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Wstęp

W lutym bieżącego roku minęło 90 lat od powstania Rolniczego Zakładu Do-
świadczalnego w Błoniu-Topoli k. Łęczycy. Niewątpliwie należy on do najstarszych 
rolniczych zakładów doświadczalnych działających obecnie w Polsce (A-6, B-17). 
Zakład powstał w wyniku społecznego zapotrzebowania na wiedzę rolniczą, postęp 
i rozwój gospodarczy w rejonie powiatu łęczyckiego. Dzięki uporowi ówczesnych 
działaczy społecznych i władz miejscowych, po I wojnie światowej w pierwszych 
latach niepodległej Polski powstał zakład, który staje się ośrodkiem postępu rolniczego.

W upowszechnianiu postępu rolniczego fundamentalną rolę odgrywa doświad-
czalnictwo, które pozwala poznawać prawa rządzące produkcją rolną a wyniki 
badań przekazuje do zastosowania w praktyce rolniczej. Można stwierdzić, że bez 
doświadczalnictwa nie ma postępu, bowiem zgodnie z maksymą – Usus magister est 
optimus – doświadczenie jest najlepszym nauczycielem (A-6). Doświadczenia polowe, 
stanowiące podstawę doświadczalnictwa rolniczego, są i nadal pozostają głównym 
elementem badań naukowych z zakresu produkcji roślinnej, służą poszerzeniu wie-
dzy i zastosowaniu praktycznemu. Propagowanie i wprowadzanie dobrych praktyk 
rolniczych powinno być poprzedzane badaniami ścisłymi w warunkach typowych 
dla danego regionu. W Polsce głównymi wykonawcami doświadczeń polowych, 
planowanych i nadzorowanych przez uczelnie wyższe oraz instytuty ba dawcze PAN 
i podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są stacje i zakłady doświadczalne.

W niniejszym opracowaniu, w syntetycznym ujęciu przedstawiono działalność 
produkcyjną, doświadczalną i upowszechnieniową Rolniczego Zakładu Doświad-
czalnego w Błoniu-Topoli. Aktualnie zakład jest jednostką terenową Instytutu Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą   
w Puławach. 

W końcowej części pracy, w aneksie zamieszczono tabele dokumentujące ważniej-
sze dane o zakładzie oraz fotografie przedstawiające budynki znajdujące się aktualnie 
na terenie ośrodka gospodarczego.
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1. Położenie i warunki klimatyczno-glebowe Zakładu

Zakład położony jest między miejscowościami Błonie i Topola Królewska, w pół-
nocnej, niżowej części województwa łódzkiego, na terenie obniżenia Wielkich Dolin, 
w dolinie rzeki Bzury. W ujęciu regionalnym jest to Nizina Południowo-Mazowiecka 
(tab. 1), na pograniczu Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej (rys. 1). 
Odległość zakładu od miasta powiatowego Łęczyca wynosi 3 km.

Grunty zakładu graniczą z Pradoliną Warszawsko-Berlińską; w najniższej jej 
części znajdują się koryta rzek Neru (na zachód) i Bzury (na wschód), co powoduje 
występowanie terenów podmokłych z dominacją gleb torfowych, częściowo zajętych 
pod łąki (A-17).

Rzeźba terenu jest na ogół płaska. Niskie położenie i płaska powierzchnia terenu są 
wynikiem erozyjnej i denudacyjnej działalności wód roztopowych lodowca na pokłady 
moreny dennej oraz akumulacyjnej działalności wód polodowcowych, których osady 
wyrównały istniejące nierówności terenu (B-17). Teren pól uprawnych jest falisty 
głównie z nachyleniem w kierunku niżej położonych gleb torfowych. 

Pokrywę glebową zakładu tworzą gleby bielicowe, czarne ziemie i gleby błotne 
(bagienne); (tab. 5). Według Truszkowskiej i in. (A-27) przeważają gleby brunatne 
(tab. 6). Grunty orne są wykształcone głównie z glin zwałowych, w górnych pozio-
mach wykazujących najczęściej skład granulometryczny piasku gliniastego mocnego 
lub lekkiego. Z glin wytworzyły się gleby brunatne właściwe i wyługowane (kwaśne) 
oraz pseudobielicowe (płowe), a w obniżeniach terenu – czarne ziemie zdegradowane 
(A-17). Gleby bagienne powstały z torfów dolinowych, o najczęściej spotykanej miąż-
szości 1,5-2,0 m (A-23 i 26), są użytkowane jako łąki. Głównym składnikiem torfu 
jest trzcina z domieszką turzyc.

