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Szanujmy każdą kroplę wody... 
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Występowanie w naszym środowisku substancji farmaceutycz-
nych jest ściśle związane z takimi czynnikami, jak: 
- wielkość produkcji środków farmaceutycznych, 
- poziom zrzutu z gospodarstw  domowych do środowiska znacz-
nych ilości środków leczniczych bez ich utylizacji, 
- poziom odprowadzania środków farmaceutycznych ze ściekami 
i odpadami szpitalnymi, a także  wydalaniem pozostałości leków 
przez ludzi i zwierzęta do środowiska. 

Problem pozostałości środków farmaceutycznych jest niezwy-
kle istotny w rolnictwie, a zwłaszcza w produkcji zwierzęcej. Na 
fermach hodowlanych wiele leków podawanych jest profilak-
tycznie - w celu uniknięcia infekcji zwierząt oraz szybkiego przyrostu 
masy mięśniowej (np. w przypadku drobiu - hormony, antybiotyki). 
Stosowane leków w medycynie weterynaryjnej niesie jednak ryzyko ku-
mulacji ich pozostałości w tkankach zwierząt spożywanych przez ludzi. 

Jakie są tego skutki? 

Do organizmu ludzkiego środki farmaceutyczne trafiają kilkoma 
drogami: bezpośrednio - poprzez ich spożycie w celach leczniczych 
oraz pośrednio - poprzez konsumpcję zanieczyszczonej nimi wody 
i mięsnych produktów spożywczych. Skutkiem ich stosowania 
oraz niekontrolowanego rozpraszania w środowisku może być: 
- lekooporność, czyli wzrost odporności organizmu ludzkiego na 
działanie substancji zawartych w lekach (np. leki przeciwbólowe 
ibuprofen, paracetamol),
- wzrost odporności bakterii na antybiotyki, 
- przyśpieszenie dojrzewania dzieci z powodu obecności hormonów, 
- bezpłodność spowodowana niektórymi lekami hormonalnymi. 

Mamy ogromny wybór leków

Sposób działania pozostałości środków leczniczych w środowi-
sku oraz organizmie ludzkim zależy przede wszystkim od zwar-
tości substancji czynnej leku oraz zakresu jej zastosowania. 

Leki można sklasyfikować na następujące grupy: 
- działające na ośrodkowy układ nerwowy, tj. uspokajające, na-
senne, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, znieczulające, psy-
chotropowe, 
- działające na obwodowy układ nerwowy, tj. środki pobudzające 
lub hamujące układ współczulny i przywspółczulny, zwiotczające 
mięśnie szkieletowe, znieczulające miejscowo, 
- autakoidy – czyli leki blokujące receptory histaminowe, 
- wpływające na układ krążenia i ciśnienie krwi – nasercowe, ob-
niżające ciśnienie krwi,  rozszerzające naczynia krwionośne, 
- moczopędne (diuretyki) – stosowane w chorobach, którym to-

warzyszą obrzęki płuc, nerek i wątroby, 
- działające na układ oddechowy, tj. przeciwastmatyczne, prze-
ciwkaszlowe, wykrztuśne. 
- hormonalne, czyli regulujące funkcjonowanie narządów we-
wnętrznych, 
- witaminy, 
- stosowane w leczeniu chorób układu pokarmowego (np. choro-
bie wrzodowej oraz chorobach wątroby i dróg żółciowych,
- działające na drobnoustroje chorobotwórcze, czyli środki de-
zynfekcyjne, odkażające, antybiotyki, 
- przeciwnowotworowe.

Zagrożenia nie można lekceważyć 

Spożywanie żywności zawierającej pozostałości środków farma-
ceutycznych oraz zanieczyszczonej nimi wody może nieść wiele 
zagrożeń zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i otaczającego środo-
wiska. Problem zanieczyszczenia wód środkami leczniczymi doty-
czy nie tylko wód powierzchniowych lecz również podziemnych, 
do których pozostałości medykamentów mogą być infiltrowane  
(np. z niewłaściwie zabezpieczonych składowisk odpadów). 

Według normy obowiązującej na terenie Unii Europejskiej, 
dopuszczalne stężenie środków farmaceutycznych w wodach 
powierzchniowych nie powinno przekraczać 10 ng/l (ng - nano-
gram (nanogram (ng) to jednostka układu SI, 1 mg (miligram) = 
1000000 ng (nanogram)). 

Aby ograniczyć wprowadzanie pozostałości środków farma-
ceutycznych do środowiska powinno się: 
- traktować leki jako odpady niebezpieczne i nie wyrzucać prze-
terminowanych i nie zużytych środków farmaceutycznych do 
śmieci i kanalizacji, 
- zbierać i przekazywać przeterminowane leki do wyznaczonych 
punktów aptecznych,
- racjonalnie kupować i stosować leki bez recepty oraz suplemen-
ty diety zgodnie z realną  koniecznością, a nie pod wpływem re-
klam koncernów farmaceutycznych. 

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

Źródła: 
1. Jakimska A., Kot-Wasik A., Wasik A., Namiernik J. 2012. Pozostałości farmaceuty-
ków w środowisku – problem daleki od rozwiązania. Analityka. Nr. 3. s. 77-80. 
2. Kot-Wasik A., Dębska J., Namiernik J. Przemiany, stężenia i oznaczanie pozosta-
łości środków farmaceutycznych w środowisku. 
w.pg.gda.pl/chem/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/roz-
dzial_034.pdf (dostęp: 25.010. 2020).

Środki farmaceutyczne trafiające do środowiska stanowią duży problem, ze względu na słabe 
rozpoznanie ich negatywnego wpływu na żywe organizmy i trudność identyfikacji. Problem 

ten będzie jednak coraz większy ze względu na choroby ludzi, zwierząt oraz stale rosnącą 
produkcją farmaceutyków. 

Zagrożenia i skutki zanieczyszczenia środowiska 
środkami farmaceutycznymi
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Urszula Jassa: - Dlaczego ekologia, a nie gospodarstwo trady-
cyjne?

Kamil Pazik: - Pomysł na uprawy ekologiczne zrodził się trochę 
z rozsądku, a trochę z ciekawości. Produkcja ekologiczna staje się 
dziś modna.

Wszyscy wiemy, że ekologiczna uprawa nie jest łatwa. Samo 
zdobycie certyfikatu wiąże się z szeregiem działań. Czy „papie-
rologia” nie przestraszyła Państwa?

Magdalena Pazik: - Nie. Zrobiliśmy to z przekonania, 
więc trudności nie przeraziły nas. Postanowiliśmy, że będziemy 
produkować ekologiczną żywność dla siebie, 

a nadwyżkę sprzedamy. Po kilku sezonach zorientowaliśmy się, 
że jest to dobry kierunek ze względu na duże zainteresowanie na-
szymi produktami. Prowadzimy ten rodzaj uprawy, ponieważ chce-
my z naturą współpracować, a nie z nią walczyć. Na samym począt-
ku uprawialiśmy ziemniaki i zboża. Ludzie, którzy nabywają nasze 
produkty początkowo pytali nie tylko o warzywa z certyfikatem, ale 
ogólnie o produkty pochodzące z naszego gospodarstwa. Wiedzieli, 
że potrafimy je uprawiać i dostarczymy im towar najwyższej jakości. 
Aby dodatkowo zwiększyć wiarygodność, zdecydowaliśmy się na 
certyfikację w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ci, którzy kupowali 
od nas wcześniej, nie potrzebują certyfikatu, ale nowi odbiorcy na 
początku o niego pytają. Jest to dodatkowe potwierdzenie jakości, 
a najlepszym certyfikatem jest zaufanie. Zapraszamy więc do nasze-
go gospodarstwa wszystkich tych, którzy są zainteresowani naszymi 
warzywami, aby mogli zobaczyć jak są uprawiane.

Czy sposób uprawy wpływa na smak warzyw, czy zależy to 
głównie od cech odmianowych?

 Kamil Pazik: - Smak głównie zależy od odmiany i zawartości 
związków pokarmowych znajdujących się w glebie. Ekologiczne 
metody produkcji mają to do siebie, że rośliny wolniej rosną, niż 
w  uprawie konwencjonalnej. Nie przyrastają tak intensywnie, 
dlatego mają więcej czasu na przyswojenie większej ilości skład-
ników z gleby. Struktura wartości odżywczych jest inna w pro-
duktach z gospodarstw ekologicznych.
 
W jednym z gospodarstw ekologicznych w Biłgoraju spotkałam 
się z tzw. współrzędną uprawą - warzywa rosły pasami, to zna-
czy: pas ziemniaków, pas kopru, pas marchwi, itd. Czy też sto-
sujecie tę metodę uprawy?

Kamil Pazik: - Też mieliśmy takie pasy. U nas wynika to z tego, 
że mamy dużo roślin na jednej działce. Byliśmy w stanie zmie-
ścić praktycznie wszystkie uprawy na jednym polu. W upra-
wie współrzędnej wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie 
roślin na siebie. Sąsiedztwo różnych roślin może pozytywnie 
wpływać na ich rozwój, może odstraszać szkodniki, ograni-
czać choroby. Są takie warzywa, które lubią swoje sąsiedztwo 
i warto je sadzić obok siebie, na przykład marchew i cebula, 
dynia i fasola, koper i ziemniaki. Planując uprawy bierzemy 
po uwagę wzajemne oddziaływanie roślin.

Ekologia - kierunek na dobre życie

Państwo Pazikowie na plantacji orkiszu

Gospodarstwo ekologiczne to zdrowie, przyszłość i źródło utrzymania naszej rodziny. Tak 
mówią o swoim 14-sto hektarowym gospodarstwie ,,Pazikoland” Magdalena i Kamil Pazik 
ze Starych Bud w powiecie sochaczewskim. Bezpośrednio po studiach zajęli się produkcją 

ekologiczną z przekonaniem, że to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu. 
Z właścicielami gospodarstwa rozmawia Urszula Jassa z MODR Oddział Bielice.
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Czyli zapach jednego warzywa działa odstraszająco na szkodni-
ki w innej uprawie?

Kamil Pazik: - Nie tylko. Na przykład w marchwi występuje po-
łyśnica marchwianka, która lata do 100 cm nad ziemią, więc jeżeli 
roślina obok będzie wyższa, to ten szkodnik nie dostanie się do 
uprawy marchwi, bo nie będzie w stanie pokonać tej bariery. 

Czy warzywa, które uprawiacie, cieszą się popularnością wśród 
sąsiadów, czy raczej ostrożnie podchodzą do Państwa stylu go-
spodarowania?

Kamil Pazik: - Wśród rolników konwencjonalnych rolnik ekolo-
giczny jest dziwakiem. No bo co on robi? Nie pryska, nie nawozi 
sztucznie, idzie z motyką i pieli, a nieładnie to wygląda na polu, 
bo trudno jest wytępić wszystkie chwasty. Ale jak wynika z nie-
mieckich badań 10% chwastów pozytywnie wpływa na rozwój 
roślin uprawnych, ponieważ pobudza je do wzrostu, są konku-
rencyjne dla roślin. Nie powinno być tak, że gleba jest wyjałowio-
na przez jedną uprawę.

Czy sąsiedzi przychodzą kupować wasze zdrowe warzywa, czy 
wolą zaopatrywać się w  te wytwarzane w  rolnictwie konwen-
cjonalnym? 

Magdalena Pazik: - Sąsiedzi na wsi raczej mają przydomowe 
ogródki dla własnych potrzeb, czyli tu na miejscu nie ma zbytu. 
Jeżeli im czegoś braknie, to wolą odwiedzać markety, niż wstąpić 
do nas. Nasze produkty kupują raczej ludzie z dużych miast, któ-
rzy są przekonani, że warto postawić na zdrową żywność, zjeść 
coś znanego pochodzenia, z upraw ekologicznych, bo to procen-
tuje na przyszłość. Dlatego nasze warzywa sprzedajemy głównie 
w Warszawie, Płocku i Łowiczu.

Z której uprawy jesteście najbardziej dumni?

Kamil Pazik: - Oczywiście z ziemniaka. Mamy odmianę, którą za-
chwycają się wszyscy ci, którzy spróbowali naszego żółtego ziem-
niaka i przestawiają się z białych ziemniaków na nasze żółte. Kiedyś 
żółty ziemniak uważany był wyłącznie za pastewny. Obecnie doce-
nia się go za dużą zawartość min. antyoksydantów i beta-karotenu.

Czy waszą przygodę z  rolnictwem ekologicznym zaczynaliście 
właśnie od ziemniaka?

Magdalena Pazik: - Tak, ziemniak był pierwszą uprawą, później 
przyszła pszenica orkisz.

Czy w tej chwili macie Państwo na polu jakąś ekologiczną uprawę?

Kamil Pazik: - W tej chwili są zboża: pszenica orkisz i żyto. Nie 
mamy żadnej uprawy w tunelu. Wszystko rośnie „pod chmurką”. 

W ubiegłym roku była klęska suszy. Jak sobie z nią poradziliście? 

Kamil Pazik: - Stosujemy uprawę bezorkową, co w  gospodar-
stwie ekologicznym jest wyróżnikiem. Mało kto stosuje taką 
uprawę po to, aby zatrzymać wodę w glebie. U nas często wieje, 
więc chcemy, aby gleba nie była wysuszona.

Jak sądzicie, dlaczego rolnicy niezbyt chętnie podejmują się 
uprawy bezorkowej? 

Kamil Pazik: - Ludzie się boją, że nie poradzą sobie z chwastami. 
My wszystkie zboża uprawimy tą metodą. Pole pod ziemniaki też 
może się nadawać do uprawy bezorkowej. To jest taki magazyn 
wody. Nie przesuszamy gleby, zabiegi staramy się wykonywać przed 
samym siewem lub sadzeniem. Mimo to również nawadniamy ro-
śliny, które nie dają sobie rady z suszą. Większość warzyw jednak 
doskonale sobie radzi, szukając wody zgromadzonej w głębszych 
warstwach, która jest tam właśnie dzięki uprawie bezorkowej.

Uczestniczycie Państwo w  projekcie ,,Go Agri BIO”, który jest 
sponsorowany przez Fundację Carrefour. Co to uczestnictwo 
Wam daje?

Kamil Pazik: - Właśnie w ramach tego projektu kupiliśmy ostat-
nio beczkę do nawadniania warzyw, ponieważ - tak jak wspomi-
naliśmy wcześniej - niektórym roślinom czasami trzeba pomóc.

Co poradzilibyście rolnikom, którzy myślą o  gospodarowaniu 
metodami ekologicznymi, ale mają obawy, że sobie nie poradzą?

Kamil Pazik: - Trzeba spróbować, bo inaczej się nie przekonają. 
Zawsze są obawy. W ekologii będzie mniejszy nakład. Kolejnym 
argumentem są dopłaty, które są dużo wyższe. Najbardziej ludzie 
boją się dokumentacji, ale to jest jednak kwestia nawyków i przy-
zwyczajeń. Jesteśmy przekonani, że rejestry, które trzeba prowadzić 
dla jednostki certyfikującej, warto prowadzić też dla siebie, żeby 
później zobaczyć opłacalność produkcji, aby mieć pełen obraz co 
i kiedy robiło się na polach. Nie da się wszystkiego zapamiętać. 

Dziękuję za rozmowę i możliwość zobaczenia Państwa gospo-
darstwa. Życzę zdrowia całej rodzinie, dużo siły i wytrwałości 
w realizacji zamierzonych celów.

Przetwory z Pazikolandu
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Aby go precyzyjnie określić, należy przeprowadzać regularne lu-
stracje plantacji oraz korzystać z  dostępnych systemów ostrzegania 
i prognozowania zagrożenia. Jednym z narzędzi służących do sygnali-
zowania obecności szkodników są pułapki. Pozwalają na ograniczenie 
wydatków na insektycydy, liczbę 
wykonanych zabiegów ochrony 
oraz uzyskanie owoców i  warzyw 
dobrej jakości. Powinny więc być 
powszechnie stosowane, chociażby 
z racji obowiązującej w Polsce inte-
growanej ochrony roślin.
Na rynku dostępne są różne mo-
dele. 

Pułapki zapachowe - wabią 
szkodniki wonią preferowanego 
przez nie pokarmu. Wabik w  ta-
kiej pułapce pozostaje aktywny 
przez 4-10 dni, w  zależności od 
warunków pogodowych. Naj-
prostszymi, wykorzystywanymi 
od  dawna pułapkami zapacho-
wymi, są pułapki pokarmowe. 
Zakopywanie w  ziemi kawałków 
ziemniaka czy  buraka skutecznie 
przywabia drutowce, co pozwala 
stwierdzić obecność tego szkodni-
ka na polu. Podobnie można przywabić turkucie zakopując kawał-
ki świeżego obornika, czy ślimaki - używając naczyń napełnionych 
piwem. Gąsienice rolnic skutecznie można przywabić rozkładając 
otręby wymieszane z wodą i cukrem. W pułapce do monitorowa-
nia obecności śmietki kapuścianej jako atraktanta użyto substancji 
wyizolowanej z gorczycy, która wabi wyłącznie samice tego owada. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych pułapek zapachowych moż-
na precyzyjnie ustalić termin pojawienia się szkodnika na plan-
tacji, określić jego liczebność oraz  dynamikę rozwoju, a  także 
stwierdzić czy  przekroczony został próg szkodliwości i  czy  ko-
nieczne jest przeprowadzenie zabiegów ochronnych.
Pułapki feromonowe zawierają związki chemiczne wydzielane 
przez dany organizm. Jednym z kluczowych argumentów za sto-
sowaniem feromonów w  zwalczaniu szkodliwych owadów jest 
ich neutralność w  stosunku do środowiska oraz  brak wpływu 
na organizmy należące do innych gatunków. W przeciwieństwie 
do chemicznych środków owadobójczych owady nie są w stanie 
uodpornić się na feromony, nie ma więc konieczności nieustan-

nego modyfikowania składu tych związków. Feromony płciowe są 
przenoszone przez ruch powietrza na duże odległości. Działanie 
pułapki polega na uwalnianiu z dyspensera feromonu symulują-
cego zapach samicy przywabiającej samce. Obecnie najczęściej 

używanymi są feromony słu-
żące do sygnalizacji obecno-
ści motyli m.in. piętnówki 
kapustnicy, rolnic, błyszczki 
jarzynówki, pachówki strą-
kóweczki. Stosowanie puła-
pek feromonowych jest waż-
ne szczególnie w  przypadku 
rolnic i piętnówki, ponieważ 
przeprowadzenie zabiegu 
ochrony w  momencie za-
obserwowania objawów jest 
zbyt późne i mało skuteczne. 
Należy pamiętać, że pułapki 
wymagają regularnego od-
czytywania liczby odłowio-
nych szkodników i  wymiany 
feromonów.
Pułapki barwne - w badaniach 
prowadzonych w latach 50. i 60. 
ubiegłego wieku stwierdzono, 
że  owady odmiennie reagują 
na  różne długości fali świetl-

nej, czyli jedne kolory są dla nich bardziej atrakcyjne od innych. Do-
świadczalnie stwierdzono, że np. dla muchówek barwy żółta i biała są 
3-4-krotnie bardziej atrakcyjne od np. brązowej czy różowej. Wykorzy-
stano ten fakt przy budowie różnych pułapek barwnych. Jedne z nich 
to tablice lepowe w jaskrawych kolorach. Żółte tablice lepowe przywa-
biają np. połyśnicę marchwiankę, nasionnice, mszyce w  uprawach 
polowych i mączlika, miniarki i ziemiórki w uprawach pod osłonami, 
a niebieskie wciornastki. Tablice mają wymiary 20x20 cm i w uprawach 
umieszcza się je tak, aby połowa ich wysokości wystawała ponad wierz-
chołki roślin. Niestety ich wadą jest to, że oprócz zwalczanych szkodni-
ków odławiają się równocześnie inne owady. Wymaga to od stosującego 
te pułapki dobrej znajomości morfologii owadów. 

Najnowszą generację pułapek, używaną na coraz większą skalę 
w uprawach warzyw, stanowi połączenie pułapek barwnych z za-
pachowymi. Wykorzystuje się tu barwne tablice lepowe, pułapki 
trójkątne lub kubełkowe w połączeniu z feromonami.

Źródła: 
1. WIOM nr 4, 2019 r. 
2. www.sadyogrody.pl

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Jak pochwycić szkodnika?
W technologii produkcji roślin ważnym i niezwykle trudnym elementem jest ich ochrona przed 

organizmami szkodliwymi. Skuteczność zwalczania szkodników zależy między innymi od 
wytypowania dokładnego terminu wykonania zabiegu. 

Tabela: Przykładowe pułapki i zwalczane szkodniki

Typ pułapki Szkodnik Atraktant /Sposób 
mocowania

Żółte tablice lepowe Połyśnica
marchwianka

Umieszczone pod 
kątem 450 nad ziemią

Białe tablice lepowe Śmietka cebulanka Umieszczone poziomo 
20-30 cm nad ziemią

Pułapka tunelowa lub 
żółta tablica lepowa

Zachodnia stonka 
kukurydziana Wabik zapachowy

Pułapka typu delta(biała 
lub czerwona) Pchełki Dyspenser feromonowy

Pułapka typu delta – 
biała lub czerwona, 
pułapka kubełkowa, 
pułapka wodna

Wgryzka 
szczypiorka Dyspenser feromonowy

Białe tablice lepowe Owocnice 
w sadach

Zawieszane 
na drzewach

Pułapki typu delta Zwójki w sadach Dyspenser feromonowy 

Pułapki kominowe Przeziernik 
porzeczkowiec Dyspenser feromonowy
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Wielu z nas nazwa „tasznik pospolity” niewiele mówi, ale jest 
to pospolita roślina, z którą każdy miał do czynienia. 

