względu 
na walory klimatyczne i widokowe latem odpoczywają tu warsza-
wiacy i nie tylko. Obecnie Rybienko jest dużym placem budowy 
– wznoszone są głównie domy mieszkalne. Do dyspozycji miesz-
kańców są trzy restauracje, dwa domy weselne i kort tenisowy. Na 
stałe mieszka w Rybienku kompozytor Janusz Koman. 

Zapraszam do odwiedzenia naszego zakątka. 

Źródła: 
1. „Zeszyty Wyszkowskie”
2. www.malgokwiat.pl

Rybienko to osiedle leżące na lewym 

(południowym) brzegu Bugu, w roku 1961 

włączone do Wyszkowa. Od południowego 

zachodu sąsiaduje z wsią Drogoszewo, a 

od wschodu ogranicza je linia kolejowa 

Tłuszcz-Wyszków-Ostrołęka (zbudowana w 

roku 1897), za którą znajduje się Rybienko 

Łochowskie i lasy stanowiące resztkę dawnej 

Puszczy Kamienieckiej. 

Ballada o Rybienku Leśnym

Zza mgły pamięci nieśmiało się wynurza

Miejscowość leśna miła nieduża

Balsamem sosny pachnąca, zdrowa, wytworna 

Do osiedlenia zachęcająca

Na letni wypoczynek wyborna

Ongiś w Rybienku lesie skautki mityng miały

Wówczas prezydentowi Mościckiemu 

Sosny i harcerki zasalutowały

Teraz rybienkowskie sosny przerzedzone, stoją smutne

Ich ostatnie losy były zbyt okrutne.

Nie tylko żołnierze nad Bugiem padli

Sosny w dużej mierze z nimi cierpiały

Z dobrych czasów nieliczne ślady w Rybienku przetrwały

Przed wojną leśne wille osobistości pobudowały

Mieszkał tutaj i generał ten ogniem trawionej „Bellony”

Dwururkę z fasonem nabijał pan łowczy rządowy.

H. Regulska 
(nauczycielka i mieszkanka Rybienka Leśnego)
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Interesującą ocenę powstania zawiera odczyt marszałka Pił-
sudskiego wygłoszony 20 stycznia  1924 r. Nazwał Powstanie 
Styczniowe 1863 r. „wielkim cudem Rządu Narodowego”. Nie 
była to przesada, zważywszy ogrom pracy jaką wykonała władza 
powstańcza. Począwszy od spraw wielkich: dyplomacji, pobo-
ru podatków (nawet od urzędników rosyjskich), tajnej poczty, 

prasy, po regulację „drobnych zjawisk życiowych”. Policja naro-
dowa śledziła rosyjskie biura i  więzienia. Na prowincji działała 
sieć ostrzegania przed ruchami wojsk carskich. Karała przypadki 
bandytyzmu. Na wniosek obywateli, w  tym Rosjan, zapewniała 
im bezpieczeństwo i odzyskiwała skradzione mienie. Bywało, że 
gdy odbywała się kaźń powstańca, do mieszkańców docierało 
polecenie Rządu Narodowego: „Wy tam być musicie, śmiałymi 
oczami patrzcie w oczy skazańcowi”, i byli.

Wymagało to pracy rzeszy ludzi, co w warunkach 
konspiracji nie było łatwe. W nieustannie patrolowa-
nej Warszawie, po zmierzchu nie wolno było wycho-
dzić z domu bez latarki oświetlającej twarz, by stojący 
w ciemności szpicle mogli rozpoznawać idących. Wy-
magało to jedności i przywództwa, ale tych nie było. 

