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Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

Urząd Gminy w Łasku 
ul. Warszawska 14

98-100 Łask, pokój 48

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Kaliska 9a 
 99-100 Łęczyca

510 474 825
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

ul. Starościńska 1
99-400 Łowicz, pok. 213

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

ul. Beskidzka nr 124 
91-610 Łódź, pok. 2

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

ul. 1 Maja 13/ 15
98-330 Pajęczno, pok. 14

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

Starostwo Powiatowe 
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek
Leszek Chmielecki

GS Samopomoc Chłopska 
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

ul. Kościuszki 6 
97-500 Radomsko, pok. 210

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. Sylwester Libera
Małgorzata Rosa 

ul. Kościuszki  5
96-200 Rawa Maz., pok. 58

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

Starostwo Powiatowe
Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz, pok. 309

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Jacek Ossowicz
Roman Rosiński

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Paweł Rochala

ul. Św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Maz., pok. 11

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Krzysztof Wróbel
Zbigniew Szkudlarek

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Adam Ciećka  

 ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

Zenon Kowalski
Krzysztof Nowak 

ul. Ceramiczna 10  
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-455 Łódź
ul. Żurawia 7/9 42/640-68-53, 640-68-54

lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kostromska 37

44/649-69-29, 649-69-80
piotrkowtrybunalski@tuw.pl

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagiellońska 4

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
 Kutnowsko-Łowicki

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

druga lokalizacja: 
99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

43/822-33-99
fax: 822-38-68

sieradz@tuw.pl

Oddział
w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8 24/721-01-61

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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KONDOLENCJE

„Kulturalnie regionalnie”

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządo-

wych, w tym fundacji i stowarzyszeń oraz między innymi 

kół gospodyń wiejskich, czy spółdzielni socjalnych, które 

działają na rzecz regionu łódzkiego. Jego głównym ce-

lem jest przede wszystkim wzbogacenie oferty kultural-

nej województwa łódzkiego poprzez organizowanie wy-

darzeń prezentujących regionalny dorobek kultury, jak 

również polskiego i światowego dziedzictwa kulturowe-

go na terenie województwa łódzkiego, w tym  przedsię-

wzięcia poświęcone trójce patronów 2022 roku ustano-

wionych przez Sejm RP, tj. Marii Konopnickiej, Józefowi 

Mackiewiczowi i Józefowi Wybickiemu.

Na organizację wydarzeń w ramach dru-
giego już w tym roku konkursu „Kulturalnie 
regionalnie” Samorząd Województwa Łódz-
kiego przeznaczył 225 tysięcy złotych. Mak-
symalna kwota, o którą można wnioskować 
to 35 tysięcy złotych. 

Nabór ofert potrwa do 28 czerwca. Wnioski można 

składać za pośrednictwem portalu witkac.pl. Konkurs 

ma zostać rozstrzygnięty do 14 września tego roku.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie lodzkie.
pl/kultura

Źródło: www.lodzkie.pl 

Szanowni Państwo, 
Zapraszam do lektury czerwcowego 

wydania „W Nowej Roli”! 
25 maja w siedzibie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, od-
była się Stała Komisja Problemowa  
ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska, której przedstawiciele 
spotkali się, by porozmawiać o sytuacji 
w regionie. Przewodnim tematem po-
siedzenia (str. 8 i 9) była ochrona roślin  
i nasiennictwa oraz susza na terenie 
województwa łódzkiego. 

W szeregach stowarzyszenia LGD 
„Kraina Rawki” (str. 11 i 12) działają  
liderzy, którzy przyczyniają się do roz-
woju gospodarczego, kulturalnego  
i społecznego naszego regionu. Mię-
dzy innymi udało się zrealizować pro-
jekt pt. „Bocian biały w krajobrazie pol-
skiej wsi”. Jego efektem jest powstanie 
5 nowych gniazd bocianich, które 
znalazły już lokatorów! Nasza okład-
ka przedstawia jedno z takich gniazd  
- na szczęście dla wszystkich! 

23 maja br. w Warszawie odbył się Ju-
bileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” (str. 5). Gratu-
luję Pani Ewie Stachura-Kruszewskiej 
Prezes Zarządu TUW „TUW”, dziękuję za 
aktywną pracę na rzecz rolników i dalej 
życzę nam tak dobrej współpracy.   

Krajowe Święto Truskawki, którego 
współorganizatorem jest Krajowa Rada 
Izb Rolniczych, odbędzie się 25 – 26 
czerwca w Buczku. O wartościach od-
żywczych truskawek możecie Państwo 
przeczytać na stronie 15, natomiast  
w samym sercu Buczku czekają na Pań-
stwa buczkowskie truskawki i wspaniała 
zabawa! Więcej informacji na stronie 16.  
A ja zapraszam Państwa na czerwcowy 
weekend do Buczku!

Prezes Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”.  
Dotacje będą przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych i pielęgnowanie dziedzictwa  
narodowego w naszym regionie.

Delegatowi Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

Panu Bolesławowi Kacprzakowi

wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
 

składa Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
oraz Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Delegata Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łowickiego

ŚP. Dominika Uczciwka

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 
składa

 
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

oraz Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łowickiego
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Zobacz Więcej! - projekt fotograficzny Magda Rdest-Nowak

Projekt indywidualny, tworzony i orga-
nizowany przez Magdę Rdest - Nowak.  
Przy współudziale osób o wielkim sercu!

Projekt nie o profilaktyce i nie o kobietach 
chorych na raka piersi. To projekt o tolerancji  
i zrozumieniu ludzi chorych nie tylko na 
raka, bo pod białą koszulą może kryć się każ-
da choroba. W projekcie bierze udział 365 
uczestniczek chorych onkologicznie, nie  
tylko z nowotworem piersi 

Pani Magdo, skąd pomysł takiej akcji, takiej idei? 
- Zainicjowała to jedna z dziewczyn, chora na nowotwór. 

Miej więcej 3 lata temu zasiała takie ziarenko w mojej gło-

wie, że tak niewiele trzeba, by chore dziewczyny poczuły 

się potrzebne i dowartościowane. Zaczęliśmy, 2 lata temu,  

w moim rodzinnym mieście – Skierniewicach, przygotowy-

wać piękną sesją zdjęciową. Wypuściłam w mediach spo-

łecznościowych informację, że potrzebuję dziewczyn do fo-

tograficznego projektu. W ciągu doby zgłosiło się około 500 

osób z całej Polski. Zaczęłam sobie to wszystko układać… 

i tak powstało 12 miast i 12 koordynatorek… Zaczęłyśmy 

działać - mówi Magdalena Rdest-Nowak

Fantastyczny projekt i ogromny odzew kobiet!  
Ile Pań się zdecydowało w nim uczestniczyć? 

- Projekt finalnie obejmie 365 pań z 12 polskich miast: 

Krakowa, Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Po-

znania, Bełchatowa, Sochaczewa, Katowic, Płocka, 

Skierniewic i Radomia.

„Zobacz Więcej” gdzie był? I gdzie będzie? 
- Za mną 7 miast: Kraków, Katowice, Łódź, Płock, Poznań, 

Bełchatów i Skierniewice. Przede mną Sochaczew, Wro-

cław, Radom, Warszawa i Gdańsk. Około 210 modelek za 

mną i 155 przede mną! Niesamowita energia, przewspa-

niałe kobiety. Idealnie spędzony czas!