Jakość gruntów ornych jest wysoka, bowiem w przeważającej mierze zalicza się 
je do klas II i IIIa, zaś gleby łąk należą zasadniczo do klasy III (tab. 4). Grunty orne 
są podzielone na 8 pól produkcyjnych (gospodarczych) i jedno pole doświadczalne. 
Przeciętna powierzchnia pola produkcyjnego wynosi około 15 ha, a pole doświadczalne 
zajmuje niespełna 27 ha. Ponadto do zakładu należy pole produkcyjne o powierzchni 
4 ha, przejęte od Państwowego Funduszu Ziemi w 1977 r., a położone w Topoli Kró-
lewskiej (odległe o 2,5 km).

Obszar zakładu ma dość zwarty rozłóg (współczynnik 1,4), o przeciętnej odległości 
pól od podwórza (liczonej wzdłuż dróg do środka pola) 0,8 km (A-4).

Klimat, obok gleby i rzeźby terenu, należy do najważniejszych czynników śro-
dowiskowych decydujących o możliwościach produkcyjnych w rolnictwie. Zakład 
położony jest w środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej (A-26). Według innych 
źródeł teren powiatu łęczyckiego zalicza się do Krainy Wielkich Dolin lub łódzkiej 
dzielnicy rolniczo-klimatycznej (A-17). Klimat tego terenu ma cechy przejściowe mię-
dzy klimatem morskim Europy Zachodniej a klimatem lądowym Europy Wschodniej. 
Charakterystyczną cechą tego klimatu jest zmienność i różnorodność typów pogody. 
Okres wegetacyjny trwa 214-217 dni (A-17). Przeciętna roczna suma opadów wynosi 
około 520 mm, a średnia dobowa temperatura powietrza około 7,7oC (tab. 1). 
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W rejonie RZD Błonie-Topola najwyższa temperatura powietrza panuje w miesiącu 
lipcu, najniższa zaś w styczniu i lutym (A-17). Dodatni wpływ na rośliny w okresach suszy 
wywiera mikroklimat panujący na obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, graniczą-
cym z gruntami gospodarstwa RZD. W najniższej części Pradoliny teren jest  podmokły 
(obecność rzek Neru i Bzury), co przyczynia się do łagodzenia skutków suszy na przyległych 
gruntach ornych. W tych warunkach nadmiar opadów jest bardziej niekorzystny dla roślin 
uprawnych, zwłaszcza zbóż, niż susza (A: 8, 10). Sezon wegetacyjny (IV – IX) w rejonie 
RZD Błonie-Topola pod względem warunków hydrotermicznych można ocenić jako dość 
suchy na pograniczu optymalnego (A-8). Warunki opadowo-termiczne są optymalne, gdy 
na 1oC średniej dobowej temperatury powietrza przypada 1,3-1,6 mm opadu.

Aktualną strukturę powierzchni gruntów zakładu przedstawiono w tabeli 3. Ogólna 
powierzchnia zakładu wynosi 241 ha, w tym 221 zajmują użytki rolne (158 ha grunty 
orne i 63 ha łąki trwałe).

2. Powstanie i pierwsze lata działalności Zakładu (1923-1927)

W okresie tworzenia się państwowości polskiej, sprawa odbudowy rolnictwa nie 
została pominięta. Problem ten znalazł również swoje miejsce m.in. na terenie ów-
czesnego powiatu łęczyckiego. Rolnicy tegoż rejonu zaczęli odczuwać brak istnienia 
placówki, która prowadziłaby badania i upowszechniała zdobycze wiedzy rolniczej, 
powodując tym samym podnoszenie poziomu produkcji rolnej. Już w 1919 r. sprawą tą 
zajęło się Łęczyckie Towarzystwo Rolnicze, z protokółu zebrania którego dowiadujemy 
się, iż przewodniczący zebrania p. Władysław Boetticher „…wezwał zebranych aby na 
wypadek zaofiarowania majątku na sprzedaż, nadającego się na stację doświadczalną 
względnie urządzenie tam szkoły zawodowej rolniczej, zawiadomić Zarząd Towarzystwa 
Rolniczego”.1

W dniu 5 marca 1920 roku na zebraniu tegoż Towarzystwa postanowiono wybrać 
Komisję, która z Centralnym Towarzystwem Rolniczym (CTR) oraz delegatami Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych omówi i rozstrzygnie sprawę założenia 
Stacji Doświadczalno-Naukowej Torfowej w Błoniu.2 W grudniu 1920 roku Sejmik 
Powiatowy w Łęczycy podejmuje uchwałę, w której czytamy: „Sejmik Powiatowy 
uchwala wystąpić niezwłocznie do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych  
z prośbą o przeznaczenie majątku Błonie, gm. topolskiej na założenie szkoły rolniczej 
męskiej, instytutu torfowego oraz stacji doświadczalnej”3. Sprawa utworzenia Zakładu 
Doświadczalnego (Stacji Doświadczalnej) w majątku państwowym Błonie omawiana 
była kilkakrotnie zarówno podczas obrad Sejmiku, jak i Łęczyckiego Towarzystwa 
Rolniczego.