Wszystkie stronnictwa walczyły o władzę

Aleksander Wielopolski, naczelnik rządu Króle-
stwa Polskiego, przeciwnik walki zbrojnej, zdaniem 
Piłsudskiego „miał dumę i godność narodu”. Skutecz-
nie zmniejszał wpływy rosyjskie wymieniając ludzi 
pozostałych po Mikołaju Romanowie i  Paskiewiczu. 
Zwiększył liczbę szkół elementarnych i  średnich. 
Utworzył w Warszawie Szkołę Główną (uniwersytet). 
Przywrócił Radę Stanu Królestwa Polskiego, uporząd-
kował administrację. Jego zasługą było także wpro-
wadzenie oczynszowania chłopów i równouprawnie-
nia Żydów. W  Petersburgu, na publicznej audiencji 
u cara, demonstrował polskość. Z drugiej strony po-
gardzał społeczeństwem i przeciwnikami polityczny-
mi. W stosunku do rodaków używał w nadmiarze siły. 
Był w  kraju znienawidzony, tak przez Polaków, jak 
i Rosjan.

„Czerwoni” - inicjatorzy powstania, to radykalna 
młodzież. Mieli ścisłe kontakty z rosyjskimi rewolu-
cjonistami i  marksistami. Chcieli powstania i  prze-
prowadzenia głębokich reform społecznych. Próbo-
wali wciągnąć chłopów do walki, dlatego obiecywali 
im uwłaszczenie bez odszkodowania. „Czerwoni” po-
mijali „Białych”. Zygmunt Padlewski, dowódca wo-
jewództwa płockiego, współpracował z  działającą 
w  Królestwie Polskim rosyjską organizacją rewolu-
cyjną „Ziemia i Wola”. Nie uznawał Stronnictwa „Bia-
łych” za Polaków. Niektórzy z  czerwonych gardzili 
społeczeństwem. Przykład Dionizy Czachowski - bli-

tekst i zdjęcie: dr hab. Roman Lusawa 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Powstanie Styczniowe - pierwszy cud nad Wisłą

Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodu polskiego przeciw Imperium 
Rosyjskiemu. Ogłoszone przez Tymczasowy Rząd Narodowy 22 stycznia 1863 r., trwało do jesieni 

1864 r. Zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. 

Krzyż we wsi Jastrzębie - Mroczki postawiony przez wyruszających do powstania
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ski krewny Chopina, dowód-
ca, który kilkakroć osłonił 
oddziały Langiewicza, na-
stępnie jako naczelnik wo-
jewództwa sandomierskiego 
walczył bohatersko i  boha-
tersko poległ, ale traktował 
batem ludzi, u których doko-
nywał rekwizycji.

Nielegalnie działające 
Stronnictwo „Białych” zło-
żone było z  ziemian, finan-
sjery i  inteligencji miejskiej 
- grup mogących najsilniej 
ucierpieć w  przypadku woj-
ny. „Czerwonych” uważało 
za „smarkaczy i  głupców”. 
Nie chciało powstania. Dą-
żenia „Białych” był zbliżone 
do działań Wielopolskie-
go, ale ten jednak odrzucał 
współpracę ze spiskowcami. 

Podziały między zwykły-
mi ludźmi były tak wielkie, że żarliwe spory wybuchały nawet 
w knajpach. Kościół był rozdarty. 23 stycznia 1863 r. ksiądz Sta-
nisław Brzóska poprowadził atak na Łuków, ale w  tym samym 
czasie w okolicach Białej Podlaskiej, ok. 60 km od Łukowa, księża 
odmawiali spowiedzi idącym do walki.

Józef Piłsudski o Rządzie Narodowym

Rząd Narodowy był też wewnętrznie skłócony. Ignacy Chmie-
leński kilkakrotnie próbował go obalać. Działo się tak, bo wśród 
jego członków „nie było wielkich, którzy samą wielkością własną 

zdobywają autorytet” i mogą pociągnąć za sobą naród lub choć-
by skupić wokół siebie własne stronnictwo. Nie mógł nim być 
dwudziestotrzyletni Stefan Bobrowski (wuj Josepha Conrada) - 
zginął w  sprowokowanym pojedynku na pistolety. Nie mógł to 
być Ludwik Mierosławski, który na emigracji sam siebie kreował 
na jedynego przedstawiciela narodu. Głosił on, że Polska nie bę-
dzie wolna, dopóki nie zawiśnie ostatni ksiądz. Nie miał szans na 
zjednoczenie narodu. Mógł co najwyżej wywołać wojnę domową. 

