
mazowieckamazowiecka
Nr 2 (231) luty 2020 r. Nr 2 (231) luty 2020 r. 

Oddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, SiedlceOddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, Siedlce

Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa RolniczegoMiesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegow
ie
ś

w
ie
ś

ISSN 1507 - 4714

CE
NA

 3,
50

 Z
Ł 

(W
 T

YM
 8%

 V
AT

)

W
yd

aw
an

a 
od

 k
w

ie
tn

ia
 1

99
9 

ww
w.

m
od

r.m
az

ow
sz

e.
pl



Wieś Mazowiecka, luty 2020

Od redakcji

W numerze

Środowisko
Tworzywa sztuczne - wpływ 
na środowisko i zdrowie ludzi 3

Z Oddziału Bielice
Granda - nowa polska odmiana wiśni 4
Pszczele dobroci - propolis  5
Krwawnik pospolity  6
X Jubileuszowe Targi Sadownictwa 
i Warzywnictwa  7

Z Oddziału Ostrołęka
Program regeneracji gleb 
poprzez wapnowanie 8
Jakość gleb i ich ochrona  9
Bydło szkockie - Highland Cattle  10

Z Oddziału Płock
Zanieczyszczenie środowiska substancjami
ropopochodnymi 12

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Małgorzata Wyszomirska, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Jadwiga Przedpełska, Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny: Wojciech Asiński, tel. 22 571 61 43; e-mail: wojciech.asiński@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 42, 25 640 09 43
Skład i łamanie: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 43
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Wojciech Asiński   
Nakład: 3900 egz. 
Druk: TopDruk Sp. z o.o., spółka komandytowa - Łomża
Numer zamknięto: 24 stycznia 2020 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 42; e-mail: andrzej.dmowski@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.

C
E

R
T Y F I K

A
T

J

A
K O Ś

C
I

ISO 9001:2015

Nawadnianie upraw 
- przepisy prawne  14
Informacje lokalne z regionu płockiego  16

Ekologia
Segregacja odpadów 17

Zdrowie
Zalety żywności ekologicznej 18
Kochajmy zioła!  19

Przyroda
Dzięcioł w drzewo stuka 20

Z Oddziału Poświętne
Jak uprawiać słonecznik na kwiaty? 22
Stara umiejętność - nowe hobby  24
Gastronomia współtworzy wartość 
żywności rodzimej  26

Kulinaria
Przepisy na karnawał 27

Z Oddziału Radom
Dzika róża, czerwona bomba 
witaminowa  28

Z Oddziału Siedlce
Nowe odmiany cebuli 
do produkcji towarowej 30
Premie dla młodych rolników - warunki
przyznawania pomocy  32
Wyjątkowy miód manuka?  33
Kobieta z pasją  36

Innowacje
Wsparcie na innowacje 34

Kącik dla dzieci 
Krzyżówka nr 2 38
Rebus 2  38

Reklamy umieszczono na stronie 39



Wieś Mazowiecka, luty 2020

Środowisko

3

Słowo „plastik” pochodzi od greckiego „plastikos” i oznacza „na-
dający się do formowania”. Tworzywa sztuczne są plastyczne i ła-
two można wytworzyć z nich produkty o szerokim zastosowaniu 
w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i medycynie. Ich niezwykłą 
zaletą jest lekkość i łatwość transportu, dzięki czemu są powszech-
nie stosowane jako opakowania różnych wyrobów oraz żywności. 

Szkodliwość tworzyw sztucznych w środowisku

Powszechność zastosowania tworzyw sztucznych stała się global-
nym problemem ochrony środowiska, ponieważ stale rośnie ilość 
wykonanych z nich odpadów, zwłaszcza, że nie wszystkie nadają 
się do recyklingu (przetworzenia). Tworzywa sztuczne charaktery-
zują się znaczną trwałością i zwykle nie ulegają rozkładowi, lub ich 
rozkład (biodegradacja ) może trwać nawet setki lat. Pozostawione 
na otwartej przestrzeni pod wpływem czynników atmosferycznych 
(słońca, zróżnicowanej temperatury, opadów i wiatru), podlegają 
rozpadowi na mniejsze elementy. Uwolnione cząstki tworzyw ła-
two kumulują się w glebie i zbiornikach wodnych. 

Tworzywa wprowadzone do otoczenia stanowią duże zagro-
żenie dla dziko występujących zwierząt żyjących w  środowisku 
wodnym (m.in. ryb, skorupiaków) oraz lądowym (m.in. ptaków, 
drobnych ssaków), gdyż mogą być przyczyną ich kalectwa (za-
plątania, złamań) lub śmierci (np. w wyniku spożycia drobnych 
cząstek tworzyw z pokarmem).

Wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie ludzi

Stały się też składnikiem codziennej diety ludzkiej - co zresztą po-
twierdzają nieliczne badania naukowe. Wyparły naturalne materiały, 
takie jak szkło czy papier i są powszechnie stosowane w przemyśle 
rolno-spożywczym do pakowania żywności. Stanowią zagrożenie 
dla zdrowia w przypadku spożycia ryb, owoców morza i soli mor-
skiej, zawierających cząstki mikroplastiku zjedzonego wcześniej 
przez te organizmy. Drugim istotnym źródłem plastiku w naszej 
diecie są opakowania żywności wykonane z  tworzyw sztucznych. 
Z  takich opakowań mogą wydzielać się mikrocząstki plastiku 
- nieobojętne dla zdrowia. Niestety, aktualna wiedza dotycząca 
wpływu tworzyw na organizm ludzki jest bardzo ograniczona, co 
nie oznacza, że są one bezpieczne. Konsumenci dokonujący zaku-
pów produktów żywnościowych nie mają jednak żadnej możliwości 
wyboru opakowań innych niż te z  tworzyw sztucznych, gdyż całe 
linie produkcyjne przetwórni żywności ukierunkowane są na opa-
kowania jednorazowe wykonane z tych materiałów.

Tworzywa sztuczne mogą zawierać związek o nazwie bisfe-

nol, który jest niebezpieczny dla zdrowia i może zakłócać dzia-
łanie hormonów.

Rodzaje tworzyw i bezpieczeństwo ich stosowania

Opakowania z tworzyw sztucznych muszą być odpowiednio 
oznakowane - zwykle na spodzie produktu. Symbolem ozna-
czenia jest trójkąt z cyfrą w środku, lub literowy skrót nazwy 
tworzywa. Poznajmy symbole oznaczeń tworzyw dopuszczo-
nych do kontaktu z żywnością:
PET (01): oznaczenie najczęściej stosowne do pakowania wody 
pitnej, napojów, olejów oraz produktów stałych (makarony, kasze, 
owoce suszone). Opakowania z tego tworzywa nie są całkowicie bez-
pieczne dla zdrowia, gdyż mogą zawierać ksenoestrogeny, tj. żeński 
hormon estrogen. Częste spożycie produktów z tym składnikiem 
może zwiększać ryzyko otyłości, cukrzycy i nowotworów. 
HDPE (02): tworzywo podlega recyklingowi i  jest uważane za 
najbardziej bezpieczne dla zdrowia ludzkiego obok tworzywa 
PP (05). Jest ono stosowane do pakowania produktów mlecznych 
(jogurt, kefir, mleko). 
PVC (03), inaczej polichlorek winylu: jest powszechnie stoso-
wane w budownictwie (rury, okleiny, okna, drzwi, izolacje prze-
wodów), w medycynie (strzykawki, cewniki i inne) lub jako folia 
do pakowania żywności. Tworzywo nie jest uznawane za bez-
pieczne, ponieważ może wydzielać toksyczne związki podczas 
spalania lub ogrzewania. 
LDPE (04): jest stosowane do produkcji folii o rożnym przezna-
czeniu (budownictwo, rolnictwo) oraz pakowania żywności (to-
rebki foliowe, worki). Tworzywo uznawane jest za bezpieczne. 
PP (05): stosowane do przechowywania produktów spożywczych 
oraz artykułów budowlanych (izolacje przewodów elektrycznych, 
rur). Uznawane jest za bezpieczne do stosowania i może pod-
legać recyklingowi. 
PS (06), polistyren lub styropian: jest stosowne jako materiał 
izolacyjny w budownictwie oraz w produkcji tacek i opakowań 
produktów żywnościowych. Uznawane jest za materiał niebez-
pieczny, ponieważ może kumulować się w tkance tłuszczowej, 
a wysokie jego stężenie może oddziaływać na układ nerwowy. 
Poza tym styropian jest trudnym materiałem do recyklingu, ła-
two kruszy się na małe granulki, szybko przemieszcza z wiatrem 
i może być spożyty przez zwierzęta. 

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

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,22346080,plastik-jest-
-wszedzie-w-wodzie-piwie-i-jak-dowodza-najnowsze.html

Tworzywa sztuczne powstają w procesach chemicznych (polimeryzacji i polikondensacji) 
z produktów naturalnych: celulozy, węgla i ropy naftowej. Pierwsze tworzywo sztuczne 

zostało wynalezione przez amerykańskiego chemika Leo Hendrika Baekelanda w roku 1907  
i nadano mu nazwę pochodzącą od nazwiska wynalazcy - „bakelit”. 

Tworzywa sztuczne - wpływ na  
środowisko i zdrowie ludzi

!
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W Polsce uprawia się wiśnie na dużą 
skalę i  znajdujemy się w  gronie naj-
większych producentów tych drzew 
owocowych. Obecnie najpopular-
niejszą odmianą jest Łutówka, któ-
rej udział w  uprawie wynosi 85-90%. 
Udział w  uprawie odmiany następnej 
– Nefris - to już tylko 3-5%. To spra-
wia, że okres podaży wiśni na rynku 
jest stosunkowo krótki i wynosi 3-4 ty-
godnie. Dlatego producenci poszukują 
wciąż odmian dostosowanych do na-
szych warunków klimatycznych, które 
przedłużyłyby podaż owoców i wyda-
wałyby wczesne, atrakcyjne owoce de-
serowe. 

W Instytucie Ogrodnictwa w Skier-
niewicach wyhodowano Grandę - 
nową odmianę wiśni o wczesnej porze 
dojrzewania owoców.

Jakie cechy ma nowa odmiana?

Granda pochodzi ze skrzyżowania 
rosyjskiej odmiany Granatnaja i  wę-
gierskiej Panda. Badania potwierdziły, 
że jest to wartościowa wczesna odmia-
na, o dobrym plonowaniu i smaku. Jej 
drzewa rosną średnio silnie, tworząc 
zwartą koronę. Kwitną 2-4 dni przed 
Łutówką. W okres owocowania wcho-
dzą w 2-3 roku po posadzeniu. Owo-
cują regularnie i dość obficie. Pędy są 
średniej grubości, dość krótkie i  nie 
ogałacają się tak silnie, jak odmiany 
Łutówka. 

W prowadzonych doświadczeniach, 
w  pierwszych latach po posadzeniu, 
drzewa owocowały podobnie lub nawet 
lepiej niż odmiany Debreczeni, BÖtter-
mÖ, ale słabiej niż Łutówki. W szóstym 
roku po posadzeniu z jednego drzewa 
odmiany Granda zebrano 5  kg wi-
śni, co w przeliczeniu na 1 ha daje 9 t 
owoców. Odmianą zapylającą w  tym 
doświadczeniu była odmiana Nefris. 
Badania wskazują, że odmiana Gran-
da może być też przydatna do zbioru 
kombajnowego. 

Jakie są owoce? 

Są średniej wielkości, nieco większe 
niż Łutówki, okrągłe i  atrakcyj-

ne w  wyglądzie. Nadają się do 
bezpośredniego spożycia i  do 
przetwórstwa. Skórka ma kolor 
ciemnowiśniowy, sok ciemnopur-
purowy, a miąższ ciemnoczerwony 
- jest smaczny. Szypułka łatwo 
odchodzi od owocu. Dojrzałość 
zbiorczą osiągają w ostatnim tygo-
dniu czerwca, około trzy tygodnie 
przed odmianą Łutówka. Granda 
dobrze owocuje w  obecności od-
mian Nefris, Lucyna i Wanda.

Podatność na choroby

Obserwacje wskazują, że przy 
standardowej ochronie nie docho-
dzi do porażenia drzew i owoców 
przez choroby. Jednak w  warun-
kach sprzyjających infekcjom 
zaobserwowano, że owoce mogą 
być atakowane przez raka bak-
teryjnego. Dlatego wskazana jest 
ochrona przeciwko tej chorobie 
- zarówno wiosną w okresie kwit-
nienia drzew, jak i jesienią w cza-
sie opadania liści.

Podsumujmy

Granda to odmiana przeznaczo-
na do uprawy zarówno w sadach, 
jak i w uprawie amatorskiej. Plen-
nością ustępuje odmianie Łutów-
ka, ale ze względu na słaby wzrost 
drzew można ją sadzić gęściej  
i  w ten sposób uzyskać wyższy 
plon. Dużym jej atutem jest jej 
wczesność wydawania owoców 
oraz ich atrakcyjny smak. 

***

Trwają badania rejestrowe tej 
odmiany w  COBORU. Szkółka-
rze zainteresowani w przyszłości 
jej uprawą mogą kontaktować 
się w  tej sprawie z  Instytutem 
Ogrodnictwa. 

Źródło: Sad Nowoczesny, 2019 r.

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

GrandaGranda  - nowa polska odmiana wiśni - nowa polska odmiana wiśni

Właściwy wybór odmiany wiśni 

jest gwarancją powodzenia 

w jej uprawie. Wybierając 

odmianę szczególną uwagę 

powinniśmy zwracać na 

odporność drzew na mróz, 

choroby, siłę wzrostu, plenność 

oraz termin dojrzewania 

owoców i ich smak. 
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Propolis (kit pszczeli) to produkt wytwarzany przez pszczoły 
ze składników zbieranych z  roślin. Składa się z kitu pszczelego 
i balsamu pyłkowego wytwarzanego w organizmach pszczół z 
pyłku kwiatowego. Propolis jest gęstą i lepką żywicą o charak-
terystycznym zapachu. W zależności od rejonu występowania 
pszczół a zatem i roślin, z których zbierają surowiec - propolis 
może mieć rożną barwę: pomarańczową, czerwoną, szarą, ciem-
nozieloną, brunatną lub czarną. W zależności od temperatury ma 
inną postać. Poniżej 15oC - jest twardy i kruchy, powyżej 36o C 
- miękki i plastyczny, a powyżej 90oC - topnieje. Pszczoły uży-
wają propolisu jako lepiszcza, którym zaklejają wszelkie szpary 
gniazda. Jest dla nich materiałem uszczelniającym oraz dezyn-
fekującym. 

Propolis ma liczne właściwości lecznicze, dlatego znalazł sze-
rokie zastosowanie w medycynie. Preparaty z jego udziałem to 
jedne z tych środków leczniczych i terapeutycznych, które warto 
mieć pod ręką i stosować niezależnie od pory roku. Propolis jest 
znakomity nie tylko na nękające nas jesienią i zimą choroby dróg 
oddechowych. To surowiec pomocny przy wielu dolegliwościach 
i stanach chorobowych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych. Wyróżnia się intensywnym działaniem wspomagającym i 
profilaktycznym.

Właściwości lecznicze propolisu

Do najcenniejszych walorów propolisu, z których chętnie 
czerpie medycyna, należy działanie przeciwdrobnoustrojowe. 
Podatne na jego właściwości są przede wszystkim paciorkowce, 
gronkowce, patogenne grzyby drożdżoidalne czy grzyby powo-
dujące grzybicę skóry, włosów i  paznokci. Istotne jest również 
przeciwwirusowe działanie propolisu, skuteczne wobec wi-
rusów grypy, zapalenia opon mózgowych polio oraz wirusa 
opryszczki. Propolis wykorzystywany jest również w 
ginekologii do leczenia stanów grzybiczych pochwy 
oraz nadżerek szyjki macicy. Może być wy-
korzystywany w leczeniu zakrzepów. Wpły-
wa korzystnie na układ krążenia - wzmaga 
czynność skurczową serca, uszczelnia 
naczynia krwionośne 
i obniża ciśnienie 
krwi przy nad-
ciśnieniu tętni-
czym. Propolisu 
używa się tak-
że w leczeniu 

chorób skóry. Kremy, szampony i mydła z propolisem świetnie 
sprawdzają się w pielęgnacji skóry tłustej, na której łatwo tworzą 
się stany zapalne, wypryski czy też łupież. 

Profilaktyka i leczenie nowotworów 

W propolisie znajdują się związki chemiczne, które hamują 
rozpoczęty proces tworzenia się guza nowotworowego i za-
pobiegają powstawaniu nowotworu. Typową cechą komórek 
nowotworowych jest to, że są nieśmiertelne - same nie ulegają 
apoptozie. Zatem leczenie skupia się na tym, aby tę śmierć ko-
mórkową wywołać, a taką zdolność posiada propolis.

Propolis jako alergen

Mimo szeregu korzystnych właściwości propolisu trzeba pa-
miętać, że jest on silnym alergenem, a właściwie mieszaniną 
wielu alergenów. W związku z tym, niektóre osoby mogą być 
na niego uczulone. Dla osób, które nie mają skłonności alergicz-
nych, propolis jest cennym źródłem zdrowia i urody. 

Na rynku można kupić preparaty z udziałem propolisu stoso-
wane na różne schorzenia:
 Nalewkę propolisową - stosowaną profilaktycznie oraz w cho-
robach układu oddechowego i do nacierania skóry dotkniętej 
stanami zapalnymi.
 Pastylki do ssania - o działaniu ochronnym, łagodzące ból gar-
dła, bakteriostatyczne.
 Maść propolisową - leczącą zmiany skórne, łagodzącą stany 
zapalne dziąseł, leczącą nadżerki, owrzodzenia, odleżyny.
 Czopki propolisowe - do łagodzenia zmian i uszkodzeń błony 
śluzowej, przeciwko zakażeniom grzybiczym, na hemoroidy.
 Kosmetyki z dodatkiem propolisu - nawilżające skórę, działa-
jące bakteriostatycznie i bakteriobójczo, regenerujące naskórek.

 Krople - terapia stanów zapalnych górnych dróg odde-
chowych, oczyszczające wątrobę, zabijające bakterie. 

Źródła:
1.Szeleszczuk Ł. i in., Propolis-panaceum prosto z 

Ula, Farmakoterapia,2013 23, 6-7, 32-39
2.Cichocki J,,Propolis bez tajemnic, PODR 

w Lubaniu, 2017
3. https://bartnik.pl/propoli-
skitpszczeli/

Monika Michnowska
MODR Oddział Bielice

Pszcze le  dobroc i  -  propol is
O tym, jak dobry dla naszego zdrowia jest miód, chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. 
Ale oprócz miodu pszczoły wytwarzają jeszcze inne dobroci, o których często zapominamy, 

choć są równie wartościowe.
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Krwawnik - jego potoczne nazwy to tysiąclist, stolist, krwawni-
ca, renisz, krzewnik. Jest pospolitą rośliną leczniczą, której pełno na 
zaniedbanych pastwiskach, łąkach, przydrożach, miedzach. Często 
występuje na działkach, w  ogrodach, na skrajach lasów i  przy le-
śnych drogach. Zaliczany jest do roślin ruderalnych, ponieważ rośnie 
w miejscach opuszczonych. 