I wszystkie piękne i uśmiechnięte, odważyły się 
pozować w białych koszulach…

- Tak, zdjęcia w białych koszulach mają symbolizować 

jedność, wsparcie, tolerancję i walkę ludzi chorych w całej 

Polsce! Biała koszula to nie tylko rak, to też depresja, choro-

ba dwubiegunowa, stany lękowe, blizny na ciele i cała resz-

ta, czym każdy z nas jest lub może być obciążony. 

Jaką historię przestawiają zdjęcia?
Opowiadają o tolerancji, sile i emocjach… O patrzeniu sze-

rzej i dostrzeżeniu człowieka w człowieku. O równości, wraż-

liwości, miłości i radości życia! O byciu szczęśliwą pomimo 

choroby. To akcja przede wszystkim o szacunku do drugiego 

człowieka. O dawaniu,  rozumieniu… I o WIDZENIU, a nie tylko 

patrzeniu… Bo przecież nie zawsze jest tak, jak myślisz…

Czego tak naprawdę symbolem jest projekt?
- Projekt nie jest skierowany tylko do kobiet. Biorą  

w nim udział same kobiety, ale tylko dlatego, że nie 

zgłosił się żaden mężczyzna. To nie jest projekt mówią-

cy o chorobie, o chorowaniu. Podchodzę do Pań i robię 

zdjęcie z całkiem innej perspektywy! Chodzi o zrozumie-

nie osób chorych. O tolerancji i akceptacji osób boryka-

jących się z chorobą. Wszystko to, co tworzy jakąś hi-

storię w nas. Chodzi o to, abyśmy byli bardziej otwarci  

na drugiego człowieka, abyśmy widzieli człowieka  

w człowieku, a nie tylko jego chorobę. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i za wspaniałą akcję.  
Zapraszamy wszystkich Państwa na FB www.facebook.
com/zobaczwiecejmagdardestnowak/Zobacz Więcej - 
projekt fotograficzny Magda Rdest-Nowak.

Rozmawiała

Sylwa Skulimowska

autorka grafik projektu: 
Weronika Cholewa 

Magda Rdest - Nowak i Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi 
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| Ubezpieczajmy siê u siebie |

Konferencja była okazją do przypomnienia histo-

rii TUW „TUW”, a tym samym historii odrodzenia się  

wzajemności ubezpieczeniowej w naszym kraju.

Instytucję ubezpieczeń wzajemnych przywró-

ciła Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 

z dnia 28 lipca 1990 roku, natomiast jej noweli-

zacja z 1995 roku umożliwiła tworzenie związków  

wzajemności członkowskiej.

TUW „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpie-

czeń w Polsce, który 30 lat temu rozpoczął działal-

ność w formule wzajemnościowej, a więc w okresie, 

kiedy budowano polską demokrację szukając me-

chanizmów ekonomii społecznej mających na celu 

upodmiotowienie obywateli. Młodemu zakładowi 

ubezpieczeń, jako jedne z pierwszych zaufały środo-

wiska kościelne oraz rolnicze i samorządowe. Dzię-

ki wzajemnej współpracy członkowie TUW „TUW” 

oprócz umowy ubezpieczenia mogą wyrazić wolę 

uczestnictwa w Związkach Wzajemności Człon-

kowskiej na podstawie umowy. Zapisy statutu TUW 

„TUW” umożliwiają także członkom ZWC, jako współ-

właścicielom TUW „TUW” realizację uprawnień wła-

ścicielskich zarówno poprzez swoich przedstawi-

cieli na Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, jak  

i poprzez reprezentantów w Radzie Nadzorczej.

Podczas konferencji zostały także przedstawio-

ne informacje dotyczące bieżącej działalności 

i wyników TUW „TUW”, jak również oferty ubezpie-

czeń oraz procesu likwidacji szkód. Ponadto podsu-

mowano wzajemną współpracę w zakresie promocji, 

szkoleń oraz działań prewencyjnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że współpra-

ca z TUW „TUW” realizowana w ramach Związków 

Wzajemności Członkowskiej niezależnie od udziela-

nej ochrony ubezpieczeniowej przynosi wymierne  

korzyści jego członkom.

Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura- Kru-

szewska, dziękując za składane wyrazy uznania i de-

klaracje dalszej współpracy podkreślała, że  „TUW” 

od początku swojej działalności funkcjonuje w intere-

sie swoich Członków, którzy wpłacając składki ubez-

pieczeniowe i składki członkowskie budują jego kapi-

tał, a poprzez swój udział we władzach TUW „TUW” 

współdecydują o jego działalności”.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łodź

telefon: (42) 640-68-53

e-mail: lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

* Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  

 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13

Jubileuszowa konferencja 
dla ZWC rolniczych i samorządowych

23 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, w której uczestniczyli przedstawiciele 
Związków Wzajemności Członkowskiej reprezentujący środowiska rolnicze i samorządowe.

Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura- Kruszewska i Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski 
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| Samorzad rolniczy woj. lódzkiego | www.izbarolnicza.lodz.pl | 

Działania izby rolniczej - maj 2022

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  

wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształ-

cenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów  

rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 5  maja 2022r. w  związku z licznymi sygna-

łami od rolników, Prezes Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady 

Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających 

na celu uruchomienie dodatkowego pomieszczenia 

w laboratorium w Sieradzu, na potrzeby eksportu 

wczesnych ziemniaków. Brak laboratorium spowo-

duje zmniejszenie lub całkowity brak eksport wcze-

snego ziemniaka.  Badania  na mątwika  i  raka  ziem-

niaka są robione w laboratorium w Poznaniu. Przy 

wczesnych ziemniakach, czas jest bardzo ważny, aby 

jak najszybciej ziemniaki trafiły do sprzedaży. W imie-

niu Zarządu Izby Rolniczej Wojew6dztwa łódzkiego 

Prezes IRWŁ prosi o interwencję. 

W dniu 6  maja  2022 r. w imieniu Zarządu Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rol-

ników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował 

pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z proś-

bą o podjęcie działań mających na celu udzielenie 

pomocy rolnikom uprawiającym warzywa w niskich 

tunelach foliowych. Tunele foliowe wskutek wichur, 

jakie przeszły przez województwo łódzkie zostały 

zniszczone. Tunele te nie były ubezpieczone, gdyż 

ubezpieczyciele odmówili ubezpieczenia tune-

li rolnikom. Szacuje się, że wskutek wichury zosta-

ło zniszczonych około 500 niskich tuneli. IRWŁ prosi  

o interwencję ww. sprawie.

W dniu 23 maja 2022r. w imieniu Zarządu Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski 

Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa KRIR Wik-

tora Szmulewicza z informacją, że do Biura IRWŁ w Ło-

dzi wpływają sygnały od rolników w sprawie wystą-

pienia suszy na terenie województwa łódzkiego. Od 

marca 2022 r. nie było opadów deszczu o znaczeniu 

rolniczym. Jak podaje IMGW-PIB wskaźnik wilgotności 

w powierzchniowej warstwie gleby zaczął spadać na 

terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, ku-

jawsko-pomorskiego, a także łódzkiego.  Słabe opady 

o niewielkim nasileniu się zdarzały,  ale  to zbyt mało 

by zaspokoić potrzeby roślin uprawnych. Rzepaki już 

na starcie nie miały dostatecznej ilości wody, obecnie 

z uwagi na brak opadów już  zakończyły kwitnienie, 

co przełoży się na spadek plonów. Do gorszych plo-

nów przyczyni się także zbyt późne wysianie nawozów 

z powodu sztywnych terminów. Nawozy się nie roz-

puściły i nie zostały pobrane przez rośliny z uwagi na  

brak wilgoci.  Dalszy brak opadów i pogłębianie się su-

szy spowoduje gorszej jakości plony roślin uprawnych. 