Niepozorny i delikatny
Tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris) to jara, jednoroczna 

roślina, która ma jednak zdolność zimowania. Zakwita jako jedna 
z pierwszych na łąkach i pastwiskach. Znika w wyniku suszy i poja-
wia się ponownie jesienią. Łodyga o długości 15-50 cm wyrasta tuż 
po uformowaniu się siewkowej rozety. Liście, najczęściej pierzasto-
dzielne lub ząbkowane, osadzone na krótkich ogonkach. Liście łody-
gowe mają podobny wygląd, są jednak znacznie mniejsze. Łodyga jest 
naga, wzniesiona, dość gruba i mocna - trudno jest ją przerwać. Roz-
gałęzia się już od podstawy. Drobne kwiaty zebrane są w grono. Płatki 
koloru białego lub bladoróżowego, pojawiają się w maju, a kwitnienie 
kończy się w październiku. Owocem są łuszczynki złożone z dwóch 
części, które zawierają spłaszczone lub owalne nasionka.

Wszędzie go pełno
Tasznik rośnie na wszystkich rodzajach gleb, chociaż najlepiej na 

stanowiskach żyznych, o wysokiej kulturze i dobrze zagospodarowa-
nych. Lubi miejsca nawożone, pulchne i przewiewne. Preferuje gleby 
o niskiej zawartości wapnia. Pojawia się zarówno w uprawach, jak i na 
łąkach. 

Jak zbierać? 
Właściwości lecznicze posiada ziele tasznika, które pozysku-

je się na początku kwitnienia roślin - w połowie maja, a nawet 
wcześniej. Należy je zbierać w  małe pęczki i  suszyć w  cieniu, 
w  przewiewnym miejscu, a  następnie rozdrobnić i  przechowy-
wać w ciemnych pojemnikach.

Właściwości lecznicze
W zielu tej rośliny znajduje się wiele związków leczniczych: 

cenne flawonoidy - kwercetyna, rutyna, luteolina, kemferol oraz 
kwas chlorogenowy, witamina C, K, karoten (prowitamina A)  
i składniki mineralne - najwięcej potasu. Dzięki najnowszym ba-
daniom klinicznym wiemy, że tasznik zawiera też niezwykle ce-
nioną w medycynie diosminę.

Zastosowanie w medycynie
Przydatność tasznika w  leczeniu nadciśnienia tętniczego po-

twierdza współczesna medycyna i z pewnością ma to związek m.in. 
z dużą zawartością potasu w tej roślinie. Leki z tasznika od wieków 
stosowano z dobrym skutkiem w obfitych krwawieniach z macicy, 

co również potwierdziły testy kliniczne. Roślina zwiększa napię-
cie mięśni gładkich i działa przeciwkrwotocznie. Niesie też pomoc 
w nadmiernym krwawieniu miesiączkowym oraz krwawieniach 
żylaków odbytu (hemoroidach), a  także nosa. Tasznikiem można 
leczyć krwawienie z dróg moczowych, nerek i pęcherza moczo-
wego. Likwiduje obrzęki spowodowane gromadzeniem się w orga-
nizmie nadmiaru wody. Jak wynika z badań naukowych, tasznik ma 
też zdolność rozkurczania i udrażniania naczyń wieńcowych oraz 
regulowania pracy serca. Dzięki bogactwu flawonoidów uszczel-
nia, uelastycznia i wzmacnia naczynia krwionośne, chroniąc przed 
krwawymi wybroczynami podskórnymi. Niesie ulgę w żylakach nóg 
za sprawą wspomnianej diosminy. Skutecznie neutralizuje w orga-
nizmie wolne rodniki, co zawdzięczać należy bogactwu aktywnych 
antyoksydantów zawartych w zielu. Chroni przed chorobami cywi-
lizacyjnymi, które są następstwem właśnie wolnych rodników, tj. 
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nowotworami, zwyrodnieniem 
plamki żółtej oka, postępującej miażdżycy. Pomaga złagodzić przy-
kre objawy klimakterium: uderzenia gorąca, zimne poty, wzmożoną 
nerwowość, zaburzenia snu. Likwiduje uporczywą biegunkę i niesie 
ulgę w bólach reumatycznych.

Przeciwwskazania 
Kuracja tasznikiem jest bezpieczna pod warunkiem, że sto-

sowane dawki leku z tej rośliny nie będą zbyt wysokie. Kobiety 
w ciąży i karmiące matki, osoby mające problemy z  tarczycą 
nie powinny w ogóle sięgać po lek z tej rośliny. Tasznik obniża 
ciśnienie tętnicze i nie należy go stosować przy skłonności do du-
żych spadków ciśnienia krwi.

Przepis na wiosenny sok z tasznika konserwowany miodem
Składniki: świeżo zebrane, najlepiej zaraz na początku kwitnie-
nia, pędy tasznika, miód pszczeli np. akacjowy.
Przygotowanie: zebrane pędy dokładnie umyć, odsączyć na sicie 
i zmielić (maszynką do mielenia mięsa lub blenderem), wycisnąć 
sok przez czystą gazę. Sok wymieszać z miodem, przeznacza-
jąc na każde 100 ml soku 150-200 ml miodu. Przechowywać 
koniecznie w szczelnym słoiku, w chłodnym i ciemnym miejscu. 
Stosowanie: po 1-2 łyżki, 2-3 razy dziennie, między posiłkami. Ku-
racja powinna trwać około 3-4 tygodni, następnie robimy przerwę.

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., Szymona J., 
Weglan Z., 2005. Lecznicze rośliny dziko rosnące. CDR w Brwinowie, Oddział w Radomiu

Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

T aszn i k  po s po l i t y
Nasze łąki i pastwiska są prawdziwą skarbnicą wartościowych leków. Można na nich spotkać 
zapomniane zioła, jak tasznik pospolity. W dawnej tradycji ludowej uznawano jego lecznicze 

właściwości, a najnowsze wyniki badań to potwierdzają - tasznik pospolity przynosi nam 
ulgę w wielu schorzeniach. 
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W czasie ostatnich kilkunastu lat kilkakrotnie zmieniano przepisy aby zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych. 
W roku 2020 na dopłaty do ubezpieczenia upraw i  zwierząt gospodarskich planowana jest kwota 350 mln zł. Wartym przypo-

mnienia jest fakt, że w roku 2018 na dopłaty do ubezpieczeń z budżetu wydatkowano 449 mln zł. Po dwóch latach suszy i innych 
kataklizmów można się spodziewać, że zainteresowanie ubezpieczeniami będzie większe, więc warto na początku sezonu pomyśleć 
o wykupieniu polisy.

Anna Dobkowska
MODR Oddział Ostrołęka

Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich 
w roku 2020

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw w roku 2020 roku wynosi dla:
1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziem-
niaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru - 65% składki do 1 ha uprawy. Ubez-
pieczenie obejmuje ryzyko szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun obsunięcie się ziemi, lawinę, 
suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - 65% składki do 1 sztuki od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, 
powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone przez zakłady 
ubezpieczeń stawki taryfowe od wszystkich rodzajów ryzyka nie przekroczą 9% sumy ubezpieczenia a w przypadku: 
a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V - nie przekroczą 12% sumy ubezpieczenia tych upraw,
b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI - nie przekroczą 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Natomiast jeśli zakład ubezpieczeń określi stawkę powyżej tych progów, a polisa będzie obejmowała pełny pakiet ryzyk (10 rodzajów), 
dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych dla 
ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Ta zasada nie dotyczy upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W ich 
przypadku w sytuacji wyższej stawki dopłaty do składek będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia, a pozostałą część składki 
w całości musi zapłacić rolnik. Nie ma on jednak obowiązku zawarcia polisy od wszystkich ryzyk, może wybrać jedno lub kilka przez 
siebie wybranych. Jeśli stawki taryfowe przekroczą wtedy odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, zasada wyliczenia stawki 
jest podobna jak przy pełnym pakiecie, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy 
i ujemnych skutków przezimowania. 

W sytuacji, gdy uprawa rolna jest prowadzona na działce ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, przy ustalaniu 
stawek taryfowych uwzględnia się klasę tych użytków rolnych, których powierzchnia jest największa zgodnie z oświadczeniem złożo-
nym przez producenta rolnego w tym zakresie. 

System ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest w Polsce wdrażany od roku 
2006. Jego założenia opierają się na ustawie z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Najistotniejszym elementem 

systemu jest dofinansowanie z budżetu państwa składek płaconych przez producentów 
rolnych. 
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Producent rolny w roku 2020 ma do wyboru siedem zakładów, 

z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy 

w sprawie stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do 

składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. 

Są to:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą 

w Warszawie,

3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

z siedzibą w Poznaniu,

4. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 

w Warszawie,

5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Gro-

up z siedzibą w Warszawie,

6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 

w Warszawie,

7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Od-

dział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

W ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich dopłaty będą przy-
sługiwały producentom  rolnym w  wysokości 65% składki, 
w  przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek  ta-
ryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie 
przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. 

Sumę ubezpieczenia odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każ-
dego zwierzęcia gospodarskiego ustala rolnik z zakładem ubez-
pieczenia w umowie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia musi zostać zaakceptowana przez firmy 
ubezpieczeniowe i w celu zachowania prawa do dopłaty budże-
towej nie może być wyższa niż maksymalne sumy ubezpieczenia 
określane corocznie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

W roku 2020 maksy-
malne sumy ubezpie-
czenia zostały określo-
ne na poziomie:
a) dla 1  ha upraw rol-
nych: 13200 zł - dla 
zbóż, 8470 zł - dla ku-
kurydzy, 10 200 zł - dla 
rzepaku i  rzepiku, 61 
650 zł - dla chmielu, 
31 580 zł - dla tytoniu, 
171 650 zł - dla warzyw 
gruntowych, 132 200 zł 
- dla drzew i  krzewów 
owocowych, 62 050 zł 
- dla truskawek, 46 180 
zł - dla ziemniaków, 
9040 zł - dla buraków 
cukrowych, 14 000 zł 
- dla roślin strączko-
wych,
b) dla 1  sztuki zwierzę-
cia: 9800 zł - dla bydła, 
12300 zł - dla koni, 700 
zł - dla owiec, 700 zł - dla 
kóz, 1560 zł - dla świń, 
53 zł - dla kur, perlic, 
przepiórek, 65 zł - dla 
kaczek, 250 zł - dla gęsi, 
129 zł - dla indyków, 
1330 - dla strusi.

Warto zwrócić uwa-
gę, że ustawa o  ubez-
pieczeniu upraw wskazuje, że ubezpieczyciel odpowiada  za 
szkody spowodowane przez:
• huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wio-
senne - jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%;
• suszę - jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%.

Jednocześnie odszkodowanie za szkody wywołane wystąpieniem 
wszystkich ryzyk, poza suszą, może być pomniejszone o nie więcej 
niż 10% wartości tych szkód. W przypadku suszy odszkodowanie 
może być pomniejszone o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia 
- w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie 
ubezpieczenia, jest to tzw. franszyza redukcyjna. Polisa obejmu-

jąca ryzyko suszy, podobnie jak grad, przymrozki wiosenne oraz 
powódź, zadziała dopiero po upływie 14 dni od jej zawarcia, nato-
miast w przypadku ujemnych skutków przezimowania od dnia za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym, że powinna 
być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia. 

Należy jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z zapisami usta-
wy od 1  lipca 2008 roku rolnik, który uzyskał płatności bezpo-
średnie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co 
najmniej 50% powierzchni użytków rolnych, z  wyłączeniem 
wieloletnich łąk i pastwisk od co najmniej jednego z ryzyk: po-
wodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przy-

mrozków wiosennych. 
Ubezpieczenie upraw 
to nie tylko ustawowy 
obowiązek, ale przede 
wszystkim ograni-
czenie negatywnych 
skutków zjawisk natu-
ralnych powodujących 
duże straty w  gospo-
darstwach rolnych. To 
także istotny czynnik 
przy wypłacie ewentu-
alnej pomocy państwa. 
Dotyczy to nie tylko 
rządowej pomocy do 
hektara, którą ARiMR 
wypłacała w  latach 
2018 i  2019 w  związ-
ku z  suszą, ale także 
dostępu do kredytów 
klęskowych z  obni-
żonym oprocentowa-
niem. Rolnicy, którzy 
ubezpieczyli przynaj-
mniej połowę upraw 
mogą zaciągnąć kredyt 
klęskowy z  oprocento-
waniem 0,5%, nieubez-
pieczeni od 2,08% do 
2,86% w  zależności od 
banku, natomiast po-
moc z budżetu państwa 
nieubezpieczony otrzy-
muje jedynie w  poło-
wie stawki pomocy.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. 2370),
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. 
w  sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich na 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2333),
4. Top Agrar 1/2020
5. www.tygodnikrolniczy.pl
6. www.gov.pl



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

Z Oddziału Ostro łęka

10

Podczas infekcji kłosów przedostają się one do ziarna. Niebez-
pieczeństwo polega na tym, że procesy technologiczne nie powo-
dują rozkładu tych substancji, w  związku z  tym bardzo istotne 
jest prawidłowe i przemyślane zwalczanie fuzariozy kłosów.

Mykotoksyny - szkodliwe dla ludzi i zwierząt

Produkty zawierające mykotoksyny spożyte przez ludzi lub 
zwierzęta mogą doprowadzić organizm do silnych zatruć. Do-
datkowo mogą uszkadzać organy wewnętrzne oraz wpływać na 
płodność. Wykazują nawet działanie rakotwórcze. Dlatego nie-
dozwolone jest dopuszczenie skażonych toksynami ziaren do 
skarmiania zwierząt oraz przetwarzania ich na produkty spożyw-
cze. Dla każdej mykotoksyny opracowano dopuszczalne maksy-
malne normy zawartości w ziarnie - przekroczenie ich dyskwali-
fikuje zebrany plon. Normy te ujęte są w bardzo restrykcyjnych 
przepisach ustanowionych przez Unię Europejską. 

Wszystkie rośliny zbożowe są narażone na fuzariozę kłosów. 
Jednak badania prowadzone nad tą chorobą i  zdolność wytwa-
rzania mykotoksyn przez grzyby w  ziarnie konkretnych gatun-
ków zbóż wykazują, że pewne rośliny są bardziej podatne na 
przekraczanie dopuszczalnych poziomów zawartości trujących 
związków. Przykładowo pszenica i  pszenżyto zostały określo-
ne jako rośliny, w  których pojawienie się grzybów z  rodzaju 
Fusarium będzie niosło ze sobą bardzo duże ryzyko dyskwa-
lifikacji plonu. Dzieje się tak ze względu na wielokrotne prze-
kroczenie dozwolonych norm grzybowych metabolitów. Z  ko-
lei żyto jest zbożem stosunkowo odpornym na fuzariotoksyny.  
Nigdy jednak nie można być pewnym, że dopuszczalne wartości 
graniczne trujących związków w ziarnie nie zostaną przekroczo-
ne. 

Fuzarioza kłosów, oprócz niezaprzeczalnego wpływu na jakość 
uzyskanego plonu, powoduje także obniżenie jego masy. Pora-
żone ziarniaki są drobne, pomarszczone i często również zabar-
wione na różowo (chociaż ziarno o normalnym kolorze również 
może być porażone toksynami). Objawy choroby na polu to bie-
lejące kłosy, w  których początkowo dochodzi do przebarwień 
pojedynczych kłosków na żółto lub biało. Wysoka wilgotność 
powietrza powoduje pojawienie się na kłosach białej lub zabar-
wionej na różowo grzybni. Pojawić się w  niej mogą zarodniki 
w pomarańczowych skupieniach.

Źródła zakażenia i warunki sprzyjające rozwojowi choroby

Źródłem zakażenia łanów zbóż przez grzyby Fusarium są zaka-
żone lub zanieczyszczone ziarno siewne, resztki pożniwne, 
gleba i chwasty.

Do infekcji kłosów dochodzi najczęściej, kiedy 
w czasie kwitnienia pada deszcz i  jest ciepło. Jest 
to związane z wymaganiami cieplnymi tej grupy 
grzybów - większość gatunków najlepiej roz-
wija się w temperaturze około 25°C. Istnieją 
też gatunki, którym do rozwoju wystarcza 
10°C. 

Dynamiczny rozwój choroby nastę-
puje, gdy utrzymuje się temperatura 
12-24°C w  dzień oraz 5-12°C w  nocy 
i  towarzyszy temu długo utrzymująca 
się wysoka wilgotność i  częste opady 
deszczu. Same zarodniki są rozprze-
strzeniane na kolejne rośliny razem 
z  wiatrem i  kroplami deszczu. Roz-
wojowi choroby sprzyjają: łagod-
na jesień i  zima, chłodna i  mokra 
wiosna, monokultura zbożowa oraz 
zbyt gęsty siew. Do czynników zwięk-
szających ryzyko porażenia możemy 
zaliczyć także częstą uprawę zbóż na 
tym samym polu, niezbilansowane 
nawożenie azotem oraz wysiew ziarna 
pochodzącego z  plantacji porażonych 
przez fuzariozę, jak i deszczową i ciepłą 
pogodę w czasie kwitnienia. 

Najgroźniejsze jest porażenie roślin w fa-
zie kwitnienia i  na początku mlecznej doj-
rzałości ziarna. Ziarno porażone przez grzyby 
jest zniekształcone, pomarszczone i często zmie-
nia barwę na różową. Przy bardzo silnym poraże-
niu dochodzi do zakażenia zarodka i utraty zdolności 
kiełkowania. Takie ziarno może zawierać znaczne ilości 
silnie trujących mikotoksyn. Ale nawet mniej porażone ziar-
no przeznaczone do siewu stanowi źródło infekcji w następnym 
okresie wegetacji. 

Fuzarioza to najgroźniejsza choroba kłosów zbóż, której sprawcami są różne gatunki 
grzybów z rodzaju Fusarium. Może obniżyć plony nawet o połowę, wskutek zdolności 

grzybów do wytwarzania szkodliwych metabolitów wtórnych, zwanych mykotoksynami. 
Zwalczanie fuzariozy kłosów ma zatem kluczowe znaczenie dla jakości plonu.

Zabezpieczamy kłosy zbóż przed fuzariozą

Elżbieta Karnas
MODR Oddział Ostrołęka
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Skutki zaniedbania ochrony 

Należy mieć na uwadze fakt, że grzyby mogą atakować zboża 
na każdym etapie ich rozwoju. Zatem brak działań związanych 
z ochroną roślin w poszczególnych fazach wzrostu może skutko-
wać większym stopniem ryzyka wystąpienia fuzariozy kłosów ze 
względu na potencjalnie większą ilość źródeł zakażenia. Dzieje 
się tak dlatego, że te same gatunki grzybów mogą porażać różne 
organy roślin i być przyczyną kolejno: zgorzeli siewek, pleśni 
śniegowej, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, fuzariozy li-
ści i ostatecznie fuzariozy kłosów. Zatem zaniedbanie ochrony 
przed tymi patogenami, na którymkolwiek etapie rozwoju zbóż, 
będzie powodować rozprzestrzenianie się zarodników i infekcje 
kolejnych organów roślin, aż w sprzyjających warunkach dojdzie 
do porażenia kłosów.

Zwalczanie fuzariozy 

Walka z  chorobą jest możliwa, ale zwalczanie fuzario-
zy kłosów musi być kompleksowe. W  pierw-

szej kolejności trzeba wykorzystać metodę 
agrotechniczną. Największe znaczenie 

w  zapobieganiu fuzariozie kłosów 
ma płodozmian, a  konkretnie za-

chowanie odpowiedniej przerwy 
między uprawą pszenicy i jęcz-

mienia oraz unikanie mo-
nokultury tych gatunków. 
Ważne jest dokładne przy-

orywanie resztek poż-
niwnych. Chorobę ogra-
nicza też zbilansowane 
nawożenie zbóż oraz 
staranne czyszczenie 
i zaprawianie materia-
łu siewnego. Ważny 
jest również dobór 
odmian o wyższej od-
porności na fuzariozę 
kłosów.

Elementem zmniej-
szającym zagrożenie 
fuzariozą kłosów jest 
stosowanie retardantów 
ograniczających wyle-

ganie zbóż. Na roślinach 
wyległych obserwuje się 

bowiem znacznie więcej 
objawów fuzariozy, bo ta-

kie łany trudniej obsychają 
(zwłaszcza w  okresach prze-

kropnych), ponadto może na-
stępować rozwój grzyba z  dolnych 

partii roślin, co skutkuje bardzo silnym 
porażeniem przez Fusarium.. 

Jeżeli stwierdzimy w łanie objawy fuzariozy 
kłosów, niezbędny jest zabieg fungicydowy. W przy-

padku plantacji o niskim ryzyku wystąpienia fuzariozy kłosów, tj. 
małej ilości opadów w czerwcu i lipcu, zastosowaniu uprawy or-

kowej, gdy przedplonem były rośliny dwuliścienne (np. ziemniak, 
burak), plantację należy monitorować, ponieważ nie ma odmian 
zbóż całkowicie odpornych, choć ryzyko wystąpienia fuzariozy 
jest zdecydowanie mniejsze. Trzeba pamiętać, iż o  skuteczności 
ochrony decyduje termin wykonania zabiegu fungicydowego. 
Najlepiej byłoby go wykonać 48-72 godzin przed infekcją lub po 
niej, a im bliżej momentu infekcji, tym lepiej. Niestety, infekcja nie 
zachodzi w jednym momencie, a przy przedłużających się opadach 
okres ten zostaje rozciągnięty w czasie. Dlatego w praktyce usta-
lenie najlepszego terminu wykonania zabiegu jest bardzo trudne.

***

W celu ochrony przed fuzariozą kłosów pszenicy uprawianej 
po przedplonach zwiększających ryzyko wystąpienia infekcji 
(kukurydzy, zbożach), zabieg fungicydowy powinno się wyko-
nać na początku do pełni kwitnienia. Natomiast w  warunkach 
pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby (opady, wysoka 
wilgotność powietrza, temperatura powyżej 20°C) - stwierdzo-
nych pod koniec kłoszenia, zabieg należy wykonać natychmiast. 
Jeżeli w okresie kwitnienia nadal mają miejsce przelotne opady 
deszczu, to pod koniec kwitnienia pszenicy (po 6-7 dniach) na-
leży rozważyć wykonanie drugiego zabiegu przeciwko fuzariozie 
kłosów. Należy pamiętać, iż po przedplonach nie zbożowych, 
w  sprzyjających warunkach pogodowych, również może dojść 
do porażenia kłosów pszenicy przez Fusarium. Dlatego na takich 
plantacjach także należy prowadzić monitoring i  nie zwlekać 
z wykonaniem zabiegu.