Nie ma dużych wymagań, dobrze rośnie na piaszczystych i su-
chych glebach. Lubi dużo słońca. W cieniu rośliny tworzą małe 
kwiatostany, o mniej intensywnym aromacie i są wybujałe. 

Krwawnik to roślina wieloletnia, bardzo trwała, ale podczas 
bezśnieżnych i mroźnych zim może wymarzać. Wyrasta do wyso-
kości 40-80 cm. Ma podwójnie pierzastosieczne liście, wygląda-

jące jak postrzępione. Kwiaty są zebrane w kwiatostan w postaci 
koszyczka, a drobne koszyczki kwiatowe tworzą spłaszczone duże 
kwiatostany. Pojawiają się na roślinach od czerwca do późnej je-
sieni i zazwyczaj są koloru szarobiałego lub białego, ale czasami 
zdarzają się rośliny o kwiatach białawych z lekko różowym odcie-
niem. Krwawnik wydziela miłą balsamiczną woń.

Jak zbierać? 

Lecznicze są u krwawnika zarówno kwiaty, jak i ziele (głównie 
części pędów). Kwiaty ścina się sekatorem lub nożem w miejscu 
pojawiania się liści. Ziele zbiera się ścinając je na wysokości około 
30 cm od ziemi, usuwając przy tym zdrewniałe i pożółknięte czę-
ści oraz uschnięte liście. 

Surowiec zbieramy od czerwca do jesieni, ale należy mieć na uwa-
dze, że najwartościowszy materiał pozyskujemy w pełni lata przy du-
żej ilości słońca. Zebrany surowiec suszymy w miejscu zadaszonym 
i przewiewnym, gdzie temperatura nie przekracza 35oC. Następnie 
kwiaty lub ziele wiążemy w małe pęczki. Zaraz po wysuszeniu suro-
wiec należy rozkruszyć i umieścić w szczelnych, suchych i czystych 
pojemnikach. Prawidłowo wysuszony i przechowywany krwawnik 
ma gorzko-cierpki smak i może nam służyć 3-4 lata.

Skąd biorą się jego lecznicze właściwości?

Krwawnik jest źródłem cennego olejku lotnego, którego naj-
wartościowszymi składnikami są chamazulen, borneol, cyneol, 
kariofylen i kamfora. Stwierdzono też występowanie cennych fla-
wonoidów oraz magnezu, wapnia i cynku.

Zastosowanie w medycynie

Jest popularnym lekiem o  działaniu przeciwzapalnym dzięki 
składnikowi olejku lotnego o nazwie chamazulen. Polecany w sta-
nach zapalnych żołądka, dwunastnicy, dróg moczowych, jelit, ne-
rek, dróg żółciowych, pęcherza oraz narządów rodnych u kobiet. 

Roślina ta wykazuje skuteczne działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Łagodzi bóle głowy spowodowane napięciem 
przedmiesiączkowym lub nerwowym oraz objawy towarzyszące tor-
bielom i mięśniakom narządów rodnych u kobiet. Leki z krwaw-
nika są dobrodziejstwem przy zbyt skąpym wydzielaniu żółci 
(działanie żółciotwórcze). Często zalecane w stanach nieżytowych 
żołądka, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy jako środek 
przeciwzapalny i  gojący wrzody. Usuwa wzdęcia i niestrawności, 
uczucie pełności w  żołądku, kwaśnie odbijanie, zgagę. Pomaga 
w  przesuwaniu składników pokarmowych w  jelitach i  wpływa 
wiatropędnie. Stosowany jest zewnętrznie jako środek gojący i prze-
ciwzapalny. Odwar lub napar z krwawnika w postaci nasiadówek 
stosowany jest w leczeniu hemoroidów. Surowce z tej rośliny wcho-
dzą w skład mieszanek ziołowych zalecanych w leczeniu miażdżycy. 
Powszechnie zalecany jest w kuracji przeciwtrądzikowej, poza tym 
pobudza proces przemiany materii i pomaga usunąć z organizmu 
szkodliwe metabolity. Odwaru lub naparu z krwawnika używa się 
do płukania w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. 

Bardzo rzadko odradza się stosowania krwawnika w  leczeniu. 
Najczęściej dotyczy to osób uczulonych na rośliny z rodziny astro-
watych Asteraceae. Bardzo rzadko wywołuje wysypkę na skórze.

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

Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

K r waw n i k  pospol it y
Nasze łąki, pastwiska, miedze i ugory to prawdziwa skarbnica najwartościowszych leków, 

które przynoszą ulgę w różnych chorobach. Mijają lata, nawet wieki, a krwawnik ciągle 
cieszy się popularnością w medycynie i kosmetyce. Poznajmy jego właściwości.

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
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Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
- podczas otwarcia imprezy podkreślił: „Targi to miejsce rozmów 
o sukcesach, a  także o problemach tej jednej z najważniejszych 
branż produkcji żywności w Polsce. Trudno sobie wyobrazić die-
tę współczesnego człowieka bez owoców i warzyw, zarówno świe-
żych, jak i tych przetworzonych”.

***
W tym roku trzy firmy otrzymały statuetkę im. profesora 

Szczepana A.Pieniążka, ale również nagrodę pieniężną w wyso-
kości 2000 złotych oraz prawo do wykorzystywania wizerunku 
nagrody bez ograniczeń przez rok na wszelkich materiałach re-
klamowych i marketingowych.

Bardzo ważne dla producentów, jak też doradców, były konfe-
rencje branżowe, takie jak:
• VI Sadownicze Forum Ekonomiczne
• Perspektywiczne gatunki w ogrodnictwie - konferencja sadownicza

• VII konferencja truskawkowa 
• Konferencja o uprawach pod osłonami
• Konferencja warzywa polowe
• Ekologia w ogrodnictwie - czy to się opłaca?

***
Poświęcono wiele uwagi warunkom klimatycznym w  Polsce 

i występującym coraz częściej anomaliom pogodowym, które po-
ważnie zagrażają produkcji ogrodniczej i warzywniczej. Wystaw-
cy prezentujący systemy nawadniające, siatki przeciwgradowe, 
uprawy pod osłonami czy w tunelach, to już standard na takich 
wystawach. Rolnicy sprawdzali „własnoręcznie” wytrzymałość 
konstrukcji tunelowych, mając doświadczenie z roku ubiegłego, 
co siły natury mogą spowodować.

***
Suche lata przyczyniły się do powstania programu nawadnia-

nia i poszerzyły ofertę dotyczącą kopania studni głębinowych, ich 
właściwej lokalizacji, jak i systemów nawadniających. Nietrudno 
było zauważyć okazały napis „Szukanie wody pod studnie”. Pre-
zentowano metodę pomiaru geoelektrycznego oraz tomografię 
elektrooporową. Brak opadów w roku 2019 oraz śniegu tej zimy, 
zmuszają do szukania skutecznych rozwiązań. Prezentacje takich 
metod przedstawiła jedna z firm.

Precyzyjny monitoring wilgotności gleby i zarządzanie proce-
sami nawadniania - to propozycja wielu firm. Hasło ”Wody nie 
mamy za dużo” dominowało na stoiskach wystawienniczych.

Wśród firm należy wyróżnić Bird Contro, która w profesjonal-
ny sposób prezentowała system biosonicznego płoszenia ptactwa.

Można było także chwilę poświęcić na relaks. Zorganizowano, 
m.in. mini turniej piłkarski. Derby Sochaczewa rozegrali ucznio-
wie popularnego „Ogrodnika” (ZS RCKU). Wynik nie był remi-
sowy, jak na derby przystało, lecz 10:7. Mecz komentował na bie-
żąco Bożydar Iwanow.

X Jubileuszowe Targi Sadownictwa i  Warzywnictwa zostały 
objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Dogodna lokalizacja, prosty i  szybki dojazd z  centrum War-
szawy to atuty nie do pominięcia. Organizatorzy zapewnili także 
bezpłatny dojazd specjalną linią autobusową z dworca Warszawa 
Zachodnia. 

Udana dekada to dobry prognostyk na kolejne lata.

Krzysztof Szumski
MODR Oddział Bielice

X Jubileuszowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa
Już po raz dziesiąty wystawcy z branży sadowniczej i warzywnej zaprezentowali swoją 

ofertę: sprzęt, urządzenia i maszyny usprawniające produkcję, odmiany roślin i technologie 
uprawy. To był największy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin. Dwudniowa 

impreza - 15 i 16 stycznia 2020 roku w Nadarzynie - zgromadziła 400 wystawców.

Prezentacja różnych systemów monitorowania owadów
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Zgodnie z  wcześniejszymi zapowie-
dziami Ministra Środowiska i  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej przyjął Program 
priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie”. Jego celem programu 
jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb 
zakwaszonych w  wyniku oddziaływania 
czynników antropogenicznych. Planuje się 
regenerację gleb na powierzchni  co naj-
mniej 250 tys. ha. Program realizowany 
będzie do końca 2023 roku.

Dla kogo ten program?

Beneficjentem końcowym są posiadacze 
użytków rolnych o  powierzchni nieprze-
kraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podle-
gać będzie regeneracja gleb o odczynie pH 
mniejszym lub równym 5,5.

Dofinansowaniem wapnowania zajmą się 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej korzystające ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, udzielanych 
w ramach pomocy de minimis na realizację 
przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości 
środowiska - co zostanie potwierdzone opi-
nią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).

Co należy wiedzieć? 

Badanie odczynu gleby należy wykonać 
raz na 4  lata, a  próbkę pobiera się z  po-
wierzchni nie większej niż 4 ha.

Dofinansowanie działań regeneracyj-
nych dla danej działki ewidencyjnej będzie 
udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzię-
cia wynosić będzie odpowiednio:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwa-
szającego (CaO oraz CaO+MgO) dla go-
spodarstw o powierzchni nie przekracza-
jącej 25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego składnika odkwasza-
jącego (CaO oraz  CaO+MgO) dla gospo-

darstw o  powierzchni powyżej 25 ha, ale 
nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
• do 100 zł/t czystego składnika odkwasza-
jącego (CaO oraz  CaO+MgO) dla gospo-
darstw o  powierzchni powyżej 50 ha, ale 
nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w  ilości 
poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO 
wskazanego w  zaleceniach nawozowych, 
dofinansowanie zostanie naliczone pro-
porcjonalnie do zawartości czystego 
składnika. Zakupiona ilość nawozu po-
wyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie 
zostanie dofinansowana.

Koszty kwalifikowalne 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać 
się będą koszty zakupu:
• wapna nawozowego odpowiadającego 
typom wapna nawozowego określone-
go w  załączniku nr 6  do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 8 września 2010 r. 
w  sprawie sposobu pakowania nawozów 
mineralnych, umieszczania informacji 
o  składnikach nawozowych na tych opa-
kowaniach, sposobu badania nawozów 
mineralnych oraz typów wapna nawozo-
wego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
• środka wapnującego, o  którym mowa 
w  przepisach rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 13 października 2003 r. w sprawie 
nawozów, z  wyłączeniem kosztów trans-
portu i rozsiewania. 

Okres kwalifikowalności kosztów: od 
1.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Uważajmy co kupujemy!

Ważne jest umieszczenie na fakturze in-
formacji o  typie i  odmianie zakupionego 
wapna nawozowego lub środków wapnują-
cych oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Oto przykładowa informacja na fak-
turze przy zakupie wapna nawozowego, 
odpowiadającego typom wapna nawozo-
wego, określonym w  załączniku nr 6  do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki: 
Wapno nawozowe typ: z  przerobu skał 
wapiennych, odmiana 04, minimalna 
zawartość CaO 50%.

Oto przykładowa informacja na fak-

turze przy zakupie środka wapnującego, 
odpowiadającego typom środków wap-
nujących, o  których mowa w  przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Par-
lamentu Europejskiego i  Rady: G.1. Wa-
pień naturalny, typ: wapień - standardo-
wy oraz zawartość CaO % deklarowana 
przez producenta środka wapnującego.

Wnioski będzie można składać we wła-
ściwych Okręgowych Stacjach Chemicz-
no-Rolniczych, gdzie każdy uprawniony 
uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu. 
Niekompletne lub negatywnie zweryfiko-
wane nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe terminy, tryb składania 
i  rozpatrywania wniosków określone 
zostaną w  ogłoszeniu o  naborze, które 
zamieszczone zostanie na stronie in-
ternetowej właściwego Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej.

***

UWAGA: Doradcy MODR udzielają nie-
odpłatnie informacji jak uzyskać dopłaty 
oraz wypełniają wnioski o dofinansowanie 
w ramach płatnie świadczonych usług.
Należy pamiętać o  dołączeniu do składa-
nego wniosku następujących dokumentów: 
1. Opinii OSChR („Zalecana dawka CaO 
lub CaO+MgO”), wydanej na podstawie 
badania odczynu (pH) gleby.
2. Opłaconej faktury za wapno nawozo-
we lub środki wapnujące, która zawiera 
informację o  typie i odmianie wapna na-
wozowego lub środka wapnującego oraz 
zawartość CaO lub CaO+MgO (fakturę 
dostarcza do OSChR producent rolny).
3. Dokumentów dotyczących pomocy de 
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (decyzje i oświadczenia).
4. Oświadczenia RODO dla OSCHR.
5. Ewentualnych dodatkowych informacji 
przedstawionych przez wnioskodawcę.

Źródła:
1. www.gov.pl
2. www.schr.gov.pl
3. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wspar-
cie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Zada-
nia „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie”.

Andrzej Rosa 
MODR Oddział Ostrołęka

Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie
1 sierpnia 2019 roku ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu 

priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
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Jakość gleby to jej zdolność do funkcjonowania w obrębie na-
turalnych lub przekształconych rolniczo ekosystemów. Wpływa 
ona na produktywność roślinną i zwierzęcą, polepsza jakość wód 
i powietrza oraz zapewnia nam zdrowie, a środowisku równowagę. 

Z punktu widzenia produkcji rolniczej warunki przyrod-
nicze w Polsce są o 30-40% gorsze niż w pozostałych krajach 
Europy Zachodniej, gdyż dominują u nas gleby słabej jakości. 
Dlatego, aby utrzymać lub zwiększyć ich żyzność, powinniśmy 
bardziej o tę żyzność dbać. Każdy rolnik powinien przeciwdzia-
łać pogarszaniu się żyzności gleby, gdyż jest ona warsztatem jego 
pracy. Dobra jakość gleb decyduje o wielkości i jakości plonów, 
przez co wpływa na wynik ekonomiczny gospodarstwa. 

Prawidłowe następstwo roślin…

… powinno stwarzać jak najlepsze warunki do plonowania, przy 
jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie zawartości próch-
nicy w glebie. Jeśli zmianowanie będzie zaplanowane na kilka lat, 
dla konkretnych pól gospodarstwa, będziemy mówili o właściwie 
dobranym płodozmianie - kluczowym elemencie agrotechniki. 

Postępująca specjalizacja produkcji doprowadziła do zawęże-
nia płodozmianów do dwóch roślin, np.: pszenicy i kukurydzy, 
a  nawet do uprawy zbóż po sobie. W  takim wypadku wzrasta 
zużycie przemysłowych środków produkcji, m.in. nawozów, co 
powoduje obniżenie żyzności gleb na skutek ubytku próchnicy 
i zmniejszenia ich biologicznej aktywności oraz nasilenie erozji. 
Ponieważ zawartość próchnicy maleje, należy tak organizować 
produkcję roślinną, aby dopływ substancji organicznej do gleby 
był większy niż jej ubytek. Dodatni bilans materii organicznej 
świadczy o  prowadzeniu poprawnego gospodarowania. Należy 
więc dążyć do poszerzania asortymentu uprawianych roślin. 

Na glebach lekkich…

… w skład płodozmianu powinno wchodzić co najmniej 3 ga-
tunki roślin, a na glebach cięższych 4-5 gatunków. Zmianowanie 
powinno być tak ułożone, aby rośliny o dużych wymaganiach co 
do uprawy i nawożenia były wysiewane w pierwszej kolejności. 
Na przykład okopowe pozostawiają dobre stanowisko pod rośli-
ny następcze i są dobrym przedplonem dla zbóż. 

Rośliny motylkowate i  ich mieszanki z  trawami są dobry-
mi przedplonami pod każdą roślinę, gdyż nie tylko wzbogacają 
glebę w substancję organiczną, ale wiążą też azot symbiotyczny 
z  atmosfery. Dosyć głęboki system korzeniowy motylkowatych 
umożliwia przemieszczanie składników pokarmowych z  głęb-
szych warstw gleby w warstwy wyższe. Niestety, w ostatnich la-
tach ich udział w strukturze zasiewów znacznie się zmniejszył. 

Jeżeli w płodozmianie występują rośliny kłosowe, to najlepsze 
miejsce należy przeznaczyć na pszenicę, a następnie na jęczmień, 
żyto i owies. Najlepszym wyjściem jest przeplatanie roślin zbożo-
wych z niezbożowymi. Natomiast jeśli w danym gospodarstwie 
uprawiane są jedynie zboża, to po zbożach ozimych powinny być 
wysiewane zboża jare - wtedy można zaplanować poplon, który 
po przyoraniu wzbogaci glebę w materię organiczną. 

Przy planowaniu następstwa roślin należy dążyć, aby częstotli-
wość uprawy danego gatunku na tym samym polu odbywała się 
w możliwie jak najdłuższym odstępstwie czasowym.

Rolnik ma bardzo duży wpływ na odpowiednie zmianowanie 
roślin, co może doprowadzić do wzbogacenia albo zubożenia gle-
by w materię organiczną. W miarę możliwości uprawa poszczegól-
nych gatunków powinna następować po dobrych przedplonach

Gleba jest tworem żywym…

…z bardzo skomplikowanym systemem pokarmowym – żyje 
w niej ogromna ilość organizmów biorących udział w wielu pro-
cesach, chociażby przemianach związków zawierających azot, wę-
giel, siarkę oraz ogólnym obiegu materii i pierwiastków w przy-
rodzie. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale jedna drobna 
grudka gleby może być miejscem życia miliardów organizmów, 
a największa ich ilość znajduje się w wierzchniej warstwie próch-
nicznej ze względu na jej zasobność. Można ją nazwać gigantycz-
ną fabryką przetwarzającą substancje organiczne, takie jak słoma 
czy liście, w pokarm dla roślin. Od gleby uzależnione jest życie 
na Ziemi i ostatecznie byt człowieka, stąd też wymaga szczegól-
nej ochrony. Dlatego niezbędna jest odpowiednia wiedza na te-
mat gospodarowania ziemią, używania nawozów organicznych 
i mineralnych, która pozwoli na bardziej świadome stosowanie 
technologii. Odpowiednie gospodarowanie zasobami glebowymi 
coraz częściej zmusza nas do uwzględnia aspektu ekologicznego, 
czyli wnikliwego poznania praw przyrody i umiejętnego dostoso-
wania się do nich.