Powstanie Styczniowe było największym polskim powsta-

niem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej,  

w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddzia-

ły powstania przewinęło się około 200 000 ludzi. Pomimo 

klęski przyczyniło się do odzyskania niepodległości w roku 

1918 i odbudowy państwowości.

Mianowany dyktatorem, dłużej jechał do Polski, niż w niej wal-
czył. Ustąpił po dwóch porażkach w niewielkich starciach, czym 
ugruntował opinię o sobie wyrażającą się w określeniu „generał-
-klęska”. Marian Langiewicz, podzielający poglądy Mierosław-
skiego w  sprawie duchowieństwa, sam ogłosił się dyktatorem. 
Tydzień później pobity, załamał się i uszedł. Romuald Traugutt 
- trzydziestosiedmioletni emeryt armii carskiej, doświadczony 
żołnierz, mąż wnuczki brata Tadeusza Kościuszki przewyższał 
poprzedników. Jednak również nie miał wielkości, jakiej naród 

oczekuje od wodza. Osiem miesięcy wahał się, 
czy wziąć władzę.

Umiejętność samoorganizowania się społe-
czeństwa polskiego

Skąd zatem wielkie sukcesy Rządu Narodowe-
go? Marszałek Józef Piłsudski stwierdza, że spra-
wił to „cud pieczątki” rządowej, „zbiorowy trud 
ludzi stojących poza pieczęcią”. Tam, gdzie ona 
docierała, ludzie wiedzieli co i  jak mają robić. 
Był to wynikiem przedziwnej umiejętności sa-
moorganizowania się społeczeństwa polskiego. 
Umiejętność ta objawiła się następnie w  roku 
1918 za sprawą legionowego orzełka, w  latach 
1939-45 dzięki kotwicy utworzonej z  liter P 
i W oraz po roku 1991, gdy „rządziła” litera N 
zakończona biało czerwoną flagą. Nigdzie w Eu-

ropie nie powtórzono tego fenomenu, choć próbowano. Byłoby 
rzeczą wielką, by umiejętność ta w nas przetrwała.

Źródło: Odczyt Józefa Piłsudskiego pt. „Rok 1863” wydało Wydawnictwo Ignis na-
kład 25 egzemplarzy rok wydania 1924.

Aleksander Sochaczewski, Branka Polaków do armii rosyjskiej  
w 1863 (źródło: Wikimedia Commons)
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Zdrowie

Miód ten pojawił się na rynku wraz z wysiewaniem w Polsce fa-
celii błękitnej - rośliny wykorzystywanej jako międzyplon ścierni-
skowy, z przeznaczeniem na przeoranie, mulcz lub paszę. Facelia 
przybyła do nas z Kalifornii. Jest rośliną jednoroczną, o pięknych 
fioletowo-niebieskich kwiatach, bardzo chętnie odwiedzanych 
przez pszczoły. Obsiane nią pole wygląda efektownie i przypomina 
nieco pola obsiane lawendą, z tym, że lawenda rośnie w rzędach, 
a facelia zajmuje całą powierzchnię. Ze względu na urodę kwiatów 
coraz częściej wysiewana jest też jako roślina ozdobna, ale wygląda 
dobrze tylko na większych zagonach, liczących przynajmniej 100 
m2. Ostatnio siana jest również na nasiona, czyli w plonie głów-
nym, bo jej uprawa ma coraz więcej zwolenników. 