1 Protokół z ogólnego zebrania Łęczyckiego Towarzystwa Rolniczego z dnia 8 sierpnia 1919 roku.
 Archiwum Państwowe w Łęczycy, teczka nr 3.

2 Protokół z ogólnego zebrania Łęczyckiego Towarzystwa Rolniczego z dnia 5 marca 1920 r. 
Archiwum Państwowe w Łęczycy, teczka nr 3.

3 Uchwała nr 146 Sejmiku Powiatowego w Łęczycy z dnia 28 grudnia 1920 roku. Archiwum 
Państwowe w Łęczycy, teczka nr 2.
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Od uchwały do jej wykonania upłynęło ponad 2 lata. Ostatecznie Sejmik w poro-
zumieniu z Okręgowym Towarzystwem Rolniczym w Łęczycy na wydzierżawionych 
od majątku państwowego Błonie 70 morgach (39,2 ha) użytków rolnych wiosną 1923 
roku przystąpił do urządzenia Stacji Doświadczalnej, przeznaczając na ten cel corocznie  
w swoim budżecie określoną sumę pieniędzy (tab. 12). Z pomocą finansową nowo-
powstającej placówce przyszło również Okręgowe Towarzystwo Rolnicze. W latach 
1923 i 1924 środki finansowe Sejmiku stanowiły ok. 75% wpływów na urządzenie 
zakładu, a udział Ministerstwa Rolnictwa wynosił tylko 10%.

Kierownictwo zakładu objął mgr inż. Tomasz Szpunar, doświadczony rolnik i orga-
nizator, szczery społecznik i działacz (fot. 1). Z wykazu pracowników zatrudnionych 
w zakładzie w latach 1929-1934 wynika, że rozpoczął on pracę 20 lutego 1923 roku.4 
Zatem od tej pory można datować powstanie Zakładu Doświadczalnego w Błoniu, 
zwanego ówcześnie Rolniczą Stacja Doświadczalną.

4 Pracownicy zatrudnieniu w latach 1929-34. Archiwum Państwowe w Łęczycy, teczka nr 18.

Fot. 1. Mgr inż. Tomasz Szpunar (1889-1955), organizator i wieloletni (1923-1952)  
kierownik Zakładu Doświadczalnego w Błoniu
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Pełnomocnikiem Sejmiku Powiatowego w Łęczycy do spraw Rolniczej Stacji 
Doświadczalnej w Błoniu wybrany został członek tegoż Sejmiku, p. Jan Stępowski, 
który miał prowadzić wszelkie pertraktacje i ostatecznie porozumieć się w sprawie 
warunków dzierżawy oraz przejęcia wydzierżawionych gruntów.5

Kolejny etap to powołanie Kuratorium Zakładu Doświadczalnego w Błoniu, którego 
zadaniem miało być opracowywanie programu działalności nowej placówki doświad-
czalnej i sprawowanie pieczy nad całokształtem prac organizacyjnych związanych  
z jej uruchomieniem. 
W skład Kuratorium weszli przedstawiciele:6

Wydziału Doświadczalno-Naukowego CTR – dr Ignacy Kosiński
Województwa łódzkiego –                                Karol Szerlag 
Łęczyckiego Towarzystwa Rolniczego –         Jan Stępowski (prezes Kuratorium), 

          Edward Sobieszczański i Henryk Lelesz
Sejmiku Powiatowego w Łęczycy –                     Mateusz Góra, Julian Mitryński (starosta)
                                                                          i Stefan Kanrzecki 
Związku Ziemian –                                           Konstanty Jonasz, Kazimierz Śliwiński 

                                          i Dzierzbicki
Dyrektor Syndykatu Rolniczego  –                   Grocki
oraz –                                                                Władysław Boetticher.

W dniu 10 kwietnia 1923 roku Kuratorium wyłoniło ze swego grona Zarząd Zakładu 
i ustaliło następującą kolejność prac organizacyjnych: zdrenowanie terenu, dokonanie 
zasiewów wiosennych, postawienie budynków, kupno inwentarza żywego i martwego.7 

W pierwszych miesiącach swojej działalności Zarząd borykał się z różnymi trudno-
ściami. Między innymi Zarząd nie zdołał w całości przejąć terenu wybranego pod pole 
doświadczalne, mimo polecenia władz Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
„…z powodu nieprzejednanego i wręcz wrogiego stanowiska obecnego dzierżawcy ma-
jątku”7. Przejęte pole było silnie zachwaszczone i wyjałowione (obornik ponad 10 laty).