Źródła:
1. S. Gruszczyński „Zmiany w środowisku glebowym”
2. M. Hafner „Ochrona Środowiska 1993
3. J. Janus., J. Taszakowski „Przestrzenne zróżnicowanie jakości gleb powiatu 
Dąbrowskiego” 2014
4. M. Jakubus „Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian 
urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania”
5. J. Rusnak „Jak poprawić jakość gleby?”
6. Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Joanna Strzelecka „Wpływ mate-
rii organicznej na jakość gleb użytkowanych rolniczo”.
7. S. Krasowicz, W. Oleszek, J. Horabik, R. Dębicki, J. Jankowiak, T. Stuczyński, J. 
Jadczyszyn „Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski”
8. J. Paluszek „Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych Polski”
9. R. Dębicki, P. Skłodowski „The role of soil functioning of ecosystems”

Emilia Danielska
MODR Oddział Ostrołęka

Jakość gleb i ich ochrona
Gleba jest podstawowym i nieodnawialnym elementem środowiska przyrodniczego. Jej 

właściwości decydują o przydatności rolniczej i właśnie z tego względu muszą być dobrze 
poznane i na bieżąco monitorowane. Jest też jednym z najważniejszych czynników 

wpływających na poziom plonów, a więc i na dochodowość produkcji rolniczej.
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Rasa ta rozmnażała się wyłącznie meto-
dą doboru naturalnego i do dziś nie stosuje 
się praktycznie inseminacji. Bydło szkockie 
charakteryzuje się niepowtarzalnym wy-
glądem, a  jego znakiem rozpoznawczym 
jest bujna i długa sierść o zróżnicowanym 
ubarwieniu - brązowym, żółtym, jasnobrą-
zowym, ciemnobrązowym, czerwonym, 
czarnym, czerwonobrunatnym, ale zdarza 
się również umaszczenie białe lub szare.

Początkowo wyróżniano dwie odmiany: 
mniejszą i  zazwyczaj czarno umaszczoną Ky-
loe, która występowała na wyspach północnej 
Szkocji i  większą, o  czerwonawym umasz-
czeniu, utrzymywaną w  rejonach górzystych. 
Z upływem czasu różnice między nimi uległy 
zatarciu i zrezygnowano z wyróżniania odmian.

Z wychowem nie ma problemów

W porównaniu z  innymi rasami bydło 
szkockie nie osiąga spektakularnych parame-
trów. Dorosła krowa ma do 105 cm w kłębie 
i waży około 450 kg, byk mierzy około 120 
cm, a jego waga to 650 kg. Małe cielęta, bez-
pośrednio po wycieleniu, ważą około 25 kg. 

Krowy tej rasy dożywają 18 lat, choć spotyka 
się osobniki starsze. Długowieczny charakter 
bydło zawdzięcza doskonałym warunkom 
fizycznym oraz niezwykłej odporności na 
temperaturę, choroby i  infekcje. Krowy ła-
two się zacielają, a podczas porodów nie ma 
problemów ze względu na szeroką miednicę 
samic i wielkość młodych. Cielęta po urodze-
niu ważą 25-29 kg. Krowy cielą się na pastwi-
sku, bez pomocy hodowcy.

Bydło rasy Highland Cattle, doskonale 
asymiluje się w  gospodarstwach rolnych. 
Jego odporność sprawia, że może być pozo-
stawiane na pastwisku przez cały rok. Nie 
potrzebuje też specjalnych zabudowań, ta-
kich jak obory. Wystarczy mu jedynie wiata 
chroniąca przed wiatrami. 

Znakomite walory mięsne 

Pomimo niepodważalnych walorów wi-
zualnych i  stosunkowo małych wymagań 
należy pamiętać, że rasa szkocka to przede 
wszystkim bydło mięsne. Wołowina ta 
uchodzi za niezwykle delikatną i  bardzo 
smaczną. Otłuszczenie zwierząt jest śla-
dowe, co w znacznym stopniu wpływa na 
wyjątkowe walory mięsa. Wynikają one 
z kilku podstawowych zalet: 
• budowa ciała i  brak grubych warstw 
tłuszczu; 
• bydło szkockie hodowane jest w gospodar-
stwach ekologicznych, a w żywieniu praktycz-
nie nie stosuje się pasz, ani konserwantów, 
dzięki czemu wołowina ma naturalny i  deli-
katny smak;

• mięso z krów tej rasy jest bardzo soczyste 
i marmurkowate; 
• brak tłuszczu to także brak cholestero-
lu, dzięki czemu mięso bydła szkockiego 
uchodzi za jedną z najzdrowszych odmian 
wołowiny, jaką można znaleźć w sklepach.

Czy hodowla rasy szkockiej jest trudna? 

Hodowla bydła szkockiego rozwija się 
w całej Europie, a od paru lat obserwujemy 
wzrost popularności tej rasy także w  Pol-
sce. Hodowcy zwracają przede wszystkim 
uwagę na to, że hodowla - w porównaniu 
do innych ras - nie wymaga dużych na-
kładów finansowych. Bydło szkockie, któ-
re przez cały rok może stacjonować pod 
gołym niebem, coraz częściej spotykamy 
w polskich gospodarstwach. 

Ograniczeniem w  prowadzeniu hodowli 
może być jednak cena zwierząt: za ciela-
ka tej rasy musimy zapłacić około tysiąca 
euro. Tym, co kusi hodowców jest jednak 
stosunkowo niedługi czas oczekiwania na 
rozród – krowa tej rasy jest gotowa do za-
płodnienia średnio około 15. miesiąca życia.

Do hodowli zachęcają także ceny żywca 
w  skupie i  to właśnie one najbardziej dzia-
łają na wyobraźnię polskich hodowców. Za 
kilogram żywca bydła szkockiego płaci się 
nawet dwa razy więcej niż przy sprzeda-
ży tradycyjnych ras. Wysoka cena skupu, 
w  połączeniu z  dużą odpornością bydła na 
choroby oraz doskonałym smakiem mięsa, 
stanowią tajemnicę popularności tej rasy 
na świecie. Dodatkowym plusem jest brak 
problemów z  żywieniem bydła szkockie-
go. Przede wszystkim preferuje ono słodkie 
odmiany traw. Z  uwagi na swój naturalny 
charakter, chętnie zjada także pędy drzew 
iglastych. W okresie niższych temperatur do-
karmia się je sianokiszonką. 

***
Wszystkie wymienione walory sprawiają, 

że coraz więcej gospodarstw ekologicznych 
w naszym kraju decyduje się na prowadze-
nie hodowli bydła szkockiego. Obecnie 
największym problemem jest jednak brak 
zapotrzebowania konsumentów i  sklepów 
na dobrej jakości wołowinę pochodzącą 
z gospodarstw ekologicznych.

Źródła : 
1. https://www.szkockiekrowy.pl/opis-rasy-highland
2. https://www.rynek-rolny.pl/artykul/szkockie-bydlo-
-gorskie-czyli-highland-opis-i-hodowla.html
3. https://zwierzetainformacje.pl/doplaty-do-hodowli-
-bydla-szkockiego/ 
4. https://zwierzetainformacje.pl/bydlo-szkockie/
5. http://www.outlandishobservations.com/2013/04/
friday-fun-facts-452013.html

Rasa bydła Highland 

Cattle uznawana jest za 

jedną z najstarszych ras 

w historii nowożytnej. 

Pierwsze wzmianki 

o niej można znaleźć 

w XII-wiecznych 

źródłach pisanych, 

a archeologiczne 

dowody jej istnienia 

pochodzą z VI wieku. 

Księgę zarodową 

tej rasy utworzono 

w roku 1885. Miejscem 

pochodzenie bydła jest 

północna i zachodnia 

Szkocja. 
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Związki ropopochodne pochodzą głównie z  paliw, olejów 
smarowych, gazów spalinowych i  smarów. Mogą również być 
uwalniane do środowiska w wyniku kolizji czy przeładunku oraz 
podczas wydobycia ropy naftowej. Charakteryzują się właściwo-
ściami neurotycznymi, hepatotoksycznymi, teratogennymi, kan-
cerogennymi, czy nawet mutagennymi. 

Substancje ropopochodne rozkładają się w  powierzchniowej 
warstwie gleby - ulegają biodegradacji. Jednak w przypadku braku 
odpowiednich mikroorganizmów mogą parować i  przedostawać 
się do atmosfery. W postaci opadów są transportowane do jezior 
i  rzek poprzez spływy powierzchniowe i  podziemne. Obecność 
związków ropopochodnych w wodach wpływa na smak oraz za-
pach wody, nawet przy bardzo małych stężeniach tych substancji. 
Jednym z  poważniejszych problemów związanym z  zanieczysz-
czeniem wód powierzchniowych jest ryzyko akumulacji tych 
związków w  rybach żyjących w  zanieczyszczonych zbiornikach 
wodnych. W wodzie substancje ropopochodne mogą występować 
w postaci rozpuszczonej lub w postaci emulsji czy zawiesiny. 

Skażenie gruntu

Użytkowanie takich produktów jak benzyna, olej napędowy, 
czy środki smarowe, może powodować skażenie gruntu. Substan-
cje ropopochodne zniekształcają fizyczne, chemiczne i biologicz-
ne właściwości gleby. 

Źródła zanieczyszczenia gleby można podzielić na dwie grupy: 
miejsca o znanej lokalizacji, które stwarzają ryzyko długotrwałego za-
nieczyszczenia oraz awarie losowe powodujące krótkotrwałe i zazwy-
czaj jednokrotne skażenie terenu. Do pierwszej grupy można zakwali-
fikować między innymi zakłady przemysłowe wytwarzające produkty 
ropopochodne, stacje paliw, ale również miejsca użytkowania pojaz-
dów silnikowych, np. gospodarstwa rolne. Awarie losowe są przypad-
kami nagłymi i przypadkowymi. Do tej grupy można zaliczyć próby 
kradzieży paliwa z cystern, klęski żywiołowe lub konflikty zbrojne.

Skażenie powietrza

Oddzielnym, bardzo złożonym zagadnieniem, jest zanieczysz-

Magdalena Kowalewska
MODR Oddział Płock

Jednym z niebezpieczniejszych zanieczyszczeń przedostających się do środowiska są substancje 
ropopochodne i produkty ich spalania. Źródła występowania zanieczyszczeń koncentrują się 
zazwyczaj w pobliżu stacji paliw, zakładów przetwarzających ropę naftową, rurociągów, baz 

magazynowych, terenów przemysłowych i poprzemysłowych, lotnisk i torowisk.

Zanieczyszczenie środowiska Zanieczyszczenie środowiska 
substancjami ropopochodnymisubstancjami ropopochodnymi
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czenie powietrza, głównie produktami spalania substancji ropo-
pochodnych. Źródłem jego zanieczyszczeń są emisje ze źródeł 
komunalno-bytowych, komunikacji (transportu), dużych za-
kładów przemysłowych i  energetycznego spalania paliw. Skutki 
zdrowotne ponoszone na skutek przebywania w zanieczyszczo-
nym powietrzu dotyczą przede wszystkim układów oddechowe-
go oraz sercowo-naczyniowego, są także pośrednią przyczyną 
obniżenia średniej długości życia.

Bardzo niebezpiecznym zanieczyszczeniem powietrza jest pył 
zawieszony, który ze względu na swój rozmiar może przebywać 
w powietrzu w stanie zawieszonym przez bardzo długi czas. Cha-
rakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami. Jego głównym źró-
dłem jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzew-
czych węgla niskiej jakości i wszelkiego rodzaju śmieci (głównie 
tworzyw sztucznych) oraz ruch drogowy, szczególnie z pojazdów 
z silnikami zasilanymi olejem napędowym. Pył osiada na ścian-
kach pęcherzyków płucnych, utrudnia wymianę gazową, powo-
duje podrażnienie naskórka i  śluzówki oraz wywołuje choroby 
alergiczne, astmę, a nawet nowotwory płuc.

Szkodliwy ozon

Ozon - odmiana alotropowa tlenu, w  górnej warstwie atmosfery 
(stratosferze) absorbuje prawie całkowicie niezwykle szkodliwe dla 
organizmów żywych promieniowanie nadfioletowe UV. Natomiast 
w dolnej warstwie atmosfery (troposferze) jest on zanieczyszczeniem 
powietrza. Podwyższone stężenie ozonu w powietrzu może prowadzić 
do reakcji zapalnych oczu czy chorób dróg oddechowych, w tym 
nasilenia objawów astmy oraz zmniejszenia wydolności płuc. Orga-
nizm broni się przed przedostającym się do płuc ozonem i zmniejsza 
ilość wdychanego tlenu, co w konsekwencji może powodować nasile-
nie chorób układu krążenia. Ozon może powodować senność, bóle 
głowy i znużenie oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ten znajdu-
jący się przy powierzchni ziemi jest zanieczyszczeniem wtórnym i po-
wstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu (obecnych, 
np. w spalinach silników wysokoprężnych) i lotnych związków orga-
nicznych w atmosferze. Najwyższe stężenia ozonu przy powierzchni 
występują wiosną i latem, ponieważ jego powstawaniu sprzyjają sło-
neczna pogoda i wysoka temperatura powietrza. 

***

W Polsce zanieczyszczenia środowiska, w tym substancjami ro-
popochodnymi, są monitorowane w ramach Państwowego Moni-
toringu Środowiska (PMŚ). Główne działania polegają na pozyski-
waniu, gromadzeniu, analizowaniu i upowszechnianiu informacji 
o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących 
stan poszczególnych elementów środowiska. Zgodnie z przepisem 
ustawowym (art.26 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska) bada-
nia stanu środowiska są i będą realizowane w oparciu o strukturę 
podsystemów monitoringu: jakości powietrza, jakości wód, jako-
ści gleby i ziemi, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych oraz 
promieniowania jonizującego. 

Celem monitoringu jakości wód jest dostarczenie wiedzy ko-
niecznej do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz 
ochrony ich przed zanieczyszczeniem. Takie działania pozwolą na 
zapewnienie ochrony przed eutrofizacją spowodowaną wpływem 
źródeł bytowo-komunalnych i  rolniczych oraz przed zanieczysz-
czeniami przemysłowymi, w tym substancjami ropopochodnymi. 

Źródła: 
1. Liberek O., Kajkowski D., Grabowski P. i  in. (2018): Metodyka oznaczania za-
wartości węglowodorów w wodach powierzchniowych, Badania i rozwój młodych 
naukowców w Polsce, cz. III, Poznań 
2. Różański H., Włodkówic D. (2002): Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropo-
pochodnych na środowisko przyrodnicze, Wszechświat. Pismo przyrodnicze 7-9.
3. Zanieczyszczenie powietrza, https://airly.eu/pl/wszystko-co-powinienes-wie-
dziec-o-zanieczyszczeniu-powietrza
4. Judy-Rezler K., Toczek B. (2016) Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy 
o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa
5. Stan jakości powietrza (2018), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Warszawie 
6. Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycz-
nym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komuni-
kacyjnych http://ipis.pan.pl/dokumenty/pis/64pl.pdf 
7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, PROGRAM PAŃSTWOWEGO MO-
NITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2016 - 2020, http://www.gios.gov.pl/images/
dokumenty/pms/pms/PPMS_2016-2020.pdf
8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Ozon - dobry i zły, http://www.gios.gov.
pl/pl/aktualnosci/344-ozon-dobry-i-zly
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Zgodnie z  nimi do nawadniania upraw możemy korzystać 
z wód powierzchownych i podziemnych. Ustawa kładzie jednak 
nacisk na te pierwsze, ponieważ wody podziemne przeznaczone 
są głównie do pozyskiwania wody pitnej. Oczywiście jeśli rolnik 
nie ma możliwości korzystania z wód powierzchownych, może 
korzystać z podziemnych znajdujących się w gruncie, którego jest 
właścicielem. 

Korzystanie z wód bez opłat 

Czerpanie wody może być kwalifikowane jako zwykłe korzystanie 
z wód, lub jako usługa wodna. Zwykłe korzystanie z wód polega na 
poborze ich na własnym gruncie, na potrzeby własnego gospodar-
stwa domowego lub rolnego, w  ilości średniorocznie nieprzekra-
czającej 5m3 na dobę. Ten sposób korzystania nie wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Ale już pobór na potrzeby działalności 
gospodarczej jest usługą wodną wymagającą uzyskania pozwolenia 
i uiszczania stosownych opłat. Czyli pobór wód na potrzeby własne-
go gospodarstwa, który przekroczy średniorocznie 5m3 na dobę 
lub pobór wód na potrzeby działalności gospodarczej łączy się 
z zapłatą za usługi wodne. Pocieszające jest, że limit 5 m3 liczony jest 
średniorocznie, czyli rolnik w okresie wegetacji może pobierać powy-
żej 5m3, o ile poza tym okresem pobór będzie niższy i średniorocznie 
nie zostanie przekroczone 5m3 na dobę. Taki pobór będzie zwykłym 
korzystaniem z wód, za który obecnie nie trzeba płacić. 

W tym miejscu należy dodać, że studnie czy ujęcie wód po-
wierzchownych są urządzeniami wodnymi, na wykonanie któ-
rych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
Z opisanego obowiązku zwolniona jest budowa studni o głębo-
kości do 30 m, na potrzeby zwykłego korzystania z wód. 

Instalacja rozprowadzająca wodę na nawadniane pola nie jest 
zaliczana do urządzeń wodnych i - co za tym idzie - nie wyma-
ga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inaczej jest jeśli taki 
rurociąg będzie prowadzony przez wały przeciwpowodziowe lub 
wody powierzchowne. 

Jak uzyskać pozwolenie wodno-prawne? 

Pozwolenie wodnoprawne powinno być uzyskane przed 
przystąpieniem do wykonania urządzeń wodnych i korzysta-

nia z  wód. W  tym celu należy złożyć wniosek o  udzielenie ta-
kiego pozwolenia do siedziby jednostki Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie. Organami właściwymi do jego 
wydania są - w zależności od rodzaju przedsięwzięcia - właściwy 
miejscowo dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarski wodnej. Mapa z danymi kontaktowymi jed-
nostek Wód Polskich jest zamieszczona na stronie www.wody.gov.
pl. Jest tam również wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny, opis 
prowadzenia zamierzonej działalności, dowód wpłaty za udzie-
lenie pozwolenia wodnoprawnego (221,34 zł), oraz (jeśli są wy-
magane): decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach, wypis 
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
ocenę wodnoprawną oraz dokumentację hydrogeologiczną. Jest 
możliwość udzielenia pełnomocnictwa, które jako załącznik do-
łączane jest do wniosku wraz z dowodem wpłaty za owe pełno-
mocnictwo.

Dokumenty można przygotować osobiście. Jednak doku-
mentacja hydrogeologiczna, która jest niezbędna w  przypadku 
ubiegania się o  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód pod-
ziemnych, musi być sporządza przez osobę mającą odpowiednie 
uprawnienia. Lista osób z uprawnieniami znajduje się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego. 