Na popularność facelii wpływa też i to, że najlepiej plonuje na 
glebach zaliczanych do kompleksów żytniego bardzo dobrego 
i dobrego. Na lepszej glebie często przedłuża wegetację i ma ten-
dencję do odmładzania się. 

Na naszym rynku jest siedem odmian - wszystkie mają małe 
wymagania glebowe i są dość odporne na suszę. Różnią się wyso-
kością, terminem kwitnienia i dojrzewania. Bardzo rzadko pora-
żają je patogeny i nie wpływa to na wielkość plonu. 

W sprzyjających warunkach facelia zakwita po około 6  tygo-
dniach od zasiewu i kwitnie 4-5 tygodni, a wtedy masowo z  jej 
nektaru masowo korzystają pszczoły. 

Idealna roślina dla pszczół

Aby pszczelarz zyskał miód faceliowy, musi mieć w pobliżu pa-
sieki kilka hektarów obsianych tą rośliną. Jeżeli jest rolnikiem nie 
ma z tym problemu, bo może facelię wysiać sam. A jeżeli nie jest, 
musi swoje ule wywieźć i ustawić możliwie blisko pola obsianego 
tą rośliną i zazwyczaj tak bywa. Pozostawienie uli na polu odda-
lonym od zabudowań jest jednak ryzykowne i może zakończyć 
się zniszczeniem rodzin pszczelich, a nawet skradzeniem uli. Ale 
ryzyko popłaca, bo - jeżeli tylko pogoda będzie sprzyjała - zy-
skiem będzie doskonały miód o niebanalnym smaku i znacznych 
walorach zdrowotnych. 

A pszczoły bardzo lubią kwiaty facelii i odwiedzają je przez cały 
dzień, czasem pracując na nich jeszcze po zachodzie słońca. Naj-
mocniej są jednak oblegane w godzinach 11.00-16.00, a najwięcej 
jest ich około godz. 15.00 (wtedy na 1m2 powierzchni można na-
liczyć nawet 38 pszczół). 

Do tego wydajność miodowa facelii jest duża i na dobrych gle-
bach wynosi 300-400 kg miodu/ha. Może jednak się zmieniać, 
w zależności od rodzaju gleby, nawożenia i warunków atmosfe-

rycznych podczas kwitnienia. Ponieważ na 1 m2 uprawy pracuje 
średnio 30 pszczół, z 1 ha plantacji mogą one wyprodukować 300 
do nawet 1100 kg miodu. 

Właściwości miodu faceliowego  

Miód z facelii ma kolor jasnozielony lub biały i ładny zapach. Jak 
inne miody zawiera mnóstwo cennych dla zdrowia składników. 
Znajdziemy w nim enzymy pochodzące z gruczołów ślinowych 
owadów, a  także olejki eteryczne i  substancje o właściwościach 
antybakteryjnych. Tak jak inne miody jest bogatym źródłem wi-
tamin A, C oraz z grupy B i minerałów: fosforu, potasu, wapnia 
magnezu i żelaza. Wzmacnia układ odpornościowy i przyspie-
sza zwalczanie infekcji górnych dróg oddechowych (łagodzi 
kaszel i ból gardła, udrażnia drogi oddechowe). Pomaga zwalczać 
astmę oskrzelową. A co jest w nim wyjątkowego?

Wyjątkową właściwością miodu faceliowego jest niwelowanie 
szkodliwego wpływu używek na organizm: alkoholu, papiero-
sów, kawy i mocnej herbaty. Wyraźnie poprawia działanie ukła-
dów pokarmowego i trawiennego - wzmacnia pracę wątroby, 
chroni przed wrzodami żołądka i dwunastnicy, likwiduje kło-
poty z woreczkiem żółciowym. Zawarte w nim witaminy z gru-
py B regulują układ nerwowy: zmniejszają stres, poprawiają 
pamięć i  koncentrację, ułatwiają zasypianie. Miód faceliowy 
jest też polecany w  profilaktyce chorób serca - obniża poziom 
złego cholesterolu, chroni przed zawałem i udarem. Wspoma-
ga również leczenie niewydolności mięśnia sercowego i regene-
ruje organizm po dużym wysiłku fizycznym lub intelektualnym. 