W uprawie pszenżyta również celowe jest wykonanie zabiegu 
przeciwko fuzariozie kłosów, który zazwyczaj jest drugim zabie-
giem fungicydowym, chroniącym także liście. Zabieg ten po-
winien być wykonany po wykłoszeniu do początku kwitnienia. 
Dokładny jego termin należy ustalić na podstawie prowadzonego 
monitoringu, sugerując się warunkami pogodowymi i ryzykiem 
wystąpienia choroby. 

W przypadku żyta należy unikać stosowania fungicydów 
w okresie pełni kwitnienia. Dlatego zabieg przeciwko fuzariozie 
kłosów, o ile jest uzasadniony, powinno się wykonać przed tym 
okresem. W związku z tym już od początku kłoszenia żyta należy 
monitorować zagrożenie chorobą, by wykonać zabieg fungicydo-
wy w optymalnym terminie. 

W przypadku plantacji pszenicy i pszenżyta w okresie przedłu-
żających się opadów deszczu i utrzymującej się jednocześnie wy-
sokiej temperatury powietrza, zabieg przeciwko fuzariozie kłosów 
można wykonać nawet do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Trzeba 
jednak pamiętać o okresie karencji stosowanych preparatów.

Termin wykonania zabiegu decyduje nie tylko o skuteczno-
ści zahamowania wystąpienia objawów chorobowych, lecz tak-
że o  skażeniu ziarna mykotoksynami. W  przypadku zabiegu 
wykonanego w niewłaściwym terminie, jeśli nawet powstrzy-
mał on rozwój choroby, może dojść do silniejszego skażenia 
mykotoksynami, co gorsza, nawet w  porównaniu do ziarna 
pochodzącego z pól nieopryskiwanych.

Źródła:
1. https://www.sumiagro.pl/fuzariozy-wzrastajace-zagrozenie/
2. https://www.koppert.pl/wyzwania/zwalczanie-chorob/fuzarioza-klosow-lub-
-parch/
3. https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/754-styczen-luty-nr-83/wiado-
mosci-rolnicze/1126-fuzarioza-w-uprawie-pszenicy
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minek. Otoczony jest dwuhektarowym parkiem założonym w XX 
wieku przez Antoniego de Bourbona. W tejże Przystani znajduje 
się też interesujący młyn wodny w  wraz z  budynkiem towarzy-
szącym. Interesująca jest też plebania przy kościele parafialnym 
w Nowej Wsi pw. NNMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na 
terenie gminy spotkać też można wiele murowanych kapliczek. 

We wsi Kruki znajduje się mogiła Ludwika Kickiego - miej-
sce pamięci narodowej, Leży w niej generał Ludwik Kicki, który 
zginął w walce podczas bitwy pod Ostrołęką 26 maja 1813 roku.

Natomiast kapliczkę z  napisem „1863 r.” w  Zabrodziu zbu-
dowano nad mogiłą żołnierzy walczących w Powstaniu Stycznio-
wym. Na tym terenie odbyła się ostatnia bitwa rozegrana przez 
powstańców na ziemiach powiatu ostrołęckiego.

Kolejna mogiła zbiorowa leży w lesie we wsi Żebry-Chudek, 
a spoczywają w niej ofiary terroru z okresu II wojny światowej. 

Tu warto przyjechać!
Gmina Olszewo-Borki to doskonałe miejsce wypoczynku. Są 

tu malowniczo płynące rzeki i czyste lasy - idealne do wędrówek 
dla tych wszystkich, którzy szukają kontaktu z  niezmienioną 
przez człowieka przyrodą. Atrakcją turystyczną są dęby szypuł-
kowe we wsiach Nożewo, Drężewo i Przystań. Największy z tych 
pomników przyrody ma 25 metrów wysokości i obwód 340 cm. 

Gmina jest idealnym miejscem na wycieczki rowerowe, piesze, 
konne i  narciarskie. Turyści mogą korzystać z  już istniejących 
i oznakowanych szlaków turystycznych lub samodzielnie wyzna-
czyć trasę korzystając z  dróg asfaltowych, polnych czy leśnych. 
Osobom nie posiadającym własnego sprzętu pomoże wypożyczal-
nia sprzętu sportowo-rekreacyjnego znajdująca się w zabytkowym 
dworku we wsi Przystań. Oferuje ona rowery trekkingowe, kajaki 
i komplety nart rekreacyjnych. Gmina oferuje też turystom lokalną 
bazę sportową: boiska do gier w piłkę nożną, siatkową i koszyków-
kę. Najmłodsze dzieci mogą spędzać czas na placach zabaw. 

Ale to przede wszystkim z myślą o mieszkańcach zbudowano 
te kompleksy sportowo-rekreacyjne składające się z  boisk wie-
lofunkcyjnych, służące do gry w  siatkówkę i  koszykówkę oraz 
boisk z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną. 

W Olszewie-Borkach organizowanych jest wiele imprez rozryw-
kowych, sportowych i turystycznych. Największym zainteresowa-
niem cieszą się: dożynki gminno-parafialne, Turniej Dzikich Dru-
żyn, Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy, festyn „Pożegnanie 
lata” oraz „Bieg Kurpsiów w Narciarstwie Klasycznym”.

Źródła:
1. https://www.olszewo-borki.pl 
2. www.turystyka.olszewo-borki.eu 
3. www.polskaniezwykla.pl 

Katarzyna Golan
MODR Oddział Ostrołęka

Gmina Olszewo-Borki
Mieszkańcy tej gminy mają dwa odrębne rodowody, które niegdyś bardzo ich dzieliły. Południowa 
i zachodnia część gminy miała rodowód szlachecki, natomiast północna część, która ukształtowała 

się znacznie później, miała charakter ludowy, kurpiowski. Ale czy ktoś jeszcze o tym pamięta?

Gmina Olszewo-Borki jest najmłodszą gminą w powiecie ostro-
łęckim - została utworzona 1 grudnia 1972 roku. Jej powierzchnia 
wynosi 196 km2, co stanowi dziesiątą część powiatu. Ciekawe jest 
to, że liczy aż 37 sołectw. Użytki rolne zajmują zaledwie połowę jej 
powierzchni, lasy 43%, a resztę nieużytki. Mieszka tu około 10 000 
osób, większość to ludzie młodzi i w wieku produkcyjnym. Ponie-
waż gęstość zaludnienia wynosi 50 osób na km2, można śmiało 
stwierdzić, że w gminie jest przestronnie, a nawet pustawo (średnia 
gęstość zaludnienie na Mazowszu wynosi 152 osoby na 1 km2). 

Dzieje historyczne
Ważny momentem w rozwoju Ostrołęki, Olszewa-Borka i oko-

licznych wsi było przyłączenie ziem Księstwa Mazowieckiego do 
Korony - Królestwa Polskiego w roku 1529. W tym czasie nastąpił 
szybki rozwój gospodarczy starostwa ostrołęckiego i ziem wcho-
dzących w jego skład. 

Lata Potopu Szwedzkiego, Powstania Kościuszkowskiego, Księstwa 
Warszawskiego, wojen napoleońskich i bitwy pod Ostrołęką podczas 
Powstania Listopadowego przekroczyły znacznie ramy dziejów lokal-
nych, wpisując się pełnym wyrazem w nurt historii ogólnonarodowej. 
Doprowadziły jednak teren obecnej gminy do upadku gospodarczego. 

W roku 1954 miejscowość Olszewo Borki stała się siedzibą Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Reformy administracyjne przeprowa-
dzone w kolejnych latach przyczyniły się do jej rozwoju - stała się 
podmiejską gminną osadą liczącą ponad 1000 mieszkańców. 

Co warto zobaczyć? 
Będąc w Olszewie-Borkach warto obejrzeć kilka budowli. Przede 

wszystkim dwór we wsi Przystań - drewniany, późnobarokowy 
budynek, w którym zachowały się sala modrzewiowa i stylowy ko-

Dwór Burbonów w miejscowości Przystań



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

Z Oddziału Ostro łęka

13

Oto sześć najbardziej popularnych roślin zielarskich wykorzysty-
wanych od stuleci do leczenia schorzeń. Poznajmy ich działanie.

Szyszki chmielu to żeńskie owoce chmielu zwyczajnego. Można 
z nich zrobić np. napar o właściwościach wyciszających i uspo-
kajających. Mają też właściwości oczyszczające, przeciwzapalne, 
antybakteryjne i przeciwgrzybicze - ze względu na dużą zawar-
tość polifenoli. Łagodzą objawy menopauzy - dzięki fitoestroge-
nom. Niektóre substancje zawarte w szyszkach wykazują właści-
wości chemoprewencyjne, czyli zapobiegają przekształcaniu się 
komórek w komórki nowotworowe.

Dziurawiec zwyczajny od wieków był stosowany w medycynie ludo-
wej. Badania naukowe potwierdzają jego zdrowotne właściwości, od 
regulacji pracy żołądka, poprzez łagodzenie stanów depresyjnych, 
po działanie przeciwnowotworowe. Zwany jest popularnie ziołem 
św. Jana, ponieważ w pełni rozkwita około 24 czerwca; znany był 
już średniowiecznym medykom. Zioło jest bogate m.in. w hiperfory-
nę, hiperycynę, flawonoidy, proantocyjanidy oraz kwasy fenolowe. 
Dzięki właściwościom antyseptycznym, ściągającym i kojącym, dziu-
rawiec jest też składnikiem płynów do higieny intymnej, środków do 
pielęgnacji jamy ustnej oraz dermokosmetyków przeznaczonych do 
leczenia stanów zapalnych skóry i uszkodzeń naskórka, poparzeń 
słonecznych oraz leczenia niektórych chorób skóry, jak odleżyny, li-
szaje, łuszczyca, oparzenia i owrzodzenia. Okazuje się, że główny 
składnik aktywny dziurawca - hiperforyna - indukuje apoptozę czy-
li śmierć komórek nowotworowych. Dotyczy to guzów litych, ale 
również komórek białaczkowych. Poza tym substancja ta zmniejsza 
skłonność do przerzutów nowotworów, zmniejsza ich inwazyjność 
i hamuje angiogenezę czyli proces tworzenia się nowych naczyń 
krwionośnych. Badacze nie znają dokładnego mechanizmu działania 
hiperforyny, lecz uważają ją za potencjalny lek antynowotworowy.

Fiołek trójbarwny znany nam pod nazwą bratek - łagodzi objawy 
trądziku młodzieńczego i leczy egzemy. Jest też skuteczny w walce 
z wieloma innymi chorobami. Herbatka z bratka działa oczyszczająco 
i moczopędnie oraz uszczelnia ściany naczyń włosowatych. Jego kwia-
ty są stosowane są do aromatyzowania win, likierów, syropów a także 
olejów. Są znanym składnikiem perfum. Młode liście i pączki kwiatowe 
dodaje się do sałatek i wykwintnych zup, a przede wszystkim wykorzy-
stuje się do produkcji preparatów leczniczych i kosmetyków pielęgna-
cyjnych. Regularne picie naparu z fiołka trójbarwnego pomaga w wal-
ce z nadciśnieniem tętniczym, substancje zawarte w nim poprawiają 
elastyczność ścianek naczyń krwionośnych i działają rozkurczowo, co 
w efekcie z czasem korzystnie wpływa na ciśnienie krwi. Ma też silne 
właściwości moczopędne i oczyszcza drogi moczowe z toksyn. Picie 
naparu z bratków zaleca się przy zapaleniu pęcherza, zaburzeniach 

pracy nerek i w kamicy nerkowej. Ekstrakt z bratka jest cennym skład-
nikiem wielu preparatów przeznaczonych do walki z nadwagą, gdyż 
z jednej strony pobudza przemianę materii, z drugiej zaś dzięki znacz-
nej zawartości śluzów zwiększa uczucie sytości, ułatwiając w ten spo-
sób zachowanie kontroli nad apetytem. Picie naparu z bratka może być 
bardzo pomocne w leczeniu nieżytów górnych dróg oddechowych, 
spowodowanych przeziębieniem, zapaleniem oskrzeli.

Glistnik inaczej zwany jaskółczym zielem w medycynie ludowej był 
stosowany od wieków. Jaskółcze ziele obniża ciśnienie tętnicze krwi, 
działa uspokajająco oraz ułatwia zasypianie. Oczyszcza organizm 
z toksyn i wzmacnia jego odporność. Ze względu na jego właściwo-
ści rozkurczowe polecane jest kobietom w celu złagodzenia bolesne-
go miesiączkowania. Znajduje też zastosowanie w dermatologii. Jest 
skutecznym środkiem przeciwwirusowym w leczeniu brodawek po-
spolitych, kłykcin kończystych, jak i opryszczki. 

Krwawnik pospolity znany jest ze swojego działania antybakteryj-
nego, toteż sprawdza się w leczeniu stanów zapalnych i dlatego 
można go wykorzystać w leczeniu zakażeń czy bakteryjnych pro-
blemów skórnych. Zawarte w nim sole mineralne cynku i magnezu 
mają zbawczy wpływ na cerę, gdyż pomagają usunąć wypryski 
i zadrapania. Wyśmienicie sprawdza się w czasie przejściowych 
problemów ze skórą, dlatego wykorzystuje się go do tworzenia ma-
seczek i toników.

Lawenda w staropolskim dworze zajmowała wiodące miejsce. 
Obecnie wykorzystywana jest zarówno w przemyśle, jak i zioło-
lecznictwie. Szczególnie ceniony jest olejek lawendowy. Stosuje 
się go coraz częściej jako lek pomocniczy w zakażeniach oskrze-
li, nieżycie oskrzeli z rozedmą, nieżycie u palaczy tytoniu i w po-
czątkowym okresie ropnia płuc. Wykorzystywany jest do produkcji 
wszelkiego rodzaju kosmetyków i wyrobów, które mają odstraszać 
niepożądane owady i mole. Wykazuje właściwości znieczulające 
i uspokajające, ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, wzma-
ga ruchy perystaltyczne jelit i zapobiega wzdęciom. Lawenda ma 
również szerokie przeznaczenie zewnętrzne. Używana jest do lecze-
nia różnego rodzaju ran, wrzodów na nogach, miejsc ugryzień zwie-
rząt (w tym żmij), wszawicy, świerzbu, łysienia, zapalenia korzonków 
nerwowych, do inhalacji lub w aerozolu w nieżycie jamy ustnej, gar-
dła, oskrzeli i przewodów nosowych.

Źródła:
https://portal.abczdrowie.pl/wlasciwosci-ziol
https://www.ekologia.pl/wiedza/ziola/
https://www.fakt.pl/kobieta/lecznicze-rosliny-na-lakach/bcj6vl1
https://www.poradnikzielarski.pl/ziola-lecznicze/
https://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/ziola/
http://zdrowo.info.pl/zielarstwo.html

Bogumiła Bałas
MODR Oddział Ostrołęka

Charakterystyka wybranych ziół polnych
Ludzie od wieków wykorzystywali rośliny do spożywania posiłków, wykonywania zabiegów magicznych 

i leczenia. Te z nich, które wykazywały działanie lecznicze (co często uznawano za magię), nazwano 
ziołami. Z czasem, dla wygody, nauczono się je podawać w formie pastylek, a potem dodano substancje 

chemiczne i tak powstały współczesne lekarstwa. Warto jednak przypomnieć sobie o tradycyjnych ziołach 
i ich właściwościach, zwłaszcza że z powodzeniem możemy stosować je profilaktycznie.
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Może zatem warto znaleźć słowa uznania 
i  po prostu powiedzieć: „Dziękuję”? Wła-
śnie to słowo może dodać chęci, wiary i sił, 
by jeszcze lepiej działać na rzecz sąsiadów 
i społeczeństwa. Być może nie zdajemy so-
bie sprawy jak bardzo może pomóc w co-
dziennej działalności naszemu sołtysowi. 

Mamy ponad 7000 sołtysów!
W województwie mazowieckim jest 37 

powiatów i 314 gmin. Wszystkich sołectw 
na terenie województwa jest 7334. Zatem 
tyle osób pełni rolę sołtysa. Ale czy wszyst-
kie wiedzą, że 11 marca to Dzień Sołtysa?

Zdecydowana większość zapewne tak. 
Z  okazji tego święta organizowane są bo-
wiem różne imprezy: spotkania, biesiady, 
konkursy i  turnieje. Na stronach interne-
towych urzędów gminy i miasta wójtowie, 
burmistrzowie i  radni składają sołtysom 
życzenia. Spotkania dają możliwość wy-
miany doświadczeń, są też dobrą okazją do 
złożenia podziękowań. Święto ma przecież 
jeden cel - okazanie wdzięczności i  sza-
cunku  sołtysom  za ich pracę oraz zwró-
cenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa 
w  polskiej  wsi. W  końcu sołtys to przed-
stawiciel lokalnej społeczności, pośrednik 
między wioską, a gminą.

Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie 
To najważniejszy reprezentant społecz-

ności lokalnej. To człowiek, który o swojej 
miejscowości wie wszystko, zna najdrob-
niejsze problemy mieszkańców i  jest dla 
nich osobą pierwszego kontaktu. W  wielu 
sytuacjach jest nieocenionym źródłem in-
formacji, pomaga w rozwiązywaniu proble-
mów, jest naturalnym partnerem dla poli-
cjantów. Współpraca z nim jest wyjątkowo 
cenna dla wielu służb, bo ułatwia przepływ 
informacji o wydarzeniach i lokalnych po-
trzebach. Niejednokrotnie jest też pierw-
szym źródłem wiedzy lub zapalnikiem do-
brych zmian. Każdy dobry sołtys wie, co się 
dzieje w jego wsi. 

Organizuje spotkania wiejskie, pod-
czas których omawiane są sprawy z ży-
cia publicznego, dotyczące m.in. dróg, 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
czy energetycznej oraz przedszkoli 
i  szkół. Na barkach sołtysa spoczywa 
odpowiedzialność za aktywizację spo-
łeczno-kulturalną miejscowej społecz-
ności. 

Wieś to wielka rodzina
W rozmowie z  panią sołtys jednej 

z  miejscowości w  powiecie płockim 
zapytałam, czy funkcja ta daje jej sa-
tysfakcję? W  odpowiedzi usłyszałam: 
- „Tak, jeśli lubi się pracę z ludźmi i sta-
wianie czoła ich problemom.” I dodała: 
- „Główne problemy to brak zrozumie-
nia i  chęci do współpracy, ale się nie 
zniechęcam. Staram się dbać o  relacje 
z wszystkimi mieszkańcami, wysłuchać 
ich i  zrozumieć. Traktuję ich kłopoty 
i działania zadaniowo. Jest zadanie - jest 
reakcja - jest współpraca! Dla mnie, 
jako sołtysa, wieś jest moją wielką ro-
dziną. Staram się zawsze reagować jak 
troskliwa matka.”

Czego można im życzyć? 
Przede wszystkim życzymy im uzna-

nia w oczach mieszkańców. I nieustają-
cej chęci do społecznego funkcjonowa-
nia w swojej wsi. Ludzie zaangażowani 
w grona sołeckie, to społecznicy, życz-
my im więc wytrwałości. Niech nigdy 
nie gasną ich chęci do działania na ko-
rzyść sąsiadów. 

„Polska bez naszej wsi nie miałaby 
polskiej duszy” - mówił premier pod-
czas obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Sołtysa w Łowiczu. „Bycie sołtysem, to 
ciężki kawałek chleba wymagający siły 
i wytrwałości” - podkreślił szef rządu.

Doceńmy więc naszego sołtysa, żeby 
miał chęci i motywację do działania. 

Źródło: ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym 

Dorota Chętka 
MODR Oddział Płock

W ostatnich latach zyskuje na popularności święto obchodzone w gminach 
wiejskich 11 marca - Dzień Sołtysa. Na pewno jest to dobra okazja, by móc 
zwyczajnie sołtysowi podziękować. A jest za co… Funkcja sołtysa wymaga 
bowiem wiele cierpliwości, poświęcenia i wyrzeczeń. Mieszkańcy wiedzą  

o tym najlepiej, ponieważ pierwsze kroki - najczęściej z racji niezadowolenia 
wskutek pojawiających się problemów - kierują najpierw do niego.

Sołectwo to jednost-

ka pomocnicza gmi-

ny, której organem 

u c h w a ł o d a w c z y m 

jest zebranie wiejskie,  

a wykonawczym wła-

śnie sołtys. Zakres 

działania sołectwa 

określa rada gminy od-

rębnym statutem, po 

konsultacjach z miesz-

kańcami. Statut zaś 

określa nazwę i obszar 

jednostki oraz zasady 

i tryb wyboru jej orga-

nów. Dodatkowo re-

guluje on kompetencje 

i zakres zadań przeka-

zywanych przez gmi-

nę oraz sposób ich re-

alizacji. Kontrola oraz 

nadzór organów gmi-

ny nad działalnością 

sołectwa również po-

winny się tam znaleźć. 

Kadencja trwa pięć lat.

Święto naszego sołtysa
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Podstawową zaletą uprawiania tej formy rekreacji jest uaktyw-
nienie mięśni górnej części ciała, która zwykle nie pracuje pod-
czas spaceru. Tak jak już wspominaliśmy, w trakcie marszu nor-
dic walking zaangażowanych jest ponad 90% mięśni ludzkiego 
ciała, a chód jest bardziej efektywny - nawet o 40%! W zależności 
od prędkości marszu można spalić do 400 kilokalorii na godzi-
nę, natomiast zwyczajny chód zabiera tylko około 280 kilokalorii. 
W skrócie, nordic walking jest bardziej rozbudowanym chodze-
niem, gdzie do odpychania się używane są również ręce. 