Bardzo ważnym dokumentem jest operat wodnoprawny, na 
podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wód. Składa się z części opisowej i graficznej. Dokument 
ten może opracować każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę. 
Wskazówki do jego opracowania zamieszczone są w ustawie oraz 
na stronie Wód Polskich.

Co dalej?

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, 
nie dłuższy niż 30 lat. Okres obowiązywania liczy się od dnia, 
w którym decyzja stała się ostateczna.

Po upływie okresu, na który było wydane lub gdy podmiot zrzek-
nie się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, albo podmiot nie 
rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w  terminie 3  lat od 
dnia, kiedy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń 
stało się ostateczne, wówczas pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Anna Orlik 
MODR Oddział Płock

Nawadnianie upraw - przepisy prawne

Wkrótce rusza kolejny okres wegetacyjny - jaki będzie? W ostatnich latach dał nam 
się we znaki dotkliwy niedobór wody, dlatego wielu rolników zastanawia się nad 

przeprowadzeniem inwestycji umożliwiającej nawadnianie gruntów i upraw. Należy się do 
niej przygotować nie tylko finansowo, ale i prawnie. Przepisy regulujące gospodarowanie 

wodami zawarte są w ustawie Prawo Wodne.
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Jest jednak możliwość złożenia przez zainteresowany podmiot 
wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwole-
nia wodnoprawnego. Taki wniosek należy złożyć na 90 dni przed 
upływem terminu, na który było wydane pozwolenie.

 Procedura legislacyjna umożliwia również legalizację wykona-
nego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego, np. 
studni. Warto jednak pamiętać, iż nieznajomość prawa nie zwal-
nia z odpowiedzialności. W przypadku korzystania z wód lub 
wykonania urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia 
grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Jak już zostało wspomniane, korzystanie z wód w ramach usłu-
gi wodnej wiąże się z opłatą stałą naliczaną na podstawie limitów 
wskazanych w  pozwoleniu wodnoprawnym oraz zmienną wyni-
kają z  ilości faktycznie pobranej wody. Nawadnianie gruntów 
i upraw generuje tylko opłatę zmienną, która jest naliczana i po-
bierana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Jest ona ustalona na podstawie oświadczenia rolnika o zakresie 
korzystania z wód, składanego we właściwym zarządzie zlewni 
w terminie do 30 dnia od zakończenia każdego kwartału. 

***

Jak nietrudno zauważyć, uzyskanie pozwolenia wodnopraw-
nego wymaga czasu. Właściwy dyrektor jednostki Wód Polskich 
może wydać je w ciągu miesiąca, ale może się to przedłużyć na-
wet do kilku miesięcy. Do tego należy doliczyć czas niezbędny do 
przygotowania wniosku i załączników. 

Mając powyższe na uwadze i fakt, że w roku 2020 są planowane 
nabory w  ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych - obszar 
nawadniania w gospodarstwie” warto już dziś przeanalizować sy-
tuację gospodarstwa i być może rozpocząć prace związane z po-
zyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Źródła: 
1. Ustawa Prawo Wodne
2. www.wody.gov.pl
3. TopAgrar Polska, kwiecień 2019
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Informacje lokalne z regionu płockiegoInformacje lokalne z regionu płockiego
Jadwiga PrzedpełskaJadwiga Przedpełska  
MODR Oddział PłockMODR Oddział Płock

Podsumowanie XV Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując 
surowce wtórne”.

Powiat Gostynin po raz 15 był organizatorem konkursu ekologicznego, którego celem jest promowanie selektywnej 
zbiórki surowców oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów. 

Konkurs organizowany był w 5 kategoriach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte baterie oraz metale. W trak-
cie trwania konkursu tj. od maja do końca października minionego roku, zebrano i przekazano uprawnionym odbiorcom 
w sumie prawie 32 tony surowców wtórnych, w tym ponad 10 ton metali, ponad 21 ton makulatury oraz 460 kg zużytych 

baterii. 

Zwycięzcy w tegorocznej edycji:  
w kategorii „metale”  

I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Trębkach,  
w kategorii „makulatura”  

I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie 
w kategorii „zużyte baterie” 

I miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie 

Wsparcie finansowe na drogi 

dla powiatu sierpeckiego

Samorząd powiatu sierpeckiego otrzymał do-

finansowanie w wysokości ponad 8 milionów 

złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, 

z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Jak 

poinformował starosta sierpecki, pieniądze 

będą przeznaczone na przebudowę drogi po-

wiatowej Gójsk-Podlesie w gminie Szczutowo, 

Żochowo-Gójsk w gminie Sierpc oraz ulicy 

Konstytucji 3-Maja w Sierpcu.

Poznaj historię swoich rodzinnych stron
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM - w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓL-NY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) - realizuje międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”. Odbywa się to w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. LGD Aktywni Razem działa na terenie gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gostynin, Miasto Gostynin, Łąck, Gąbin, Szczawin Ko-ścielny, Pacyna, Sanniki, Słubice i Iłów. Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej, aby młodzi mieszkańcy tego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych, wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. 
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O czym powinniśmy pamiętać, przed wrzuceniem odpadów do 
pojemników? 
Należy: 
• opróżnić opakowanie z resztek żywności, 
• odpady bio i szkło wyrzucać bez worków, 
• odkręcić metalowe i  plastikowe nakrętki (nie ma potrzeby 
zdzierać etykiet),
• zgnieść plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

Pojemniki na odpady zmieszane koloru czarnego - należy 
wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recy-
klingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
• zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry, 

• skorupki od jajek,
• pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, 
• ceramikę i tekstylia, odchody zwierzęce, 
• popiół (zimny), zwykłe żarówki żarnikowe. 
nie wyrzucamy:
• baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, 
• lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, 
• farb i resztek lakierów, 
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Co z pozostałymi odpadami, które nie pasują do żadnego 
z 5 pojemników?

„Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i  AGD od-

dawaj do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki lub sklepu ze 
sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy 
żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zo-
stać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę” 
- wyjaśnia Ministerstwo Klimatu.
• Przeterminowane i niewykorzystane leki - pojemniki w aptekach.
• Zużyte baterie - szkoły i przedszkola, dyskonty spożywcze, skle-
py RTV i AGD, markety budowlane
• Odpady wielkogabarytowe - odbierane spod posesji lub w wy-
typowanych punktach zgodnie z harmonogramem.
• Odpady budowlane i  rozbiórkowe - w  workach big-bag, bez-
płatnie raz w roku.
• Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) - odpady pro-
blemowe, wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana 
z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli two-

rzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpa-
dy przestają być śmieciem - stają się wartościowym surowcem. Je-
żeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one 
szansę stać się nową ławką w parku, gazetą czy watą szklaną.

Segregowanie odpadów przynosi nie tylko odzysk materiału do 
ponownego wykorzystania ale i korzyści finansowe - segregując, 
zapłacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się 
odpadów jedynie w formie zmieszanej, wtedy rachunek za odbiór 
śmieci będzie kilkakrotnie wyższy.

Źródła:
1. Ulotka o segregacji odpadów 
2. https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Beata Samsel
MODR Oddział w Ostrołęce

S e g re g a c j a  o d p a d ów
Wraz z początkiem 2020 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów - od 1 stycznia mamy 

je dzielić na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, 
szkło, bioodpady, odpady zmieszane. 

Rodzaj odpadów a kolor pojemnika?
Pojemnik niebieski na papier

WRZUCAMY
✓ opakowania z papieru i tektury
✓ gazety, czasopisma i ulotki
✓ kartony, zeszyty
✓ papier biurowy
NIE WRZUCAMY
• ręczników papierowych i zuży-
tych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powle-
czonego folią
• papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawo-
zach, cemencie i innych materia-
łach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
• ubrań

Pojemnik zielony na szkło
WRZUCAMY
✓ butelki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych)
✓ szklane opakowania po kosme-
tykach (jeżeli nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surow-
ców)
NIE WRZUCAMY
• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpusz-
czalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

Pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne
WRZUCAMY
✓ odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
✓ nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych
✓ plastikowe opakowania po produktach spożywczych
✓ opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 
i sokach)
✓ opakowania po środkach czystości (np. proszkach do pra-
nia), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), itp.
✓ plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
✓ aluminiowe puszki po napojach i sokach
✓ puszki po konserwach
✓ folię aluminiową
✓ metale kolorowe
✓ kapsle, zakrętki od słoików
NIE WRZUCAMY
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Pojemnik brązowy na od-
pady biodegradowalne

WRZUCAMY
✓ odpadki warzywne i owo-
cowe (w tym obierki itp.)
✓ gałęzie drzew i krzewów
✓ skoszoną trawę, liście, 
kwiaty
✓ trociny i korę drzew
✓ niezaimpregnowane 
drewno
✓ resztki jedzenia
NIE WRZUCAMY
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamien-
nego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśnio-
wych MDF
• ziemi i kamieni



Wytnij i segreguj z nami!
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Na szczęście modny i dobry jest powrót do natury, a więc do 
rolnictwa ekologicznego. Uprawy ekologiczne - pod względem 
biologicznym - są najlepszą formą rolnictwa. Rolnictwo ekolo-
giczne bazuje na znajomości praw przyrody i stanowi przeciwwa-
gę dla rolnictwa przemysłowego, określonego mianem konwen-
cjonalnego. Pozwala na optymalizację produkcji żywności przy 
minimalnym negatywnym wpływie na środowisko oraz zapew-
nia wytwarzanie i oferowanie konsumentom produktów rolnych 
najwyższej jakości. 

Jakie są zalety ekożywności?

Jakość żywności ma decydujący wpływ na prawidłowe i zdro-
we odżywianie, a przez to w znaczący sposób decyduje o naszym 
zdrowiu i samopoczuciu. W celu zachowania wysokiej wydolno-
ści fizycznej i psychicznej powinniśmy wybierać wyłącznie pro-
dukty spożywcze o  wysokiej jakości i  spożywać je tak przyrzą-
dzone, by zachowana została ich wartość odżywcza. Na przykład 
sałata ekologiczna zawiera znacznie mniej azotanów i pestycy-
dów, niż sałata konwencjonalna, co wynika z faktu, że rolnictwo 
ekologiczne zabrania stosowania syntetycznych nawozów azoto-
wych.

Żywność ekologiczna zawiera też mniej pestycydów, co po-
twierdzono w  większości badanych produktów ekologicznych. 
A  pestycydy stanowią duże zagrożenie toksykologiczne. Są też 
niezwykle trwałe i mają zdolność do kumulowania się zarówno 
w roślinach, jak i w organizmie człowieka, stanowią więc jedną 
z najbardziej toksycznych grup związków chemicznych, z który-
mi człowiek ma kontakt.

Ekologicznie przetworzona żywność zawiera też znacznie 
mniej syntetycznych dodatków: środków barwiących, zapacho-
wych i słodzących oraz syntetycznych kwasów tłuszczowych. 

W porównaniu do żywności pochodzącej z produkcji konwen-
cjonalnej zawiera więcej witamin i  składników mineralnych. 
Cechuje się też wyższą, w  porównaniu do produktów kon-
wencjonalnych, zawartością bioaktywnych związków fenolo-
wych (polifenoli) o  charakterze antyoksydacyjnym. Polifenole 
obejmują kilka klas substancji chemicznych łatwo utlenianych 
w  obecności reaktywnych form tlenu, dzięki czemu mają zdol-
ność do „wymiatania” wolnych rodników, wywołujących procesy 

zapalne, powodujących uszkodzenia komórek lub zapoczątko-
wujących niekontrolowany ich wzrost, co jest przyczyną wielu 
odmian raka. 

Ekologiczne warzywa i owoce zawierają również więcej beta-
-karotenu i  likopenu, np. pomidory. Surowce roślinne z  pro-
dukcji ekologicznej lepiej się przechowują, co wynika z  wyż-
szej zawartości suchej masy w  stosunku do surowców z  upraw 
konwencjonalnych. Podczas przechowywania zmniejsza się 
aktywność enzymów oraz - dzięki mniejszej zawartości wody 
w komórkach - spowolnione zostają procesy oddychania i gnicia. 
Potwierdzono to na przykładzie ziemniaków, warzyw i owoców.

Warzywa i  owoce z  takich upraw z  reguły charakteryzują się 
lepszym smakiem np. owoce są słodsze, gdyż zawierają więcej 
cukrów, z wyraźniejszym aromatem, mają też bardziej zwartą 
konsystencję z powodu wyższej zawartości suchej masy.

Nadzieja na zdrowe życie

Zwierzęta gospodarskie ze stad ekologicznych mniej chorują 
na choroby metaboliczne, takie jak: artretyzm, zapalenie wy-
mienia i gorączka mleczna. Mleko od ekologicznie hodowanych 
krów i mięso z ekologicznie chowanych zwierząt mają korzyst-
niejszy profil kwasów tłuszczowych i zawierają z reguły więcej 
CLA o działaniu antyrakotwórczym i wzmacniającym odpor-
ność organizmu ludzkiego.

***

Niestety, produkty wytwarzane metodami ekologicznymi są 
droższe od produktów konwencjonalnych i  występują tylko 
w specjalnych sklepach. Zazwyczaj żywność ekologiczną kupuje-
my w sklepach ekologicznych i gospodarstwach. 

Mimo to rolnictwo ekologiczne jest nadzieją dla przyszłych po-
koleń ludzi na zdrowe życie, zapewnia też bezpieczeństwo zwie-
rząt, roślin, gleby, wody i krajobrazu.

Źródła:
1. https://jemyeko.com/o-zywnosci-ekologicznej/
2. https://zywienie.abczdrowie.pl/zywnosc-ekologiczna
3. https://bioplanet.pl/zywnosc

Ewa Truszkowska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Zalety żywności ekologicznej

Co przeciętny Polak ma na talerzu? Niestety, wraz z żywnością coraz częściej pestycydy, 
antybiotyki i hormony. Producenci żywności ścigają się z czasem i ekonomią nie zważając 

na nasze zdrowie. Produkcja i dostarczanie pożywienia do sklepów, supermarketów  
i w ostateczności - do naszych żołądków - nie powinna jednak przypominać fabryki. 
Odbiorcą jest przecież wciąż ten sam człowiek, który potrzebuje witamin, składników 

mineralnych, wartości odżywczych.
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Chcesz, żeby Twoje zioła zadziałały błyskawicznie? W doniczce 
zasadź lubczyk, miętę i majeranek. Podobno te trzy zioła stano-
wią miłosną mieszankę wybuchową. Możesz ją dodawać do po-
traw i sosów, włożyć do wazonu lub dodać do wiązanek kwiatów 
kiedy idziesz w gości. 

W czym tkwi moc ziół? Podpowiem!

Lubczyk: otwiera na prawdziwą miłość, pogłębia już istniejące 
uczucie, dodaje wigoru i namiętności. Nadaje się do zup i sosów, 
sałatek, a  jego intensywny zapach obudzi zmysły nawet najbar-
dziej obojętnej osoby. Pannie młodej gałązka lubczyku we wło-
sach przynosi szczęście.

Mięta: działa na zmysły i oddech, zaostrza apetyt, powoduje oży-
wienie, chęć na pocałunki! Napij się jej idąc na randkę, a będzie 
niezapomniana. Gałązka mięty przywoła wymarzoną miłość.

Majeranek: pobudza krążenie, działa jak naturalna viagra, jest 
symbolem szczęścia, leczy bezpłodność. 

Kolendra: rzekomo ma moc wywoływania miłości, zapobiega 
starzeniu się organizmu, działa przeciwbólowo, przeciwgorącz-
kowo, leczy anemię.
Lawenda: przyciąga miłość, wzmaga wierność, uczciwość i czystość 
zamiarów, potęguje czułość między partnerami, usuwa zazdrość.
Cynamon: dodaje energii fizycznej, obniża poziom cukru we 
krwi, pomaga zwalczać wolne rodniki; uwaga! hamuje rozwój ko-
mórek nowotworowych, potęguje zmysły węchu i smaku, obniża 
poziom cholesterolu.
Goździki: wzmagają pożądanie, wspomagają leczenie depresji, 
są doskonałym eliksirem młodości, wzmacniają układ odporno-
ściowy, likwidują stany zapalne.
Tymianek: posiada działanie antyseptyczne, wspomaga trawie-
nie, jest „lekiem” na odwagę i nieśmiałość, pomaga mówić o wła-
snych potrzebach, przyciąga przywiązanie. Tymianek opóźnia 
również efekty starzenia.

I stało się jasne czemu kochamy zioła, prawda?

Źródła:
1. www.modr.mazowsze.pl
2. www.abczdrowie.pl
3. www.agropolska.pl
4. www.stressfree.pl

Marzanna Kacperska 
MODR Oddział Płock

Kochajmy zioła!
Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki - coroczne święto zakochanych przypadające  

14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne  
w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W krajach anglosaskich jest zwyczajem, 

aby w tym dniu wysyłać listy zawierające wyznania miłosne, lub obdarować kogoś 
„walentynką”. A my zasadźmy z tej okazji sobie miłosny zielnik! To nietrudne. 

Potrzebujemy tylko: doniczki, zioła, ziemi i nasłonecznionego miejsca.

Ogłoszenia drobne

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

tel. 795 807 728

Kupię: kombajn Bizon BS, sortownik i kombajn 
do ziemniaków, ciągnik Zetor, siewnik i przyczepę Pronar.

tel. 790 318 118

Kupię: rozsiewacz Amazone, pług Kverneland 4-skibowy, 
opryskiwacz Pilmet 2000-2500 l i kosiarkę bijakową.

tel. 511 924 809
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Tekst i zdjęcie: Kamil Kryński 
MODR Oddział Siedlce

Dzięcioł w drzewo stuka
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W Polsce spotkamy 10 gatunków dzięciołów. Niemal wszyst-
kie to ptaki typowo osiadłe, które cały rok spędzają w tej samej 
okolicy. Grupę tzw. dzięciołów pstrych tworzą dzięcioł duży, 
białoszyi, białogrzbiety, średni i  dzięciołek. Choć na pierwszy 
rzut oka to bardzo podobne ptaki, różnią się wielkością, roz-
mieszczeniem czarno-białych plam na piórach i przede wszyst-
kim środowiskiem występowania. Kolejne dwa gatunki to dzię-
cioł zielony i dzięcioł zielonosiwy. Ich ulubionym pokarmem są 
mrówki. Dzięcioł czarny jest największy. Gabarytami ciała do-
równuje niemal gawronowi. Najrzadszy to dzięcioł trójpalcza-
sty, który występuje tylko tam, gdzie znajdzie dostateczną ilość 
martwych świerków. Ostatnim gatunkiem jest krętogłów. To 
taki odmieniec w dzięciołowej familii. Nie wspina się po pniu 
drzewa i nie kuje dziupli. W dodatku wygląda jak szarobrązo-
wa ćma, zaniepokojony syczy niczym wąż, a na zimę leci aż do 
środkowej Afryki.