Również rolnicy muszą zbierać pierwszy pokos traw, 

które  w wyniku braku opadów zaczęły przechodzić  

z fazy wegetatywnej w generatywną. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektu:

- rozporządzenia w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-

sowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

objętego PROW na lata 2014-2020.

Posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego

W dniu  25 maja 2022r. w siedzibie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 w 

Łodzi  odbyło się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obradom 
przewodniczył Pan Eugeniusz Supera – Przewod-
niczący Komisji. Członkowie Komisji zapoznali się 

ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – 

stan na 31.03.2022r.  oraz ze Sprawozdaniem z wyko-

nania budżetu i planu finansowego za 2021 r. Komisja  

przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji  

Rewizyjnej za rok 2021 oraz  wniosek o absolutorium 

dla Zarządu IRWŁ za rok 2021.

Posiedzenia Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regu-
laminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu  25 maja 2022r. w siedzibie Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  od-

było się posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Re-
gulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Obradom przewodniczył Pan Marian Kacprzak – Prze-
wodniczący Komisji. Członkowie komisji zapoznali się  

ze  Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 

30.03.2022r. oraz  z  projektem budżetu i założeniami planu 

finansowego na rok 2022 i wydali opinię w sprawie projektu 

budżetu i założeń planu finansowego na rok 2022. 

Posiedzenie Komisji Problemowej ds. Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 25 maja  2022r. w sali konferencyjnej Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się po-

siedzenie Komisji.  Przewodniczący Komisji Pan  Ro-

man Rosiński przywitał przybyłych członków oraz 

zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczył Wo-

jewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Pan Andrzej Kwiatkowski wraz ze współpracownika-

mi, którzy omówili obowiązujące przepisy w zakre-

sie stosowania środków ochrony roślin. Podczas po-

siedzenia członkowie Komisji dyskutowali o trudnej 

sytuacji w rolnictwie spowodowanej wysokimi cena-

mi środków do produkcji rolnej oraz o występującej  

suszy rolniczej na terenie województwa łódzkiego.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu maju 2022r.  odbyły  się 4 posiedzenia  

Rad Powiatowych  IRWŁ (w dniu 5.05.2022r.  powiatu beł-

chatowskiego, w dniu 19.05.2022r. powiatu pabianickiego,  

w dniu 30.05.2022 powiatu kutnowskiego oraz opoczyń-

skiego.  Członkowie dyskutowali o trudnej sytuacji w rolnic-

twie spowodowanej m.in. wysokimi cenami środków do 

produkcji rolnej (m.in. paliwo, nawozy itp.). Przedstawiciele 

ARiMR przedstawili informacje na temat naboru wniosków 

w zakresie płatności bezpośrednich na rok 2022. Natomiast 

przedstawiciele instytucji sektora rolnego (m.in. Wojewódz-

kiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  Inspek-

cji Weterynaryjnej) przedstawili bieżące informacje.  

Targi, konferencje, spotkania, 
W dniu 10 maja 2022 r. w Spale, Zarząd Krajowej 

Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewi-

czem na czele zorganizował Kongres Izb Rolniczych 

pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żyw-

nościowego w świetle zawirowań na rynkach rol-

nych”. Wydarzenie objęte zostało patronatem honoro-

wym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat medial-

ny objęła Telewizji Polskiej TVP oraz Top Agrar Polska, 

sponsorem była firma Bayer Sp. z o.o., a partnerem Sto-

warzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Bełchatowskiego

Zarząd IRWŁ, Komisja ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów oraz Komisja Rewizyjna IRWŁ
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W kongresie wzięli udział przedstawiciele Izb Rol-

niczych z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych 

na czele a także:

Politycy:

- Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów,  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

- Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm, Przewod-

niczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy 

Prezydencie RP,

- Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący  

Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego

- Czesław Siekierski, Poseł na Sejm RP

Szefowie agencji rządowych:

- Maria Fajger, Zastępca Prezesa Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Marek Surmacz, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego,

- Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego  

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Eksperci:

- dr hab. Walenty Poczta, UP w Poznaniu - „Uwarunko-

wania ekonomiczne rozwoju sektora rolnego w Polsce”

- dr Mirosław Drygas, IRWIR-PAN – „Uwarunkowa-

nia społeczne oraz rola innowacji w rozwoju sektora  

rolnego w Polsce”,

- dr hab. Mariusz Matyka, IUNG - „Uwarunkowa-

nia środowiskowo - klimatyczne rozwoju sektora  

rolnego w Polsce”,

- Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie 

Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” – „Rolnictwo 

zrównoważone”,

- Marek Tyrajski oraz Paweł Nowomiejski, Stowarzy-

szenie Przemysłu Wapienniczego – „Regeneracja gleb 

poprzez wapnowanie szansą dla polskiego rolnictwa”,

Rolnicy:

- dr Andrzej Karbowy – Prezes Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej, którego prezentacja dotyczyła produkcji 

polowej (zboża, kukurydza, rzepak, buraki i inne),

- Jerzy Wróbel – Delegat do KRIR z Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego, prezentacja nt. produkcji  

owoców i warzyw,

- Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolni-

czej, prezentacja nt. produkcji mleczarskiej,

- Romuald Tański – Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej, prezentacja nt. produkcji wołowiny,

- Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolni-

czej, prezentacja nt. produkcji drobiarskiej

- Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-

czej, prezentacja nt. produkcji trzody chlewnej,

- Janusz Terka – Przewodniczący Rady Powiato-
wej w Piotrkowie Trybunalskim – informacja doty-
cząca produkcji trzody chlewnej w strefach ASF,

- Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, pre-

zentacja nt. działalności pozarolniczej (OZE, usługi).

 Wnioski z Kongresu zostaną przyjęte na posiedzeniu 

KRIR i przedstawione Premierowi – Ministrowi Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi Henrykowi Kowalczykowi.

W dniu 12 maja 2022r. Prezes Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego uczestniczył w Jubileuszu 25-lecia 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 

W dniu 13 maja 2022r. w malowniczym Par-

ku Podworskim w Cielądzu (powiat rawski) odbył 

się Piknik Województwa Łódzkiego. Podczas pikni-

ku swoje stoisko zaprezentowała Rada Powiatowa 

IRWŁ Powiatu Rawskiego. Na stoisku można było 

skosztować owoców i soków z sadu delegata Grze-

gorza Walczaka z gm. Sadkowice oraz porozmawiać 

o aktualnej trudnej sytuacji w rolnictwie. Zaintere-

sowani rolnicy mogli otrzymać miesięcznik IRWŁ  

„W Nowej Roli” oraz „Wiadomości Rolnicze Polska”.