Jak go wykorzystać? 

Ze względu na delikatny smak miód faceliowy jest doskonałym do-
datkiem do wielu potraw: jako składnik naleśników, racuchów i do-
datek do owsianki czy płatków śniadaniowych. Można nim polewać 
owocowe i warzywne sałatki. Świetnie zastępuje cukier, ale nie można 
nim słodzić herbaty, gdy woda ma temperaturę powyżej 35oC. 

Zmieszany z goździkami leczy infekcje jamy ustnej i uśmierza 
ból zębów i dziąseł. Połączony z imbirem usuwa bóle żołądka. 
Można go też wykorzystać jako składnik naturalnej maseczki 
odświeżającej skórę twarzy i łagodzącej zmarszczki - wystarczy 
połączyć miód z jogurtem naturalnym lub oliwą z oliwek. 

Królewski miód faceliowy jest smaczny i zdrowy. Korzystajmy 
z jego właściwości.

Miód faceliowy, zwany królewskim, jest jednym z najmniej znanych miodów odmianowych.  
A szkoda, bo ma oryginalny zapach, jest lekko kwaskowaty i bardzo smakuje dzieciom. Ale 
jego największą zaletą są właściwości lecznicze: nie tylko doskonale wzmacnia odporność  

i chroni przed infekcjami, ale leczy układ pokarmowy i sercowo-naczyniowy oraz likwiduje 
objawy astmy oskrzelowej. Lecz to nie wszystko… 

Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Królewski miód faceliowy
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Zieleń wokół nas

Ale w jaki sposób można uzyskać grupę krzewów nie kupując 
kolejnych sadzonek? 

Można to osiągnąć rozmnażając nasze hortensje poprzez uko-
rzenienie ubiegłorocznych pędów. I  tak trzeba je przecież ściąć 
zimą, ponieważ w tym roku już nie zakwitną. Jak wiadomo, hor-
tensja bukietowa kwitnie wyłącznie na pędach wiosennych, czyli 
tych, które wyrastają na gałązkach wiosną. 

Cięcia zazwyczaj dokonuje się wczesnym latem (w czerwcu) 
lub z początkiem zimy i przechowuje zrazy do wiosny, ale jest to 
kłopotliwe. Lepiej pozyskać je w lutym, czyli już wkrótce, ukorze-
nić w doniczkach i wiosną wysadzić w ogrodzie. 

Jak to zrobić?

Po prostu wycinamy ubiegłoroczne pędy, pozostawiając na 
nich tylko jedną zdrową parę pąków.  Takie cięcie nie tylko za-
pewnia dobre kwitnienie latem, ale i stymuluje rośliny do inten-
sywnego wzrostu. Przy okazji usuwamy wszystkie słabe (cienkie) 
pędy i te, które są splątane. Dodajmy, że podobnie postępujemy 
z hortensją piłkowaną (Hydrangea serrata) oraz dębolistną (Hy-
drangea quercifolia). 

Następnie ze zdrewniałych pędów wycinamy zrazy o długości 
10-15 cm, które owijamy najpierw w  wilgotną szmatkę, a  po-
tem jeszcze w  folię, aby nie wyschły. 
Przetrzymujemy je w chłodnym po-
mieszczeniu, w temperaturze 0-1oC. 
Późną wiosną umieszczamy w  wil-
gotnej ziemi i przenosimy do ciepłe-
go i jasnego pomieszczenia, ale osła-
niamy przed bezpośrednim słońcem 
(można je przechowywać w tunelu fo-
liowym, gdzie wysiewamy nowalijki). 
Kiedy się rozwiną, przesadzamy je do 
większych doniczek i już mamy własne 
sadzonki hortensji. Za darmo.