Organizowanie zakładu miało miejsce w okresie występowania braku stabilizacji 
waluty krajowej (marki polskiej). Mimo tych trudności, dzięki stałej pomocy finansowej 
Sejmiku i w znacznej mierze Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Łęczycy (tab. 
12), zdołano cały przejęty teren uprawić i obsiać, następnie zdrenować oraz postawić 
mury budynku mieszkalnego i inwentarskiego. Prace polowe wykonywano sprzężajem 
najemnym. Niewiele doświadczeń umieszczono na gruntach zakładu, a większość  
w terenie (tab. 14). Kierownik zakładu T. Szpunar osobiście założył 13 doświadczeń  
w gospodarstwach chłopskich oraz w państwowych i prywatnych majątkach ziemskich 
(„…w mniejszej i większej własności…”) leżących na terenie powiatu łęczyckiego.7 

5 Protokół z posiedzenia Wydziału Powiatowego Sejmiku w Łęczycy z dnia 9 listopada 1921
 roku. Archiwum Państwowe w Łęczycy, teczka nr 1, księga protokółów Wydz. Pow. Tom I.

6 Pismo kierownika zakładu T. Szpunara do Wydziału Doświadczalno-Naukowego CTR  w Warszawie
 z kwietnia 1923 r. Archiwum Państwowe w Łęczycy, teczka nr 7.

7 Sprawozdanie z działalności Wydziału Doświadczalno-Naukowego CTR za rok 1923.
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W drugim roku istnienia zakładu dominowały prace inwestycyjne i organizacyjne. 
Dokończono budowę domu mieszkalnego i budynku inwentarskiego oraz prowadzo-
no budowę stodoły-spichrza. Uruchomiono również stację meteorologiczną II rzędu 
współpracującą z Państwowym Instytutem Meteorologicznym w Warszawie (obecnie 
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej), która rozpoczęła pracę od 1 sierpnia 
1924 roku.8 W tymże samym roku (lipiec) przejęto w dzierżawę 70 mórg (39,2 ha) łąk 
torfowych z państwowego majątku Błonie.

Praca zakładu była ukierunkowana w trzech zakresach obejmujących:
•	 Dział Doświadczeń Polowych
•	 Dział Doświadczeń Torfowych
•	 Dział Oświatowo-Rolniczy.

Zakład przez pewien okres używał pieczęci o treści: Sejmikowy Rolniczy Zakład 
Doświadczalny Pól Mineralnych i Torfowych w Błoniu pod Łęczycą.

W 1925 roku nastąpiło znaczne umocnienie zakładu, bowiem wybudowano chlew-
nię, założono gniazda trzody chlewnej rasy wielkiej angielskiej i owiec krajowych 
świniarek. Pomimo występujących trudności, zakład zaczyna wpływać na rolnictwo  
w rejonie swojego działania. Bezinteresownie wymieniano do siewu ziarno zbóż jarych 
i ozimych oraz ziemniaki. Oprócz tego publikowano artykuły i wyniki doświadczeń  
w czasopiśmie miejscowym „Rolnik Łęczycki” (wydawanym przez Okręgowe To-
warzystwo Rolnicze w Łęczycy), wygłaszano odczyty, a na polu doświadczalnym 
przyjmowano wycieczki rolników i uczniów szkół rolniczych. Kierownik zakładu 
brał udział w posiedzeniach Komisji Rolnej przy Wydziale Powiatowym Towarzystwa 
Rolniczego w Łęczycy i Wydziału Doświadczalno-Naukowego CTR w Warszawie oraz 
w pracach miejscowego Kółka Rolniczego, itp.

W kolejnym roku działalności wybudowano oborę z cegły, zakupiono krowy 
i różne narzędzia rolnicze. W 1927 roku przejęto zaś w dzierżawę 22 ha gruntów 
mineralnych z majątku państwowego Błonie i w całości zdrenowano. Zakład zaczął 
sprzedawać rolnikom do chowu cielęta i prosięta. Ponadto w tym samym roku zakład 
rozpoczął wydawanie sezonowych ulotek (wiosna, jesień), zawierających w krótkiej 
formie zalecenia agrotechniczne dla praktyki rolniczej (opracowane na podstawie 
własnych wyników badań), które następnie rozsyłano do rolników (fot. 2). Co bardziej 
światli rolnicy otrzymywali również roczne sprawozdania z działalności zakładu.  
W sprawozdaniach przedstawiono głównie wyniki doświadczeń (B: 4-13), zaś infor-
macje o efektach działalności produkcyjnej zakładu były na ogół marginalne. Z tego 
powodu w obecnym opracowaniu brak omówienia działalności produkcyjnej.