Gościem specjalnym pikniku był Minister Fun-

duszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Stoisko 

IRWŁ swoją obecnością zaszczycili: senator Rafał 

Ambrozik, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Ewa Wendrowska, Wójt Gminy Cielądz Paweł 

Królak, Wójt Gminy Głuchów Jan Słodki, Z-ca Wójta  

Gminy Rawa Mazowiecka Paweł Jakubowski. Kie-

rownik BP ARiMR Bożena Cichowicz, Kierownik 

ODR w Rawie Mazowieckiej Urszula Olszowska.

W dniu 22 maja 2022r. członkowie Rady Powia-

towej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli  

w Święcie Gminy Grabica.

W dniu 23 maja 2022r. Prezes Izby Rolniczej  

Województwa Łódzkiego- Bronisław Węglewski 

uczestniczył w Jubileuszu 30 - lecia Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

W dniach 29-30 maja 2022r. odbyły się 30. TARGI 

ROLNICZO-OGRODNICZEw Kościerzynie. Przewodni-

czący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu – Jan Koło-

dziejczyk wręczył puchary dla laureatów. 

W dniu 30 maja 2022r. w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Ręcznie przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ  

w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli na spotkaniu na 

temat szacowania szkód łowieckich z przedstawicielami: 

Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Piotrkowie Trybunal-

skim oraz Kół Łowieckich Cyranka, Dzik, Puchacz. 

Inna działalność IRWŁ
- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracow-

nicy Biur Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy 

wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, dopłaty 

nawozowe i do materiału siewnego  na rok  2022. 

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użyt-

kowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środ-

ków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.  

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.   

Wszystkie działania, interwencje podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ  
oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są do-
stępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolni-
cza.lodz.pl  oraz na Facebooku www.facebook.com/
IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego    

 Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Zarząd IRWŁ, Komisja ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów oraz Komisja Rewizyjna IRWŁ

REKLAMA
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Sytuacja w Łódzkiem 
Posiedzenie Stałej Komisji Problemowej IRWŁ 
ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

25 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodnim tematem posiedzenia 
były obowiązujące przepisy w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa oraz wystąpienie suszy na terenie województwa łódzkiego.

Przewodniczący Komisji Pan Roman Rosiński przywitał 

zaproszonych gości oraz członków Komisji oraz przed-

stawił program posiedzenia. W posiedzeniu oprócz 

członków Komisji, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan 

Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Łodzi wraz pracownikami WIO-

RiN: Marzena Brzozowska-Kierownik Działu Ochrony Ro-

ślin i Techniki, Katarzyna Kacprzak-Arhayem-Kierownik 

Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Maciej Wołosz-Kierow-

nik Działu Nadzoru Nasiennego. W Komisji uczestniczyli 

również Członkowie Zarządu IRWŁ: Bronisław Węglew-

ski - Prezes Zarządu IRWŁ, Andrzej Komala - Wiceprezes 

Zarządu IRWŁ, Jacek Ossowicz - Członek Zarządu IRWŁ.

Pan Andrzej Kwiatkowski Wojewódzki Inspektor WIORiN 

podziękował za zaproszenie po czym przedstawił swoich 

współpracowników, następnie rozpoczęła się dyskusja.

Wielu rolników pyta się, co dalej dzieje się ze szkole-

niami w zakresie stosowania środków ochrony roślin 

oraz atestacją opryskiwaczy po ogłoszeniu przez Mini-

stra Zdrowia o zniesieniu pandemii COVID-19. Pani Ma-

rzena Brzozowska Kierownik WIORiN wyjaśniła, że Usta-

wa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 nadal 

obowiązuje. Jest zawieszenie obowiązku uczestnictwa 

w szkoleniach-przedłużających uprawnienia stosowa-

nia SOR oraz atestacji opryskiwaczy, ponieważ zagroże-

nie pandemiczne nadal trwa. Dodała, że szkolenia i ate-

stacja opryskiwaczy na terenie województwa łódzkiego 

są przeprowadzane przez podmioty szkoleniowe oraz 

stacje atestacji opryskiwaczy, natomiast w chwili usta-

nia obowiązującej Ustawy rolnik będzie miał obowiązek 

uzupełnienia brakujących zobowiązań w ciągu 30 dni.

Pani Marzena Brzozowska przekazała uczestnikom 

posiedzenia ulotkę „STOP nielegalnym środkom ochro-

ny roślin”, która informuje o zasadach nabywania i sto-

sowania SOR. Stosując nielegalne środki ochrony ro-

ślin, podrobione i kupione za granicą, sprowadzone 

bez zezwolenia MRiRW to oprócz kar finansowych 

można stracić dotacje unijne lub ich zwrot.

Pan Włodzimierz Jaworski-członek Komisji, zwrócił 

uwagę, że obowiązujące przepisy w sprawie stoso-

wania SOR są krzywdzące dla polskiego rolnika. Dużo 

środków ochrony wypada ze stosowania lub traci le-

galność stosowania w danej uprawie, a u naszych są-

siadów z krajów Unii Europejskiej są całkiem legalne 

w stosowaniu i płody rolne są importowane do Pol-

ski bez żadnego problemu. W ten sposób jesteśmy 

mało konkurencyjni, produkcja jest droższa a plony 

mogą być słabsze. Pani  Katarzyna Kacprzak-Arhay-

em Kierownik WIORiN poinformowała, że WIORiN ma 

możliwość kontrolowania sprowadzanych do Pol-

ski artykułów spożywczych tylko pod względem fi-

tosanitarnym, czyli pod względem zdrowotności ro-

ślin dot. chorób czy szkodników. Są pobierane próby 

pod względem pozostałości po SOR z upraw krajo-

wych. W województwie łódzkim na 300 popranych 

prób w  około 20% stwierdzono substancje niedo-

puszczone w danej uprawie czyli około 5% z prze-

kroczonymi normami. Stosowanie środków ochrony 

roślin niezgodnie z etykietą lub niedopuszczonych  

w danej uprawie, wiąże się z konsekwencjami finan-

sowymi oraz wycofaniem produktów z obrotu.

Pan Andrzej Kwiatkowski przekazał informację, że 

dzień 12 maja jest „Międzynarodowym Dniem Zdrowia 

Roślin” i w ten dzień Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa przeprowadza akcję szkoleniową 

dla najmłodszych konsumentów. Organizacja Narodów 
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Zjednoczonych ogłosiła 12 maja Międzynarodowym 

Dniem Zdrowia Roślin. Celem jest podniesienie global-

nej świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin – 

a od niego zależy zdrowie zarówno nasze, jak i naszej 

planety. Rośliny stanowią 80 proc. żywności, którą jemy 

i produkują 98 proc. tlenu, którym oddychamy. Usta-

nawiając ten dzień, ONZ dąży do podniesienia global-

nej świadomości na temat tego, w jaki sposób ochrona 

zdrowia roślin może pomóc w:

• wyeliminowaniu głodu;

• zmniejszeniu ubóstwa;

• ochronie różnorodności biologicznej;

• pobudzaniu rozwoju gospodarczego.

Dzień ten jest kluczowym dziedzictwem Międzynaro-

dowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-

nictwa w Łodzi zaznaczył, że dzieci w wieku przed-

szkolnym i szkolnym warto uświadamiać, że rośliny 

mogą chorować oraz co to oznacza dla bezpieczeń-

stwa żywnościowego, różnorodności biologicznej, 

środowiska i naszej gospodarki. Organizacje poza-

rządowe i instytucje współpracujące bezpośrednio  

z rolnikami mogą podnosić ich świadomość na te-

mat najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania 

szkodnikom i zapewniać im praktyczne wsparcie  

we wdrażaniu tych metod. Mogą koordynować dzia-

łania różnych zainteresowanych stron w dziedzinie  

zdrowia roślin, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Drugim ważnym tematem omawianym pod-

czas posiedzenia Komisji Problemowej IRWŁ ds. Roz-

woju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska było wy-

stąpienie suszy na terenie województwa łódzkiego.  