Aby głowa nie bolała…

Kucie w  twardym drewnie do łatwych czynności nie należy, 
dlatego dziób dzięcioli jest długi, osty i zbudowany z bardzo wy-
trzymałej tkanki rogowej. Dzięcioły zostały wyposażone przez 
Matkę Naturę w  szereg przystosowań chroniących ich mózg 
przed wstrząsami. Czaszkę mają grubszą niż u  innych ptaków, 
a jej struktura jest gąbczasta, co skutecznie tłumi wstrząsy. Pod-
czas kucia mózg nie odbija się od ścian czaszki, bo wypełnia 
praktycznie jej całe wnętrze. Dodatkowo opleciony jest przez bar-
dzo długi język, wsparty na kości gnykowej. Takie zabezpieczenie 
skutecznie stabilizuje mózg i amortyzuje wszelkie wstrząsy, które 
mogłyby być dla niego niebezpieczne. 

Oczy i nozdrza dzięcioła są również specjalnie chronione przed 
odpryskującymi drzazgami. Przed każdym uderzeniem w drze-
wo oko osłaniane jest trzecią powieką, która dodatkowo je stabi-
lizuje. Otwory nosowe są niewielkie i przykryte drobnymi, szcze-
ciniastymi piórkami. 

Ci pierzaści drwale mogą bardzo stabilnie utrzymywać się na 
korze drzewa podczas pracy, dzięki przeciwstawnemu ustawie-
niu palców nóg - dwa do przodu, dwa do tyłu (wyjątek stanowi 
dzięcioł trójpalczasty) zakończonych zakrzywionymi pazurami,. 
Bardzo ważne podparcie zapewnia im ogon, którego pióra są tak 
sztywne, że bez problemu utrzymują ciężar ciała ptaka. 

Leśni perkusiści

Sygnały dźwiękowe stanowią podstawę komunikacji wśród 
ptaków. Typowe ptasie głosy, choćby takie jak śpiew, powstają 
w krtani dolnej. Pewne gatunki wykorzystują do porozumiewa-
nia się także dźwięki wytwarzane mechanicznie przy pomocy 

Pstre, czarne, zielone, te duże i te małe łączy szereg przystosowań do nadrzewnego trybu 
życia. Przypisywana jest im rola gatunków kluczowych, a przez niektórych uważane są za 
lekarzy drzew. Potrafią być także bezwzględnymi rabusiami ptasich gniazd. Dzięcioły, bo 
o nich mowa, są fascynującą grupą ptaków. Niezwykłe zachowania i wygląd zdecydowanie 

wyróżniają je na tle innych pierzastych mieszkańców lasu.

dziobów lub piór. Oprócz bociana białego, kszyka czy grzywa-
cza, do tej grupy należą również dzięcioły. Ze stukania dziobem 
w drzewo uczyniły one swój specyficzny język. 

U schyłku zimy i wczesną wiosną większość gatunków dzię-
ciołów zaczyna bębnić. Cóż to oznacza? Bębnienie to nic inne-
go jak rytmiczne uderzanie dziobem w rezonujący, pusty pień, 
sęk, bądź suchy konar drzewa. Ważne by było jak najgłośniejsze 
i  niosło się jak najdalej w  las. Nic więc dziwnego, że niektóre 
dzięcioły (w szczególności dzięcioł duży) chętnie zamieniają 
drewnianą perkusję na metalowe elementy słupów, blaszane la-
tarnie, dachy budynków czy rynny. Bębnienie spełnia rolę gło-
su godowego. Za jego pomocą dzięcioły oznaczają terytorium 
i wabią partnera. Tą czynność wykonuje samiec i samica. Każdy 
gatunek dzięcioła wygrywa swój rytm z różną siłą i częstotliwo-
ścią. Rekordzistą w  szybkości bębnienia jest dzięciołek, który 
uderza dziobem w drzewo do 30 razy na sekundę. U pięciu ga-
tunków (dużego, dzięciołka, czarnego, białogrzbietego i trójpal-
czastego) bębnienie jest na tyle charakterystyczne, że doświad-
czony ornitolog jest w  stanie przypisać je do gatunku z  dużej 
odległości. 

Prawdziwe oblicze „lekarzy” drzew

Wiele powszechnych opinii o zwierzętach, może dalece mijać 
się z  prawdą. Wizerunek jeża dźwigającego na swoich kolcach 
jabłko jest uparcie przedstawiany w książkach i bajkach dla naj-
młodszych, choć tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczy-
wistością. Podobnie jest z dzięciołami, którym od dawien daw-
na przypisywana jest rola lekarzy drzew. Przemieszczając się po 
swoim terytorium odwiedzają sukcesywnie każde z napotkanych 
drzew. Gdy jest jeszcze w niewielkim stopniu opanowane przed 
larwy korników i inne ksylofagiczne gatunki bezkręgowców, nie 
wzbudza u  nich dużego zainteresowania. Zostawiają je najczę-
ściej w spokoju, by nie tracić energii na kucie w twardym drewnie 
i cierpliwie czekają na rozwój sytuacji. Do akcji „leczenia” drzewa 
wkraczają dopiero, gdy na pomoc już jest zwykle za późno. Pod 
przykrywką pieczołowitego opukiwania i  sondowania pnia wy-
ciągają z już całkiem spróchniałego drewna tłuste larwy, podane 
jak na szwedzkim stole. 

Niektóre gatunki dzięciołów wręcz z  premedytacją mogą 
szkodzić drzewom. Potrafią celowo je kaleczyć, by łatwiej zo-
stały zainfekowane przez grzyby. Drewno opanowane przez 
strzępki grzyba staje się bardziej miękkie i o to właśnie dzięcio-
łom chodzi. W miękkim drewnie łatwiej jest im wykuć dziuplę 
lęgową. Ponadto stanowi zaproszenie dla larw bezkręgowców, 
które w perspektywie czasu będą żywą spiżarnią pokarmu dla 
dzięciołów.
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Damian Karwowski
MODR Poświętne Oddział w Płońsku

Jak uprawiać słonecznik na kwiaty?
Słonecznik zwyczajny jest rośliną o dużym zastosowaniu w przemyśle. Coraz częściej 

jest sadzony nie tylko w uprawie amatorskiej w przydomowych ogródkach, ale i na skalę 
towarową. Nie bez znaczenia pozostają jego walory dekoracyjne, dlatego obok uprawy 

słonecznika na nasiona spotykamy się z jego uprawą na kwiat.

Wyróżniamy około 70 gatunków słonecznika pochodzących 
z Ameryki Północnej. Wśród nich znajdują się rośliny dziko ro-
snące, uprawne i ozdobne. Słonecznik występuje też w wielu od-
mianach różniących się wielkością roślin i wymaganiami.

Ciekawe odmiany jednoroczne słonecznika ozdobnego 
w Polsce:
Abendsonne - tworzy liczne pędy boczne, zwieńczone koszycz-
kami o średnicy 8-15 cm, w barwie czerwono-brązowej z żółtymi 
końcówkami płatków, osiąga wysokość do 2 m.
Giganteus - tworzy jeden pęd z  dużym żółtym kwiatostanem 
i  średnicą koszyczka do 25 cm, może osiągać wysokość ponad 
2 m.
Goldener Neger - odmiana silnie rozgałęziająca z żółtymi kwia-
tostanami osiągającymi średnicę około 20 cm, wysokość do 3 m. 
Hohe Sonnegold - tworzy niewiele pędów bocznych, kwiaty ma 
pełne, pomarańczowo-żółte, wysokość do 160 cm.
Floristan - tworzy nierozgałęzione pędy zakończone czerwo-
no-brązowo-żółtymi koszyczkami mającymi średnicę do 15 cm, 
wyróżnia się ząbkowanymi liśćmi, mierzy do 120 cm.
Prado Red - odmiana o kwiatach barwy silnie czerwonej.
Sonnengold - kwiaty złotożółte, pełne lub półpełne, wysokość 
50 do 60 cm.
Sunrich Lemon - odmiana nie rozgałęziająca się, o  kwiatosta-
nach barwy brązowej z siarkowożółtymi języczkami i średnicy do 
20 cm, wysoka do 150 cm.
Sunrich Orange - pędy ma nierozgałęzione, sztywne i  grube, 
osiągające długość 80-120 cm, kwiatostany z  ciemnobrązowym 
środkiem i pomarańczowożółtymi płatkami.
Valentin - odmiana tworząca wiele rozgałęzień zakończonych 
kwiatostanami osiągającymi do 15 cm średnicy z brązowo-czarną 
tarczą otoczoną cytrynowymi języczkami, wysokość do 150 cm.
Oprócz słoneczników jednorocznych można spotkać również 
słoneczniki bylinowe, które są roślinami wieloletnimi.

Warunki uprawy słonecznika ozdobnego

Najlepsze dla słonecznika jest stanowisko silnie nasłonecznio-
ne oraz w  miarę możliwości osłonięte od wiatru. Rośliny wy-
magają gleby żyznej, próchnicznej, średniowilgotnej i dobrze 
nawożonej. Odczyn gleby powinien być utrzymywany na pozio-
mie pH 6-6,5.

Słoneczniki uprawia się przede wszystkim na zagonach grun-
towych. Nasiona od razu wysiewamy na miejsce stałe, w drugiej 
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połowie kwietnia, gdy nie ma obawy wystąpienia przymroz-
ków lub w maju. Najbardziej optymalny termin to taki, gdy gle-
ba osiąga temperaturę 8-10oC. 

Rozstawa ma istotny wpływ na wielkość kwiatostanów. Od-

miany wysokie powinny rosnąć w rozstawie 50 x 75 cm, a ni-
skie w rozstawie 25 x 50 cm. Nasiona umieszczamy na głęboko-
ści 2-3 cm, co zapobiega wydziobaniu ich przez ptactwo.

Roślina słonecznika potrzebuje dużej ilości składników pokar-
mowych. Do chwili wytworzenia pąków kwiatostanowych po-
winniśmy zastosować nawożenie azotowe w ilości 10-15 g N 
na m2 uprawy. Ponadto roślinom należy zapewnić odpowied-
nie nawożenie potasem, magnezem oraz mikroelementami 
- głównie borem i molibdenem. Po wytworzeniu 2 par liści 
wskazane jest zasilenie plantacji nawozem wieloskładniko-
wym z  mikroelementami. W  czasie wzrostu, do momentu 
tworzenia koszyczków, wskazane jest dodatkowe dokarmia-
nie roślin siarczanem potasu, rozsypując nawóz na grządki 
oraz lekko mieszając go z wierzchnią warstwą ziemi. W razie 
silnych niedoborów potasu, a także w czasie formowania pą-
ków kwiatostanowych korzystne jest kilkakrotne nawożenie 
roztworem siarczanu potasu lub azotanu potasu w  stężeniu 
0,1-0,2%.

Ochrona uprawy

Odpowiednio pielęgnowane słoneczniki rzadko są atako-
wane przez szkodniki i choroby. Liście i stożki wzrostu mogą 
być siedliskiem żerowania ślimaków, zaś wiosną na młodych 
liściach i  wierzchołkach pędów mogą pojawić się również 
mszyce. Uprawa słoneczników może być również zaatako-
wana przez choroby grzybowe, takie jak mączniak prawdzi-
wy, mączniak rzekomy, septorioza oraz szara pleśń. W takim 
przypadku pomocne i  niekiedy nieodzowne jest stosowanie 
preparatów grzybobójczych.

Przygotowanie do sprzedaży

Słoneczniki kwitną od lipca do września. Kwitnienie moż-
na opóźnić o  około 3  tygodnie poprzez uszczknięcie wierz-
chołków nad trzecią parą liści, gdy pędy osiągną wysokość 
25-30 cm. Najwcześniejsze odmiany zakwitają po 8, a naj-
późniejsze po 25 tygodniach od daty wysiewu. W pełni wy-
kształcone kwiatostany ścina się z  pędem długości 100 cm. 
Po zbiorze usuwamy większość liści pozostawiając dwa lub 
trzy przy kwiatostanie. Należy możliwie szybko umieścić 
pędy w wodzie, tą czynność najlepiej wykonać w chłodnym 
pomieszczeniu. Przed skierowaniem kwiatów do punktu 
zbytu wskazane jest kondycjonowanie ich w roztworze pre-
paratu przeznaczonego dla roślin niewrażliwych na etylen. 
Użycie kwasu cytrynowego w stężeniu 150 mg/l także zwięk-
sza trwałość kwiatów ciętych, która średnio, dla niekondy-
cjonowanych kwiatów ciętych słonecznika, wynosi około 
7-11 dni, a  dla kondycjonowanych jest o  3-4 dni dłuższa. 
Najtrwalsze kwiatostany, które maja trwałość 14 dni tworzy 
odmiana Sunrich Orange.

Słonecznik ozdobny pięknie prezentuje się na rabatach, 
w pojemnikach i bukietach zdobiąc nasze mieszkania.

Źródła:
1. Arysztak Arkadiusz, Kucińska Katarzyna, Niemczyk Hanna „Produkcja ro-
ślinna, część 2”, pod red. prof. dr hab. Gawrońskiej-Kuleszy Alicji, wyd. Rea, 
2010 r.
2. Ludmiła Startek, Kazimierz Mynett „Rośliny ozdobne”, wyd. HORTPRESS, 2003 r.
3. Opracowanie zbiorowe, „Katalog ozdobnych roślin ogrodowych” wyd. Multico, 
2013 r.
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Najpierw człowiek rzucił kamieniem, a wkrótce potem zaczął 
wykonywać mnóstwo innych czynności. Zasupłanie pierwszego 
węzła najprawdopodobniej nastąpiło w prehistorii. Trawa, wikli-
na, łyko, skóra lub jelita zwierzęce, a później włókna roślinne - to 
tworzywa, którymi pierwotny człowiek potrafił coś do cze-
goś przymocować. 

Wiązanie węzełków okazało się umiejętnością niezwykle 
praktyczną. Mimo postępu techniki, jakim szczyci się na-
sza cywilizacja, węzełek codziennie jest ciągle potrzebny. 
Z  biegiem czasu doszliśmy do perfekcji w  doskonalonej 

przez wieki umiejętności wiązania węzłów. 
W sztuce ich wiązania osobne miejsce zaj-
muje makrama.

Makrama to nie tylko robienie węzłów

Makrama jest słowem pochodzenia 
tureckiego, wywodzącym się z  Arabii. 
W  dosłownym tłumaczeniu oznacza 
ręcznik lub serwetkę zrobione z przepla-
tanego sznurka, a potocznie - wiązaną 
ozdobę. Choć to krzyk ostatniej mody, 
plecionki znane były już w  starożyt-
ności. Za kolebką tej sztuki uważa się 
Bliski Wschód. Makrama jako rodzaj 
rzemiosła artystycznego uprawiana 
była przez różne ludy - Partowie, 
Arabowie i  Turcy osmańscy przy-
czynili się do rozprzestrzenienia się 
jej na całym świecie.

Przydatna na co dzień umie-
jętność wiązania i  splatania ma 
- oprócz strony praktycznej - rów-
nież inne zalety. Węzełkownie 
bywa swoistym rodzajem twór-
czego hobby dostępnego dla 
wszystkich, bez względu na płeć, 

wiek, profesję czy wykształcenie. Jest zabawą 
i znakomitą formą relaksu dla słabych i silnych, we-
sołych i smutnych - oddziałuje na wyobraźnie i  in-
wencję, daje dużo satysfakcji. W tej zabawie posiada-
nie przedmiotów wykonanych ze sznurka czy liny za 
pomocą kombinacji różnych węzłów i  splotów jest 
chyba mniej ważna; najważniejsza jest perfekcja w opanowaniu 
sprawnego wiązania, wyrobienie sprawności manualnej, refleksu, 
koordynacji ruchów. Ze względu na to węzełkowanie jest cennym 
zajęciem dla dzieci i młodzieży, a także uznaną przez medycynę 
formą terapii. Przynosi odprężenie fizyczne i psychiczne, odpo-
czynek ceniony przez osoby wykonujące na co dzień ciężkie fi-
zycznie lub absorbujące umysłowo prace. Nie jest zajęciem ani 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szwarcewicz 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Stara umiejętność - nowe hobby

Dobrze jest znaleźć w sobie hobby, które tak 
człowieka wciąga, i sprawia, że z radością 
czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro 
liczyć dni. 

Cecelia Ahern - irlandzka pisarka

Makramy są ostatnio bardzo modne w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. Moda polega 
nie tylko na posiadaniu przedmiotów wykonanych ze sznurka za pomocą kombinacji 

różnych węzełków, lecz także na samej umiejętności splatania.
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trochę monotonnym - przy odrobinie inwencji nawet znajomość 
kilkunastu węzłów wystarczy do wykonania praktycznie nieogra-

niczonych najrozmaitszych kombinacji węzełkowych. 

Przy wiązaniu węzłów należy bardzo do-
kładnie przestrzegać kolejności wiązania, kierunku przechodze-
nia linki w splocie, starannego przeplotu górą lub dołem, na ze-
wnątrz lub pod spodem itp. 

Nawet najdrobniejsza zmiana w wiązaniu może spowodować 
powstanie innego wariantu węzła. 

Co można zrobić ze sznurka? 

Twórcą może zostać każdy - wystarczy chęć tworzenia, odrobi-
na wyobraźni, szczypta inwencji, wytrwałość i umiejętność spla-

tania co najmniej dwóch rodzajów węzłów. 
Z węzełków wyczarować można przeróżne 

cuda. Oryginalną biżuterię: naszyjniki o  najróż-
niejszych kształtach, np. paski wąskie i  szerokie, 
zapinane na klamrę i  zwyczajnie wiązane, bran-
soletki i bransolety, a nawet klipsy. Poza tym tor-
by, torebki, sakiewki, przemyślne siatki na zakupy 
i torby-pojemniki ścienne, hamak, huśtawkę, kojec 
dla brzdąca, wiszący ogród, abażur, serwetkę, dużą 
serwetę. Za pomocą węzełków można stworzyć wo-
alkę, koronkę, obramowanie, np. portiery, obrusa, 
wykończenie dołu spódnicy lub innej części garde-
roby, a także chusty, tuniki, peleryny i inne wymyśl-
ne, nietypowe narzutki. 

Zachwycają wszelkiego rodzaju tkaniny ścienne, 
dekoracyjne: ogromne, duże, mniejsze i  miniaturo-
we, jednobarwne i kolorowe z motywami figuralny-
mi, abstrakcyjne, najprzeróżniejsze, zgodnie z  indy-
widualnymi upodobaniami twórcy. 

Jakie materiały możemy wykorzystać?

Tworzywo, z  którego wykonuje się makramy, to 
wszelkiego rodzaju sznury, sznurki i  sznureczki. Naj-
odpowiedniejsze są sznurki z włókien naturalnych: 
• z rodzimych konopi, 
• z sizalu (włókna z  liści agawy o charakterystycznym 
jedwabistym połysku),
• manili (włókna liści banana, lśniące, w kolorach bia-
łym i brunatnym),
• z bawełny (która łatwo wchłania wilgoć).