 8 Sprawozdanie z działalności Wydziału Doświadczalno-Naukowego CTR za rok 1924.
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Fot. 2. Ulotka (komunikat nr 5) z zaleceniami dla rolników opracowana w Zakładzie Doświadczalnym 
w Błoniu na sezon wiosenny 1929 r. 
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3. Działalność Zakładu w latach 1928-1938

W 1928 roku nastąpiło ustabilizowanie sytuacji formalno-prawnej zakładu; w kwiet-
niu Sejmik Powiatowy w Łęczycy uchwalił regulamin dla Zakładu Doświadczalnego, 
zwanego oficjalnie od tej pory Sejmikowym Ogniskiem Kultury Rolnej w Błoniu.9

Oto zasadnicze artykuły regulaminu:
„Art. I. Ognisko Kultury Rolnej w Błoniu prowadzone jest przez Łęczycki Powia-

towy Związek Komunalny na obszarze 100,8 ha wydzierżawionych przez 
Związek od Ministerstwa Rolnictwa.

Art.II. Celem Ogniska jest podniesienie poziomu kultury rolnej we wszystkich
 działach przez:

a) prowadzenie Zakładu Rolniczo-Doświadczalnego i dalszą jego rozbudowę 
w kierunku utworzenia działu torfowego i warzywniczo-ogrodniczego,

b) zorganizowanie hodowli roślin gospodarskich wszelkiego rodzaju, najwięcej
 odpowiadającym warunkom gleby w powiecie oraz hodowli drzew owocowych,

c) zorganizowanie reprodukcji szlachetnych i do warunków miejscowych 
przystosowanych odmian zbóż,

d) nadanie kierunku hodowli zwierzęcej i uszlachetnienie rasy w powiecie,
e) propagowanie wiedzy rolniczej w powiecie przez urządzanie odczytów, kursów, 

pogadanek popularnych, itp.
Art.III. Władzami Ogniska są: Kuratorium, Zarząd, Kierownik.
Art .IV. Kuratorium jest fachowym organem opiniodawczym i nadzorczym.
Art. V. Do kompetencji Kuratorium należy:

a) wskazanie konkretnych zadań i celów Ogniska,
b) ustalenie ich kolejności i
c) nadzór nad spełnianiem przez Ognisko swoich zadań.

Art. VI. W skład Kuratorium wchodzą:
a) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa,
b) dwóch przedstawicieli Powiatowych Społecznych Organizacji Rolniczych

 (Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, Związek Ziemian, Związek Kółek Rolniczych),
c) czterej przedstawiciele Sejmiku spośród mieszkańców powiatu łęczyckiego

wyróżniających się teoretyczną i praktyczną znajomością rolnictwa,
d) przewodniczący Sekcji Rolniczej Doświadczalno-Naukowej, jednej z tego

typu instytucji w Warszawie.
W razie powstania w powiecie szkół rolniczych, Kuratorium powiększa się  

o kierowników tych szkół. Kuratorium wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
i jego zastępcę.”

Regulamin składał się z 17 artykułów, w których określono samorządowy charakter 
placówki oraz sprecyzowano jego zadania, uwzględniając w szczególności potrzeby 
produkcyjne i oświatowe rolnictwa w powiecie łęczyckim. Ten status zakładu utrzymał 
się do II wojny światowej.

9 Protokół z posiedzenia Sejmiku Powiatowego w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 1928 roku. Archiwum 
Państwowe w Łęczycy, teczka nr 6.
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Do ważniejszych prac na gruntach zaliczyć należy zmeliorowanie w 1929 roku 
39,2 ha gleb torfowych rowami otwartymi i zainstalowanie pompy z silnikiem mającej 
na celu usuwanie wody w okresach jej nadmiaru. Powiększeniu uległ również zakres 
prac naukowo-badawczych, bowiem urządzono podręczną pracownię chemiczną  
i botaniczną. W związku ze stopniowym powiększaniem się obszaru zakładu (tab. 2), 
gleby sukcesywnie były doprowadzane do kultury i pełnej produktywności.

Zasięgiem swojego działania zakład obejmował ówczesne powiaty: brzeziński, 
łaski, łęczycki, łódzki, piotrkowski i radomszczański (B-8). Właściwie jednak szerzej 
interesował się rolnictwem powiatu łęczyckiego. Od 1936 roku do 1946 roku zakładowi 
podlegało administracyjnie całe sąsiednie gospodarstwo (majątek) Błonie, jako ferma 
produkcyjna, obejmująca 216 ha ziemi ornej i łąk oraz 90 ha torfowisk i nieużytków 
(B-12 i 17). Po przejęciu tego gospodarstwa w 1930 r. od dzierżawcy przez Sejmik 
Powiatowy, zwane było Sejmikową Fermą Rolną (B-7), a później Powiatową Fermą 
Rolną w Błoniu (B-9).