Dlaczego warto ćwiczyć?
W  nordic walking przeciwległe i  naprzemienne ruchy rąk 

i nóg, którymi rytmicznie wymachuje się do przodu i do tyłu, są 
takie same jak podczas normalnego chodzenia, ale za to zdecy-
dowanie bardziej intensywne. Bardzo istotne jest, aby od samego 
początku marszu starać się nauczyć poprawnego rytmu i wyma-
chu, pozwoli to osiągnąć najlepsze efekty treningowe. Amplitu-
da wymachów rękami w jedną i drugą stronę również decyduje 
o długości ruchu nóg. Wymachy rąk o małym zasięgu wpływają 
na ograniczone ruchy bioder i kończyn dolnych.

Kijki zapewniają większą stabilność, mniejszy jest też nacisk na pisz-
czele, kolana, biodra i kręgosłup, co sprawia, że ta forma ruchu jest 
dostępna i bezpieczna dla osób starszych, mniej sprawnych fizycznie, 
a nawet zalecana jako rehabilitacja po różnego rodzaju urazach. 

Ale to nie jedyne zalety. Marsze usprawniają układ oddecho-
wy i sercowo-naczyniowy - pobór tlenu zwiększa się o 20-58 %. 
Nordic walking polecany jest przy takich chorobach, jak niewy-
dolność układu oddechowego, niewydolność krążenia, wady 
i  urazy kręgosłupa, wady postawy, osteoporoza oraz choroba 
Parkinsona. Ponadto jest to doskonała alternatywa dla siedzenia 
przed telewizorem czy komputerem. Zamiast kawy i godzinnych 
pogaduch z  koleżanką w  fotelu, zawsze możemy wyjść na kijki. 
I tam, na świeżym powietrzu, zrobić coś dla ciała i ducha, na doda-
tek w miłym towarzystwie. Naprawdę, nie trzeba wiele. Wystarczy 
para kijków zakończona specjalnymi rękawicami, które można ku-
pić już za 30 złotych i miejsce do marszów: parki, pola, lasy, łąki...

Jakie kijki wybrać? 
Pozostaje zasadnicze pytanie - jak dobrać odpowiednie kijki do 

nordic walking?
Sklepy oferują nam ich szeroką gamę - o różnym wyglądzie, ja-

kości i cenie. Jeśli wybraliśmy najlepszy dla nas model, to następ-
nym, i  właściwie najważniejszym krokiem, będzie dobór odpo-
wiedniej długości. W ofercie znajdziemy zazwyczaj rozmiary kijów 

różniących się o długość 5 cm, a więc o długości np. 110, 115 czy 
120 cm. Producenci co prawda określają jakie kije dobrać do dane-
go wzrostu, ale warto to sprawdzić samemu. W doborze właściwej 
długości pomoże nam prosty wzór: wysokość ciała (w cm) x 0,66. 
Jeśli otrzymana wartość znajduje się pomiędzy dwoma dostępnymi 
długościami, to wybieramy tę krótszą. Poza tym otrzymaną war-
tość zawsze zaokrąglamy w dół do najbliższej dostępnej opcji.
A tak to powinno wyglądać w praktyce:
Osoba o wzroście 180 cm: 180 x 0,66 = 118,8 ≈ 119 - wybiera 
kije o długości 120 cm. 
Osoba o wzroście 170 cm: 170 x 0,66 = 112,2 ≈ 112 - wybiera 
kije o długości 110 cm. 
Osoba o wzroście 160 cm: 160 x 0,66 = 105,6 ≈ 106 - wybiera 
kije o długości 105 cm.

Jak poprawnie ćwiczyć? 
Oto najważniejsze elementy, a  zarazem wskazówki dotyczące 

techniki nordic walking:
• Ręce i nogi pracują naprzemiennie (lewa ręka - prawa noga itd.).
• Ruch ręki wyprowadzany jest z ramienia, a nie z łokcia!
• Ręka z przodu wychodzi do wysokości pępka, a z tyłu wypro-
wadzana jest poza linię pośladków.
• Dłoń zaciska się z przodu na rękojeści kija, następuje wbicie i po-
tem rozluźnia się, aż do całkowitego puszczenia kija za biodrem.
• Kroki w nordic walking powinny być długie.
• Kij powinien wbijać się w  przestrzeń pomiędzy tylną nogą, 
a środkiem długości kroku.
• Kije powinny unosić się w momencie wyprowadzania ręki do 
przodu, nie powinny szurać po podłożu. Podniesienie musi być 
spowodowane samym wymachem, a nie trzymaniem rękojeści.
• Sylwetka chodzącego powinna być wyprostowana.
• Krok powinien rozpoczynać się z pięty.
• Ręce powinny pracować symetrycznie względem siebie, tzn. 
jednakowo i równolegle, bez odchodzenia na boki.
• Wbicie powinno być odczuwalne.
• Chodzący powinien wykorzystywać rotację tułowia i pracować 
również całymi barkami.

Nordic walking to moda na ruch i zdrowy styl życia. Liczba 
amatorów tej formy aktywności rośnie z każdym dniem. Wystar-
czy tylko chcieć… A Ty już chcesz ???

Źródła:
1. Nordic Walking w Polsce 
2. Internet

Edyta Trojanowska
MODR Oddział Płock

Nordic walking - kijki dobre na wszystko
Nordic walking, to potocznie mówiąc chodzenie z kijami. Jest to ogólnodostępna aktywność 

prozdrowotna, angażująca do 90% mięśni całego ciała. Obecnie tego typu marsze uprawiane są 
przez miliony ludzi na całym świecie. Sekret polega na umiejętnym odepchnięciu się specjalnymi 
kijami od podłoża i zaangażowaniu górnych partii mięśniowych przy jednoczesnym odciążeniu 

stawów skokowych, kolanowych, bioder i kręgosłupa.



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

    
   SZANOWNI PAŃSTWO, 

 HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
 

 W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk  
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju  

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania 
ZASAD BIOASEKURACJI 

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności: 
 

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO 
PRZEWOZU ZWIERZĄT 

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni 
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny) 

 
 

 
II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA 

 

                                                                                                     
III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ: 
                                                                      

                                   
 
 

 
                       

1.Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji. 
(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - 

usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc 
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł) 

2. Mycie preparatem myjącym. 
(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub 

natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem) 
3. Dezynfekcja właściwa. 

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia 
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku 

dezynfekcji mokrej powierzchni). 
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Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na: 
1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze; 
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak     

i niskiej temperaturze w budynku; 
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie 

wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia; 
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi 

wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych. 
 

 
 
 

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w 
 systemie pomieszczenie puste-pełne oraz 

 dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd. 
 
 
 

W przypadku konieczności  zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu 
produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt 

przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, 
gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję. 

 
 
 

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  
ORAZ  

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:  
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%c3%b3jcze. 

 
 
 

PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA  
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ  

NALEŻĄ DO 
GRUPY PRODUKTOWEJ PT3. 

 
 
 

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych 
należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta 

jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu 
produktowi.   

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta. 

    
   SZANOWNI PAŃSTWO, 

 HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
 

 W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk  
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju  

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania 
ZASAD BIOASEKURACJI 

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności: 
 

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO 
PRZEWOZU ZWIERZĄT 

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni 
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny) 

 
 

 
II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA 

 

                                                                                                     
III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ: 
                                                                      

                                   
 
 

 
                       

1.Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji. 
(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - 

usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc 
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł) 

2. Mycie preparatem myjącym. 
(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub 

natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem) 
3. Dezynfekcja właściwa. 

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia 
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku 

dezynfekcji mokrej powierzchni). 
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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

Liczba kobiet-rolników rośnie, choć powoli. W  roku 2005 
około 27% gospodarstw w  UE-28 było ich własnością, znaczą-
cy wzrost nastąpił w  wyniku rozszerzenia Unii. W  krajach na 
wschodzie Europy jest zwykle więcej gospodarstw rolnych pro-
wadzonych przez kobiety niż na zachodzie.

Średnia wielkość gospodarstwa w UE zarządzanego przez ko-
biety wynosi 6,4 ha, czyli nie stanowi nawet połowy gospodarstwa 
zarządzanego przez mężczyznę - 14,4 ha. To rzutuje na wydaj-
ność tychże gospodarstw i statystycznie kobiety-rolniczki radzą 
sobie gorzej niż mężczyźni - osiągają dochody nieco niższe niż 12 
000 EUR, w porównaniu z prawie 40 000 EUR mężczyzn (dane 
z roku 2013). Rolniczki kontrolują też znacznie mniej gruntów – 
niespełna 12%, a mężczyźni uprawiają blisko 61% (pozostałe 28% 
gruntów należy do podmiotów prawnych, czyli firm). 

Różnice w  areale gospodarstw są znacznie mniej wyraźne 
w  młodszych krajach UE, w  których kobiety uprawiają 
średnio około 3,4 ha, w porównaniu do 6 ha upra-
wianych przez mężczyzn.

Na pewno są zaradne

Europejski sek-
tor rolny jest 
z d o - mino-

wany przez 
starszą populację. 

W  grupie osób do 35. 
roku życia rolniczek jest zaled-

wie 4,9%, a rolników 6,4%. Natomiast 
populacja powyżej 65 lat liczy sobie 40% rol-

niczek oraz 27,6% rolników (pozostałe gospodar-
stwa są rodzinne).

Chociaż gospodarstwami nadal kierują głównie mężczyźni, to ko-
biety są w nich niezwykle aktywne, niezależnie od tego czy pracują 
w gospodarstwach rodzinnych (gdzie stanowią prawie 40% zatrud-
nionych), czy też jako zwykłe pracownice rolne (nieco ponad 37%).

Dobre praktyki popularyzowane przez Europejską Sieć Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dowodzą, że młode rolniczki wykorzystują 
wsparcie PROW do rozszerzenia i dywersyfikacji oferty produk-
tów i  usług oferowanych przez ich gospodarstwa. Przykładowo 
młode rolniczki rozwijają asortyment produktów pszczelarskich, 
sprzedają wysokiej jakości wegetariańskie produkty żywnościowe, 
przechodzą na ekologiczną produkcję owoców, remontują stare 
budynki w rodzinnych gospodarstwach i oferują zakwaterowanie 
turystom, zakupują też nowoczesne maszyny i urządzenia do pro-
dukcji rolnej i korzystają ze wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla młodych rolników. Wielofunkcyjna rola kobiety 
na wsi przyczynia się w istotny sposób do wytworzenia jej nowo-
czesnego obrazu w naszym społeczeństwie.

Unia chce pomagać kobietom

Parlament Europejski w  rezolucji z  roku 2011 m.in. „wzywa 
Komisję i  państwa członkowskie do zapewniania kobietom 
lepszego dostępu do ziemi i kredytów, aby zachęcać je do 
prowadzenia działalności na obszarach wiejskich 
i  pełnienia roli podmiotów działających 
w  sektorze rolnym” oraz „wzywa do 
wspierania politycznych starań 
o  zwiększenie roli kobiet 
w rolnictwie”

Kraje UE  

są zobo-
wiązane do analizy 

sytuacji kobiet na obsza-
rach wiejskich i  uwzględnienia 

jej wyników przy opracowywaniu pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich finan-

sowanych ze wspólnej polityki rolnej. Rolniczki ra-
czej nie mają preferencji, bowiem większość środków UE 

wspierających lub finansujących rolnictwo ma na celu uczynienie 
rolnictwa bardziej atrakcyjnym dla obu płci. Aktualna oferta pomo-
cy w rozwoju obszarów wiejskich obejmuje m.in. pomoc start-upom 
i przedsięwzięciom poświęconym różnicowaniu dochodów w ramach 
gospodarstwa rolnego oraz ofertę sieci wsparcia lub funduszy pokry-
wających część kosztów zdobywania umiejętności zawodowych.

Źródła:
1. https://ec.europa.eu/info/news/future-cap-where-are-all-women_en
2. https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/_ Projekty rozwoju obszarów wiej-
skich 2014–2020 koncentrujące się na kobietach na obszarach wiejskich

Małgorzata Najechalska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Rolniczka z Unii Europejskiej

Rolnik to zawód zdominowany przez mężczyzn, ale rośnie liczba gospodarstw prowadzonych 
przez kobiety. Średnio około 30% gospodarstw w całej UE jest zarządzanych przez kobiety 
(dane z Eurostatu 2013 r.) Występują dość znaczne różnice między poszczególnymi krajami  

- w Holandii jest ich nieco ponad 5%, a na Litwie około 47%.
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Internet jest coraz popularniejszym narzędziem sprzedaży 
i promocji lokalnych produktów. Jego głównymi użytkownikami 
są osoby młode oraz w średnim wieku, ale coraz częściej także 
ludzie starsi sięgający po informacje, które można uzyskać w tym 
medium. W  sklepach internetowych można znaleźć dosłow-
nie „wszystko, czego dusza zapragnie”, dlatego decydując się na 
sprzedaż internetową bądź promocję swego produktu, ważne jest 
aby ta decyzja była 
dobrze przemyśla-
na i zaplanowana. 

Na co zwrócić
uwagę?

Należy wziąć 
pod uwagę 
wszystkie po-
zytywne strony 
wykorzystania in-
ternetu (np. pro-
mocję, możliwość 
większej sprze-
daży, zwiększenie 
liczby potencjal-
nych klientów 
itp.), lecz liczyć się 
również z  nega-
tywnymi stronami 
sprzedaży czy pro-
mocji (np. negatywnymi komentarzami, konkurencją itp.). 

Oferując swoje produkty trzeba też zapoznać się z aspektami 
prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem ofe-
rowanie sprzedaży produktu w  sposób ciągły i  zorganizowany 
może skończyć się tym, że będziemy musieli zarejestrować dzia-
łalność gospodarczą. 

Konieczne jest stałe zaangażowanie 

Kampania promocyjna w internecie daje nam wiele możliwo-
ści pozyskania klienta, zaprezentowania potencjału produktu czy 
przedsiębiorstwa i pogłębienia relacji z klientami. Promocja in-
ternetowa ma zasięg globalny, dzięki czemu może przyczynić się 
do rozwoju gospodarstwa bądź przedsiębiorstwa. Zyski z kampa-
nii mogą być obiecujące, pod warunkiem, że działania promocyj-

ne zostaną wykonane rzetelnie, w  sposób uporządkowany oraz 
profesjonalny. Aby sprzedaż, bądź kampania, były dobrze prze-
prowadzone, należy czynnie uczestniczyć w „życiu” stron, na któ-
rych oferujemy swe produkty poprzez wstawianie aktualności, 
ważnych informacji, wskazówek, prawdziwych zdjęć oraz opisów 
dotyczących tych produktów. Ważne jest także, aby w  szybkim 
tempie odpowiadać na pytania i reakcje klientów zainteresowa-

nych nabyciem 
naszych produk-
tów. 

Odpowiedzmy
 na te pytania

Każdy ofero-
wany produkt 
lokalny ma cha-
r a kte r y s t yc z ne 
cechy, dlatego 
r o z p o c z y n a j ą c 
swą przygodę ze 
sprzedażą, bądź 
promocją inter-
netową, należy 
odpowiedzieć so-
bie na podstawo-
we pytania:

• Czy sprzedaż i promocja internetowa są mi potrzebne?
• Jakie są pozytywy i negatywy oferowania produktu w interne-
cie? 
• W jaki sposób będzie wyglądała sprzedaż, dostawa czy promocja?
• Kiedy będziemy mogli sprzedawać?
• Sezonowo czy całorocznie?
• Ile czasu możemy przechowywać wytworzony produkt?
• Ile jesteśmy w stanie wyprodukować?
• Czy będziemy w stanie zaspokoić potrzeby klientów? 
• Do kogo skierujemy swoją ofertę?
• Jakie produkty będą w ofercie? 
• W jaki sposób będą oferowane produkty: czy poprzez założenie 
indywidualnej strony internetowej, sprzedaż na aukcjach interneto-
wych, a może wystarczy promocja w mediach społecznościowych?

tekst i zdjęcie: Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Produkt lokalny w Internecie
Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 

mieszkańcy regionu. Jest wykonany z lokalnych surowców, w mieszkańcy regionu. Jest wykonany z lokalnych surowców, w 
niewielkiej ilości i przyjazny dla środowiska. Jego sprzedaż odbywa niewielkiej ilości i przyjazny dla środowiska. Jego sprzedaż odbywa 
się zazwyczaj bezpośrednio w gospodarstwie lub na lokalnym targu, się zazwyczaj bezpośrednio w gospodarstwie lub na lokalnym targu, 
lecz coraz częściej spotykaną formą sprzedaży i promocji są sklepy lecz coraz częściej spotykaną formą sprzedaży i promocji są sklepy 
i aukcje internetowe. Dużą rolę w promocji odgrywają też popularne i aukcje internetowe. Dużą rolę w promocji odgrywają też popularne 

media społecznościowe.media społecznościowe.

Przykład prezentacji oferty w internecie (źródło facebook.com)



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

20

Z Oddziału Poświętne

Platforma Żywnościowa, czyli profesjonal-
na Giełda na wzór Giełdy Papierów Warto-
ściowych, która oferuje obrót nie akcjami, 
a  towarami rolnymi, została uruchomiona 
1 marca 2020 r. jako Rynek Towarów Rol-
no-Spożywczych (RTRS). Jej pilotaż będzie 
trwał od marca do sierpnia 2020 r. Pierw-
szym sprzedawanym towarem jest pszenica. 

Rynek typu SPOT
Ten - tworzony jeszcze - model sprzedaży 

uzupełnia funkcjonujące dotychczas kanały 
dystrybucji towarów rolno-spożywczych. 
Ma znacznie rozszerzyć możliwość sprzeda-
ży bezpośredniej, umożliwić kojarzenie ofert 
dostawców z tymi, którzy na rynku poszuku-
ją wystandaryzowanych produktów rolnych. 
Sprzedawane towary rolne muszą spełniać 
wysokie, jednakowe i  powtarzalne wyma-
gania jakościowe określone przez Giełdę 
i będą deponowane w profesjonalnych ma-
gazynach mających odpowiedni potencjał 
i posiadających autoryzację Giełdy.

Dzięki Platformie Żywnościowej uczest-
nicy rynku mają zawierać kontrakty 
z  natychmiastową realizacją zamówienia 
- typu SPOT (są one rozliczone w pierw-
szym dniu roboczym od momentu ich 
zawarcia). W  późniejszej perspektywie 
przewiduje się możliwość zawierania kon-
traktów terminowych, czyli będzie można 
zlecić sprzedaż bądź kupno produktów, 
które nie zostały jeszcze wyprodukowane.

Uczestnicy Platformy Żywnościowej 
Sprzedawać za pośrednictwem giełdy 

mogą zarówno mali rolnicy prowadzący 
rodzinne gospodarstwa, jak i wielcy produ-
cenci. Dostęp do Platformy Żywnościowej 
przewidziany jest dla wszystkich kupują-
cych - małych przetwórców, jak i  potenta-
tów rynkowych oraz eksporterów. Platforma 
ma ułatwić tworzenie dużych, jednorod-
nych partii żywności oraz ograniczyć kosz-
ty transakcyjne i  ryzyko handlowe, w  tym 
ryzyko cenowe, działa bowiem w  oparciu 
o  wystandaryzowane umowy i  produkty. 
Umożliwi polskim małym i średnim przed-
siębiorstwom wykorzystanie ich potencjału 

i pozwoli oferować polskie produkty na ryn-
kach UE oraz rynkach pozaunijnych.

System Magazynów Autoryzowanych  
i dwa systemy sprzedaży 

Sprzedawana obecnie na Platformie psze-
nica musi spełniać wymagania jakościo-
we, ściśle określone przez Zarząd Giełdy. 
W obrocie giełdowym są trzy klasy pszeni-
cy: klasa A - premium oraz B i C - standard. 
Zboże deponowane jest w magazynie akre-
dytowanym przez Giełdę. Do przechowy-
wania towarów rolnych utworzono specjal-
ny System Magazynów Autoryzowanych, 
do których trafia pszenica od rolników. 
Magazyny te ponoszą odpowiedzialność za 
jakość pszenicy, jej klasyfikacje, a także za 
prawidłowe przechowywanie. 

Obrót zbożem ma odbywać się w dwóch 
alternatywnych systemach, w  zależności 
od rodzaju magazynu, w którym towar się 
znajduje: w systemie kursu jednolitego oraz 
w systemie kursu aukcji. 
System kursu jednolitego: Towar zdepo-
nowany jest w „dużych” magazynach (Ma-
gazynach Autoryzowanych o pojemności 
min. 500 ton zboża, świadczących odplata-
ne usługi przechowywania na rzecz innych 
uczestników).
 Polega on na organizowaniu przez Giełdę 
regularnych, cotygodniowych notowań, któ-
re odbywać się będą w każdą środę. System 
kursu jednolitego wyróżnia się tym, że w ra-
mach jednej sesji notowań wszystkie trans-
akcje dotyczące danego instrumentu ((jeden 
instrument odpowiada 25 tonom pszenicy) 
sprzedawane są po jednakowym kursie. Po-
nadto określono odrębne instrumenty dla 
każdego Magazynu Autoryzowanego oraz 
klasy towaru. W tym systemie kurs jest wy-
znaczony wg określonego algorytmu mate-
matycznego na podstawie złożonych zleceń 
kupna i sprzedaży.
System kursu aukcji: Dedykowany jest dla 
towaru składowanego w „małych” magazy-
nach (Magazynach Autoryzowanych nie-
świadczących usług przechowywania - o po-
jemności min. 500 ton, z którego właściciel 
może wprowadzić do obrotu swoje zboże. 
Nie mogą one świadczyć usług przechowy-
wania zboża na rzecz innych uczestników 
obrotu). Minimalna ilość towaru nie może 
być mniejsza niż 250 ton tej samej klasy. 