Do biur powiatowych IRWŁ wpływają sygnały od rolników  

w sprawie wystąpienia suszy na terenie województwa 

łódzkiego. Od marca 2022 r. nie było opadów deszczu  

o znaczeniu rolniczym. Jak podaje IMGW-PIB wskaźnik wil-

gotności w powierzchniowej warstwie gleby zaczął spa-

dać na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskie-

go, kujawsko-pomorskiego, a także łódzkiego. Słabe opady  

o niewielkim nasileniu się zdarzały, ale to zbyt mało by za-

spokoić potrzeby roślin uprawnych. Rzepaki już na starcie 

nie miały dostatecznej ilości wody, obecnie z uwagi na brak 

opadów wcześniej zakończyło kwitnienie, co przełoży się 

na spadek plonów. Do gorszych plonów przyczyni się tak-

że zbyt późne wysianie nawozów z uwagi na złe warunki 

atmosferyczne oraz słabej wilgotności gleby, co przyczyni 

się do mniejszej siły działania. 

Czy opady deszczu, które wystąpiły po 20 maja 
uratują plony rolników?

Komisja jednoznacznie stwierdziła, że w jakimś 
stopniu na pewno kondycja roślin się poprawi, 
ale skutki wiosennej suszy z pewnością będą od-
czuwalne w plonach. Dlatego podczas posiedze-
nia został wypracowany wniosek do Zarządu IRWŁ  
o wystąpienie do odpowiednich instytucji i obję-
cie województwa łódzkiego obszarem suszy w celu 
oszacowania strat przez komisje gminne.

Roman Wodzyński

Specjalista ds. rolnictwa i ekologii

UWAGA MATURZYSTO 2022
który ukończyłeś liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku

stypendium 7.000,00 zł rocznie !!!

Jeśli spełnisz jednocześnie następujące 4 warunki:
1. zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskasz odpowiednią ilość punktów tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
2. zostaniesz przyjęty w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
3. mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
4.pochodzisz z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę wyliczony w czerwcu 2022r.nie przekracza 2107 zł brutto);
I dodatkowo jeden z poniżej wymienionych warunków:
• pochodzisz z rodziny (czyli jesteś dzieckiem) byłego pracownika PGR ( ) lub
• jesteś/byłeś uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej ( ) lub
• jesteś członkiem rodziny wielodzietnej lub jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka ( )  lub
• masz rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu ( ).

SEGMENT I A
SEGMENT I B

SEGMENT I C
SEGMENT II

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomaga organizacyjnie FEP przy rekrutacji do Programu tegorocznych maturzystów 
, tj. maturzystów 2022r., którzy wywodzącą się ze środowisk popegeerowskich - są dziećmi byłych pracowników ppgr, 

którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat.

wyłącznie 
w SEGMENCIE I A

Wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00!!

Dokumentację w wersji papierowej w ramach należy dostarczyć najpóźniej 
1. do Oddziału KOWR najbliższego miejsca zamieszkania – dotyczy SEGMENTU I A
2. do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – dotyczy SEGMENTU i B I C,
3. do Organizacji Lokalnej, od której maturzysta otrzymał rekomendację – dotyczy SEGMENTU II.

do 25 sierpnia 2022r.:

Nr telefonu do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości          Nr telefonu do OT KOWR w Łodzi   42 632 59 91  42 636 53 26

możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 7000 zł na cały rok.
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Plonowanie jęczmienia jarego 
w doświadczeniach PDO w województwie łódzkim 
Rekomendacja odmian na 2022 rok

Jęczmień jary ma największe znaczenie w całokształ-

cie gospodarki zbóż jarych. Wynika to z uniwersalno-

ści zastosowania ziarna jęczmienia zarówno na cele 

pastewne i wykorzystania w przemyśle spożywczym. 

Ziarno jęczmienia jarego jest podstawowym zbożem 

oprócz owsa, na którym można oprzeć mieszanki tre-

ściwe dla bydła. Stan rozmnożeń odmian tego gatun-

ku w województwie łódzkim wg danych PIORiN wyniósł 

214 ha powierzchni zakwalifikowanych plantacji nasien-

nych, największy udział stanowiły odmiany pastewne 

Farmer, Adwokat, Runner i Teksas. 

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Od-

mianowego w woj. łódzkim testowano 26 odmian 

jęczmienia jarego, w tym 2 typu browarnego. W opra-

cowaniu wykorzystano wyniki z doświadczeń dwu-

czynnikowych z ZDOO Masłowice, SDOO Sulejów i HR 

Strzelce. Doświadczenia prowadzono na dwóch, zróż-

nicowanych poziomach agrotechniki: podstawowym 

a1 i intensywnym a2. Poziom agrotechniki a2 różnił się 

od podstawowego a1 zastosowaniem nawożenia azo-

towego wyższego o 40 kg/ha, fungicydów (2 zabiegi) 

wraz z nawozami dolistnymi i zastosowaniem regula-

tora wzrostu (1 zabieg). Na optymalny stan odżywienia 

łanu wpływają nie tylko dawki azotu, lecz także wła-

ściwe zaopatrzenie roślin w fosfor i potas oraz mikro-

elementy. Prawidłowe nawożenie fosforem i potasem 

zwiększa odporność jęczmienia jarego na choroby, de-

cyduje także o lepszym wypełnieniu ziarna i równo-

miernym dojrzewaniu. Niekorzystny rozkład opadów 

w sezonie wegetacyjnym skutkował dużym wylega-

niem badanych odmian przed zbiorem. Średni plon 

jęczmienia jarego na poziomie podstawowym wyniósł 

68,1 dt/ha, natomiast na intensywnym był wyższy  

o 7,4 dt/ha. Wykres przedstawia plonowanie jęczmie-

nia jarego w roku 2021. Najlepszy wynik plonotwórczy 

na obu poziomach agrotechniki wykazały odmiany 

Burbon, Pilote, Mecenas, Laser i Feedway. 

Rekomendacja odmian oparta jest nie tylko o wyniki 

plonowania odmian, ale również ich stabilność w latach. 

Listy tworzone są na podstawie wyników badań PDO, 

szczególnie cenne dla praktyki jest to, że wykaz zawiera 

odmiany najlepiej sprawdzające się w naszym rejonie. 

Dużą uwagę zwraca się również na jakość plonu oraz 

najważniejsze w danym gatunku cechy rolniczo-użyt-

kowe, w tym odporność na stresy biotyczne (choroby, 

szkodniki) oraz abiotyczne (zimotrwałość, odporność  

na suszę, zakwaszenie i jakość gleby, itp.).

Regionalny charakter odmian zależny jest od warunków śro-

dowiskowych i agrotechnicznych województwa, zwłaszcza od:

• uwarunkowań klimatycznych, w szczególności zagro-

żenia wymarzania upraw i strat spowodowanych wystę-

powaniem okresowych niedoborów wody w glebie, 

• uwarunkowań glebowych, głównie jakości gleby  

w województwie 

• stosowania nawożenia i ochrony roślin, zagrożeń  

występowania chorób i szkodników.