Rozmnażanie przez odkłady

Jak już wspomniałem, powyższy spo-
sób rozmnażania hortensji bukietowej 
będziemy mogli zastosować już niedłu-
go - w  lutym. Natomiast z  początkiem 

marca, ale jeszcze przed cięciem pędów, możemy zastosować 
jeszcze inny sposób rozmnażania - przez odkłady. W  tym celu 
powinniśmy wybrać najdłuższe pędy krzewu, rosnące jak najbli-
żej ziemi, i przycisnąć do gruntu. W tym miejscu, gdzie stykają 
się z podłożem kopiemy małe dołki, umieszczamy w nich pędy 
i przysypujemy ziemią. Ponieważ deszcz może wypłukać ziemię 
i uwolnić pędy, dobrze jest obciążyć je kamieniem, albo krótkim 
kawałkiem wygiętego w  łuk drutu, który wbijamy w  podłoże. 
Resztę pędów ścinamy. Kiedy odkłady wypuszczą liście i się uko-
rzenią, wykopujemy je ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych 
korzeni i odcinamy od macierzystego krzewu. Sadzimy je w dość 
dużych doniczkach, aby wytworzyły duże korzenie. Po roku mo-
żemy młodą hortensję bukietową posadzić w gruncie, najlepiej 
w pobliżu innych hortensji i czekamy aż zakwitnie. 

***
 

Za kilka tygodni będzie luty - czas robienia sadzonek. Wy-
korzystajmy go jak najlepiej i przygotujmy ich jak najwięcej. 
Posadzone w dużej grupie przyniosą nam satysfakcję i zapewnią 
uznanie gości odwiedzających nasz ogród.

Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) jest wyjątkowo piękną rośliną i - na szczęście - coraz 
częściej spotykaną w naszych ogrodach. Ponieważ jej sadzonki są dość drogie, wiele osób kupuje 

tylko jedną, dwie i na tym poprzestaje. Szkoda, bo dwa krzaczki z pewnością ucieszą oko, ale 
nie zaprezentują się wystarczająco okazale - nie staną się efektownym centrum naszego ogrodu. 

Hortensja bukietowa najlepiej prezentuje się w grupach. 

Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Posadźmy w ogrodzie piękną hortensję
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Formularz zamówienia miesięcznika „WIEŚ MAZOWIECKA” 

WYDAWCA: MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
 

Do wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną  
na: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl 

lub na adres:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce,  

        ul. Kazimierzowska 21; 08-110 Siedlce  

Okres trwania prenumeraty 
 

Cena  
z VAT 

Ilość 
zamawianych 
egzemplarzy 

Wartość 
zamówienia 

w zł 
Prenumerata na cały 2020 rok (11 wydań) 38,50 zł   
Prenumerata na I półrocze 2020 roku (6 wydań) 21,00 zł   
Prenumerata na II półrocze 2020 roku (5 wydań) 17,50 zł   
Prenumerata na I kwartał 2020 roku (3 wydania) 10,50 zł   
Prenumerata na II kwartał 2020 roku (3 wydania) 10,50 zł   
Prenumerata na III kwartał 2020 roku (2 wydania)   7,00 zł   
Prenumerata na IV kwartał 2020 roku (3 wydania) 10,50 zł   
Wysyłka 1 egz. miesięcznika z Redakcji „Wsi Mazowieckiej” wg aktualnej opłaty pocztowej – 
4,00 zł (koszt rocznej wysyłki wynosi 44,00 zł).  
W przypadku zmiany opłaty pocztowej przez Pocztę Polską - koszt wysyłki ulegnie zmianie, o czym 
poinformujemy Państwa na łamach miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.  
Wysyłka z Redakcji - TAK/ NIE (Niepotrzebne skreślić) 
DANE DO FAKTURY: 
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
Adres …………………………………………………………………………………………………………..... 
NIP ……………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie……………………………………………………………….... 
tel. …………………… fax ……...................... e-mail …………………………………... 
ADRES WYSYŁKOWY: (wypełnij, jeśli adres jest inny niż podany wyżej)  
Imię i nazwisko albo nazwa firmy lub instytucji................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Adres ……………………………………………………………………………..…………………………….. 
Telefon kontaktowy lub e-mail…………………………………………………………………………………. 