Magdalena Malatyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Rusza Platforma Żywnościowa
Giełda Papierów Wartościowych uruchamia w Warszawie Rynek Towarów Rolno-

Spożywczych w wersji pilotażowej. Jest to projekt polegający na utworzeniu 
zorganizowanego rynku giełdowego dla towarów rolno-spożywczych. Finansuje go 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG, a realizuje 
konsorcjum, którego liderem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Aukcje przeprowadzone będą na żądanie 
oferenta i  rozstrzygane poprzez realizację 
zleceń w kolejności od najwyższej oferowa-
nej ceny do najniższej. Warunkiem przepro-
wadzenia transakcji jest odpowiednia cena. 
Cena zaproponowana przez kupującego 
musi być co najmniej równa cenie minimal-
nej określonej przez sprzedającego.

Bezpieczeństwo transakcji
Cały proces transakcji ma odbywać się 

w bezpieczny sposób, pod czujnym okiem 
Komisji Nadzoru Finansowego. Aby przy-
stąpić do transakcji wymagane jest za-
bezpieczenie zarówno od sprzedającego 
- w postaci towaru zdeponowanego w ma-
gazynie, jak i  od kupującego - w  postaci 
depozytu transakcyjnego na pełną wartość 
brutto zlecenia, wpłaconego najpóźniej 
w dniu poprzedzającym sesję bądź aukcję. 
W  przypadku nie wypełnienia tego wa-
runku nie dojdzie do zawarcia kontraktu. 

***
Na świecie funkcjonują dwie takie giełdy, 

które obracają produktami rolno-spożywczy-
mi. Są to giełda MATIF pod Paryżem i Gieł-
da CBoT w Chicago. Polska będzie kolejnym 
krajem na świecie, który wprowadzi tego typu 
rozwiązanie. Ceny pszenicy, a w późniejszej 
perspektywie kukurydzy i  rzepaku, ustalane 
będą na podstawie złożonych zleceń kupna 
i  sprzedaży. Zdaniem Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego - ministra rolnictwa i  rozwoju 
wsi, Platforma Żywnościowa „określi poziom 
cen produktów rolnych, który będzie waż-
nym wskaźnikiem dla obrotu tymi towarami 
w  Polsce”. Dzięki Platformie rolnik będzie 
miał wgląd do informacji po jakim kursie 
„chodziła” pszenica w danym dniu, co umoż-
liwi mu uzyskanie obiektywnej ceny za towar 
w  kontaktach handlowych z  pośrednikiem 
skupującym zboże.

Źródła:
1. Platforma Żywnościowa - zasady funkcjonowania, 
Materiał informacyjno-szkoleniowy, Warszawa 2019
2. https://www.ewgt.com.pl/e-wgt-category/122-zbo-
a47/18418-pszenica-zalicza-16-miesieczne-maksima-
-w-chicago-i-10-miesieczne-w-paryzu-trend-wzrosto-
wy-kontynuuje-tez-rzepak
3. https://biznes.interia.pl/gieldy/aktualnosci/news-
-ardanowski-od-stycznia-zapisy-do-gieldy-towaro-
wej,nId,4269108
4. http://www.kowr.gov.pl/wiedza/platforma-zywno-
sciowa
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Robotyzacja mazowieckich pól to konsekwencja zmniejszania się liczby pracowników 
dostępnych rolnictwu. Liczba ludności na obszarach typowo rolniczych maleje1, podobnie jak 
udział osób w wieku produkcyjnym2. Wzrasta zainteresowanie pracą poza wsią, co pokazują 

liczby osób dojeżdżających do pracy poza gminę, w której mieszkają3.

Robotyzacja mazowieckich pól 
- szybciej niż myślimy!

Procesy te przyspieszą też koncentrację 
ziemi. Większe areały będą przedmiotem 
zainteresowania przedsiębiorców rolnych, 
co zintensyfikuje obrót ziemią. Właściciele 
dużych gospodarstw, szukając większych 
dochodów, będą upraszczać strukturę 
produkcji i  zmniejszać pracochłonność 
upraw. Szybko dostrzegą korzyści płyną-
ce z wykorzystania robotów. Jak zauważa 
Maria Wildt „roboty mogą skutecznie: 
pobierać i  analizować próbki gleby, me-
chaniczne i chemicznie zwalczać chwasty, 
monitorować obsadę i  zdrowotność ro-
ślin, precyzyjnie, uwzględniając potrzeby 
roślin, siać, nawozić i nawadniać”.

Prace są już zaawansowane. Pokazuje 
to porównanie rozwiązań stosowanych 
do sterowania urządzeniami pielącymi, 
przeprowadzone w  Bawarskim Zakładzie 
Uprawy Winorośli i  Ogrodnictwa w  Ve-
itshöchheim, przedstawione przez Sabinę 
Staub. Testowano tam: 
• urządzenie PSR Slide GPS-RTK und So-
nic firmy Reichhardt;
• optyczne systemy sterowania z  wyko-
rzystaniem kamer firm: Claas i Schmotzer 
i K.U.L.T.;
• Robovator firmy Poulsen i robot do pie-
lenia Oz firmy Naïo

Zalety i wady testowanych robotów 
System sterowania firmy Claas stosowa-

ny w  urządzeniach do pielenia, identyfi-
kując za pomocą kamery odcienie zieleni, 
lokalizuje trzy rzędy roślin, wzdłuż których 
przesuwają się narzędzia zawieszone na 
ramie nośnej. Warunkiem dobrego zlo-
kalizowania rzędów jest możliwość roz-
poznania pasa co najmniej 6 cm gleby. Na 
polach mocno zachwaszczonych i wkrótce 
po wschodach roślin uprawnych pojawiają 
się trudności. Problem ten ominęła firma 
Schmotzer. Jej system rozpoznaje pokrój 
rośliny uprawnej. Wadą jest to, że kamera 
śledzi tylko jeden rząd, co stwarza proble-
my w przypadku większych ubytków roślin 

w rzędach. Wadą obu systemów jest to, że 
widzą rząd na metr do przodu i wykorzy-
stujące je urządzenia słabo radzą sobie z za-
krętami. 

System kamer rozpoznających rzędy 
w bardzo wczesnych stadiach wegetacji po-
kazała firma K.U.L.T. Marchew czy koper 
mogą być odchwaszczane tuż po wscho-
dach. Zapewniają to trzy kamery na pod-
czerwień i  kamera optyczna przesuwająca 
się nad rzędem rośliny uprawnej. Stan roli 
i roślin nie wpływa na pracę urządzeń wy-
korzystujących systemy GPS-RTK. Zapi-
sane podczas siewu dane udostępniane są 
urządzeniom pielącym. Na obszarach z do-
stępem do niezawodnego systemu GPS-
-RTK jest to najpewniejsze rozwiązanie.

Do uprawy roślin ogrodniczych przezna-
czony jest duński Robovator firmy Poulsen. 
Alternatywą dla robotów są instalowane na 
zwykłych maszynach, ruchome, sterowane 
elementy pielące. Ramą i  ruchomymi ele-
mentami roboczymi steruje system, w któ-
rym nad każdym rzędem zainstalowana jest 
kamera. Roślina uprawna musi być wyższa 
od chwastu. Urządzenie ułatwia pracę kie-
rowcy i poprawia jakość zabiegu. Wymaga 
jednak dobrego traktorzysty. 

Pierwszy na rynku robot Oz używany 
jest zwykle w  szkółkach leśnych i  mniej-
szych plantacjach upraw wieloletnich. Ma 
szerokość 45 cm i  wymaga 60-centyme-
trowych międzyrzędzi oraz roślin powy-
żej 10 cm wysokości. Za pomocą kamery 
maszyna posuwa się wzdłuż międzyrzę-
dzia i  czyści je np. gęsią stopką. Pracuje 
do dziesięciu godzin. Można go też wyko-
rzystać jako środek transportu, a w szklar-
niach do zbiorów. W  roku 2019 firma 
Naïo na wystawie Agritechnika otrzymała 
srebrny medal za duży, czterorzędowy ro-
bot o nazwie Dino. 

Problemy do rozwiązania 
„Widmo” robotyzacji krąży nad mazo-

wiecką wsią. Nie nastąpi to jednak od razu. 

Obecnie brakuje otoczenia w  jakim mają 
pracować te maszyny. Nie wiadomo jak 
będą dostarczane na pola. Brakuje urządzeń 
elektronicznych i  oprogramowania syste-
mów sterujących. Wyjaśnienia wymagają też 
kwestie bezpieczeństwa i niektóre zagadnie-
nia prawne. Rozwiązanie tych problemów 
wymaga stworzenia realistycznego modelu 
(wizji) gospodarstwa rolnego przyszłości. 
Bez pokonania tego problemu trudno bę-
dzie o  efektywne rozwiązania techniczne. 
Niemieccy eksperci oceniają, że zajmie to 
około 10 lat. W tym czasie pogłębią się u nas 
obserwowane procesy społeczne.

Zalety robotów na polach: 
• mogą pracować z bardzo małą prędko-
ścią, co zwiększa precyzję zabiegu;
• są napędzane energooszczędnymi i nie-
wymagającymi konserwacji silnikami 
elektrycznymi, co czyni je opłacalnymi;
• zastępują ludzi, którzy mogą zająć się 
czymś innym;
• mogą być sterowane zdalnie;
• słabiej ugniatają glebę niż ciągniki;
minimalizują zużycie herbicydów, ograni-
czają zjawisko namnażania się chwastów 
odpornych na środki chemiczne.

Źródła:
1. https://www.badische-bauern-zeitung.de/wenn-
-der-roboter-unkraut-hacken-geht
2. https://www.agrarwissen.com/feld-flur/roboter-fel-
droboter-landwirtschaft/
3. https://www.naio-technologies.com/en/category/
dino-robot/
4. www.stat.gov.pl

1  W ciągu ostatnich dziesięciu lat w gminach wiejskich nale-
żących do powiatów o gęstości zaludnienia mniejsze niż 100 
osób i nie graniczących z większymi miastami ubyło ok 15 tys. 
(1,5%) ludzi.
2 Pomiędzy rokiem 2002 i 2018 udział tej grupy społecznej na 
Mazowszu zmniejszył się o 2,5 punktu procentowego.
3 W roku 2006 na Mazowszu, do pracy poza gminą będącą 
miejscem zamieszkania codziennie dojeżdżało 146 tysięcy 
mieszkańców gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin 
miejsko wiejskich.
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Choroba przyjmuje najczęściej formę 
latentną (bezobjawową). Jej symptomy na 
porażonych roślinach pojawiają się rzadko. 
Specyficznym objawem, ujawniającym się 
przy silnym porażeniu roślin, jest więdnię-
cie pojedynczych roślin ziemniaka po desz-
czu. Objawowa forma bakteriozy pierście-
niowej na bulwach stanowi w  warunkach 
naturalnych tylko około 2%. Na przekrojo-
nych bulwach widoczne jest kremowożółte, 
z biegiem czasu ciemniejące przebarwienie, 
które tworzy charakterystyczny pierścień. 
Nie ma skutecznych środków ochrony ro-
ślin hamujących rozwój choroby. 

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
przy współpracy przedstawicieli branży 
ziemniaczanej opracowało w roku 2018 tzw. 
„Program dla polskiego ziemniaka”, który 
będzie trwał 4 lata. Jego celem jest wyelimi-
nowanie bakterii Cms z profesjonalnej pro-
dukcji ziemniaka, zapewnienie swobodnego 
dostępu polskim ziemniakom do rynku UE 
i w konsekwencji poprawa opłacalności kra-
jowej produkcji ziemniaka.

Program obejmuje szeroko zakrojone 
działania w trzech obszarach.
I. Profesjonalna produkcja ziemniaków 
wolna od bakterii Cms 
a) Obowiązek wysadzania ziemniaków 
wolnych od bakterii Cms przez producen-
tów, którzy swoje zbiory planują sprzedać 
na rynku (kwalifikowany materiał sadze-
niakowy albo materiał z własnych rozmno-
żeń po uprzednim badaniu wykluczającym 
obecność Cms). Badanie bulw ziemniaka 
przeprowadzać będzie Państwowa Inspek-
cja Ochrony Roślin i  Nasiennictwa praw-
dopodobnie od roku 2021. 
b) Dopłaty do powierzchni obsadzonych 
elitarnymi i kwalifikowanymi sadzeniaka-
mi ziemniaka.
c) Ułatwienia w zagospodarowaniu pora-
żonych bulw sadzeniaka i  rekompensata 
z  tytułu poniesionych strat. Możliwe jest 
uzyskanie rekompensaty poniesionych 
strat dla producentów ziemniaków towa-
rowych porażonych przez bakterie CMS 

na poziomie odpowiednio 70% i  50%, 
w  przypadku gospodarstw wykorzystują-
cych badany i niebadany materiał nasadze-
niowy. W kolejnych latach wsparcie będzie 
kierowane do rolników wysadzających bul-
wy o potwierdzonej zdrowotności.
d) Zapewnienie szkoleń dla rolników i przy-
gotowanie się producentów ziemniaka do 
stosowania „bioasekuracji fitosanitarnej”. 
II.Wyeliminowanie nieprawidłowości na 
krajowym rynku ziemniaka 
a) Wprowadzenie przepisów zobowiązu-
jących do podania nazwy kraju pocho-
dzenia w przypadku obrotu ziemniakami 
oraz właściwego oznaczania ziemniaków 
wczesnych - młodych (kupujący powinien 
wiedzieć, że ziemniakiem młodym/wcze-
snym jest tylko ten z ocierającą się skórką, 
a nie ten importowany z innych stref kli-
matycznych.)
b) Zwiększenie kar za naruszenie przepisów 
dotyczących produkcji i obrotu ziemniakami.

− za niewykonanie decyzji admini-
stracyjnej dotyczącej zwalczania Cms 
kara do 5 tys. zł

− za wywóz ziemniaków z  kraju bez 
wymaganych dokumentów przez PIO-
RiN kara do 12,5 tys. zł

− za fałszowanie w  obrocie towarami 
podlegającymi regulacjom fitosanitarnym 
i za fałszowanie pochodzenia bulw ziem-
niaka kara w wysokości do 125 tys. zł.
Jest obowiązek zakupu w celach komer-

cyjnych ziemniaków wyłącznie od zareje-
strowanych podmiotów. 
c)  Prowadzenie ukierunkowanych kon-
troli zdrowotności, znakowania i  jako-
ści w  obrocie ziemniakami. Nadzór nad 
ziemniakami sprowadzanymi do Polski 
z państw trzecich oraz UE sprawują:

− PIORIN - prowadzi kontrole fito-
sanitarne, obejmujące pobieranie do 
badań prób ziemniaków na obecność 
agrofagów kwarantannowych, rejestr 
podmiotów, oznakowanie bulw;

− Inspektorat Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja 
Handlowa - sprawdzają jakość handlową 
bulw ziemniaka i ich oznakowanie;

− Państwowa Inspekcja Sanitarna - 

odpowiada za bezpieczeństwo żywno-
ści, w tym ziemniaków. 

− Krajowa Administracja Skarbowa - 
weryfikuje prawidłowość działania pod-
miotów gospodarczych zajmujących się 
importem ziemniaków.

III. Promocja polskiego ziemniaka na 
rynku krajowym i  rynkach zagranicz-
nych. Działania te obejmują:
− promowanie ziemniaków jako cennego 
warzywa, metod produkcji, znaków i sys-
temów jakości produktów rolnych i żyw-
nościowych (Integrowana Produkcja, pro-
dukcja ekologiczna, Global GAP),
− lokowanie kontekstowe w wydarzeniach 
lokalnych i ogólnokrajowych organizowa-
nych przez MRiRW i  KOWR - zachęca-
nie konsumentów do kupowania polskiej 
żywności w ramach kampanii pod hasłem 
„Polska smakuje”, 
− zwiększenie dostępności do lokalnych 
i  regionalnych producentów żywności 
z  udziałem ziemniaka - rozwój strony in-
ternetowej i  aplikacji mobilnej „Polska 
smakuje” oraz obecność stoisk informa-
cyjno-promocyjnych podczas lokalnych 
inicjatyw, 
− promocja zasad prawidłowego odżywiania 
i  informacji nt. wartości odżywczych pro-
duktów ziemniaczanych - „Lekcje zdrowia”,
− budowanie patriotyzmu konsumenckiego 
poprzez podkreślanie polskiego pochodze-
nia naszych ziemniaków - „Produkt Polski”.

Chcąc eksportować ziemniaki na ryn-
ki Europy i świata musimy oczyścić kraj 
z  bakteriozy pierścieniowej ziemniaka 
poprzez wdrożenie wyżej opisanego 
Programu. Realizują go także doradcy 
MODR, którzy od 2 lat organizują kon-
ferencje, szkolenia i udzielają porad rol-
nikom odnośnie zwalczania tej bakterii.

Źródła: 
1. „Program dla Polskiego Ziemniaka” – MRiRW 
(21.09.2018)
2. „Program dla Polskiego Ziemniaka – cele, zało-
żenia, realność wykonania”-  dr Wojciech Nowacki 
- Ziemniak Polski 2/2019
3.  „Program dla Polskiego Ziemniaka ”- dr Wojciech 
Nowacki – Konferencja w MODR Oddział Poświętne 
w Płońsku 29.01.2020

Janusz Sychowicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Wdrażamy „Program dla polskiego ziemniaka”
Możliwość wysłania polskich ziemniaków na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej 

jest ograniczona ze względu na obowiązujące regulacje fitosanitarne. Wprowadzono 
je głównie z uwagi na powszechne występowanie na ternie kraju bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp. sepodonicus (Cms), sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. 
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Aktualnie jesteśmy w  stanie magazynować ok. 4  mld m3, co 
stanowi tylko 6,5 % objętości odpływającej wody. Możliwe jest 
jednak retencjonowanie na poziomie 15% objętości odpływającej 
wody. Duże zbiorniki retencyjne, które miały gromadzić wodę 
w okresie powodzi oraz ograniczyć jej odpływ w czasie suszy, nie 
są w stanie retencjonować takiej ilości, dlatego należy zastosować 
inne rozwiązania, które spowolnią odpływ. 

Jakie to rozwiązania? 

Może nim być tzw. mała retencja polegająca na gromadzeniu 
wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spo-
walnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspie-
raniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Zwiększenie retencji jest 
możliwe zarówno na terenie leśnym, rolnym, jak i zurbanizowa-
nym. Działania na terenach rolniczych opierają się głównie na 
zatrzymywaniu wody w glebie - retencji glebowej. 

Zastosowanie praktyk mających na celu zwiększenie retencji na 
obszarach rolniczych w  znacznym stopniu umożliwia walkę ze 
skutkami suszy poprzez zatrzymanie wody w glebie, jednocześnie 
zwiększając jej wilgotność. Dużo korzyści niesie ze sobą wapno-
wanie gleb. Natomiast utrzymanie optymalnego odczynu pH 
gleby w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia plono-
wania roślin. Inne korzyści ze stosowania pozostałych praktyk to 
m.in.: zapobieganie degradacji gleb, ograniczenie spływu zanie-
czyszczeń do wód, ochrona przed podtopieniami i powodziami 
oraz zwiększenie bioróżnorodności. 

Finansowe wsparcie działań na rzecz retencji 

Zastosowanie praktyk rolniczych mających na celu zwiększe-
nie retencji wiąże się często z wysokimi kosztami. Na pokrycie 
tych kosztów można skorzystać z dotacji oferowanych w ramach: 
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb po-
przez ich wapnowanie” oraz w  ramach programu PROW na 
lata 2014-2020 „Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw 
rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie”. 

Mieszkańcy osiedleni na terenie zlewni Wkry mogą dodatko-
wo skorzystać z portalu www.retencjawisla.pl. Dla każdej gminy 
znajdującej się w  obszarze zlewni Wkry przygotowano „Karty 
gmin”, w których zawarto informację o różnych wariantach dzia-
łań retencyjnych. W  przyszłości będzie również stworzona bi-
blioteka danych dla obszaru zlewni Pilica.

Troska o wodę

Deficyt wody to już nie problem wyłącznie krajów trzeciego 
świata. Sprawa niedoboru jest problemem naszego pokolenia tu-
taj - w Polsce. Już w ubiegłym roku zabrakło wody w Skiernie-
wicach. Jeśli nie nauczymy się jej gromadzić i  racjonalnie wy-
korzystywać, to przyszłe pokolenia będą musiały toczyć „walkę” 
o  każdą kroplę. Dlatego tak ważne jest uświadamianie wszyst-
kich - od najmłodszych lat - jak należy racjonalnie gospodaro-
wać wodą. Podejmując decyzje o zagospodarowaniu terenu czy 
sposobie uprawy roli pamiętajmy o  praktykach zwiększających 
retencję, bo to od nas zależy jak będzie wyglądać środowisko na-
turalne za kilka lat. 

Źródła: 
1. www.wody.gov.pl/attachments/article/186/Program%20Rozwoju%20Retencji.pdf
2. www.malaretencja.pl/o-retencji.html
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Katalog dobrych praktyk w za-
kresie działań zwiększających retencję zlewni dla obszarów leśnych, rolniczych i zu-
rbanizowanych” 

Wioleta Mazuchowska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Jak  za t r zymać  wodę? 
(praktyki rolnicze zwiększające retencję wodną)

Polska jest krajem, któremu grozi deficyt wody. Średnio na jednego mieszkańca przypada 
1600-1800 m3 wody na rok, ale czasie suszy ilość ta zmniejsza się o 600-800 m3. Zasoby 

wody są mocno uzależnione od opadów atmosferycznych, których z roku na rok jest 
coraz mniej. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się gromadzić i oszczędzać to, co mamy 

najcenniejsze - wodę.