Wszystkie włókna naturalne dają się bardzo łatwo far-
bować domowym sposobem na dowolne kolory. Bardzo 
bogaty jest wybór włókien sztucznych produkowanych 
w  Polsce, a  także importowanych. Tworzywem może 
być również włóczka, szpagat, nici szewskie i rymarskie, 
sznurki jedwabne, rafia, kordonek, rzemyk a nawet sznu-
rek foliowy lub papierowy.
Wybór tworzywa uzależniony jest od rodzaju i  przezna-
czeniu makramy. 

Węzełkowe kompozycje można wzbogacić za pomocą 
najrozmaitszych elementów:
• koralików, dzwoneczków, muszelek i wszelkich błyskotek,
• suszonych kwiatów, trawek, liści,
• piór ptasich,
• kolorowych kamyczków,
• korzeni i patyczków,
• podkowy - tej na szczęście!

W zasadzie nadaje się do tego celu niemal wszystko, co kto 
lubi i co się komu podoba. 

Życzę miłej przygody z makramą! 

Źródła:
1. „Makramy“, Jadwiga Turska (Warszawa 1980)
2. „Stara umiejętność - nowe hobby, czyli węzełki na różne okazje”, Ewa i Adam 
Gorzelany (Warszawa 1988)
3. „Relaks z makramą“, Irena Kotecka (Warszawa 1988)
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Globalizacja sprawiła, że na nasz rynek masowo napływają pro-
dukty zagraniczne, a wiele - niegdyś sezonowych - stało się dostęp-
nych przez cały rok. W Europie rozpanoszyła się pizza. Konkuruje 
z nią kebab i różnego rodzaju burgery. Równocześnie nasiliła się 
konkurencja. Kuchnie: włoska, francuska, gruzińska wietnamska, 
hinduska, wyparły - zwłaszcza w  wielkich miastach - rodzimą 
kuchnię. Obecnie więzi międzyludzkie tworzą się nad półmiskami 
ośmiorniczek, w przeszłości tworzyły się przy „meduzie z lunetą”3, 
śledziku, czy „tatarze”. Lokale gastronomiczne powszechnie uży-
wają składników i przypraw przywożonych z daleka. Tylko nielicz-
ni wiedzą skąd one pochodzą i komu przynoszą zysk.

Należy i można temu przeciwdziałać, na co wskazują doświad-
czenia europejskie. Jeden ze sposobów podnoszenia wartości, 
a w ślad za tym ceny krajowej żywności, wdrożono w austriackiej 
AMA. Instrument ten nazwano AMA-Gastrosiegel.

 
Na czym on polega? 

Jest to systemem ujawniania w  lokalach gastronomicznych 
miejsca pochodzenia surowców rolniczych. Jadłospisy lokali, 
które dobrowolnie przystąpią do systemu, informują skąd pocho-
dzi mięso, produkty mleczne, jaja, owoce, warzywa, ziemniaki, 

dziczyzna czy ryby słodkowodne. Po-
nadto uczestniczący w  systemie wła-
ściciele obiektów gastronomicznych 
zobowiązują się do wykorzystania jedy-
nie świeżych produktów i nie stosowa-
nia „podróbek żywności” czy żywności 
modyfikowanej genetycznie. To jest 
systematycznie kontrolowane. Ścisła 
kontrola gwarantuje najwyższą jakość 
tego, co znajduje się na talerzu i wielu 
restauratorów docenia to. W  progra-
mie AMA-Gastrosiegel uczestniczy 
około 1.300 podmiotów, w  landzie 
Saltzburg - ponad 140. System wspiera 

właścicieli poprzez nadawanie im certyfikatów i możliwości ozna-
czania dań wykonanych z lokalnych surowców. Ścisła współpraca 
z okolicznymi rolnikami, zakładami przetwórstwa rolnego i lokal-
nym handlem czyni ofertę bogatszą i powiększa dochody w regio-
nie. AMA-Gastrosiegel przeciwdziała zatem „globalizacji talerzy”. 
Przyczynia się do tego, że produkty regionalne osiągają ceny 
wyższe niż pochodzące z zagranicy i są wyróżnikiem obszaru.

Skutki wprowadzenia systemu
Konsumenci chcą jeść to, co najlepsze. By to udowodnić, re-

stauratorzy powinni serwować to, co sami jedzą, a więc potrawy 
lokalne. Mogą oczywiście przygotowywać także dania egzotyczne, 
jednak preferować powinni produkty świeże. Klienci odczuwają 
zadowolenie, gdy dostaną coś unikalnego. Rozpoznają jakość lo-
kalu po tym, że nie zawsze wszystko jest w nim dostępne. Potra-
wy nie będące w  stałej ofercie lub dostępne sezonowo świadczą, 
bowiem o świeżości składników. Ponadto goście wiedzą, że dobry 
kucharz potrafi wykorzystać całe zwierzę od głowy po ogon, a nie 
tylko przygotować danie ze szlachetnych części tuszy. Obecnie 
w modzie jest wykorzystywanie także części mniej wartościowych, 
co świadczy tak o  sztuce kulinarnej, pielęgnowaniu tradycji, jak  
i o zrozumieniu dla wyzwań ekologii i  zrównoważonego rozwo-
ju. Jest to ważne, ponieważ coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, 
że jedzenie potraw regionalnych zmniejsza obciążenie środowiska 
naturalnego poprzez ograniczenie przewozów. Dla wielu jest istot-
ne, że ograniczenie transportu zwierząt zmniejsza ich cierpienia. 

Certyfikat AMA-Gütesiegel gwarantuje, że posiłek w danym loka-
lu spełnia te oczekiwania. Rolnikom daje on jeszcze jedną korzyść: 
ich eksponowany w restauracjach towar jest równocześnie reklamą 
coraz chętniej podejmowanej przez nich sprzedaży bezpośredniej.

Wnioski
Podobne działania należy prowadzić również w naszym kraju. 

Powinna się tym zająć instytucja reprezentująca powagę państwa, 
koniecznie dysponująca uprawnieniami kontrolnymi, gdyż to kon-
trola gwarantuje powagę tych działań. Nie należy też dopuszczać 
do finansowania przedsięwzięć pieniędzmi z krótkoterminowych 
programów UE. Powstałe wówczas znaki, godła czy certyfikaty są 
warte tyle, co złote liście opadłe jesienią z drzew. Dopóki nie jest ich 
zbyt wiele - zdobią. Potem są tylko utrapieniem dla sprzątających.

Źródło: www.salzburgerlandwirtschaft.at/geschichte/der-wirt-als-veredler-der-re-
gionalen-lebensmittel-256.

dr hab. Roman Lusawa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Gastronomia współtworzy wartość żywności 
rodzimej

Analizując wartość żywności i sposoby powiększania tej wartości1 należy zwrócić uwagę 
na rozwiązania instytucjonalne sprawdzone w innych krajach unijnych. Gastronomia ma 

znaczny udział w tym procesie i są praktyczne możliwości zwiększenia jej udziału.  
W poniższym artykule wykorzystano myśli dra Rudolfa Stadlera doradcy AMA-Gastrosiegel2.

1  Rozważania na temat wartości produktów żywnościowych przedstawiono  
w artykule „Wartość żywności i artykułów spożywczych” zamieszczonym w nu-
merze 1/2020 Wsi Mazowieckiej. 
2 AgrarMarkt Austria (AMA) jest podmiotem prawa publicznego powołanym  
w roku 1993 w celu sporządzania raportów rynkowych dotyczących produk-
tów rolniczych, działania na rzecz poprawy jakości, tworzenia i wprowadzania 
wymagań jakościowych dla płodów rolnych i wytworzonych z nich produktów, 
Marketingu austriackiej żywności. Ministerstwa odpowiedzialne za rolnictwo 
przekazały jej następujące zadania: Zarządzanie kwotami mlecznymi; Zarządza-
nie licencjami; interwencje rynkowe; znakowamie bydła, rozwijanie programów 
wsparcia dla gospodarstw rolnych. Poza tym AMA powierzono realizację dopłat 
wyrównawczych i płatności z tytułu austriackiego programu środowiskowego 
ÖPUL oraz gospodarowania w trudnych warunkach na terenach górskich i upo-
śledzonych. AMA jest agencją płatniczą akredytowaną w Unii Europejskiej [ht-
tps://de.wikipedia.org/wiki/Agrarmarkt_Austria].
3 W gwarze warszawskiej nazwa galaretki z nóżek wieprzowych podanej z octem 
(w jednym kieliszku) i „setką wódki - w drugim

”Kulinarna spuścizna” - znak AMA 
Gastrosiegel [https://www.gast.at/
gast/www.gast.at/gast/regional-mit-
-brief-und-siegel-104557]
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Ponieważ wypieki przygotowywane na karnawał i tłusty czwar-
tek mają być pocieszeniem przed szykującym się postem, zadbaj-
my o zestaw odpowiednich dań. Oto nasze przepisy:

Galantyna z kurczaka

Składniki: 1 kurczak duży o nieuszkodzonej skórze, 0,5-1 kg mie-
lonej łopatki (w zależności od wielkości kurczaka), 2-3 jaja, sól, 
pieprz, gałka muszkatołowa, przyprawa do kurczaka, 2  duże 
garście posiekanej natki pietruszki, 0,5 kostki masła, tłuszcz do 
posmarowania naczynia, gruba igła, lniane nici. 
Wykonanie: kurczaka starannie myjemy, oczyszczamy i wyjmu-
jemy wszystkie kości. Pozostały po usunięciu kości mięso nacie-
ramy solą, pieprzem i przyprawą do kurczaka. Przygotowujemy 
farsz, czyli mięso łączymy z jajami, masłem, przyprawiamy solą, 
pieprzem, gałką, przyprawą do kurczaka i starannie wyrabiamy. 
Pod koniec dodajemy natkę pietruszki, mieszamy. Gotowy farsz 
wykładamy na flak z kurczaka, zwijamy i zszywamy wkładamy do 
natłuszczonego naczynia. Pieczemy około godziny.

Sałatka z buraków z fetą 

Składniki: 4 upieczone buraki średniej wielkości (po około 15-20 
dag przed upieczeniem), 1  opakowanie mieszanki sałat, 2  szt. 
sera feta, 1 czerwona cebula, 1 szklanka pestek dyni, 1/2 szklan-
ki pestek słonecznika, 0,5 szklanki orzechów włoskich. 
Sos: 4 łyżki oleju z oliwek (można zastąpić innym olejem), sok 
z połowy cytryny, 4 łyżki wody, 1 łyżka miodu, sól, czarny pieprz.
Wykonanie: sałatę przełóż do miski. Obraną cebulę pokrój na cien-
kie piórka. Fetę pokrój na kostkę o boku około 1 cm. Obrane buraki 
pokrój na kostkę tej samej wielkości co fetę. Sos przygotuj poprzez do-
kładne wymieszanie wszystkich składników (najłatwiej i najdokład-
niej zrobisz to potrząsając zamkniętym słoikiem). Na suchej patelni 
upraż pestki i orzechy - pamiętaj o częstym mieszaniu, bo mogą się 
szybko przypalić. Do sałaty dodaj sos, wymieszaj. Na talerze wykładaj 
porcje sałaty, na niej ułóż buraki, cebulę i fetę. Posyp ziarenkami.

Róże karnawałowe

Składniki: 40 dag mąki pszennej, około 20 dag śmietany 18%, 
6 żółtek, 2 łyżki spirytusu, szczypta soli, 1 kg tłuszczu do sma-
żenia (smalec lub olej), do dekoracji: konfitura, cukier puder, 
cukier waniliowy.
Wykonanie: do przesianej mąki dodać wszystkie składniki i za-
gnieść ciasto. Następnie ciasto zbijać wałkiem przez kilka minut 

(powinno stać się elastyczne i gładkie). Wałkować partiami - dość 
cienko. Wykrawać 3 krążki różnej wielkości. Pierwszy, najwięk-
szy, powinien mieć średnicę 7 cm, każdy następny o 1 cm mniej-
szą. Do wycinania najlepsze są metalowe pierścienie, ale można 
zastąpić je szklanką, literatką i  kieliszkiem. Wszystkie krążki 
naciąć w  5 miejscach - po obwodzie. Środki posmarować biał-
kiem i  składać, odpowiednio dopasowując wielkość. W  środku 
mocno przycisnąć, aby dobrze się skleiły. Smażyć na jasnozłoty 
kolor. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Do środka każdego ciast-
ka nałożyć odrobinę konfitury lub marmolady. Oprószyć cukrem 
pudrem i cukrem waniliowym.

Pączki tradycyjne

Składniki: ciasto drożdżowe: 50 dag mąki pszennej, 5 dag droż-
dży, 10 dag masła, 10 dag cukru, 4 żółtka,1 jajko, 250 ml mleka, 
1 łyżka spirytusu, dodatkowo: dżem lub powidła, olej do sma-
żenia (1-1,5 litra).
Wykonanie: przygotować zaczyn - lekko ciepłe mleko wymie-
szać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i ok. 5 łyżkami 
mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyro-
śnięcia na ok. 10-15 minut. 

Roztopić masło. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze w ką-
pieli wodnej. Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty 
zaczyn i masę jajeczną. Zacząć wyrabiać ciasto. Podczas wyrabiania 
dodać roztopione masło. Wyrobić ciasto na gładką, elastyczną masę. 
Pod koniec dodać spirytus i  ponownie wyrobić. Miskę z  ciastem 
przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na ok. 40-60 
minut, aż podwoi swoją objętość. Wyrośnięte ciasto przełożyć na 
posypany grubo mąką blat i rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Wy-
krawać z niego krążki o średnicy 7 cm. Na połowę krążków nałożyć 
nadzienie i  przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. 
Pączki układać na posypanym mąką blacie, przykryć ściereczką 
i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Pączki powinny być 
leciutkie i puszyste. Smażyć partiami na rozgrzanym tłuszczu w du-
żym garnku z obu stron (tłuszczu musi być dużo, aby pączki swo-
bodnie w nim pływały). Jeśli pączki będą dobrze napuszone, podczas 
pieczenia pojawi się charakterystyczna biała obwódka. Temperatura 
tłuszczu powinna wynosić ok. 175°C). Pączki wkładać wyrośniętą 
stroną w dół i smażyć ok. 2 minut z jednej strony. Następnie ułożyć 
na ręcznikach papierowych, aby tłuszcz ociekł. Posypać cukrem pu-
drem lub polukrować. Najsmaczniejsze są świeże. 

Źródła:
1. https://www.domowe-wypieki.pl
2. https://smaker.pl

Henryka Borkowska
MODR Oddział Siedlce

Przepisy na karnawał
Karnawał sprzyja spotkaniom towarzyskim - to czas imprez, zabaw i radości. Rozpoczyna 

się świętem Trzech Króli i trwa do Środy Popielcowej. Słowo „karnawał”  
- z włoskiego „carnevale” - oznacza pożegnanie mięsa. Stąd też w tym szczególnym czasie 

na stołach dominują potrawy mięsne oraz słodkie przekąski. Chcemy zjeść ich jak najwięcej, 
by nie brakowało nam ich podczas trwania Wielkiego Postu.
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Agnieszka Maciejczak
MODR Odział Radom

Dzika róża
czerwona bomba witaminowa

Dzika róża to źródło cennych składników odżywczych. Cieszy się uznaniem 
zielarzy, farmaceutów, smakoszy i wykorzystywana jest przez przemysł 

kosmetyczny. Jest znanym wszystkim kolczastym krzewem o delikatnych, 
różowych bądź białych kwiatach, przekształcających się w czerwone i kuliste 

owoce. Warto się nią zainteresować.
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Krzewy różane są ozdobą miejskich skwerów, parków 
i przydomowych ogrodów. Potrzebują dużo słońca, ale 
mają skromne wymagania, dlatego rosną też przy dro-
gach, na obrzeżach lasów, nieużytkach. Owoce i płatki 
dzikiej róży możemy bez problemu zbierać sami.

Owoce dzikiej róży zawierają szczególnie dużo wi-
taminy C - dziesięć razy więcej niż czarna porzeczka 
i 30-40 razy więcej niż cytrusy. Zawierają też dużo in-
nych witamin - A, B1, B2, E, K, a ponadto kwas foliowy, 
karotenoidy, flawonoidy, kwasy organiczne, garbniki 
i pektyny. Owoce chronią nasz organizm przed wol-
nymi rodnikami. Stosuje się je też w  nadciśnieniu, 
chorobach serca, wątroby i  jako lek witaminowy. 
Działają wzmacniająco i  przeciwzapalnie, pomagają 
w nieżytach przewodu pokarmowego. W medycynie 
ludowej wykorzystywano owoce w  leczeniu chorych 
nerek. 

Owoce zrywa się, gdy są dojrzałe, ale twarde - od 
sierpnia do października. Używane są do parzenia na-
parów ziołowych i  wytwarzania dżemów, marmolad, 
galaretek, syropów, win oraz nalewek.

Płatki róży należy zbierać na początku kwitnienia 
podczas suchej pogody i  od razu rozłożyć do susze-
nia w  cieniu i  przewiewnym miejscu. Kwiaty dzikiej 
róży zawierają dużą ilość flawonoidów, antocyjanów, 
garbników i  olejku eterycznego. Stosuje się je przy 
niestrawności, bólach gardła i dolegliwościach skór-
nych. Naparem z różanych płatków można przemywać 
twarz, aby odświeżyć cerę.

Coraz większym zainteresowaniem zaczynają cie-
szyć się również nasiona dzikiej róży, które wykorzy-
stywane są do produkcji oleju kosmetycznego. Jest on 
bogaty w prowitaminę A (głównie beta-karoten), treti-
noinę oraz inne kwasy retinowe, które są prekursorami 
witaminy A. Dodatkowo zawiera duże ilości niezbęd-
nych kwasów tłuszczowych, takich jak kwasy omega-3 
i omega-6. 

Działanie wzmacniające tej rośliny to ważny argu-
ment za tym, aby poszukać dzikiej róży w swoim oto-
czeniu i zrobić z niej smaczne przetwory. Jak to zrobić?

Zbieramy owoce i  najpierw dokładnie czyścimy 
z nasion i przylegających do nich włosków, ponieważ 
podrażniają przewód pokarmowy. Oddzielenie miąż-
szu od ziarenek i porastających ich włosków jest jed-
nak trudne. Możemy to zrobić na dwa sposoby:
1. Odcinamy obydwa końce owoców, kroimy je wzdłuż 
na pół lub na plasterki i końcem nożyka usuwamy zia-
renka z włoskami. Tak przygotowane możemy zamro-
zić, ususzyć, ugotować z  nich herbatkę, zrobić syrop, 
przecier i sos.
2. Owoce gotujemy w całości, a następnie przecieramy 
przez praskę, by pozbyć się ziarenek, a potem przez sito 
o gęstych oczkach, by pozbyć się włosków. W ten spo-
sób mamy przygotowaną masę pod konfiturę.