Zgodnie z misją COBORU: Stymulowanie innowacji  

w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania 

postępu odmianowego do praktyki rolniczej, SDOO w Sule-

jowie koordynując  badania odmianowe w ramach PDO 

w woj. łódzkim, uwzględnia bieżące wyzwania rolnic-

twa. Za jeden z nadrzędnych celów stawia rekomendację  

odmian dla ważnych rolniczo gatunków. 

Cennym i praktycznym elementem zwiększającym 

powodzenie uprawy jest zakup kwalifikowanego ma-

teriału siewnego. Przed zakupem materiału siewnego 

warto skorzystać z Listy odmian zalecanych do uprawy  
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na obszarze naszego województwa, dostępnej na stro-

nie internetowej www.sulejow.coboru.gov.pl 

Na Liście odmian zalecanych do uprawy (LOZ) w woj. łódz-
kim w roku 2022 znalazło się 12 odmian typu pastewnego.

1. Adwokat

2. Avatar

3. Burbon R

4. Farmer

5. Feedway

6. Jovita

7. Laser R

8. Mecenas

9. MHR Fajter

10. Pilote

11. Radek

12. Runner
R - odmiana wstępnie rekomendowana

We współczesnym rolnictwie jednym z głównych 

czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej 

jest odmiana. Pożądaną właściwością nowych odmian  

powinna być również możliwość szybszej regeneracji 

po wystąpieniu stresu. Jest to istotne w obliczu zmie-

niającego się klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodo-

wych. Udoskonalone odmiany powinny przyczynić się 

do ograniczenia nawożenia mineralnego oraz liczby za-

biegów ochrony roślin, by jak najlepiej spełnić oczekiwa-

nia integrowanych systemów ochrony i produkcji. Nowe 

odmiany powinny  więc lepiej wykorzystywać składniki 

pokarmowe znajdujące się w glebie oraz cechować się 

dużą odpornością na najważniejsze choroby. 

W roku 2022 do Krajowego rejestru wpisano sześć od-

mian jęczmienia jarego. Wśród nich znalazła się jedna odmia-

na typu browarnego – LG Belcanto oraz pięć typu pastew-

nego – Bizon, Florence, RGT Gagarin, SM Redstar i Tilmor. 

LG Belcanto - odmiana typu browarnego, o war-

tości technologicznej dobrej (5,50). Odporność na 

mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ryn-

chosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia i ciem-

nobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wy-

sokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren  

i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziar-

nie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby prze-

ciętna. Plon ziarna duży.

Zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Euro-

peenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

Bizon - odmiana typu pastewnego. Plon ziarna dość 

duży. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęcz-

mienia, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość 

– średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość 

duża, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziar-

nie duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:  Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Florence - odmiana typu pastewnego. Plon ziarna 

bardzo duży. Odporność na mączniaka prawdziwe-

go, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobru-

natną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia – dość 

mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przecięt-

ny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość  

dobre. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Toleran-

cja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

RGT Gagarin - odmiana typu pastewnego. Plon  

ziarna dość duży. Odporność na mączniaka prawdzi-

wego i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na 

rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i plami-

stość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysoko-

ści, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 

1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna słabe. Zawar-

tość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwasze-

nie gleby przeciętna.

Zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

SM Redstar - odmiana typu pastewnego. Plon ziarna 

duży. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, 

na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia. Rośli-

ny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie.  

Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 zia-

ren i wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość białka  

w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Tilmor - odmiana typu pastewnego. Plon ziarna  

bardzo duży.  Odporność na rdzę jęczmienia i ciemno-

brunatną plamistość – dość duża, na mączniaka praw-

dziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – śred-

nia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności 

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przecięt-

ny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie 

ziarna dość duże. Zawartość białka w ziarnie dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Iwona Michalska 

COBORU Stacja Doświadczalna 

Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.gov.pl
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LGD „Kraina Rawki”  

Aktywni liderzy w Krainie Rawki 
LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmuje  

9 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Ma-

riańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wi-

skitki i Żelechlinek. W szeregach stowarzyszenia 

działają najbardziej aktywni liderzy z całego obszaru, 

którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, 

kulturalnego i społecznego naszego regionu.

Działamy w ramach osi LEADER finansowanej  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Ob-

szarów Wiejskich. Dzięki tym funduszom na te-

renie LGD „Kraina Rawki” powstają m.in. nowe 

miejsca pracy, place zabaw, siłownie zewnętrzne  

i w pełni wyposażone wiejskie świetlice.

Potencjał społeczeństwa obywatelskiego
Realizujemy działania na rzecz budowy społeczeń-

stwa obywatelskiego, wspomagamy rozwój wspól-

not i społeczności lokalnych poprzez wspieranie 

oddolnych inicjatyw mieszkańców. Od 2010 roku  

w ramach działania „Granty Krainy Rawki” finansowa-

nego ze środków własnych stowarzyszenia, zreali-

zowaliśmy 23 nabory, dofinansowaliśmy 582 opera-

cje, a kwota przyznanych środków wynosi ponad 1,6 

miliona złotych. Dzięki naszemu wsparciu udało się 

przeprowadzić inicjatywy związane z: wyposażeniem 

świetlic, rozwojem miejsc rekreacji i integracji, reno-

wacją zabytków oraz przydrożnych kapliczek i krzyży, 

organizacją wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy łącznie 

27 naborów mających na celu rozwój przedsiębior-

czości, rozwój infrastruktury kulturalnej, integracyj-

nej i rekreacyjnej, wzmacnianie kapitału społecz-

nego, renowację zabytków oraz promocję obszaru. 

Dzięki finansowemu wsparciu w wysokości 1.070.00 

zł na naszym obszarze powstało 15 nowych firm,  

a 13 otrzymało dofinansowanie na rozwój działalności  

w wysokości 2.740.730 zł. W pozostałych zakresach 

dofinansowanie przyznano dla 88 zadań w wysoko-

ści 3 513 804,00 zł. Zadania realizowane są przez or-

ganizacje pozarządowe (stowarzyszenia, ochotnicze 

straże pożarne, koła gospodyń wiejskich), jednostki 

samorządu terytorialnego i parafie. Polegają m.in. na 

zakupie wyposażenia, budowie placów zabaw i si-

łowni zewnętrznych, modernizacji świetlic wiejskich, 

stworzeniu lokalnych muzeów, renowacji lokalnych 

zabytków i szeroko rozumianej promocji obszaru. 

Nowe gniazda znalazły lokatorów!
W ramach naszej działalności współpracujemy z in-

nymi lokalnymi grupami działania. Efektem współ-

pracy z LGD „Gniazdo” jest projekt pt. „Bocian biały  

w krajobrazie polskiej wsi”. W ramach projektu na te-

renie LGD „Kraina Rawki” powstało 5 nowych gniazd 

bocianich: w Cielądzu, Mroczkowicach (gmina Cie-

lądz), Wola Pękoszewska (gmina Kowiesy). Budy Kał-

ki (gmina Puszcza Mariańska) oraz Lutoborach (gmi-

na Sadkowice). Nowe gniazda już znalazły lokatorów! 