Katalog dobrych praktyk w zakresie działań zwiększających 
retencję zlewni dla obszarów leśnych, rolniczych i zurbanizo-
wanych zaleca następujące działania mające na celu zwięk-
szenie retencji:
• budowę małych zbiorników retencyjnych,
• zwiększenie zalesienia,
• zwiększenie zalesienia na terenach miejskich, np.: wertykal-
ne ogrody, zielone torowiska,
• stosowanie przepuszczalnej nawierzchni
• ochronę gleb przed przesuszaniem - uprawę konserwującą,
• zwiększenie przepuszczalności wody w glebie zabiegami agro-
technicznymi,
• zabiegi uprawowe wzdłuż warstwic,
• wapnowanie gleb,
• utrzymywanie i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych,
• tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków,
• zachowanie i przywracanie bioróżnorodności,
• „zbiór wody - water harvesting” na terenach rolniczych.
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Spiegelberg jest gminą leżącą w południowo-zachod-
nich Niemczech, na terenie kraju związkowego Badenia-
-Wirtembergia. Gmina obejmuje dwanaście wsi i  liczy 
2200 mieszkańców. W roku 2013 miejscowy lekarz za-
wiesił praktykę. Przez dwa lata udawało się zatrudniać 
lekarza z innej miejscowości, ale od roku 2016 w miej-
scowości nie było usług z  zakresu medycyny ogólnej. 
Zamknięto również aptekę.

Założenia projektu w Spiegelbergu

Władze gminy zdecydowały się na stworzenie przychod-
ni umożliwiającej kontakt pacjenta z lekarzem za pośred-
nictwem sieci informatycznej. W zasadzie przedsięwzięcie 
w  Spiegelbergu nie jest zupełnie pomysłem nowym. Już 
w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej testowano 
podobne rozwiązania, gdzie w przychodni dyżurowała je-
dynie pielęgniarka. Nowe możliwości techniczne zastoso-
wano w projekcie badawczym prowadzonym przez lokalny 
samorząd. Gmina zdecydowała się na świadczenie usług 
medycznych przez internet i przez najbliższe dwa lata to 
przedsięwzięcie będzie wspierała i oceniała. Samorząd uży-
czył na potrzeby projektu pomieszczenia i  udostępnił je 
firmie TeleMedicon-Praxis. Przez dwa dni w tygodniu te 
gabinety lekarskie są udostępniane na potrzeby medycyny 
ogólnej. Przyjmuje w nich lekarz Jens Steinert z oddalonej 
o około dziesięć kilometrów sąsiedniej gminy Oppenwe-
iler. Warunkiem podjęcia przez niego opieki telemedycznej 
nad danym pacjentem jest co najmniej jednokrotna oso-
bista wizyta pacjenta w jego gabinecie. Późniejsze leczenie 
na przykład uszkodzeń ciała, czy chorób przewlekłych 
z  wykorzystaniem techniki cyfrowej, jest możliwe pod 
warunkiem obecności na miejscu niższego personelu me-
dycznego - pielęgniarki. Lekarz wyjaśnia na swej stronie in-
ternetowej, że nie robi tego pod przymusem i rozpoczyna 
działalność po wyjaśnieniu wszystkich aspektów prawnych 
i finansowych. Swój udział w projekcie ogranicza do dwóch 
lat okresu próbnego.

Usługi telemedyczne poddane są ocenie pacjentów

Zaprezentowane rozwiązanie uzyskało dwuletnie 
wsparcie finansowe ze środków z Federalnego Programu 
Rozwoju Obszarów wiejskich (BULE). Techniczne wy-
posażenie przychodni telemedycznej umożliwia obsługę 
pacjentów bez konieczności fizycznej obecności lekarza 
na miejscu. Twórcy systemu są przekonani, że pacjenci, 
dzięki zastosowaniu informatycznych metod diagno-
stycznych, nie stracą nic w porównaniu z rozwiązaniami 

tradycyjnymi (gdy prowadzącego 
ich lekarza dobrze znali i  darzyli 
zaufaniem). System nie zastępuje 
lekarzy, a jedynie ułatwia im kon-
takt na odległość z pacjentem. 

Uczestniczący w  otwarciu pla-
cówki kierownik Wydziału ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i  Innowacji Informatycznych 
w  Ministerstwie Wyżywienia 
i  Rolnictwa, podkreślił, że dzięki 
takim inicjatywom możliwe jest 
testowanie możliwości tworzo-
nych przez informatykę dla po-
prawy jakości życia mieszkańców 
wsi, a następnie upowszechnianie 
sprawdzonych rozwiązań. Dla-
tego resort będzie wspierał takie 
rozwiązania modelowe i pilotażo-
we. Dzięki temu można się spo-
dziewać, że model telemedycznej 
opieki zdrowotnej upowszechni 
się na obszarach wiejskich. Jednak 
decydujące znaczenie dla dalszych 
losów projektu będzie miała ak-
ceptacja pacjentów. To jest spraw-
dzane w Spiegelbergu.

***

Stosowanie telemedycyny w pod-
stawowej opiece zdrowotnej może 
oznaczać zwiększenie dostępności 
do świadczeń zdrowotnych, możli-
wość częstszego lub stałego moni-
torowania stanu zdrowia, szybkiego 
i łatwego kontaktu z pracownikiem 
medycznym oraz kontynuowania 
leczenia w warunkach domowych.

Źródła:
1. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.
de/news/artikel/2019/11/05/die-erste-pra-
xis-ohne-arzt-mit-e-rezept
2. https://www.bmel.de/DE/Laendliche-
-Raeume/Digitales/LandDigital/_texte/
Land-Digital_Telemedicon.html;jses-
sionid=3CC6487400CD8EA871B-
5475B8F863376.1_cid296

dr hab. Roman Lusawa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Pierwsza telemedyczna przychodnia 
na niemieckiej wsi

W Niemczech, podobnie 

jak w Polsce, brakuje 

lekarzy na terenach 

wiejskich. Przejście 

lekarza na emeryturę 

oznacza z reguły koniec 

świadczenia usług w 

danym miejscu. Rząd 

niemiecki próbuje 

rozwiązać ten problem 

m.in. rozwijając 

system świadczenia 

podstawowej 

opieki medycznej 

za pośrednictwem 

Internetu. W 

październiku ubiegłego 

roku w Spiegelbergu 

otwarto pierwszą 

w Niemczech 

telemedyczną 

przychodnię.
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Lasy Państwowe wdrażają projekt „Zdrowa żywność z  pol-
skich lasów - Pszczoły wracają do lasu”. Prowadzi go Kazimierz 
Szabla wraz z grupą leśników w środowisku leśnym na obszarze 
południowej Polski. Prace trwają od 2 lat, ich finał zaplanowano 
na rok 2020. W ramach projektu pszczelarze-leśnicy obserwują 
rodziny pszczele w pasiekach, dokonują pomiarów wagi ula, tem-
peratury na zewnątrz i w środku ula oraz wilgotności w rodzinie. 
Do tej pory utworzono sieć pasiek (104 pasieki), w której są mo-
nitorowane zasoby pokarmowe dla pszczół, a także wyznaczono 
obszary pod pasieki wędrowne, stacjonarne i barcie dla gatunków 
dziko żyjących. Przeprowadzono już inwentaryzację gatunków 
pszczół w lasach. Do opracowania pozostaje analiza statystyczna 
zgromadzonych danych z dwóch sezonów (2018-2019), interpre-
tacja różnic w rozkładzie zasobów pokarmowych oraz wskazanie 
przerw w dostępie do pokarmu dla pszczół miodnych.

Ciekawostką jest uruchomienie, w ramach wspomnianego pro-
jektu, studiów podyplomowych dla leśników z  zakresu pszcze-
larstwa pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Czekońskiej na 
Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie. Studia rozpoczęły się 4 października 2018 r.

Rząd Łotwy wspiera pszczelarzy 
Interesującą historię pszczelarstwa na Łotwie przedstawiła Baiba 

Tikuma. Rozwija się ono tam intensywnie od początku XX wie-
ku. W  latach 80. deficyt cukru spowodował, że miód zaczął być 
wykorzystywany jako jego substytut. Zwiększony popyt na miód 
wpłynął na gwałtowny wzrost liczby rodzin pszczelich - ze 100 ty-
sięcy do 160 tysięcy. Pszczelarstwo na Łotwie jest wspierane przez 
państwo - każde gospodarstwo rolne posiadające pasiekę, którego 
roczny obrót nie przekracza 3000 euro, jest zwolnione z podatku. 

Według danych przekazanych przez prelegentkę, na Łotwie jest 
około 100 tysięcy rodzin pszczelich, a Łotyszów niecałe 2 milio-
ny, czyli na 1  mieszkańca przypada 0,05 rodziny pszczelej. Dla 
porównania w Polsce jest około 1,8 mln rodzin pszczelich i pra-
wie 38 mln mieszkańców, a  więc na mieszkańca naszego kraju 
przypada 0,04 rodziny pszczelej, czyli wskaźnik ten jest niższy. 

Estońskie Centrum Badania Środowiska Naturalnego 
bada miody 

Badania jakości miodów i produktów pszczelich prowadzone 
są przez Estońskie Centrum Badania Środowiska Naturalnego. 
To Centrum od roku 2004 gromadzi próbki miodu z terenu ca-
łej Estonii. Przechowuje je w temperaturze nie wyższej niż 25OC, 
w pomieszczeniu o wilgotności poniżej 65%, bez dostępu światła 
słonecznego. Jest to jedyne tego typu laboratorium w  Europie. 
Zdaniem Anny Aunap, zajmującej się pszczelarstwem estońskim, 
zgromadzenie próbek i  ich zbadanie pozwala porównać miody 

na przestrzeni lat i  umożliwia ocenę technologii stosowanych 
w badaniach miodu. Zgromadzone wyniki pozwalają określić jak 
zmieniały się pożytki pszczele na przestrzeni lat.

Na terenie Estonii jest tylko 48 tysięcy rodzin pszczelich. Jed-
nak w odniesieniu do niespełna 2 milionów ludności na jednego 
mieszkańca przypada 0,03 rodziny pszczelej. Wskaźnik ten jest 
zatem niewiele niższy niż w Polsce.

Na Litwie są wielkie pasieki
Litewskie pszczelarstwo i sposób prowadzenia wielkiej pasieki 

przedstawił pszczelarz Aleksandras Pupkevičius Adutiški. Jego 
pasieka liczy ponad 1000 rodzin pszczelich. W obsługę zaangażo-
wana jest pięcioosobowa rodzina Adutiškiego. Pszczelarz posia-
da automatyczną linię do odsklepiania i wirowania miodu oraz 
linię do produkcji węzy pszczelej. Prowadzi wyłącznie hurtową 
sprzedaż miodu. Przechowuje go w stukilogramowych beczkach. 
Przed sprzedażą miód poddawany jest badaniom jakościowym 
na obecność wielu pestycydów. 

Na Litwie jest ponad 192 tysięcy rodzin pszczelich, a Litwinów ok. 
2,8 mln, czyli na jednego mieszkańca przypada 0,06 rodziny pszczelej 
- jest to więcej niż w Polsce (0,04 rodziny pszczelej na mieszkańca).

Leśne bartnictwo na liście dziedzictwa 
kulturowego Białorusi

Ivan Osipau, zaangażowany działacz na rzecz rozwoju bartnic-
twa na Białorusi i prezes Bractwa Bosych Bartników, propaguje 
je na Białorusi. Tradycję bartnictwa w tym kraju kultywuje 200 
pszczelarzy. Dzięki staraniom Ivana Osipaua i grupy etnografów 
w roku 2017 leśne bartnictwo zostało włączone na listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi. W roku ubiegłym 
złożono wspólny białorusko-polski wniosek o wpisanie leśnego 
bartnictwa na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Olga Morozova, omawiając miodosytnictwo na Białorusi za-
znaczyła, że pszczelarstwo w  jej kraju nie jest wspierane przez 
państwo i  jest słabiej rozwinięte niż na Łotwie i w Estonii. Bia-
łoruscy pszczelarze bardzo często swoją wiedzę czerpią od litew-
skich hodowców pszczół. 

Konferencja służyła podnoszeniu poziomu wiedzy pszczelarzy, 
stanowiła świetną okazję do spojrzenia na pszczelarstwo w kra-
jach nadbałtyckich, służyła wymianie doświadczeń i pozyskaniu 
wielu ciekawych informacji.

Źródła:
1. Notatki z wykładów podczas konferencji „Pszczelarstwo i bartnictwo w krajach 
nadbałtyckich” 10.12.2019 r.
2. http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/w-polsce-rosnie-
-liczba-rodzin-pszczelich-oraz-spozycie-miodu,172478.html
3. https://www.kalendarzrolnikow.pl/6653/polskie-pszczelarstwo-w-liczbach
4. https://infostrow.pl/wiadomosci/po-latach-pszczoly-wracaja-do-lasow/cid,81141,a

Joanna Górnicka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Ciekawostki z międzynarodowej konferencji pszczelarskiej
Konferencja „Pszczelarstwo i bartnictwo w krajach nadbałtyckich” zorganizowana 

przez MODR Oddział Poświętne dostarczyła jej uczestnikom wielu ciekawych informacji 
dotyczących badań i przykładów rozwoju pszczelarstwa w Europie Wschodniej, którymi 

chcemy się podzielić.
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Herbatka rozgrzewająca - jeśli dopadło cię 
przeziębienie dodaj do herbaty odrobinę imbiru, 
łyżeczkę miodu i 2 łyżeczki soku z cytryny. 

Drapanie w gardle - zamiast tabletki sięgnij po goź-
dziki, żuj je przez kilka minut.

Na kaszel ocet - rano i wieczorem płucz gardło mik-
sturą: pół szklanki wody i 2 łyżeczki octu.

Zapalenie spojówek - przygotuj napar: 2 łyżeczki li-
ścia szałwii zalej połową szklanki wrzącej wody i parz 
przez 10 minut, przecedź, zwilż wacik i przemywaj 3-4 
razy dziennie.

Poty na tle nerwowym - wypróbuj herbatkę: 1 łyżecz-
kę liścia orzecha włoskiego zaparz w ¾ litra wrzątku. 
Pij napar 3 razy dziennie.

Wypryski - kilka razy dziennie punktowo przyłóż do 
nich posiekany czosnek - działa antybakteryjnie.

Na przepocone stopy - przygotuj kąpiel: łyżkę kory 
wierzby zalej szklanką wrzątku i gotuj 5 minut. Prze-
cedzony odwar wlej do miski z wodą i mocz stopy.

Aby zyskać więcej siły jedz codziennie kilka suszo-
nych fig i moreli, to źródło wielu cennych witam.

Jeśli czujesz się wyczerpana pracą umysłową 
wypij szklankę mocnego kakao osłodzonego łyżką 
miodu.

Aby złagodzić ból ucha masuj ruchem okrężnym 

punkt położony z boku głowy (ok.1,5 cm nad małżo-
winą) uszną przez 1-2 minuty.

Aby złagodzić ból zęba posiekaj drobno 3-4 ząbki 
czosnku i zalej je szklanką gorącego mleka, a potem 
wypij.

Ból głowy możesz usunąć masując duże palce u nóg 
ruchem okrężnym przez 2 minuty.

Na ból głowy warto również pić herbatkę lipową: 1,5 
łyżki kwiatu lipy zalać 2 szklankami wrzątku, odstawić 
na 15 minut. Odcedzić i pić 1-3 razy dziennie.

Gdy boli żołądek, przygotuj herbatkę z rumianku: 
2 łyżki suszonego zioła zalej 2 szklankami wrzątku, 
odstaw na 15 minut, odcedź. Pij 3 razy dziennie po 
pół szklanki.

Na bolesne miesiączki - wypij herbatkę: pół łyżeczki 
ziela ruty zalej szklanką wody i gotuj 2-3 minuty. Od-
war pij 2 razy dziennie.

Przy zawrotach głowy - uciskaj przez minutę punkt 
u nasady 4 i 5 palca stopy. Później przez minutę ma-
suj ten punkt kolistymi ruchami.

Ból nóg przy żylakach - masuj punkt pomiędzy ścię-
gnem nad piętą, a kostką, z zewnętrznej strony, ru-
chami z góry na dół przez 2-3 minuty.

Przycięty palec - przyłóż kompres z kawałka gazy 
zwilżonej zimną wodą z octem (proporcja 1:1).

Jeśli się oparzysz, nigdy nie smaruj rany tłuszczem. 

Zdrowie i uroda, cz. 1
W trosce o dobre zdrowie i samopoczucie naszych Czytelniczek przedstawiamy porady 

zaczerpnięte z domowych notatek, starych gazet i książek. Warto je przeczytać i - jeżeli 
tylko będzie okazja - zastosować. Przez dziesiątki lat sprawdzały je przecież nasze 
prababki, babki, mamy i ciotki. Przekonajmy się czy i dziś nam pomogą, to nic nie 

kosztuje.

Porady dla pani domu
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Polewaj miejsce zimną wodą przez kilka minut, potem 
warto przyłożyć do skóry kawałki obranego i umytego 
surowego ziemniaka.

Po użądleniu wyjmij żądło, umyj ranę ciepłą wodą, 
zdezynfekuj ją spirytusem salicylowym. Na koniec 
przyłóż plaster cebuli.

Na chorobę lokomocyjną pomoże napar z pół łyżki 
korzenia arcydzięgla zalany szklanką wrzątku i parzo-
ny przez 15 minut. Następnie należy go przecedzić 
i pić 1/3 szklanki na kilka minut przed podróżą.

Kłopoty po wypiciu alkoholu złagodzi mikstura z pół 
litra soku pomidorowego z dodatkiem zmiksowanej 
papryczki chili i odrobiną sosu sojowego. Na kaca 
pomoże też koktajl bananowy: zmiksuj banana z 2 
szklankami mleka sojowego. Napój należy schłodzić 
w lodówce przez 30 minut przed wypiciem.

Na zaparcia pij codziennie przed śniadaniem łyżkę 
stołową oliwy.

Na zgagę pij napar: łyżeczka ziela lebiodki i mięty za-
lane 2 szklankami wrzątku. Parz 5 minut, pij 3 razy 
dziennie.

Sposób na przeczyszczenie - nalewka z 5-6 korzeni 
mniszka lekarskiego, zalana szklanką wódki (40%). 
Odstawić, a po 2 tygodniach przecedzić i pić po 25 
ml lekarstwa.

Gdy ukąsi komar, posmaruj bolące miejsca sokiem 
ze świeżej cytryny.

Lekarstwa szybciej zadziałają, jeśli popijesz je dużą 
ilością płynu i położysz się na prawym boku. Żołądek 
szybciej się opróżni i lek będzie mógł zadziałać.

Na bolesne wzdęcia pij codziennie gorącą herbatkę 
z kopru włoskiego: łyżeczkę nasion zalej wodą i zago-
tuj. Parz 15 minut, przecedź i wypij.

Kiedy męczy chrypa, posiekaj cebulę i podgrzej na 
wolnym ogniu. Jeszcze ciepłą zawiń w ściereczkę 
i obłóż nią gardło.

Na pęcherze na stopach przygotuj kompres z gazy 
nasączonej alkoholem i owiń nim nogi.

Aby usunąć drzazgę, posmaruj palec jodyną. Zadra 
ściemnieje i bez trudu uda się ją usunąć.

Porady dla pani domu

Mocno opalony nos posmaruj wieczorem sokiem 
wyciśniętym ze świeżej cytryny. Sok zmyj dopiero 
rano.

Aby obniżyć poziom cholesterolu: zrób sok z ciem-
nych winogron bo zawiera substancję, która zapobie-
ga odkładaniu się tłuszczu w ściankach naczyń krwio-
nośnych.

Na bóle reumatyczne - bolące miejsca nacieraj ma-
ścią zawierającą pszczeli jad. Dodatkowo okładaj te 
miejsca woreczkami wypełnionymi gorącym rozgrza-
nym nad parą sianem. 

Aby zwiększyć odporność, żuj często ziarenko ja-
łowca.

Na bezsenność - wypijaj codziennie wieczorem 
szklankę ciepłego mleka z łyżeczką miodu.

Aby pozbyć się kurzajek, należy smarować co-
dziennie kurzajkę gęstym pomarańczowożółtym so-
kiem z jaskółczego ziela (glistnikiem).

Aby pozbyć się przebarwień po obieraniu mar-
chewki lub buraków, należy moczyć ręce w wodzie 
z dodatkiem soku z cytryny lub kwaszonej kapusty.

Aby lakier do paznokci nie odpryskiwał, zanim po-
malujesz paznokcie natrzyj je skórką z cytryny i po-
czekaj aż wyschną. 

Gdy skóra dłoni jest podrażniona i popękana, po-
łóż na nie maseczkę z ugotowanego ziemniaka wy-
mieszanego z łyżką mleka. Po 5 minutach zmyj papkę 
ciepłą wodą.

Aby wzmocnić słabe i łamliwe paznokcie, codzien-
nie wieczorem nacieraj je sokiem wyciśniętym z ce-
buli.

Jeśli na zębach pojawia się kamień, możesz go 
usunąć codziennie płucząc usta naparem z szałwii 
przez 3-4 minuty.

Twoje zęby odzyskają piękny biały kolor, jeśli 
codziennie będziesz żuć plasterek świeżej cytryny, 
a dodatkowo odświeży to oddech.

Z Oddziału Radom

27



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

28

Z Oddziału Radom

Ale zacznijmy od początku. Z pewnością każdy świadomy oby-
watel rozumie potrzebę zasilania wspólnej kasy pieniędzmi z po-
datków. A tych mamy w Polsce sporo, chociażby:
• podatek dochodowy,
• podatek VAT i podatek akcyzowy,
• podatek od nieruchomości,
• podatek od spadków i darowizn,
• podatki i opłaty lokalne.

Dla uproszczenia dzisiejszych rozważań podzielmy podatników na 
dwie grupy: rolników (osoby osiągające dochody z działalności rol-
niczej) i  robotników (głównie pracowników najemnych i drobnych 
przedsiębiorców). Dochody robotników opodatkowane są na zasa-
dach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych [1]. Ustawa ta, przyjęta w latach 90. ubiegłego wieku, stanowi (w 
największym uproszczeniu), że każdy płaci podatek dochodowy. Każ-
dy - oprócz rolników. Oczywiście ustawodawca dla robotników prze-
widział szereg ulg, zwolnień i furtek, ale rolników postawił na pozycji 
uprzywilejowanej. Po prostu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Ce-
lowo nie przytaczam tu treści stosownych artykułów, bo po pierwsze: 
przepisy się zmieniają, a po drugie: moim celem jest przedstawienie 
mechanizmu działania podatku rolnego, a  nie treści całkiem innej 
ustawy. Dlaczego więc zacząłem od podatku dla robotników? A czy 
nie zdarzyło Ci się, szanowny Czytelniku, w dyskusji przy stole np. ze 
szwagrem usłyszeć: „bo wy, rolnicy, nie płacicie podatków”?