Na początku lat trzydziestych Zakład Doświadczalny w Błoniu nawiązał ściślejsze 
kontakty z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW) 
w Puławach. Pracownicy PINGW przeprowadzili m. innymi szczegółowe badania 
gleboznawcze pól (1932 rok), zakład zaś przeprowadzał dla Instytutu doświadczenia 
demonstracyjne. Zakład współpracował również z Towarzystwem Eksploatacji Soli 
Potasowych oraz z Państwową Fabryką Związków Azotowych w Chorzowie i Mości-
cach, przeprowadzając przez wiele lat w porozumieniu z tymi fabrykami doświadcze-
nia nawozowe. Natomiast doświadczenia odmianowe wykonywano w porozumieniu  
z Komisją Współpracy w Doświadczalnictwie, a inne w kontakcie ze Stacją Ochrony 
Roślin Łódzkiej Izby Rolniczej.

W związku z realizacją doświadczeń, zarówno na miejscu w zakładzie na wydzielo-
nym polu, jak i na terenie powiatu łęczyckiego, zwiększono zatrudnienie pracowników 
do prowadzenia tej działalności z wyraźnym przypisaniem im zakresu obowiązków (tab. 
10 i 14). Od 1929 roku doświadczenia w zakładzie były prowadzone na glebach mine-
ralnych i torfowych (tab. 14). Począwszy od roku 1925, w okresie międzywojennym 
przeprowadzano rocznie 80-100 doświadczeń (tab. 14), na ogół jednoczynnikowych. 
Doświadczenia obejmowały różne grupy roślin (tab. 17), najczęściej zboża i rośliny 
okopowe, a dotyczyły głównie oceny odmian, sposobów uprawy roli i nawożenia.

Doświadczenia prowadzone w zakładzie na wydzielonym polu miały przeważnie 
poletka o powierzchni 50 m2, w większości zakładane w 6 powtórzeniach. Wyniki 
doświadczeń opracowywano na ogół metodą bezpośrednią jako średnie arytmetyczne 
z powtórzeń. Wyrównanie stanu agrochemicznego pól dla doświadczeń nawozowych 
trwało 3-4 lata, a dla odmianowych od roku do 2 lat.

W omawianym okresie w ramach działalności oświatowo-rolniczej zakład wydawał 
co roku ulotki sezonowe w nakładzie kilku tys. egzemplarzy, zawierające w krótkiej 
formie zalecenia agrotechniczne dla rolników (fot. 3 i 4) oraz wydawał roczne sprawoz-
dania ze swojej działalności, przyjmował zbiorowe wycieczki na polu doświadczalnym, 
wymieniał co roku kwalifikowane ziarno zbóż do siewu i ziemniaki, sprzedawał rolni-
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kom zwierzęta do chowu (buhajki, jałówki). Oprócz tego pracownicy zakładu wygłaszali 
referaty i pogadanki na zebraniach Kółka Rolniczego i Przysposobienia Rolniczego, 
ogłaszali w czasopismach artykuły fachowe (np. na łamach „Ziemi Łęczyckiej”), 
udzielali rolnikom porad ustnie i pisemnie, przeprowadzali lustrację gospodarstw, itp. 
Kierownik zakładu T. Szpunar brał czynny udział w pracach wielu Komisji Sejmiku 
i Towarzystwa Rolniczego. W latach trzydziestych Zakład Doświadczalny w Błoniu 
był niewątpliwie jednym z najlepiej prowadzonych ośrodków doświadczalnictwa 
rolniczego w kraju (A-6).  

Na uwagę zasługuje fakt, że w 1930 r. zakład zwiedziła wycieczka uczestników 
(z 7 państw) Międzynarodowej Konferencji Agrarnej w Warszawie oraz wycieczka 
Naczelników Wydziałów Rolnictwa i Weterynarii z wszystkich województw na czele 
z dyrektorem Departamentu Ministerstwa Rolnictwa RP (B-6).

4. Lata okupacji (1939-1945)

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie rozwoju i ustabilizowanej 
pracy Zakładu Doświadczalnego w Błoniu pod Łęczycą. Okupanci niemieccy 
rozpoczęli swoje rządy od usunięcia administracji polskiej. W 1941 roku wysiedlono 
do Generalnej Guberni wieloletniego kierownika zakładu Tomasza Szpunara (A-6). 
Podczas okupacji działalność naukowo-badawcza została przerwana a gospodarstwo 
użytkowano wyłącznie jako produkcyjne. Administracja niemiecka prowadziła 
gospodarkę ekstensywną, czysto dochodową i nie podejmowała żadnych inwestycji. 
Przez całą okupację część załogi pracowała bez przerwy w zakładzie.

Po ucieczce Niemców w początkach 1945 roku władze polskie przejęły zakład  
w stanie zniszczonym; brak było inwentarza pociągowego, ponadto zniszczone 
względnie zabrane były narzędzia i wyposażenie wewnętrzne, jak meble, pomoce 
naukowe, itp. 