Udało się również naprawić 4 gniazda (2 w gminie 

Sadkowice i dwa w gminie Regnów). Jednak nasz 

projekt to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale 

również wydanie publikacji edukacyjnej o bocianach 

oraz organizacja wyjazdu studyjnego do Wioski Bo-

cianiej w Niedźwiedzicach na Dolnym Śląsku. Chce-

my zainteresować mieszkańców obszaru LGD „Kraina 

Rawki” i LGD - „Gniazdo” bytowaniem i ochroną bo-

ciana białego, a dodatkowo biorąc za przykład Wio-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane  w 2006 roku. Od tego czasu nieustannie aktywizujemy społeczności lokalne  
do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców, przy wsparciu środków unijnych.

Spływ kajakowy 2021 z akcją sprzątania rzeki Rawki

Spływ kajakowy 2021 z akcją sprzątania rzeki Rawki
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skę Bocianią pokazać możliwości wykorzystywania 

potencjału regionu i lokalnych zasobów oraz pa-

sji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej. 

Bociany w Niedźwiedzicach odwiedzimy w lipcu.  

W związku z projektem został również ogłoszo-

ny konkurs dla dzieci „Nasz kochany bocian biały”.  

Zadaniem było rozwiązanie krzyżówki z biuletynu  

i rysunek bociana. Wpłynęło 376 prac!

Ziołowy Zakątek 
Stawiamy na działania aktywizujące i integrujące 

mieszkańców obszarów wiejskich. Aktualnie realizu-

jemy projekt pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - 

organizacja warsztatów”. Na terenie gmin członkow-

skich LGD „Kraina Rawki” odbywa się cykl warsztatów 

rękodzieła - garncarskie wraz ze szkliwieniem, two-

rzenie naczyń z lastryka, tworzenia słodkich ko-

smetyków naturalnych oraz nowoczesne warsztaty 

tkackie. W ramach projektu zorganizowaliśmy wy-

jazdowe warsztaty zielarskie w Ziołowym Zakątku  

w Korycinach. Ziołowy Zakątek zajmuje się propago-

waniem wiedzy zielarskiej. Jego sercem jest Podlaski 

Ogród Botaniczny. Program warsztatów obejmował: 

zwiedzanie ogrodu botanicznego z przewodnikiem, 

3-godzinne wykłady na temat zielarstwa, 4-godzin-

ne wykłady plenerowe oraz warsztaty nalewkowe 

z wykorzystaniem ziół. Warsztaty zawsze cieszą się 

ogromnym powodzeniem. 

„Najpiękniej Umajone” – tradycja i kultura 
polskiej wsi 

W maju ogłosiliśmy 3 edycję konkursu pt. „Najpięk-

niej Umajone”. Konkurs ma na celu aktywizację mieszkań-

ców obszaru LGD „Kraina Rawki”, prezentację przyozdobio-

nych przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz krzyży  

z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez 

mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryza-

cję zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”. Konkurs od pierw-

szej edycji cieszy się dużą popularnością. W tym roku wpły-

nęły 32 zgłoszenia, a wyniki poznamy w czerwcu.

Rzeka Rawka - co przed nami?
W lipcu planujemy kolejny spływ kajakowy połą-

czony z akcją sprzątania rzeki Rawki na trasie Żydo-

mice-Kurzeszyn. Jest to cykliczne wydarzenie, re-
alizowane przez LGD „Kraina Rawki” od 2015 roku. 
Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Gmi-
ny Rawa Mazowiecka. Chcemy zachęcić społeczność 
do aktywnego spędzenia czasu na łonie przyrody  
i jednocześnie pokazać, że rezerwat przyrody Rze-
ka Rawka to obszar atrakcyjne turystycznie. Wspól-
nie z LGD „Ziemia Chełmońskiego” i LGD „Zielone 
Sąsiedztwo” będziemy realizować projekt współpra-
cy pt. „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość”, któ-
ry ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego,  
a także integracje i aktywizacje społeczną kobiet na 
obszarze objętym przez Partnerskie LGD. Planuje-
my również kolejną operacje własną, dzięki której 
zwiększymy ilość działań aktywizujących i integru-
jących mieszkańców obszaru LGD. 

Zapraszamy na naszą stronę i profil na Facebooku, 
gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć, co w Krainie 
Rawki słychać: www.krainarawki.eu  www.facebook.
com/krainarawki 

Wioletta Jędrasiak 

Budowa nowego gniazda bocianiego_Wola Pękoszewska

Warsztaty kosmetyków naturalnych w Gminie Wiskitki 

Warsztaty Lastryko w Gminie Rawa Mazowiecka 

Nowe gniazdo bocianie
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Zachowaj bezpieczeństwo 
przy pracy z ciągnikami i maszynami rolniczymi

Z informacji, w których posiadaniu jest Oddział Re-
gionalny KRUS w Łodzi wynika, że w 2021 roku do-
szło do 136 wypadków związanych z pochwyceniami 
i uderzeniami przez ruchome części maszyn i urządzeń 
rolniczych, co stanowiło 14,6% wszystkich wypad-
ków zgłoszonych do KRUS w województwie łódzkim.  
Do grupy wypadków z udziałem ciągników i maszyn 
należy również doliczyć 18 zdarzeń dotyczących prze-
jechania lub uderzenia przez środki transportu (w tym 
ciągniki) będące w ruchu.

Poza złym stanem psychofizycznym rolnika występują 

też przyczyny związane z brakiem osłon i zabezpieczeń 

wirujących elementów, naprawą lub regulacją maszyn  

i urządzeń bez wyłączonego napędu czy brakiem za-

bezpieczeń ciągników przed samoczynnym przemiesz-

czeniem. Należy nadmienić, że 19 kwietnia br. w powie-

cie sieradzkim i zgierskim wydarzyły się dwa wypadki 

ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło w wyniku  

nieprawidłowej obsługi ciągników rolniczych.

Stąd częste apele, skierowane do rolników o większą 

rozwagę podczas pracy. Główny ciężar zadań związanych  

z działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny 

pracy w rolnictwie spoczywa na Kasie Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego. Dzięki działalności Kasy mamy kom-

pleksową wiedzę na temat zdarzeń wypadkowych, do ja-

kich dochodzi w rolnictwie. To do KRUS rolnicy zgłaszają 

wypadki przy pracy rolniczej. Na podstawie informacji ze-

branych podczas wypadków można wytyczać kierunki,  

w jakich działalność prewencyjna powinna się rozwijać. 

Co najczęściej przyczynia się do wystąpienia wy-

padków przy pracy rolniczej? Statystyki wskazują,  

że ponad 53% przyczyn wypadków przy pracy rolni-

czej to tzw. przyczyny „ludzkie”, czyli związane z nie-

właściwym postępowaniem rolnika, jego stanem psy-

chofizycznym. Natomiast zły stan maszyn i urządzeń 

rolniczych (należący do kategorii „technicznych”) 

jest przyczyną tylko 4% zdarzeń. W związku z tym, 

by wyeliminować duża liczbę wypadków w rolnic-

twie należy tylko zmienić podejście do pracy, zadbać  

o przerwy na odpoczynek lub pamiętać o wyłącze-

niu napędów przed naprawą lub regulacją maszyn.