To właśnie dlatego…
… zaadresowałem niniejszy artykuł do robotników. Szanow-

ni Robotnicy - rolnicy też płacą podatki! Co więcej, czasami ich 
obciążenia wynikające z  podatku rolnego są dla nich bardziej 
uciążliwe, niż podatek dochodowy dla robotników. Bo podatek 
dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, płacony jest od docho-
du, czyli różnicy między przychodami a kosztami. Jeżeli mamy 
wpływ na wysokość kosztów, to możemy kontrolować wysokość 
naszych zobowiązań w podatku dochodowym. A podatek rolny? 
Płacony jest „od hektara”, nie ma możliwości odliczania kosztów, 
oraz - przede wszystkim - nie ma od niego ucieczki do „szarej 
strefy”. Nie chcę tu nikogo urazić, ale wszyscy wiemy, co oznacza-
ją pojęcia „na czarno” czy „bez faktury”. 

Podatek rolny…
… jest jednak tak skonstruowany, aby obciążenia podatkowe 

były zróżnicowane w zależności od m.in. produktywności gleby 
i położenia gospodarstwa względem rynków zbytu. Służy temu 
mechanizm wprowadzający pojęcie hektara przeliczeniowego 
jako podstawy opodatkowania oraz utworzenie czterech okręgów 
podatkowych, w oparciu o warunki ekonomiczne i produkcyjno-

-klimatyczne produkcji rolniczej. Zainteresowanych dokładnym 
brzmieniem przepisów odsyłam do ustawy o podatku rolnym [2]. 
Tutaj skupmy się na istocie tego podatku. W moim odczuciu jest 
on obciążeniem w pewnym stopniu podobnym do podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Dla robotnika wyższy przychód 
oznacza zwykle wyższy podatek dochodowy. Dla rolnika poziom 
opodatkowania podatkiem rolnym wzrasta w miarę wzrostu po-
tencjału wytwórczego jego gospodarstwa rolnego, czyli możliwo-
ści osiągania przychodów. 

Ale potencjał to jeszcze nie przychód…
…który w dużym stopniu zależy np. od pogody. Mam tu na my-

śli niekorzystne zjawiska, jak przymrozki wiosenne, suszę, grad, 
deszcze nawalne i inne. Czy ustawodawca pomyślał o swoim po-
datniku - rolniku? Owszem, ustawa o  podatku rolnym przewi-
duje zwolnienia i ulgi podatkowe. Warto się bliżej im przyjrzeć, 
bo niektóre zależą od tego czy Rada Gminy podejmie stosowną 
uchwałę. Tutaj otwiera się szerokie pole do popisu dla samorządu 
rolniczego.

Wszystkim dociekliwym Czytelnikom przypominam, że tek-
sty aktów prawnych publikowane są na stronie internetowej Sej-
mu RP i dostępne w zakładce ISAP (Internetowy System Aktów 
Prawnych). Najlepiej szukać tekstu ujednoliconego, obejmujące-
go najnowsze zmiany.
 
Podatek rolny „w pigułce”, czyli: krótkie pytanie 
- krótka odpowiedź
1. Co podlega opodatkowaniu? Grunty.
2. Kto jest podatnikiem? Rolnik.
3. Co jest podstawą opodatkowania? Hektar przeliczeniowy.
4. Ile wynosi podatek rolny? Równowartość 2,5 q żyta.
5. Kto jest organem podatkowym? Wójt.
6. Czy podatnikowi przysługują ulgi lub zwolnienia? Tak.

***
Wiem, że powyższy tekst nie zawiera wszystkich informacji 

o podatku rolnym, ale moim celem było raczej wzbudzenie zain-
teresowania tematem, a nie wykład akademicki. Na dłuższe wy-
wody nie pozwala zresztą objętość miesięcznika. Zatem bardzo 
dziękuję wszystkim Czytelnikom, którzy dotrwali w lekturze do 
tego miejsca, a nam wszystkim - podatnikom - życzę, aby zawsze 
nas było stać na terminowe regulowanie zobowiązań.

Źródła: 
[1] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.,
[2] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1256 ze zm.

Poniższy artykuł dedykowany jest przede wszystkim osobom nie będącym rolnikami. 
Dlaczego? Ponieważ każdy rolnik zna ten podatek „od podszewki”. Co roku właściwy organ 

przysyła mu decyzję, na podstawie której rolnik dokonuje we wskazanych terminach wpłat - 
na raty lub jednorazowo.

Podatek rolny

Igor Zawadka
MODR Oddział Radom
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Niektórzy tylko dla tego soczystego i świeżego smaku czekają 
na wiosnę. Nowalijki dostarczają również niezbędnych minera-
łów i witamin, a poza tym upiększają nasze talerze.

A oto nasz wiosenny prezent - garść przepisów na smaczne da-
nia z udziałem nowalijek. Wypróbujmy je, bo warto!

Wiosenna sałatka z jajkiem i awokado
Składniki (na 2 porcje): 2 jajka ugotowane na twardo, 1 awoka-
do, mozzarella, duży pomidor, 1/2 pęczka rzodkiewki, kilka liści 
sałaty masłowej, 2 garście rukoli, 100 ml oliwy z oliwek, 2 pła-
skie łyżki pesto z rzeżuchy, sok z cytryny, sól do smaku.
Wykonanie: - jajka obrać, pokroić na ćwiartki, rzodkiewkę umyć, 
pokroić w cienkie plasterki. Awokado przekroić na pół, usunąć 
pestkę i wydrążyć, pokroić w cienkie paski. Mozzarellę i pomido-
ry pokroić w plastry. Sałatę opłukać i osuszyć. Pesto rozprowadzić 
w oliwie, doprawić sokiem z cytryny i solą. Na talerzach rozłożyć 
sałatę, następnie pomidory, mozzarellę, rzodkiewkę, jajka i awo-
kado. Całość polać przygotowanym dressingiem z rzeżuchy. Lek-
ko zamieszać i podawać.

Zielona pasta do kanapek
Składniki: 1 puszka białej fasoli gotowanej na parze (opakowanie 
212 ml), 1 dojrzałe awokado, garść szpinaku, 1 ząbek czosnku, 1/2 
małej cebuli, 1/2 pęczka natki pietruszki, sól i pieprz do smaku.
Wykonanie: fasolę przełożyć na sitko i opłukać wodą. Awokado prze-
kroić na pół i wyjąć miąższ. Wszystkie składniki pasty włożyć do blen-
dera i zmiksować. Na koniec doprawić do smaku solą i pieprzem.

Wiosenna tortilla
Składniki na tortillę: 350g mąki pszennej, 1/2 łyżeczki soli czosn-
kowej, łyżka oleju rzepakowego, 3/4 szklanki przegotowanej wody.
Wykonanie: mąkę przesiać, dodać sól, czosnek i olej. Zagniatać, 
stopniowo dolewając wody. Zagnieść gładkie, elastyczne ciasto. 
Odrywać małe porcje i  rozwałkować na okrągłe cienkie placki. 

Smażyć z obu stron na odrobinie oleju (dosłownie kropelka) i ło-
patką dociskać pojawiające się pęcherzyki powietrza.
Składniki farszu: 250g białego sera, 3  łyżki śmietany 12%, 
2  łyżki mleka, sól morska z  pieprzem, duży pomidor, ogórek,  
1/2 pęczka szczypiorku, 1/2 czerwonej papryki, główka sałaty.
Wykonanie: ser rozgnieść widelcem, dodać śmietanę i  mleko, 
doprawić do smaku solą i pieprzem. Pomidor i ogórek pokroić 
w półplasterki. Paprykę pokroić w paseczki. Wymieszać, dopra-
wić solą i pieprzem. Na tortillę rozsmarować trochę sera, ułożyć 
liście sałaty i warzywa. Złożyć i od razu podawać.

Chłodnik z nowalijek
Składniki: pęczek rzodkiewek, duży ogórek, 2 jajka ugotowane 
na twardo, 400 ml kefiru, ząbek czosnku, po dwie czubate łyżki 
koperku i szczypiorku, sól i pieprz.
Wykonanie: ogórek obrać ze skóry i zetrzeć na tarce o drobnych 
oczkach. Rzodkiewkę pokroić w  kostkę. Jajka posiekać w  ko-
steczkę. Wszystko razem połączyć z  kefirem. Dodać posiekany 
koperek i szczypiorek, doprawić do smaku solą i pieprzem. Po-
dawać od razu po przygotowaniu, najlepiej mocno schodzony 
z dodatkiem młodych ziemniaczków.

Ogórek na dwa kęsy
Składniki: ogórek wąż, małe opakowanie serka naturalnego (125g), 
łyżka posiekanego koperku, łyżka posiekanej pietruszki, 2 rzodkiew-
ki, 3 plasterki szynki, sól, pieprz, szczypta przyprawy do tzatziki.
Wykonanie: ogórek umyć, osuszyć i pokroić na plastry ok. 2 cm. Środ-
ki delikatnie wydrążyć łyżeczką, by powstały niewielkie wgłębienia. 
Miąższ ze środka ogórka delikatnie posiekać, wymieszać z serkiem, 
koperkiem i natką. Doprawić do smaku przyprawą do tzatziki oraz 
solą i pieprzem. Do środka ogórka nakładać masę serową. Na wierzchu 
ułożyć po maleńkim ruloniku zwiniętym z szynki oraz po plasterku 
rzodkiewki. Udekorować koperkiem, natką z pietruszki i rzodkiewką.

Monika Michnowska 
MODR Oddział Bielice

Wios n a  n a  t a l e r z u!
Wraz z wiosną pojawiają się pierwsze młode warzywa - nowalijki, które kuszą nas 

soczystymi kolorami i świeżym zapachem. Czyż młode ziemniaczki z koperkiem lub sałata  
z rzodkiewką, szczypiorkiem i odrobiną kefiru nie smakują wyśmienicie? 
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Wraz z zużyciem zapasów pojawia się kolejny problem - zawil-
gocenie gniazda. Trzecim może być porażenie nosemozą. 

Pszczelarz powinien pomóc pszczołom w  przetrwaniu tego 
ciężkiego dla nich czasu. Pierwszej wskazówki o stanie zdrowia 
rodzin dostarcza nam wymiana dennic (możliwa tylko w ulach 
korpusowych). Na usuwanej dennicy powinno znajdować się do 
dwóch szklanek martwej pszczoły, a sama dennica powinna być 
sucha. Jeżeli jest wilgotna, a martwych pszczół jest więcej, powin-
niśmy natychmiast zwiększyć wentylację. 

Zdarza się jednak, że na dnie ula leży gruba warstwa martwych 
pszczół, a na ramkach jest ich mało. To wina pszczelarza, który 
źle kierował rozwojem rodziny w  sierpniu i  wrześniu, wskutek 
czego do zimowli poszły stare pszczoły. Innym powodem osy-
pu mogą być małe zapasy zimowe, zazimowanie rodzin słabych, 
chorych lub ze starą matką. 

Pierwszy oblot jest diagnozą 
Bardziej precyzyjną wskazówką kondycji rodzin jest pierwszy 

oblot wiosenny. W słoneczny dzień, przy temperaturze 12-15oC 
pszczoły masowo wylatują z uli, chcąc się oczyścić. Następuje to 
zwykle przed południem i  trwa 30-40 minut. Warto ten oblot 
obserwować, bo dostarcza ważnych informacji o  stanie rodzin. 
Jeżeli wokół ula lata energicznie dużo pszczół, to rodzina jest sil-
na, jeśli jest ich mało, a  lot jest niemrawy, to rodzina jest słaba 
wskutek głodu lub porażenia nosemozą. 

W słabszych rodzinach powinniśmy dokonać szybkiego prze-
glądu. Robimy to, gdy temperatura osiągnie około 15oC. Spraw-
dzamy ilość zapasów, czy jest czerw, czy są ślady nosemozy 
(plamki czerwonobrązowego, rozwodnionego kału na ściankach 
ula i  ramkach). Jeżeli ramki lub ocieplenie są wilgotne natych-
miast je wymieniamy. Rodzinom słabym należy też zwęzić wylot-
ki, a gniazda dobrze ocieplić. Ramki nie obsiadane przez pszczo-
ły przenosimy za zatwór. 

Zdarza się jednak, iż podczas kontroli stwierdzimy, że w ulu po-
została jedynie garstka pszczół z matką, w ramkach jest pokarm 
lecz są pobrudzone kałem. To oznacza, że rodzina jest porażona 
nosemozą. Należy ją natychmiast zlikwidować, ul zabrać z pasie-
czyska, a przynajmniej bardzo dokładnie zamknąć, aby nie wcho-
dziły do niego inne pszczoły. Ramek z tego ula nie można już pod-
dawać innym rodzinom. Należy je przetopić, a ul zdezynfekować. 

Ciasto na szybszy rozwój 
Po zimowli rodzina powinna mieć przynajmniej 4-5 kg zapa-

sów. Jeśli jest ich mniej, trzeba podać ciasto cukrowo-pyłkowe, lub 
przynajmniej cukrowo - miodowe po 0,5 kg na ul. Syropu pszczo-
ły nie chcą jeszcze pobierać, a poza tym oziębia gniazdo i osłabia 

rodzinę. Podanie ciasta pyłkowego znacznie przyspiesza rozwój 
rodzin. Jeżeli nie mamy pyłku, bez problemu możemy go kupić 
u innych pszczelarzy (ogłoszenia są w Internecie). Matka nie roz-
pocznie czerwienia dopóki pszczoły-karmicielki nie zjedzą pyłku 
i wskutek tego nie wytworzą mleczka pszczelego. I dopiero gdy tym 
mleczkiem nakarmią matkę, zacznie czerwić. 

Przepis na ciasto pyłkowo-cukrowe 
W młynku przeznaczonym do mielenia kawy (czystym) mie-

limy obnóża pyłkowe. Następnie mieszamy je z cukrem pudrem 
tak, aby w ogólnej masie pyłek stanowił przynajmniej 30% (ale im 
więcej pyłku, tym lepiej). Do ciasta dodajemy ciepły miód i za-
gniatamy do uzyskania konsystencji placka. Ciasto nie może być 
jednak zbyt rzadkie, bo będzie spadać na dno ula. Ja sam na 1 kg 
cukru pudru już wymieszanego z pyłkiem daję 250 g miodu. 

Ciasto można układać na papierze położonym na górnych be-
leczkach ramek. Kolejna porcję podaję, gdy zostanie zjedzona 
poprzednia, ale zazwyczaj pszczoły pobierają tylko jedną porcję. 
Innym sposobem wzmocnienia rodziny na wiosnę jest podanie 
jej plastra z pierzgą. 

Woda jest niezbędna
Po oblocie na pasieczysku powinno się znaleźć poidło z czystą 

wodą. W ulach poliuretanowych i styropianowych wodę możemy 
podać każdej rodzinie w podkarmiaczkach słoikowych umiesz-
czanych w otworach w powałkach. Pszczoły wychowujące czerw 
muszą mieć świeżą wodę, inaczej wylatują z ula nawet w zimne 
dni i pobierając ją na zewnątrz giną. 

Dostęp do wody i ciasta powoduje, że matka zaczyna intensyw-
nie czerwić. Na szczęście krótce zaczną kwitnąć wierzby iwy, derenie 
i  inne rośliny. Zapewnią one naszym podopiecznym świeży pyłek 
i nektar, a dla nas zacznie się nowy, oby jak najlepszy!, sezon. 
Kilka praktycznych porad na marzec: 
1. Przeprowadzamy wstępny przegląd rodzin - oceniamy stan ro-
dziny i zapasów. Zwracamy uwagę na rodziny słabe. 
2. Oczyszczamy dennice z martwych pszczół. Sprawdzamy wy-
lotki. Przeglądu dokonujemy przy temperaturze powyżej 150C, 
w słoneczny dzień. 
3. Usuwamy zbędne ramki, aby utrzymać ciasne gniazda. Wszyst-
kie ramki w ulu powinny być obsiadane przez pszczoły. 
4. Rodzinom z małą ilością pokarmu podajemy ramkę z zapasem, 
lub ciasto pyłkowo cukrowe. 
5. Rodziny słabe łączymy z silniejszymi, przenosząc całe plastry, bez 
wyszukiwania matek. Karmimy je ciastem miodowo-cukrowym.
6. Instalujemy poidełko z czystą wodą, lub podajemy wodę do uli. 

Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Kalendarz pszczelarski: marzec
W tym roku i styczeń, i luty były ciepłe. Zdarzały się dni z temperaturą 10oC, kiedy pszczoły 

mogły się oblecieć, co znaczyło, że nie tworzą już kłębu, a więc i zjadają zapasy. Z tego 
względu można było je już w lutym dokarmiać ciastem pyłkowo-miodowym. 
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Jak uprawiać chrzan?Jak uprawiać chrzan?
Chrzan należy do warzyw rzadko spotykanych na naszych polach. Polskie zagłębie 

chrzanowe to tylko trzy powiaty: wieluński, pajęczański i bełchatowski. Uprawy z tego 
rejonu stanowią 70% polskiej produkcji chrzanu. Zwiększone zapotrzebowanie na surowiec 

do przetwórstwa przypada zazwyczaj na okres świąteczny.

W Polsce jest jedna, zarejestrowana w  1983 roku, odmiana 
chrzanu. To Alpo, tzw. Duńczyk, o białym kolorze korzenia i wy-
sokich walorach smakowych. Spotyka się jeszcze: chrzan Staro-
polski, który cechuje się żółtym odcieniem korzenia oraz łyko-
watą konsystencją i chrzan Warszawski będący formą pośrednią 
pomiędzy Duńczykiem, a Staropolskim, o umiarkowanych walo-
rach smakowych i białym korzeniu.

Pomimo, iż chrzan jest rośliną wieloletnią, to uprawy prowa-
dzone są zwykle przez jeden sezon - od wczesnej wiosny aż do 
późnej jesieni. Producenci przeważnie pozyskują sadzonki z wła-
snych gospodarstw, po zbiorze korzenia głównego. 

Warunki założenia plantacji
Chrzan najlepiej rośnie na ziemiach 3-4 klasy, zasobnych 

w  składniki pokarmowe i próchnicę. Uprawia się go zazwyczaj 
przez 3-4 lata na tym samym stanowisku. 

Uprawiany jest w pierwszym roku po nawożeniu organicznym 
(obornik 30 t/ha przyorany jesienią). 

Nawożenie mineralne należy prowadzić na podstawie analizy 
chemicznej gleby. Nawozy fosforowe i  potasowe (150-200 kg/ha) 
powinny być dostarczane pod orkę przedzimową. Natomiast 
azot (150-200 kg/h) w dwóch częściach - pierwsza przed założe-
niem uprawy, a reszta pogłównie w miesiącach czerwiec-lipiec.

Plantacji chrzanu nie należy lokalizować w bezpośrednim są-
siedztwie roślin kapustnych, z uwagi na ryzyko nasilenia chorób 
i szkodników. Asortyment Środków Ochrony Roślin przeznaczo-
nych do ochrony chrzanu jest bardzo ubogi. 

Sadzenie i pielęgnacja uprawy
Sadzenie rozpoczyna się w momencie, gdy temperatura gleby 

osiągnie minimum 8°C. Sadzonki mają długość 25-30 cm i śred-
nicę powyżej 1 cm. Sadzi się je zazwyczaj „na płask”, na głębo-
kość około 3-4 cm, ale można też sadzić pod kątem lub pionowo. 
Odbywa się to na zagonach w rozstawie rzędów 70-75 cm i od-
ległości około 15 cm między sadzonkami. Na obsadzenie 1  ha 
potrzeba 700-1400 kg sadzonek.

Zabiegi pielęgnacyjne polegają na usuwaniu chwastów, na któ-
re chrzan jest bardzo wrażliwy w początkowym okresie wzrostu. 
Częstym zabiegiem jest też usuwanie drobnych korzeni bocznych 
i pozostawienie 2-3 wyrastających na końcu korze-
nia głównego. Aby oczyścić korzenie 
należy odorać ziemię 
pługiem 

z jednej strony rzędu, wykonać zabieg pielęgnacyjny i ponownie 
nasypać ziemię. 

Chrzan jest warzywem o  dość dużym zapotrzebowaniu na 
wodę. Pomimo, iż toleruje jej niedostatek w glebie, to plon han-
dlowy jest słabszej jakości. Z kolei zbyt intensywne opady mogą 
spowodować gnicie korzeni.

Trzy terminy zbioru
Zbiór odbywa się w trzech terminach. Pierwszy liczy się od 20 

lipca. Pozyskany korzeń trafia zazwyczaj na przetwórnię i  jest 
używany jako dodatek smakowy do kwaszenia. 

Drugi termin zbioru to okres od początku września do 5-10 
października i z tego zbioru chrzan wykorzystywany jest do pro-
dukcji chrzanu w słoikach.

W trzecim terminie zbioru - po 20 października - pozyskuje się 
sadzonki do dalszych nasadzeń. Przechowuje się je w kopcach, 
ułożone warstwami i przesypane wilgotną ziemią lub piaskiem.

Chrzan jest zdrowotną bombą
Niepozorny korzeń kryje w swoim wnętrzu moc walorów od-

żywczych i zdrowotnych: 
• glikozydy siarkocyjanowe nadają roślinie właściwości bakterio-
bójcze, grzybobójcze i wirusobójcze;
• lizozym i alkohol fenyloetylowy nadają jej właściwości antybio-
tyku; chrzan można śmiało stosować w  leczeniu przeziębienia, 
grypy oraz infekcji górnych dróg oddechowych;
• zawiera niezbędne dla zdrowia: potas, magnes, żelazo, siarkę, 
wapń, cynk, mangan i fosfor;
• zawiera: witaminy z grupy B, witaminę A oraz witaminę E;
•  kwas askorbinowy zawarty w korzeniu pięciokrotnie przekra-
cza jego stężenie w cytrynie; 
• w skład korzenia wchodzą przeciwutleniacze oraz bioaktywne 
związki chemiczne wykazujące działanie antynowotworowe.