W marcu 1945 roku do zakładu wraca jego zasłużony organizator i kierownik mgr 
inż. T. Szpunar (A-6). Dzięki uporowi kierownika oraz całej załogi, już w 1945 roku 
wszystkie pola zostały uprawione i obsiane, dokonano naprawy narzędzi i sprzętu 
gospodarskiego oraz remontów budynków.
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Fot. 3.  Ulotka (komunikat nr 9) z zaleceniami dla rolników opracowana w Zakładzie Doświadczalnym 
w Błoniu na sezon wiosenny 1932 r. 
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Fot. 4. Ulotka (komunikat nr 19) z zaleceniami dla rolników opracowana w Zakładzie Doświadczalnym 
w Błoniu na sezon wiosenny 1938 r. 
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5. Działalność Zakładu po II wojnie światowej i w późniejszym okresie 
(1946-2012)

Natychmiast po wyzwoleniu zakład wznowił swoją działalność, a w 1946 roku podjął 
prace doświadczalne, pomimo zniszczenia pól doświadczalnych przez okupanta. Po 
wojnie, w 1946 roku, w ramach reformy rolnej, przyłączono do zakładu 60 ha ziemi 
ornej z majątku Błonie. Ogólny obszar wynosił zatem 235 ha, w tym 161 ha pól ornych 
i 64 torfowisk, natomiast pozostałe 10 ha stanowiły rowy, drogi i nieużytki (B-14). 

W okresie istnienia zakład kilkakrotnie zmieniał przynależność (tab. 7) oraz swoją 
nazwę (tab. 8). W 1946 roku zakład przejściowo należał do Łódzkiej Izby Rolniczej, 
natomiast w latach 1946-1948 zakład podlegał Wojewódzkiemu Zarządowi Związku 
Samopomocy Chłopskiej w Łodzi. Następnie w 1948 r. został przejęty przez Państwowy 
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW), a w 1951 r. przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który po PINGW przejął działające na terenie 
kraju zakłady doświadczalne (A-16). 

5.1. Działalność gospodarcza

W 1953 roku opuścił zakład długoletni, zasłużony jego kierownik i właściwy 
organizator mgr inż. Tomasz Szpunar, który kierował jego pracą przez lat trzydzieści  
(z przerwą okupacyjną jedynie). Był to człowiek zasłużony dla doświadczalnictwa rol-
niczego w Polsce (A-6). Kierownictwo zakładu objął wówczas inż. Tadeusz Michalski 
(tab. 9). W 1959 roku dyrektorem zakładu zostaje mgr inż. Tadeusz Ładziński, który 
pracował na tym stanowisku do roku 1974 włącznie. Następnie dyrektorem był dr inż. 
Eugeniusz Mieloch, a od 2007 roku jest Zbysław Wardziński.

RZD Błonie-Topola stara się utrzymywać swoje gospodarstwo produkcyjne na 
wysokim poziomie, aby uczynić je wzorowym ośrodkiem kultury rolnej (B-17).  
W 1951 roku z uwagi na brak mieszkań wybudowano 8-rodzinny dom mieszkalny dla 
pracowników, a w roku następnym wzniesiono murowaną chlewnię dla 200 sztuk trzody. 
Dążeniem zakładu było przejście z obory użytkowej na zarodową oraz przekształcenie 
chlewni w zarodowo-użytkową (B-17). Produkcja rolnicza nastawiona była głównie na 
uprawę roślin przemysłowych (oleistych i okopowych) oraz jak najbardziej racjonalne 
powiązanie produkcji roślinnej z produkcją zwierzęcą, ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawy jakościowego i ilościowego stanu pogłowia zwierząt. Struktura zasiewów 
była w zasadzie dostosowywana do warunków przyrodniczych, możliwości zbytu 
ziemiopłodów i potrzeb produkcji zwierzęcej. 

Mimo stosunkowo niewielkiego obszaru gospodarstwa, zakład w okresie powojennym 
produkował duże ilości materiału nasiennego, zwłaszcza zbóż, rozprowadzanych przez 
Gminne Spółdzielnie i częściowo dostarczane bezpośrednio rolnikom indywidualnym.