Herbatka z dzikiej róży

85 g suszonych plasterków zalewamy litrem zimnej 
wody. Przykrywamy i na małym ogniu doprowadzamy 
do wrzenia. Gotujemy 15 minut. Przecedzamy i  roz-
gniatamy owoce, by wycisnąć z nich cały sok. Doda-

jemy sok z  cytryny i  miód do smaku; do owoców dzikiej róży 
pasują także inne przyprawy: goździki, cynamon, kardamon. 
Herbatkę pijemy na gorąco lub na zimno.

Syrop z dzikiej róży

1 kg oczyszczonej dzikiej róży zalewamy 750 ml wrzątku i go-
tujemy 20 minut. Przelewamy przez sito (dokładnie wycisnąć). 
Do soku dodajemy 750 g cukru, gotujemy 5 minut. Syrop przele-
wamy do butelek, pasteryzujemy 20 minut.

Konfitura z owoców dzikiej róży

Składniki: 1,3 kg dojrzałych owoców dzikiej róży, 600 g cukru, 
cytryna.
Wykonanie: odcinamy ogonki, owoce myjemy, wkładamy do 
garnka z grubym dnem, wlewamy 300 ml wody. Gotujemy pod 
przykryciem na małym ogniu ok. 30 minut, aż owoce będą mięk-
kie. Bierzemy ich niewielką ilość razem z  sokiem z  gotowania 
i przecieramy przez praskę (usuwamy pestki po każdej przetar-
tej porcji owoców). Całą masę ponownie przecieramy przez sito 
o gęstych oczkach.

Masę przekładamy do rondla, dodajemy cukier i sok wyciśnięty 
z cytryny, a jeśli jest potrzeba jeszcze niewielką ilość wody; może-
my też dodać przyprawy: cienko startą skórkę z małej pomarań-
czy, rozciętą na pół laskę wanilii, łyżeczkę lekko rozgniecionych 
ziaren kardamonu. Gotujemy na małym ogniu 15 minut, często 
mieszając. Konfitura powinna mieć dość ciemny kolor i kremo-
wą konsystencję. Przekładamy ją do wysterylizowanych słoików, 
zakręcamy, odstawiamy dnem do góry i studzimy.

Nalewka z owoców dzikiej róży

Do dużego słoja wkładamy 500 g owoców róży, zasypujemy je  
1 szklanką cukru i wlewamy 3/4 litra czystej wódki. Odstawia-
my w ciepłe miejsce na tydzień, co jakiś czas wstrząsamy. Po tym 
czasie przecedzamy przez gazę i przelewamy do ciemnej butelki. 
Przechowujemy w lodówce.

Nalewkę, jako środek wzmagający apetyt oraz poprawiający 
przemianę materii i trawienie, pijemy dwa razy dziennie po ma-
łym kieliszku.

Nalewka z dzikiej róży - „Żenicha”

Składniki: 1 kg owoców róży, 0,75 l spirytusu 96 %, 0,5 l wódki 
40 %, 0,5 l jasnego miodu, 0,5 l wody, 5 goździków, po łyżeczce 
suszonej mięty i suszonego kwiatu rumianku.
Wykonanie: owoce myjemy, osuszamy i  wkładamy na dobę do 
zamrażarki. Następnie nakłuwamy szpilką każdy owoc, wsypu-
jemy do słoja, dodajemy zioła, zalewamy spirytusem. Odstawia-
my w ciepłe miejsce na 4-6 tygodni, co kilka dni wstrząsając sło-
jem. Następnie przecedzamy, mocno wyciskając sok z owoców. 
Odstawiamy na tydzień, następnie musimy przefiltrować. Miód 
mieszamy z ciepłą wodą, podgrzewamy i zbieramy szumowiny, 
gdy wystygnie dodajemy wódkę i łączymy z przefiltrowanym na-
stawem. Żenicha musi dojrzewać w chłodnym miejscu przynaj-
mniej dwa miesiące.

Źródła:
1. www.poradnikzdrowie.pl, www.akademiadietetyki.pl,
2. Przepisy z własnych zbiorów.
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Odmiany mieszańcowe cechują się dużą plennością i korzystną 
strukturą plonu. O wyborze odmiany powinny decydować rodzaj 
i odczyn gleby, jej zasobność w składniki pokarmowe, przedplon, 
warunki wilgotnościowe, plenność, długość okresu wegetacji, 
wrażliwość na choroby oraz przeznaczenie plonu (na bezpośred-
nie spożycie, przechowywanie czy dla przemysłu). 

Nowe odmiany charakteryzują się wysoką plennością i odpor-
nością na choroby, a niektóre i na szkodniki. 

Firmy nasienne rekomendują do uprawy następujące odmiany 
cebuli: 
Kappa (Bejo) - odmiana wczesna o podłużnym kształcie cebul, 
mocnej łusce żółtego koloru oraz silnym systemie korzeniowym. 
Ma wysoką odporność na jarowizację z  wczesnych wysiewów. 
Bardzo plenna, przeznaczona do bezpośredniego spożycia prze-
twórstwa (głównie na plastry) oraz przechowywania. 
Hytune F1 (Bejo) - średnio wczesny mieszaniec o wyjątkowych 
parametrach jakościowych. Cebule okrągłe, twarde, bardzo wy-
równane o mocnej, twardej łusce koloru żółtego. Silny system ko-
rzeniowy. Odmiana bardzo plenna, przeznaczona do bezpośred-
niego spożycia, a  głównie na długie przechowywanie (nie traci 
jakości). 
Sedona (Bejo) - bardzo plenna. Ma mocną, dobrze przylegają-
cą łuskę o średniociemnym kolorze. Mocny system korzeniowy. 
Nadaje się do bezpośredniego spożycia i przechowywania, okres 
wegetacji 110 dni.
Hylander (Bejo) - odmiana średnio późna o pełnej odporności 
na mączniaka rzekomego, polecana szczególnie do upraw ekolo-
gicznych. Twarde wyrównane cebule okryte są mocną, jasną łu-
ską, doskonale znoszą mechaniczny zbiór. Przeznaczona do bez-
pośredniego spożycia, przetwórstwa i długiego przechowywania.
Petra F1 (Polan) - odmiana o dużych, twardych i kulistych ce-
bulach, pokrytych mocną i dobrze przylegającą, o ładnej barwie 
łuską oraz cienką, dobrze zasychająca szyjką. Miąższ jest kruchy, 
ostry, bez palącego posmaku. Wydaje wysoki plon o dobrej struk-
turze. Cechą jest równomierne załamywanie szczypioru. Poleca-
na na świeży rynek i krótkie przechowywanie.
Globo (EJA) - odmiana wczesna, bardzo plenna, o żółtym kolo-
rze łuski. Cebule bardzo duże, wyrównane. Okres wegetacji 117 
dni od siewu. Przeznaczona na świeży rynek do bieżącej sprze-
daży i krótkiego przechowywania.
Wellina (EJA) - odmiana średnio późna. Cebule są duże, okrągłe, 
o złocistożółtym kolorze mocnej łuski oraz wysokiej zawartości 

suchej masy. Może być przeznaczona do bezpośredniego spoży-
cia, lecz głównie do długiego przechowywania.
Eureka (PNOS Ożarów) - bardzo plenna, późna odmiana. Ce-
bule są duże, zwłaszcza przy rzadszym siewie. Łuska ciemno-
-słomkowa, błyszcząca i bardzo twarda, mocno przylegająca, bez 

Krystyna Wasiluk
MODR Oddział Siedlce

Nowe odmiany cebuli do produkcji towarowej

Prace hodowlane i nowoczesne technologie produkcji zmuszają rolnika do wprowadzania 
nowych odmian warzyw. Intensywna produkcja cebuli to dążenie do uzyskania lepszych 

efektów ekonomicznych. W obecnym czasie należy dążyć do obniżenia jej kosztów  
i poprawienia jakości plonu. Pomaga w tym odpowiedni dobór odmian.
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tendencji do odpadania. Miąższ biały, lekko ostry, bardzo jędrny. 
Odmiana przeznaczona na świeży rynek oraz do bardzo długiego 
przechowywania. Plonuje stabilnie w różnych latach dając plon 
na poziomie 40-45 t z ha przy uprawie bez nawadniania.
Supra (PNOS Ożarów) - atrakcyjna odmiana średnio późna. 
Cebule duże, kształtu kulistego, o wyrównanej wielkości i żółtej, 
dobrze przylegające łusce. Miąższ białokremowy, bardzo smacz-
ny. Ma mocny system korzeniowy. Dzięki silnemu nalotowi wo-
skowemu na liściach odmiana jest mało podatna na mączniaka 
rzekomego. Polecana do produkcji wielkotowarowej oraz bezpo-
średniego spożycia i długotrwałego przechowywania.
Rhino F1 (Hazera) - odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, 
polecana o uprawy ekologicznej, posiada bardzo mocny system 
korzeniowy. Tworzy idealnie kuliste, twarde i bardzo wyrównane 
cebule o słomkowożółtej i mocnej łusce. Odporna na różowienie 
korzeni (IR). Polecana do obierania i sprzedaży na świeży rynek.
Fasto F1 (Hazera) - odmiana bardzo wczesna, cebule o łusce ja-
snej, słomkowożółtej. Ma silny system korzeniowy i daje rekor-
dowe plony dużych cebul. Może być przechowywana do maja, 
z przeznaczeniem do sprzedaży na świeży rynek Cebule są kuli-
ste, twarde, z jasną łuską, o cienkiej szyjce. Nadaje się do uprawy 
z rozsady
Maxia F1 (Hazera) - odmiana średnio późna o  perłowo białej, 

mocnej i dobrze przylegającej łusce, silnym systemie korzeniowy 
i wysokim plonie. Polecana na bezpośrednie spożycie oraz na ce-
bulę pęczkową i przechowywanie. 
Vectra F1 (PlantiCo) - odmiana średnio późna, bardzo plenna 
o dobrej strukturze plonu, równomiernie załamująca szczypior, 
niezawodna w plonowaniu. Tworzy duże, kuliste, wyrównane ce-
bule, z dobrze przylegającą złotą łuską, miąższ biały. Nadaje się 
do bezpośredniego spożycia, do przetwórstwa i do przechowy-
wania.
Warsa F1 (PlantiCo) - wczesna odmiana, bardzo plenna. Cebule 
duże, kuliste z cienką szyjką dobrze wyrównane. Odmiana pole-
cana do uprawy na bardzo wczesne zbiory zarówno pęczkowe, 
jak i zbiór cebul na świeży rynek.
Soplica (Spójnia Nochowo) - odmiana średnio późna. Cebu-
le wyrównane o  wydłużonym kształcie. Odmiana wyróżnia się 
wysoką jakością cebul oraz dobrą plennością. Łuska okrywająca 
cebule jest żółta, dobrze przylegająca. Miąższ biały i twardy. Od-
miana polecana zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i prze-
chowywania.
Rosa F1 (Spójnia Nochowo) - wczesna, mieszańcowa odmiana 
cebuli o dużym plonie dużych cebul o wysokich parametrach ja-
kościowych. Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa 
i przechowywania. 

ALGIDA (Spójnia Nochowo) - średnio 
wczesna odmiana cebuli zimującej. Ce-
bule są uliste o  jasno-brązowej suchej 
łusce. Wyróżnia się małą skłonnością 
do wybijania w  pędy kwiatostanowe. 
Polecana do bezpośredniego spożycia 
jako cebula z  zielonym szczypiorem 
oraz jako cebula z suchą łuską do krót-
kiego przechowywania. 
SV3557ND1 F1 (Seminis) - wczesna 
odmiana o  silnym wigorze i  bardzo 
dobrej zdrowotności szczypioru. Ce-
bule bardzo dobrze wyrównane, kuli-
ste o mocnej łusce i wysokiej twardo-
ści. Bardzo wysoki plon ogólny i han-
dlowy. Wykazuje wysoką tolerancję 
na przedwczesne pobudzenie podczas 
przechowywania i  niską podatność 
na mączniaka rzekomego. Ma silny 
system korzeniowy, który gwarantuje 
wierne plonowanie na różnych stano-
wiskach glebowych. Łatwa do obiera-
nia dzięki dużemu rozmiarowi cebul 
i  wysokiej zawartości pojedynczych 
stożków wzrostu. Przeznaczona na 
obieranie i rynek warzyw świeżych.

***
 

Dla producenta cebuli ważne jest 
uzyskanie wysokiego plonu o  dobrej 
jakości. Może o tym zadecydować do-
bór odmiany, lecz warto siać zarówno 
odmiany mieszańcowe, jak i ustalone. 
Wybór zależy od przeznaczenia i moż-
liwości zbytu w  zakładach przetwór-
czych oraz na rynku hurtowym.
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Przed ogłoszeniem naboru warunki przyznawania pomocy 
mogą się zmienić. Według obecnie obowiązujących przepisów 
o premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
• w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia 
i ma nie więcej niż 40 lat;
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z  posiadanego wy-
kształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobo-
wiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 
36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
• przed dniem złożenia wniosku o  przyznanie pomocy, lecz nie 
wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wnio-
sku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie 
o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
• przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz 
zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w  terminie 
przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upły-
wu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
• najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji roz-
pocznie - jako kierujący - prowadzenie gospodarstwa o powierzch-
ni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni grun-
tów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach 
o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej 
niż 300 ha, i którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 
000 euro i nie większa niż 150 000 euro.
Premia w wysokości 150 000 zł płatna jest w dwóch ratach:
• I rata - 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł 
• II rata - 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł 

Premia  w całości musi zostać przeznaczona na prowadzo-
ną w  gospodarstwie działalność rolniczą  lub przygotowanie do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w  gospodarstwie, 
w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości stano-
wiącej co najmniej 70% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy;
• mogą dotyczyć zakupu  wyłącznie nowych maszyn, urządzeń 
oraz wyposażenia;

Zuzanna Antosiuk 
MODR Oddział Siedlce

• w  przypadku  inwestycji budowlanej, może być uwzględniona 
inwestycja położona na gruntach stanowiących własność wnio-
skodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego 
lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów 
przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
• powierzchnia użytków rolnych, 
• kwalifikacje zawodowe, 
• inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą, 
• udział w zorganizowanych formach współpracy producentów 
rolnych, 
• przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzo-
nych w gospodarstwie,
• przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodar-
stwie, 
• przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego,
• inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu, 
• różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, lub naj-
większą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodar-
stwa młodego rolnika, a młodym rolnikiem,
• przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości.
Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana z zastrzeżeniem do-
pełnienia przez beneficjenta - w terminie 9 miesięcy od dnia do-
ręczenia tej decyzji - następujących warunków:
• nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwo-
ju dotyczy biznesplan,
• rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w  gospodar-
stwie jako kierujący,
• ubezpieczenia na podstawie przepisów o  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,
• uzyskania wpisu do ewidencji producentów, 
• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i  rozchodów 
w gospodarstwie, 
• rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premie dla młodych rolników -
- warunki przyznawania pomocy

Terminy naborów wniosków w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników, typ operacji Premie dla młodych rolników, są ogłaszane 

przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku  
o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARiMR. Planowane terminy zawarte  

w harmonogramie naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 to maj 2020 r. i luty 2021 r.
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O tym czy ten miód ma lepsze czy gorsze właściwości decydu-
je jego skład, a  zwłaszcza zawartość nietypowego związku che-
micznego - niszczącego bakterie i grzyby methylglyoxalu (MGO). 
W  importowanym miodzie związek ten występuje w  ilościach: 
30+, 100+, 250+, 400+, 550+ miligramów na kilogram miodu i od 
jego zawartości zależy cena słoika. A więc widząc na opakowaniu 
znaczek MGO 300+ wiemy, że zawartość methylglyoxalu będzie na 
poziomie 300 mg/kg. To średnia wartość. Miód leczniczy ma mieć 
(jak zapewniają sprzedawcy) wartość 400+ i więcej.

Skąd pochodzi miód manuka? 

Z Nowej Zelandii. Tamtejsze pszczoły w okresie wiosennym zbie-
rają nektar z dziko rosnących miejscowych krzewów herbacianych 
- manuka. Już wieki temu mieszkający na Nowej Zelandii Maorysi 
zauważyli, że napary z  liści tego krzewu potrafią wyleczyć chore 
gardło, przeziębienie i odniesione rany. Dlatego nie tylko parzyli 
liście, ale i nacierali nimi skórę, a nawet żuli młode pędy. Oczywiste 
jest, że podobne właściwości ma nektar kwiatów manuki, a więc 
i powstały z niego miód. Nowozelandzcy pszczelarze wykorzysta-
li szansę i zaczęli reklamować ten miód jako leczniczy. Z pomocą 
przeszedł im rząd Nowej Zelandii, który sfinansował badania labo-
ratoryjne i do dziś aktywnie wspiera promocję.

Właściwości lecznicze

Oprócz wspomnianych wyżej właściwości wykazano, że miód 
manuka wymiata wolne rodniki dzięki czemu obniża ryzyko wy-
stąpienia choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, miażdżycy 
i zaćmy. Zabija wiele groźnych drobnoustrojów: gronkowca zło-
cistego, pałeczkę okrężnicy i pałeczkę ropy błękitnej. Zabija wi-
rusy grypy i półpaśca. Pomaga przy refluksie, zespole jelita nad-
wrażliwego i  zgadze. Potencjanie działa przeciwnowotworowo 
- naukowcy rozważają wykorzystanie go do wspomożenia lecze-
nia różnych nowotworów. Jest też stosowany w leczeniu trądziku 
i na pewno wzmacnia naszą odporność.

Dość rzadko wspomina się jednak o tym, że nie każdy może ten 
miód spożywać. Lekarze zalecają aby nie jadły go osoby chorują-
ce na schorzenia przewlekłe, nowotwory i schorzenia układowe. 
Również cukrzycy i alergicy nie powinny go zjadać. Jak czytamy 
na jednej ze stron internetowych (bonavita.pl) „Ze względu na 

wysokie ryzyko silnego zatrucia pokarmowego jadem kiełbasia-
nym, (nie powinny go też spożywać) dzieci do 1. roku życia.” 

Miód nawłociowy jest równie dobry!

Tymczasem już w  roku 2014 w  czasopiśmie naukowym „Po-
stępy Fitoterapii” (numer z lutego) ukazał się artykuł omawiający 
aktywność antybiotyczną różnych polskich miodów. Pracownicy 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 
stwierdzili, że nasze miody odmianowe znacznie różnią się mię-
dzy sobą i najbardziej wartościowe są: miód nawłociowy, grycza-
ny i nektarowo-spadziowy. Badania potwierdziły, że polski miód 
nawłociowy jest lepszy od miodu manuka! W dodatku podobną 
wartość wykazały też miody spadziowy, wrzosowy i gryczany. 

Czy warto wierzyć reklamie? 