Może więc warto sięgnąć do babcinej apteczki i dać mu jesz-
cze jedną szansę?

Źródła:
1. www.miod-malina.pl/
2. www.warzywapolowe.pl 
3. www.sadyogrody.pl 
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Technologia uprawy pszenzyta jarego

Najwięcej zasiewów pszenżyta znajduje się w Europie. W Polsce sieje się zarówno pszenży-
to ozime jak i jare, z tym że ozime zajmuje obecnie znacznie większy areał. Powierzchnia 
uprawy pszenżyta jarego wzrasta jednak z roku na rok. Średni plon ziarna wynosi około  

5 t/ha. U nas duża część plonu przeznaczana jest na pasze.

.

W roku 2020 roku komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożo-
wych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru 
dwie odmiany pastewne pszenżyta jarego: Gucio i Impetus (obie 
z Hodowli Roślin Strzelce - Grupa IHAR). 

W uprawie pszenżyta jarego najważniejsze są dwa czynniki 
bezpośrednio oddziałujące na wzrost roślin, ich rozwój i pro-
duktywność - to termin siewu i gęstość siewu. Termin siewu 
powinien być dostosowany do wymagań tego zboża względem 
długości dnia i jarowizacji. Natomiast gęstość siewu wiąże się z 
wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Wymagania 

Temperaturą optymalną, zapewniającą dobre wschody i krze-
wienie, jest 6-8°C. Podczas dalszego rozwoju pszenżyto jare 
również nie wymaga wysokich temperatur. W fazie krzewienia 
i strzelania w źdźbło przypada największe zapotrzebowanie na 
wodę. W okresie od kłoszenia do dojrzałości woskowej opady 
mogą powodować przedłużenie dojrzewania roślin. 

Należy unikać uprawy na kompleksie żytnim słabym i bardzo 
słabym oraz na kompleksach górskich. 

Dla pszenżyta jarego najlepszymi przedplonami są rośliny 
strączkowe, mieszanki zbożowo-strączkowe, motylkowate wielo-

letnie, okopowe uprawiane na oborniku oraz po owies. Można 
uprawiać je po kukurydzy, szczególnie na glebach zwięzłych. 

Uprawa jesienna

Rzepak oraz rośliny zbożowe i strączkowe na zielonkę zali-
czane są do dobrych przedplonów pszenżyta jarego, ponieważ 
wcześnie schodzą z pola i umożliwiają wykonanie pełnego ze-
społu uprawy pożniwnej. Po zebraniu przedplonu należy wy-
konać płytką podorywkę lub zastosować agregat uprawowy. 
Zabieg ten należy przeprowadzić na głębokości 6-9cm (przy 
większym zachwaszczeniu można wykonać głębszą podoryw-
kę). Można również wykonać uproszczoną uprawę roli pole-
gającą na wykonaniu talerzowania, a następnie orki przedzi-
mowej w październiku lub listopadzie - szczególnie po zbiorze 
kukurydzy. Po roślinach motylkowatych można zastosować 
talerzowanie, a następnie orkę przedzimową na głębokość 25-
30 cm.

Uprawa wiosenna 

Liczba zabiegów na wiosnę powinna być jak najmniejsza, aby 
ograniczyć ilość przejazdów maszyn. Ma to na celu ochronę gle-
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by (zapobiega zniszczeniu jej struktury) i zapewnia równomier-
ne wschody. Na glebach zwięzłych jako pierwszy zabieg należy 
wykonać bronowanie lub włókowanie za pomocą agregatu. Pod-
czas uprawy wiosennej nie należy wykonywać orki pod pszen-
żyto jare. W każdym przypadku wiosenne przygotowanie gleby 
do siewu powinno być jak najszybsze, uzyskane przy minimalnej 
liczbie zabiegów uprawowych i ograniczonej liczbie przejazdów 
maszyn roboczych, ponieważ każdy przejazd zostawia dodatko-
we koleiny i powoduje ugniatanie gleby, czego efektem są nierów-
ne warunki wschodów. 

Siew

W rejestrze COBORU wpisane są następujące odmiany pszen-
żyta jarego: Gucio, Impetus, Andrus, Dublet, Kargo, Legalo, 
Matejko, Mazur, Mieszko, Milewo, Mikaro oraz Nagano. Naj-
ważniejszym kryterium wyboru odpowiedniej odmiany jest jej 
plenność i stabilność plonowania Przy wyborze ważne są też 
cechy rolniczo-użytkowe. Najważniejsze z nich to odporność 
na choroby, wyleganie i porastanie ziarna w kłosach. Najwięk-
sze różnice pomiędzy odmianami pojawiają się w odporności na 
rdzę brunatną i fuzariozę kłosów, a mniejsze na odporność mącz-
niaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści. 
Różnice pomiędzy dojrzewaniem poszczególnych odmian nie są 
duże. Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się najdłuższym 
okresem wegetacji. W zależności od ilości opadów czy tempera-
tury jego fazy rozwojowe mogą ulegać skróceniu lub wydłuże-
niu. W związku z tym późny siew może powodować skrócenie 
poszczególnych faz rozwojowych, ponieważ zwiększa się dłu-
gość dnia, a temperatura wzrasta, co w konsekwencji prowadzi 
do spadku plonu. Wcześniejszy wysiew powoduje, że rośliny są 
mniej wrażliwe na suszę. 

Zbyt rzadki siew powoduje zmniejszoną obsadę kłosów i sprzyja 
rozwojowi chwastów, co prowadzi do obniżenia plonów. Siew zbyt 
gęsty również wpływa negatywnie na rośliny, ponieważ mniej się 
krzewią i są bardziej podatne na wyleganie oraz porażanie przez 
choroby. Prowadzi to również do obniżenia plonów i spadku jako-
ści ziarna. Na glebach żyznych i dobrze zaopatrzonych w składniki 
pokarmowe, może nastąpić silne krzewienie roślin. 

Norma wysiewu powinna być niższa i wynosić (kompleks pszen-
ny) 190 kg/ha, a dla opóźnionego - 250 kg/ha. W sytuacji, kiedy 
stanowisko jest uboższe, norma się zwiększa. Na kompleksie gleby 
żytnim bardzo dobrym dla optymalnego siewu wynosi ona 215 kg 
nasion na ha, a dla terminu opóźnionego - 236 kg/ha. Z kolei na 
kompleksie żytnim dobrym analogicznie: optymalny - 236 kg/ha,  
a opóźniony - 257 kg/ha Przy czym należy pamiętać, że MTZ wynosi 
ok. 40 g, zdolność kiełkowania nasion 95% i czystość 98%. 

Ważny jest też przedplon. Przeważnie zboża uprawiane są po 
zbożach, racjonalne byłoby zwiększenie normy wysiewu, ale już 
na stanowisku po roślinach bobowatych, które podnoszą zasob-
ność gleby w azot i tym samym rozkrzewienie - wówczas zaleca 
się mniejszą normę wysiewu W wypadku kwaśnego odczynu gle-
by powinno się zwiększyć normę od 3 do 7%. Optymalna głębo-
kość siewu to 2-4 cm, w rozstawie rzędów wynoszącej 10-13 cm. 
Nasiona pszenżyta jarego powinny odznaczać się wysoka masą 
1000 ziaren oraz wilgotnością niższą od 15%. Materiał siewny 
należy wymieniać co 3-4 lata. Najlepiej wysiewać nasiona kwa-
lifikowane, które należy zaprawiać. Siewki, które wyrastają z za-
prawionych nasion, wytwarzają dłuższy system korzeniowy oraz 
mają większą masę.

Nawożenie 

Nawozy potasowe i fosforowe należy rozsiewać na wiosnę, 
przed siewem pszenżyta jarego, a jeżeli rośliny są uprawiane na 
glebach zwięzłych, to nawożenie można zastosować pod orkę 
przedzimową. Optymalne dawki nawozów powinny wynosić: 
60-100 kg P2O5/ha i 80-120 kg K2O/ha.

W zależności od pogody w danym roku efektywność nawo-
żenia azotem jest zróżnicowana. Jeśli pogoda jest sprzyjająca, to 
można stosować wyższe dawki azotu. Należy je jednak podzielić i 
siać w dwóch terminach. W pierwszym stosuje się 50-60% dawki 
przedsiewnie, a pozostałą część w fazie strzelania w źdźbło. 

W zależności od kompleksów glebowych dawki azotu również 
mogą być zróżnicowane. Na kompleksach pszennych bardzo do-
brym, dobrym oraz wadliwym można stosować 70-90 kg N/ha, 
na żytnim bardzo dobrym 80-100 kg N/ha, a na żytnim dobrym 
90-110 kg N/ha.

Ochrona pszenżyta jarego 

Ze względu na wąską rozstawę rzędów, w którą siane jest pszen-
żyto jare, mechaniczne zwalczanie chwastów jest praktycznie nie-
możliwe i niecelowe Najbardziej skuteczną ochronę dają metody 
chemiczne. Należy odpowiednio dobrać środki ochrony roślin do 
zwalczania chwastów przestrzegając zasad integrowanej ochrony 
roślin. Można również stosować metody biologiczne. 

Pszenżyto jare ma krótszy okres wegetacji niż forma ozima. W 
związku z tym choroby atakujące jego zasiewy mają mniejsze zna-
czenie gospodarcze. Do najgroźniejszych zaliczamy mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, 
sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość liści, czernienie kłosów 
czy fuzarioza kłosów. W celu zwalczenia chorób, należy odpowied-
nio dobierać odmiany. Ważny jest też przedplon, bo pozostawione 
na polu resztki pożniwne mogą być źródłem infekcji. 

W czasie wegetacji pszenżyta można stosować różnego rodzaju 
fungicydy (według etykiety instrukcji stosowania). Najbardziej 
szkodliwe dla pszenżyta jarego pod względem znaczenia gospo-
darczego są następujące szkodniki: mszyce, skrzypionki, miniar-
ki, lednica zbożowa, łokaś garbatek i rolnice. Należy przestrzegać 
prawidłowej agrotechniki, która pozwala ograniczać rozwój tych 
szkodników. Ważne jest stosowanie prawidłowego płodozmianu, 
zrównoważonego nawożenia czy przestrzeganie odpowiedniego 
terminu siewu. Szkodniki można również zwalczać za pomocą 
chemicznych metod, należy jednak przy tym pamiętać o ochro-
nie organizmów pożytecznych.

Zbiór i przechowywanie 

Zbioru pszenżyta jarego należy dokonywać w III dekadzie lip-
ca lub w sierpniu. Zbiór kombajnowy jest możliwy wtedy, gdy 
uzyska ono dojrzałość technologiczną. Zebrane ziarno powinno 
być suche, a jego optymalna wilgotność wynosić 11-12%. Ważne 
jest zapewnienie optymalnych warunków przechowywania ziar-
na. Jeżeli jego wilgotność jest zwiększona, to skutkiem może być 
porażanie go przez pleśnie. Dodatkowo silosy i magazyny należy 
kontrolować pod kątem występowania takich szkodników, jak 
wołek zbożowy czy rozkruszki.
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Formularz zamówienia miesięcznika „WIEŚ MAZOWIECKA” 

WYDAWCA: MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
 

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

lub na adres:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce,  

        ul. Kazimierzowska 21; 08-110 Siedlce  

Okres trwania prenumeraty 
 

Cena  
z VAT 

Ilość 
zamawianych 
egzemplarzy 

Wartość 
zamówienia 

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

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

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

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

Miejscowość, data        Podpis i pieczęć zamawiającego  

Bądź z nami - dowiedz się więcej



Wieś Mazowiecka, marzec 2020

35

Wypełnij eWniosekPlus
z doradcą

Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego!

Pamiętaj masz czas 

tylko do 15 maja 2020 r.

Umów się z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Drodzy Rolnicy!
Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przypominają, że od 1 marca do 15 kwietnia  
można składać oświadczenie o braku zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku obszarowego 2019.

Wszystkich rolników zapraszamy do skorzystania z doświadczenia i wiedzy doradców MODR Warszawa, 
którzy pomogą w wypełnianiu wniosków oraz zrozumieniu najnowszych zmian.

Ważne sprawy
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Monika Kuchnio

W o j n a  o  p i s c o

Wojna o pisco - wojną o miasto? Nie byłoby w tym nic niezwykłego. Historia zna mnóstwo Wojna o pisco - wojną o miasto? Nie byłoby w tym nic niezwykłego. Historia zna mnóstwo 
przypadków walk o terytorium. Każdy z nas podczas edukacji zetknął się z wieloma na przypadków walk o terytorium. Każdy z nas podczas edukacji zetknął się z wieloma na 

kartach podręcznika do historii, ale też w telewizji, na antenie radia czy w Internecie. Wojna kartach podręcznika do historii, ale też w telewizji, na antenie radia czy w Internecie. Wojna 
trojańska w odległych starożytnych czasach czy I wojna światowa rozgrywająca się  trojańska w odległych starożytnych czasach czy I wojna światowa rozgrywająca się  

w ubiegłym wieku - słyszał o nich praktycznie każdy. w ubiegłym wieku - słyszał o nich praktycznie każdy. 
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szego pisco, zarówno Chile jak i Peru wchodziły w skład jedne-
go państwa - Wicekrólestwa Peru, będącego kolonią hiszpańską. 
Dopiero na początku XIX wieku kolejne tereny uwalniały się spod 
władzy Hiszpanii, tworząc nowe, niepodległe kraje. Ponadto już 
na przełomie XIX i XX wieku to Chile zdobywa liczne nagrody na 
całym świecie za swój produkt, stając się jednocześnie pionierem 
wśród producentów trunku. Obecnie Chile produkuje 30 razy 
więcej tego alkoholu, eksportuje 3 razy więcej niż Peru, a prze-
ciętny Chilijczyk wypija go aż 20 razy więcej od Peruwiańczyka. 

Kto wygra ten spór? 

Kwestia pisco cały czas jest w toku. Toczą się nowe sprawy, ale 
pojawiają też pomysły ugody. Zaledwie rok temu minister rolnic-
twa w Chile zaproponował, aby umieścić nazwy obu państw jako 
krajów pochodzenia pisco. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na-
reszcie zakończyć historyczny spór, a także byłoby dużą oszczęd-
nością pieniędzy, pochłanianych przez kolejne procesy sądowe. 
Jednak zdaniem peruwiańskich urzędników porównywanie obu 
trunków nie ma sensu, ponieważ różnią się one diametralnie. 
O ugodę trudno tym bardziej, że strona peruwiańska odpowie-
działa na propozycję zaproszeniem Chilijczyków do Peru, aby 
tamci nauczyli się robić prawdziwe pisco. 

Sprawy toczą się nie tylko w Chile i Peru, ale też na całym świe-
cie. Jedna z  nich miała miejsce w  Tajlandii. Około trzydziestu 
krajów uznaje Peru za kraj pochodzenia pisco. Jednak Tajlandia 
do tej pory korzystała ze znaku „Pisco Chile”. Dla Peru kwestia 
ich dobra narodowego jest priorytetem, dlatego od razu zajęto 
się sprawą. Sposób ich działania można określić jako krok po 
kroku, a wręcz państwo po państwie, ponieważ niedługo później 
Tajlandia została już kolejnym krajem uznającym pisco za peru-
wiańskie. 

Czy zwycięstwo odniesie ostatecznie Peru, na którego terenie 
prawdopodobnie powstał pierwszy napój? Czy może Chile, które 
na pewno przyczyniło się do jego rozwoju i rozpowszechnienia? 
A może należy wziąć pod uwagę Europę? To przecież ze Starego 
Kontynentu przywędrowały wraz z kolonizatorami do Ameryki 
Południowej nie tylko pierwsze szczepy winogron, ale również 
technika destylacji alkoholu. Z pewnością zostanie wyproduko-
wanych jeszcze wiele hektolitrów spornego trunku, zanim pro-
blem jego pochodzenia znajdzie rozwiązanie. Dlatego na ten 
moment lepiej skupić się na aromacie oraz walorach smakowych 
samego napoju i raczej nie chwalić w obecności Peruwiańczyka 
wyśmienitego chilijskiego pisco :) 

Źródła:
1. https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/fascinante-y-cautivadora--asi-es-la-hi-
storia-del-pisco-peruano (dostęp: 07.02.2020) 
2. https://www.elcielo.cl/index.php/articulos/312-el-pisco-chileno-una-historia-cente-
naria (dostęp: 07.02.2020)
3. Carolina Cofre, Emiliano Núñez, Fernando Mujica, Pablo Lacoste, La guerra 
del pisco a  través del estudio de los marbetes, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34292016005000004 (dostęp:07.02.2020)
4. https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2019/03/04/guerra-del-pisco-entre-chi-
le-y-peru-el-rechazo-de-lima-a-la-tregua-propuesta-por-santiago-para-acabar-con-
-el-historico-conflicto/ (dostęp: 07.02.2020) 
5. https://larepublica.pe/domingo/1440809-guerra-globaldel-pisco/ (dostęp: 07.02.2020) 
6. https://www.ecured.cu/Pisco (dostęp: 10.02.2020)

Jednak w  tym przypadku przedmiotem kon-
fliktu jest alkohol o wdzięcznej nazwie pisco. Ten 
szczególny rodzaj brandy jest narodowym dzie-
dzictwem nie jednego, ale aż dwóch krajów. Jak 
na produkt narodowy - trochę tu tłoczno. Jednak 
faktem jest, że zarówno Chile jak i Peru, bo o nich 
mowa, roszczą sobie prawo do nazywania swojego 
napoju mianem pisco. Pytanie, który kraj może ofi-
cjalnie poszczycić się tym produktem oraz zgodnie 
z  prawem używać pożądanej nazwy, wciąż pozo-
staje otwarte.

Czym jest pisco?

Pisco to alkohol produkowany ze sfermentowa-
nych i  poddanych destylacji winogron. Aby uzy-
skać litr tego cennego trunku, który finalnie zawie-
ra około 40% alkoholu, potrzeba aż 7 kg winogron. 
W zależności od wykorzystanych szczepów wino-
gron, ich połączeń czy różnic w procesie produkcji, 
powstaje wiele rodzajów pisco o różnych smakach 
i  aromatach. Nie brakuje również pomysłów na 
drinki na bazie czystego pisco. Jednym z popular-
niejszych jest Pisco Sour, który oprócz destylatu za-
wiera lód, syrop z gumy oraz białko jajka kurzego. 
Kolejny to Peru Libre czyli pisco zmieszane z colą 
i sokiem z cytryny czy też El carajazo, będące po-
łączeniem pisco i świeżo parzonej kawy. 

Skąd się wzięło?

Ten konkretny rodzaj brandy posiada własną, 
wielowiekową tradycję. Jednak wszystko zaczęło 
się od Europejczyków i ich wina. Historia trunku 
w Peru rozpoczyna się w roku 1528, kiedy Fran-
cisco Pizarro po raz drugi przybywa na te tereny 
i częstuje tamtejszego władcę winem. Niecałe dwa-
dzieścia lat później uprawy winogron zaczęły być 
w regionie coraz bardziej popularne. Jednak zanim 
rozpoczęto produkcję pisco, zajmowano się wy-
twarzaniem świetnej jakości wina, czemu sprzyjał 
ciepły klimat oraz liczne rzeki. 

Podobnie było w  Chile. W  tym najdłuższym 
kraju na świecie uprawy winogron wzięły swój 
początek w  położonym nad samym Pacyfikiem 
mieście La Serena, gdzie w roku 1551 zostały ze-
brane pierwsze winogrona. Nie bez znaczenia była 
też religia. Głęboko katolicka Hiszpania podbijając 
nowe tereny, szerzyła na nich także swoją wiarę. 
Wino natomiast było niezbędne do obrzędu Eu-
charystii.

Słowo pisco pochodzi od keczuańskiego pishkos 
i  oznacza małego ptaka, który licznie występuje 
w peruwiańskim mieście o tej samej nazwie. Praw-
dopodobnie to właśnie stamtąd pochodzi trunek. 
Dlatego też Chile wcale nie neguje pierwszeństwa 
Peru w powstaniu pisco, ale przedstawia argumen-
ty na poparcie swoich racji. W czasach konkwisty, 
a  tym samym w  czasie wyprodukowania pierw-
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Krzyżówka nr 3Krzyżówka nr 3
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
20 marca 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem 
"Krzyżówka nr 3".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1 - KWIATY DLA BABCI.
Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Sierzputowska, Winniki

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 1 - MIĘTA MA WSPANIAŁY SMAK I ZAPACH 
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE.

Nagrody książkowe wylosowała: Iwona Cytrzyńska, Załuski
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
20 marca 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110  
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl 
z dopiskiem "Rebus 3".

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

Rebus 3

PYTANIA:
1. Błękitne nad nami w pogodny dzień
2. Wieloetapowy wyścig samochodowy

3. Kotki, które rosną na drzewach
4. Ptak, symbolizujący wiosnę
5. Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna
6. Przeciwieństwo nagany
7. Czerwony lub żółty kwiat w kształcie kielicha
8. Matka Koziołka Matołka
9. Mały z dużej chmury
10. Owoc południowy z czuprynką
11. Kukła, palona i topiona na wiosnę

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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PYTANIA: 

1. Błękitne nad nami w pogodny dzień. 
2. Wieloetapowy wyścig samochodowy. 
3. Kotki, które rosną na drzewach. 
4. Ptak, symbolizujący wiosnę. 
5. Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna. 
6. Przeciwieństwo nagany. 
7. Czerwony lub żółty kwiat w kształcie kielicha. 
8. Matka Koziołka Matołka. 
9. Mały z dużej chmury. 
10. Owoc południowy z czuprynką. 
11. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 

 

Przysłowie –marzec 2020:  „Pokrzywa nie tylko parzy, ale też jest rośliną leczniczą, kosmetyczną, jadalną i paszową.”  
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Innowacje

REKLAMA