Od lat prowadzony jest szereg kampanii, które mają 

na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków przy 

użyciu maszyn i urządzeń rolniczych. Pierwszą ogólno-

polską akcją KRUS była kampania pt. „Nie daj się wkrę-

cić”. Obecnie prowadzona przez Kasę kampania nosi 

nazwę „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”. 

W ramach tych kampanii przypominamy rolnikom  

kilka podstawowych zasad, jakie powinny być zacho-

wane podczas pracy z maszynami:

•	 nie	należy	podejmować	pracy	w	stanie	dużego	
zmęczenia,
•	 koła	i	pasy	napędowe,	przekładanie,	wały	prze-

gubowo–teleskopowe oraz końcówki wałów bez-
względnie muszą posiadać komplet osłon,
•	 niedozwolona	jest	praca	maszynami	naprawia-

nymi prowizorycznie,
•	 każdorazowo	przed	opuszczeniem	ciągnika	lub	

maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, 
np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba cał-
kowicie opuścić, następnie można wyłączyć silnik  
i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

•	 w	celu	uniknięcia	samoczynnego	przetocze-
nia, wszystkie maszyny i przyczepy w czasie po-
stoju powinny być zabezpieczone klinami podło-
żonymi pod koła,
•	 dołączanie	 i	 odłączanie	 wałków	 przegubo-

wo–teleskopowych można wykonywać tylko przy 
wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy, wy-
łączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka  
ze stacyjki,
•	 wszystkie	ruchome	części	mechaniczne	muszą	

być systematycznie smarowane i sprawdzane pod 
kątem sprawności,
•	 przed	 rozpoczęciem	 pracy	 maszyną	 rolniczą	

należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żad-
nych niepowołanych osób, a zwłaszcza dzieci, które 
nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw 
związanych z zabawą na terenie gospodarstwa,
•	 do	pracy	z	wykorzystaniem	maszyn	 i	narzędzi	

rolniczych należy zakładać ubrania przylegające 
do ciała, bez zwisających lub luźnych elementów, 
które mogłyby zostać pochwycone przez elemen-
ty mechaniczne, a także starannie zawiązane buty 
robocze z podeszwą zmniejszającą ryzyko poślizgu  
i wzmocnionym noskiem zabezpieczającym palce,
•	 każdorazowo	 przed	 uruchomieniem	 maszyny	

należy skontrolować sprawność elementów i pod-
zespołów stwarzających potencjalne zagrożenie 
dla obsługi (w szczególności wszelkich przekładni, 
końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz urządzeń 
zabezpieczających i ostrzegawczych, a więc wszel-
kich osłon, świateł i hamulców),
•	 by	uniknąć	przygniecenia	przez	przewracają-

cy się ciągnik, należy go wyposażyć w ramę lub ka-
binę ochronną.

Stosowanie się do powyższych wskazówek po-
zwoli na ograniczenie ryzyka wypadku przy pracy 
 z maszynami i ciągnikami rolniczymi. 

Jednak jeśli dojdzie już do wypadku, należy takie zdarze-

nie bezzwłocznie zgłosić do Placówki KRUS, w której ubez-

pieczeniu podlega poszkodowany. Może tego dokonać 

telefonicznie, osobiście, na piśmie lub w formie elektronicz-

nej. Jak najszybsze zgłoszenie wypadku do Kasy pozwoli na 

prawidłowe określenie przyczyn i okoliczności wypadku,  

a także będzie miało wpływ na uznanie zdarzenia.

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Późna wiosna i lato to czas najbardziej nasilonych prac z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych. Zbiór zielonek, żniwa a następnie prace przy zbiorze  
okopowych powodują, że rolnicy poświęcają kilkanaście godzin dziennie na pracę. Jednak rutyna, nieuwaga, pośpiech i warunki pogodowe a także  
zmęczenie determinują większe zagrożenie wypadkowe. 
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Truskawki
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Truskawki to jedne z ulubionych letnich owoców Polaków. Mają wiele zalet: łatwo się je uprawia, nie są zbyt wymagające w stosunku do gleby, mają przy-
jemne zapach i aromat, zawierają też wiele łatwo przyswajalnych związków organicznych. Na ich szczególną pozycję w jadłospisie z pewnością wpływa także  
sezonowość: tymi niepozornymi owocami możemy cieszyć się bardzo krótko, bo tylko od czerwca do sierpnia.

Spośród wszystkich  właściwości truskawek  najważniejszymi są jednak cenne składniki odżywcze i wspaniały smak. Jeśli ktoś szuka usprawiedliwienia  
dla swojego truskawkowego szaleństwa, znajdzie je poniżej.

Truskawki to bardzo popularne owoce jagodowe 

uprawiane na terenie większości krajów cechujących 

się klimatem umiarkowanym oraz w chłodniejszych 

rejonach podzwrotnikowych. Światowe zbiory truska-

wek szacuje się na ponad 800 tys. t, z czego na USA 

przypada około 27%, na Polskę około 25%, a dalsze 

miejsca zajmują: Hiszpania, Meksyk i Włochy.

Wartości odżywcze
Owoce truskawki są niskokaloryczne (32 kcal/100 g 

owoców). W swoim składzie zawierają wapń, żelazo, fosfor, 

potas, magnez oraz wiele witamin. Stanowią cenne źródło 

kwasu L-askorbinowego (witaminy C) i związków polifeno-

lowych. Odznaczają się jedną z najwyższych aktywności 

przeciwutleniających wśród owoców, a to znaczy, że usu-

wają z organizmu człowieka nadmiar wolnych rodników, 

spowalniają procesy starzenia organizmu oraz zapobiegają 

rozwojowi chorób określanych jako cywilizacyjne.

Mikro- i makroelementy w truskawkach (100 g):
• wapń  16 mg

• żelazo  0,41 mg

• magnez  13 mg

• fosfor  24 mg

• potas  153 mg

 Witaminy w truskawkach (100 g):
• witamina C 60 mg

• witamina A 1 μg

• witamina E 0,29 μg

• witamina B1 0,024 mg

• witamina B2 0,022 mg

• witamina B3 0,386 mg

• witamina B6 0,047 mg

 Wapń i fosfor wzmacniają kości i korzystnie wpły-

wają na układ mięśniowy, żelazo zwiększa produkcję 

hemoglobiny i zapobiega niedokrwistości. Ponadto 

truskawki mają działanie przeciwutleniające – regu-

larne ich spożywanie zmniejsza ryzyko wystąpienia 

nowotworów. Duże ilości błonnika usprawniają pery-

staltykę jelit. Truskawki są także źródłem substancji bio-

logicznie czynnych, m.in. kwasu elagowego. Badania 

ostatnich lat wskazują, że ten ostatni ma silne właści-

wości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, anty-

mutagenne oraz wykazuje aktywność przeciwzapalną.

Zastosowanie
Truskawki są niezastąpione w kuchni: sok, ciasto 

z truskawek, przetwory takie jak dżemy czy konfitu-

ry i wszelkie inne desery stanowią cenne źródło wita-

min i wspaniałego smaku. Osoby, które nie chcą jeść 

słodkich produktów ze względu na stosowaną dietę, 

nie muszą rezygnować z truskawek. Indeks glikemicz-
ny tych owoców wynosi tylko 40, co oznacza, że moż-

na je spożywać nawet codziennie.

www.akademiadobregosmaku.sggw.pl
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