Faktem jest, że miody manuka są dobrze promowane. Ale 
faktem jest też i to, że nie mają badań potwierdzonych przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European 
Food Safe Authority). Urząd ten zatwierdza oświadczenia zdro-
wotne, z których można potem skorzystać, aby opisywać wartość 
produktów spożywczych. To dlatego na stronach producentów 
i  importerów miodów manuka brakuje dokładnych opisów ich 
działania i właściwości - są tylko ogólne informacje. 

A skoro nasze miody nie są gorsze, a nawet lepsze, czy warto 
wydać kilkaset złotych na zakup słoika tego egzotycznego mio-
du? Może lepiej zaopatrzyć się w miód nawłociowy u lokalnego 
pszczelarza? Zwłaszcza takiego, który wywozi soje pszczoły na 
pożytki, i który ma dobrą opinię.

Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Wyją tk owy miód manuka?
Kilka lat temu na naszym rynku pojawił się miód manuka. Dzięki licznym publikacjom 
zachwalającym jego rozliczne właściwości lecznicze stał się popularny i łatwo dostępny  
w Internecie. Mniej dostępna była i jest – niestety - jego cena: za pół kilograma miodu 

trzeba zapłacić ponad 400 zł. Ale tego najlepszego, bo nieco gorsze kosztują mniej - około 
200 złotych za kg. Czy warto? 
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Sektor rolny w znacznym stopniu odstaje 
od innych sektorów gospodarki w obszarze 
innowacyjności. Właśnie dlatego w  celu 
usprawnienia wdrażania innowacji powstała 
„Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich”. Jej celem jest aktywi-
zacja potencjalnych partnerów współpra-
cujących na rzecz innowacji, przez podnie-
sienie ich wiedzy i umiejętności w zakresie 
zarządzania projektami badawczo-wdroże-
niowymi i  upowszechnia wyniki prac ba-
dawczo rozwojowych. SIR tworzy płaszczy-
znę, która ułatwia współpracę naukowców, 
doradców i  służb wspierających wdrażanie 
innowacji na obszarach wiejskich. Jeśli bę-

dziemy pracować razem, uzyskamy lepsze efekty i możemy stworzyć 
coś konkurencyjnego na rynku. Nowe pomysły i rozwój technolo-
giczny wymagają wsparcia finansowego. Tylko skąd uzyskać pomoc, 
wsparcie finansowe na rozwój wspólnej inwestycji?

Stwórzmy grupę operacyjną EPI i  skorzystajmy z  działania 
PROW 2014-2020 „Współpraca” M16

Jak stworzyć grupę? 

Mogą ją stworzyć co naj-
mniej dwa różne podmioty 
spośród rolników, właścicieli 
lasów, jednostek naukowych, 
uczelni, przedsiębiorców oraz 
podmiotów świadczących 
usługi doradcze. Grupa działa 
na podstawie zawartej w  for-
mie pisemnej umowy spółki 
cywilnej albo umowy innej 
niż umowa spółki cywilnej, na 
podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie 
realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, 
i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich - Lidera.

Jakie jest wsparcie? 

Wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju poniesionych 
kosztów. Koszty muszą być uzasadnione i niezbędne do osiągnię-
cia celu, a przede wszystkim racjonalne. Maksymalny limit po-

mocy dla jednego beneficjenta to 5 500 000 zł. Pomoc ma formę 
zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ry-
czałtu w przypadku kosztów bieżących.

O jakie koszty chodzi? 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza 
się między innymi: budowa, przebu-
dowa lub remont połączonego z  mo-
dernizacją obiektu lub infrastruktury 
oraz zakup lub instalacja nowych ma-
szyn, urządzeń, nowej aparatury, zakup 
instalacji oprogramowania, licencji 
itp. Podmioty prowadzące badania za-
liczają do kosztów zakup materiałów 
i sprzętu laboratoryjnego itp. Kosztami 
są również wynagrodzenia pracowni-
ków i koszty bieżące. 
Wysokość pomocy zależy od rodzaju 
poniesionych kosztów i wynosi:
• w  przypadku kosztów ogólnych - 100% kosztów kwalifiko-
walnych,

Magdalena Kowalewska
MODR Warszawa

W s p a r c i e  n a  i n n o w a c j e
Innowacje są czynnikiem determinującym rozwój gospodarstw rolniczych. Konkurencyjność 

warunkowana innowacyjnością i stałym postępem technicznym, technologicznym czy 
biologicznym jest wymogiem współczesnego rynku. Dlatego tak ważne jest wsparcie działań 

polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.
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• w przypadku kosztów badań - 90% kosztów kwalifikowalnych,
• w  przypadku kosztów inwestycyjnych - 50% kwalifikowal-
nych.

W przypadku kosztów bieżących pomoc stanowi ryczałt - 20% 
sumy kosztów inwestycyjnych i badań.

Jakie jest kryterium oceniania wniosków? 

Złożone wnioski są oceniane według podanej przez ARiMR 
punktacji. Należy uzyskać co najmniej 18 punktów. Wniosek 
o przyznanie pomocy należy składać w Centrali Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 stycznia do 21 lutego 
2020 r.

Nie czekaj! Zacznij działać - Współpraca się opłaca!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie grupy opera-
cyjne działające na terenie województwa mazowieckiego, a tak-
że wszystkich tych, którzy planują utworzyć grupę operacyjną. 
MODR Warszawa oferuje pomoc w  zakresie tworzenia i  funk-
cjonowania grup operacyjnych oraz realizacji projektów przez te 
grupy: Celina Szarek 22 571 61 24, 512 153 267, celina.szarek@
modr.mazowsze.pl, a także bezpośrednio u doradców MODR 

Warszawa.

W Polsce, w ramach dwóch 
przeprowadzonych naborów 
do działania „Współpraca” w 
ramach PROW 2014-2020, 
pomoc uzyskało 30 grup ope-
racyjnych. Istnieje potrzeba 
zwiększenia nakładów na 
działalność badawczo-roz-
wojową, jak również wdro-
żenia nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych do 
praktycznego zastosowania. 
Wsparcie jednostek naukowo 
badawczych w opracowaniu 
praktycznych i innowacyj-
nych rozwiązań zdiagnozo-
wanych problemów polskie-
go rolnictwa przyczyni się 
do wzmocnienia powiązania 
sektorów rolno-spożywczego 
oraz badawczo-rozwojowe-
go. Razem możemy więcej: 
rolnicy, leśnicy, naukowcy, 
przedsiębiorcy jako koopera-
cja dla rozwoju i  stworzenia 
innowacyjnego rozwiązania. 

Zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki, w wypracowa-
niu praktycznego zastosowania innowacji, wzmocni powiązanie 
rozwoju sektora rolno-spożywczego z badaniami i innowacją. 

Zostań Partnerem SIR i bądź na bieżąco: https://sir.cdr.gov.pl/
partnerzy/rejestracja.php 
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Kiedy zaczęła się Pani interesować tradycyjną kuchnią? 

Kulinariami interesowałam się od dziecka, stanowiły one (i na-
dal stanowią) bardzo ważny element mojego życia. Wiedzę zdo-
bywałam od najbliższych, ponieważ tradycyjne jedzenie w moim 
domu było podstawą. Już w wieku 12 lat przygotowywałam obiad, 
piekłam ciasta drożdżowe i inne słodkości. Kuchnia wschodniego 
Mazowsza stała się moim hobby, szansą odnalezienia tych sma-
ków, które są jeszcze ukryte gdzieś w domowych kuchniach i spi-
żarniach mieszkańców naszego regionu.

A kiedy hobby zmieniło się w pasję?

Tak naprawę to kilka lat temu, kiedy zrodził się pomysł zebra-
nia starych przepisów od mieszkańców gminy Stara Kornica. In-

teresowały mnie też lokalne tradycje i zwyczaje. Po przeprowa-
dzeniu wielu wywiadów, po licznych rozmowach z najstarszymi 
mieszkańcami, zebrałam dosyć informacji, aby wydać niewielką 

publikację pt. „Tradycje kulinarne, obrzędy i zwyczaje gminy Sta-
ra Kornica”. 

A potem, przy okazji któregoś ze spotkań organizowanych 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, 
dowiedziałam się o  Liście Produktów Tradycyjnych, na którą 
można wpisać produkty wytwarzane i utożsamiane od wielu lat 
z regionem. Wspólnie ze specjalistką MODR-u z powiatu łosic-
kiego doszłyśmy do wniosku, że pierwszym produktem, który 
spróbujemy na tę listę wpisać, będzie kiełbasa z wątrobą z Kor-
nicy. I  tak się stało - produkt został wpisany, a że apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, za kiełbasą poszły inne nasze kulinarne perełki. 
Teraz możemy poszczycić się dziesięcioma produktami umiesz-
czonymi na Liście Produktów Tradycyjnych.

Czy wpisanie tylu produktów na Listę pomogło Pani w rozwija-
niu działalności społecznej?

Na pewno jest dużą promocją naszego regionu. Świad-
czy o tym, że te produkty są niepowtarzalne, mają swoją 
tradycję i cała miejscowość, w której powstają, może się 
z nimi utożsamiać. Tak więc produkty, które wypromo-
wałam, teraz promują nasz region. Zainteresowanie nimi 
wzrosło na tyle, że trzeba było pomyśleć gdzie jeszcze 
można je promować, jak je bezpiecznie wytwarzać, jak 
kiedyś na tym zarobić, a przede wszystkim jak przekazać 
informacje o tradycjach wytwarzania innym, szczególnie 
młodym ludziom i dzieciom.

Od kilku lat prowadzę warsztaty kulinarne, prelekcje 
i  spotkania, podczas których staram się przekazywać 
zdobytą wiedzę innym. Chcę, żeby pamięć o  naszych 
tradycjach utkwiła w głowach młodych ludzi i żeby sami 
pokusili się o zbieranie takich informacji. 

Działalność społeczna sprawia mi ogrom satysfakcji 
i  skłoniła mnie do zastanowienia się nad tym, czy nie 
warto byłoby zacząć zarabiać na wytwarzaniu i sprzeda-
ży tych produktów? Na początku myślałam o rolniczym 

handlu detalicznym, który jest bardzo dobrym rozwiąza-
niem dla rolników chcących sobie dorobić. Jednak zdecy-
dowałam się na założenie działalności gospodarczej dają-

cej większe możliwości. Od wielu lat jestem płatnikiem KRUS 
i chciałam nim pozostać, bo nadal prowadzimy z mężem działal-
ność rolniczą. Założona przeze mnie Pracownia P.U.H. KulinArt, 

Anna Szpura ze Starej Kornicy (powiat łosicki) od lat aktywnie promuje tradycje kulinarne  
i kulturowe wschodniego Mazowsza. W roku 2019 w plebiscycie Mistrzowie Agro uznano ją 
za najlepszą gospodynię w powiecie, a następnie zajęła III miejsce w etapie wojewódzkim 

tego konkursu. Ma za sobą mnóstwo zasług i osiągnięć. Jest liderką KGW, aktywistką  
i kobietą przedsiębiorczą, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Często 

uczestniczy w konkursach, warsztatach, targach, wystawach i imprezach lokalnych, gdzie 
świetnie prezentuje rodzimą kuchnię. 

Z Anną Szpurą rozmawia Maria Sudnik z MODR Oddział Siedlce.

Kobieta z pasją

Anna Szpura prezentuje swoją działalność  podczas konferencji organizowanej  
przez MODR Oddział Siedlce
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stała się dodatkowym źródłem dochodu do naszego gospodar-
stwa. 

Jakie produkty tradycyjne wytwarza Pani naj-
częściej?

Są to korowaje weselne, które stały się sztan-
darowym produktem tradycyjnym naszego re-
gionu. Korowaj weselny z Kornicy to obrzędowe 
ciasto drożdżowe, z pięknymi dekoracjami (ma 
wierzchu ma m.in. dwa łabędzie stykające się 
dzióbkami). Zamawiane jest na wesela, przyję-
cia, jako prezent wręczany podczas różnych tra-
dycyjnych uroczystości. Zamówienia spływają 
z wielu zakątków Polski, ale najwięcej otrzymu-
ję z  województw mazowieckiego, podlaskiego 
i lubelskiego. Nasze korowaje prezentowane już 
były w Anglii, Walii, Szkocji, Norwegii, Francji, 
Litwie, Ukrainie, Białorusi, a nawet w Korei (w 
Seulu) i Gruzji. 

Bardzo dużą popularnością cieszą się warsz-
taty wypieku korowaja i  korowajczyków. Pro-
wadzę je wyjazdowo lub w  Galerii Wiejskiej 
w  Starej Kornicy, gdzie swoją siedzibę mają 
KGW Korniczanki i  Zespół Korniczanie. Inne 
produkty to Tygodnik z Kornicy, czyli piernik dojrzewający, kieł-
basa z wątrobą z Kornicy i oczywiście przetwory, które przygoto-
wuję z własnych owoców.

Mam jeszcze wiele planów, które - mam nadzieję - chociaż po 
części uda mi się w tym roku zrealizować.

W jakich konkursach wzięła Pani udział i  czy pomogły one 
w rozwijaniu działalności?

Tych konkursów było bardzo dużo i  trudno mi je wszystkie 
wymienić. Udział w  konkursach kulinarnych wiąże się z  pre-
zentowaniem produktów, ma więc ogromny wpływ na promo-
cję i  udokumentowanie powtarzalności. Bycie laureatem dało 
mi wielokrotnie ogromną satysfakcję i stało sie nagrodą za moją 
działalność, szczególnie tę społeczną. 

Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że udział w  konkur-
sach, takich jak: Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, Najlepszy Pro-
dukt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza, Smaki Mazowieckiej 
Spiżarni i wielu, wielu innych, pomaga w promowaniu produk-
tów i prowadzonej działalności. Na przykład promocja korowaja 
rozpoczęła się od udziału w tych właśnie konkursach. Zdobycie 
Perły Kulinarnej czy I miejsca w Festiwalu Korowaja Mielnickie-
go sprawiło, że produkt stał się bardziej rozpoznawalny. Dlatego 
zachęcam wszystkich do brania udziału w konkursach, ponieważ 
przynosi to ogromną satysfakcję i przy niewielkim wysiłku moż-
na wypromować swoją działalność. 

Prowadzi Pani Koło Gospodyń Wiejskich Korniczanki, Zespół 
Korniczanie, współpracuje z wieloma organizacjami i instytu-
cjami. Skąd czerpie Pani pomysły na działalność społeczną i jak 
znajduje na nią czas?

Z tym czasem to jest różnie, ale jeżeli robi się to, co się kocha 

i jeżeli praca to jednocześnie twoja pasja, to czas jakoś dziwnie się 
rozciąga i wystarcza go na wszystko: i na działania społeczne, i na 

działalność gospodarczą, i oczywiście dla rodziny. Bo bez wspar-
cia najbliższych - męża i dzieci - nie ogarnęłabym tego wszyst-
kiego. Czasami na obiad są kanapki, a prawdziwy obiad zjadamy 
w  porze kolacji, ale oni bardzo nie narzekają i  wspierają mnie 
w moich działaniach, bo wiedzą, że jeżeli coś zaczynam robić, to 
zawsze przyniesie to pozytywny efekt. 

Jestem przewodniczącą KGW Korniczanki i  kierownikiem Ze-
społu Korniczanie, prowadzę Galerię Wiejską w Starej Kornicy, ale 
sama nic bym nie zrobiła, gdyby nie ludzie, z  którymi mam za-
szczyt pracować. Nie trzeba dwa razy powtarzać, aby wszyscy zaan-
gażowali się w nowe działania, przygotowali jedzenie na przyjęcie, 
koncert czy wieczór poetycki. Ja mogę poddać pomysł, zachęcić do 
pracy, ale to ich zaangażowanie sprawia, że nadal działam społecz-
nie i mam nadzieję, że tej siły i zapału jeszcze na długo mi wystar-
czy. Pomysły bardzo szybko przychodzą mi do głowy, a inspiracją 
jest po prostu życie i potrzeby ludzkie. Ale nie jest tak, że wszystko 
jest łatwo zrobić. Jeżeli się bardzo wierzy w słuszność swoich dzia-
łań, to żadne trudności temu nie przeszkodzą.
 
Jakie wyróżnienia najbardziej Panią cieszą i  jaka działalność 
przynosi najwięcej satysfakcji?

Trudno mi powiedzieć, bo wszystkie wyróżnienia i  nagrody 
mają dla mnie duże znaczenie, wszystkie mnie cieszą. I wszystko, 
co robię, daje mi ogromną satysfakcję. Nie potrafię zrezygnować 
ze swoich działań. Nie uważam mojej działalności za coś wiel-
kiego, po prostu robię to, co kocham i wszystkim życzę tego, aby 
praca była ich pasją i dawała możliwość zarobku.

Przyłączam się do tych pięknych życzeń. Gratuluję Pani dotych-
czasowych osiągnięć i  mam nadzieję, że zarówno działalność 
gospodarcza, jak i społeczna przyniosą Pani jeszcze wiele satys-
fakcji i radości. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Korowaj weselny
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Krzyżówka nr 2Krzyżówka nr 2
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 21 lu-
tego 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Ka-
zimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 2".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 11 - WESOŁYCH ŚWIĄT.
Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Żmijewska, Miedziana Górna

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 11 - MOTYKA TO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO 
SPULCHNIANIA GLEBY, A DAWNIEJ DO KOPANIA ZIEMNIAKÓW.

Nagrody książkowe wylosował: Miłosz Figurski, Mirzec
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
21 lutego 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 2".

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

Rebus 2

PYTANIA:
1. Warzywo o jadalnym białym kwiatostanie
2. Gra sportowa na lodzie, z kijami i krążkiem

3. Długie, płaskie płozy do szusowania po stoku
4. Pojazd ciągnięty przez renifery
5. Na czym poruszają się snowboardziści
6. Miesiąc rozpoczynający nowy rok
7. Buty na wysokich, cienkich obcasach
8. Szczypie zimą w uszy i nos
9. Sprzęt AGD z zamrażarką
10. Dzieci lepią go ze śniegu zimą
11. Przyjaciel człowieka czworonożny

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.
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Aktywuj bezpłatne konto na 365FarmNet.com

Z 365FarmNet masz
dokumentację pod kontrolą

Darmowa wersja podstawowa

Oszczędność czasu  
dzięki aplikacji mobilnej

Po prostu załóż konto  
i zacznij dokumentować

 

 

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.         

7.        
 

8.     

9.        

10.        

11.     

 
 

(państwo) 

Przysłowie – luty 2020:  „Bazylia od czasów starożytnych używana jest jako przyprawa, składnik perfum oraz roślina ozdobna.”  

 

                                  
R    L Y    P=CZ   Y=ÓW    Z=T  Y=O    O=N     D   A=Y         SZ=Ż         N  Ż=ST  BŁ 

                                                                                                 
 

3                     

T=P     T=P Z   O=A      Y   A=K      S=P     S=F      B            P   S=ŚL   Ę=NA     K   A=D   PO=B 
                    ,                                                                           
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Oszczędność czasu  
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Innowacje

Masz pomysł na innowacje?

do 5,5 mln zł dla grup operacyjnych na projekty
więcej informacji na stronach 34 i 35
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