Należność za prenumeratę Zamawiający ureguluje przelewem na konto Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie 100% wpłaty na konto Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego: 89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 z dopiskiem „prenumerata Wsi Mazowieckiej 2020”. 
 
Wypełniając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do realizacji zamówienia zgodnie  
z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( zwanej potocznie RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). 
 
 

Informacja dla prenumeratora 
1. Administratorem Danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 225716100, e-mail: 
sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl., tel. 22 571 61 41 lub listownie na adres Administratora Danych. 
2. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane równy jest okresowi trwania prenumeraty oraz 5 lat po zakończeniu dostarczania prenumeraty, licząc od stycznia następnego roku w związku  
z rozliczeniem prenumeraty. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji niniejszej prenumeraty miesięcznika „Wieś Mazowiecka” i jej rozliczenia; 
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji zamówienia, dostarczenia i rozliczenia prenumeraty. Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane 
innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa, w zakresie i celu realizacji postanowień niniejszej umowy, oraz w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, 
wysyłek zamówionych miesięczników, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej. 
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie 
pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
5. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. MODR Warszawa nie przekazuje Państwa danych poza obszar EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 
 
 
 

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

Miejscowość, data        Podpis i pieczęć zamawiającego  

Bądź z nami - dowiedz się więcej
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Kącik dla dzieci

Krzyżówka nr 1Krzyżówka nr 1
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
20 stycznia 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 1".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10 - CO KRAJ TO OBYCZAJ.
Nagrody książkowe wylosowała: Katarzyna Wysocka, gm. Strzegowo

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 10 - SOCHA TO DAWNE DREWNIANE 
NARZĘDZIE ROLNICZE STOSOWANE DO ORKI.
Nagrody książkowe wylosował: Helena Frejnik, Kuczbork

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
20 stycznia 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 1".

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

Rebus 1

PYTANIA:
1. Pan Hilary znalazł je na własnym nosie
2. Można na niej usiąść w parku
3. Siostra mamy

4. Mama babci
5. Wkładany przez głowę lub rozpinany
6. Na szlaku niejedna czeka wędrowca
7. Budynek mieszkalny
8. Czarna wisi w klasie
9. Córka babci to twoja …
10. Opowiadana dziecku na dobranoc
11. Chroni szyję przed zimnem
12. Kozaki, pepegi lub sandały
13. W lecie krótka w zimie długa
14. Leśny rudzielec

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

Krzyżówka „Nr 1” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
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PYTANIA: 

1. Pan Hilary znalazł je na własnym nosie. 
2. Można na niej usiąść w parku. 
3. Siostra mamy. 
4. Mama babci. 
5. Wkładany przez głowę lub rozpinany. 
6. Na szlaku niejedna czeka wędrowca. 
7. Budynek mieszkalny. 
8. Czarna wisi w klasie. 
9. Córka babci to twoja ……. 
10. Opowiadana dziecku na dobranoc. 
11. Chroni szyję przed zimnem. 
12. Kozaki, pepegi lub sandały. 
13. W lecie krótka w zimie długa. 
14. Leśny rudzielec. 

 

Przysłowie – styczeń 2020:  „Mięta ma wspaniały smak i zapach oraz właściwości lecznicze”  

 

           
P=M  K  Y  B=N   O=A  N           Ć  C      KA=ACH 

                                                               
 

                              
B        P=W   SZ=Ś   CZ=CI          K=W      MI=L              Z 

                                                   
 



Wieś Mazowiecka, styczeń 2020
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