Warunki klimatyczno-glebowe pozwalały na prowadzenie przez zakład gospodarki 
nasiennej i produkcji towarowej kwalifikatów zbóż, rzepaku ozimego i grochu. Przez 
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pewien okres prowadzono nasiennictwo warzyw, zwłaszcza cebuli. Ten kierunek 
produkcji nasiennej nie rozwinął się szerzej m.in. z uwagi na występujące w rejonie 
Łęczycy niedobory siły roboczej, szczególnie robotników sezonowych. W latach 60. 
rozwijające się w powiecie łęczyckim kopalnictwo rud żelaza pochłaniało z okolicznych 
miejscowości siłę roboczą (A-25, B-18). Oprócz tego prowadzona przez rolników in-
dywidualnych na szeroką skalę uprawa warzyw i po części sadownictwo, pochłonęły 
ewentualne nadwyżki siły roboczej (B-19). W związku z zaistnieniem takiej sytuacji 
zakład zmuszony był zatrudniać do różnego rodzaju prac więźniów z Zakładu Karnego 
w Łęczycy. Ich praca, zwłaszcza na roli, była mało wydajna. Zatrudnianie więźniów 
trwało do 14 października 1974 roku, odkąd to zakład przestał korzystać z ich pracy 
(A-12). 

W zakresie produkcji zwierzęcej na przełomie lat 60. prowadzono walkę z gruźlicą 
i brucelozą występującą wśród pogłowia bydła. Zdrowotność zwierząt i produkcja 
mleka ulegały wówczas spadkowi. W niedługim okresie przypadki zachorowań bydła 
całkowicie zlikwidowano. Dołożono wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie 
osiągnąć poprawę jakości i ilości stanu pogłowia zwierząt. W czerwcu 1960 roku 
wprowadzono sztuczną inseminację bydła, natomiast w sierpniu 1966 r. obora rasy 
„ncb”(chów w cyklu zamkniętym) została uznana za zarodową. Podobnie od 1966 r. 
chlewnia z trzodą rasy „wbp” uzyskała status zarodowej. Oprócz poprawy pogłowia 
zwierząt następowała równocześnie poprawa wyposażenia w budynki inwentarskie. 
I tak wybudowano jałownik (1960 r.), cielętnik (1962), oborę i wychowalnię buhaj-
ków (1968). Zakład prowadził odchów i sprzedaż materiału hodowlanego, w bydle: 
buhajków i jałówek cielnych, natomiast w trzodzie chlewnej – loszek i knurków 
hodowlanych. Poza tym prowadzono sprzedaż buhajków rzeźnych na eksport. W latach 
1966-1969 uprawiano chmiel na powierzchni 2,2 ha.

W latach 70. działalność gospodarcza była ukierunkowana na maksymalną produkcję 
kwalifikowanego materiału siewnego, zwłaszcza pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, 
rzepaku ozimego i grochu. Oprócz tego uprawiano stosunkowo dużo buraków cuk-
rowych. Produkcja zwierzęca była prowadzona na bazie zarodowej obory i chlewni. 
Sprzedawano znaczne ilości loszek knurków hodowlanych oraz jałówek cielnych. 
Ponadto prowadzono ożywioną działalność inwestycyjną. Do użytku oddano szereg 
budynków mieszkalnych i gospodarskich. Do ważniejszych inwestycji należy zaliczyć 
tu budowę magazynu zbożowego 250 t (1971 r.), 8-rodzinnego bloku mieszkalnego 
dla pracowników (1975), 4-rodzinnego domu mieszkalnego (1976) oraz magazynu 
nawozów sztucznych 200 t (1977). Od 1974 roku zakład posiadał własną brygadę 
remontowo-budowlaną, która funkcjonowała do 1992 r. Kalendarium głównych in-
westycji przedstawionow tabeli 13.

Urynkowienie gospodarki w kraju spowodowało, że zakład w latach 90. zaczął 
dostosowywać się do nowej sytuacji. W związku z niekorzystnymi relacjami między 
kosztami produkcji (cenami środków produkcji) a cenami zbytu produktów rolnych 
nastąpiło obniżenie poziomu nawożenia mineralnego gruntów rolnych w zakładzie 
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(tab. 18) oraz ograniczanie a następnie likwidacja produkcji zwierzęcej. W pierwszej 
kolejności w 1999 roku zlikwidowano chów bydła, a później w 2003 roku – trzody 
chlewnej. W tej sytuacji nastąpiła zmiana profilu gospodarstwa wielostronnego  
z produkcją roślinną i zwierzęcą na jednostronnie roślinne (bezinwentarzowe). Ponadto 
dużej redukcji uległo zatrudnienie pracowników. Podobne zmiany w działalności 
produkcyjnej wystąpiły w innych zakładach doświadczalnych IUNG (A-28 i 39). Należy 
dodać, że w 2001 roku zakończono działalność w zakresie wykonawstwa ścisłych 
doświadczeń polowych z powodu braku zleceń od Instytutu (tab. 16).

W okresie dostosowywania zakładu do zmiennej sytuacji rynkowej, w latach 1989-
2008 podejmowano działania mające na celu poprawę opłacalności produkcji rolni-
czej. W związku z ograniczaniem produkcji zwierzęcej i redukcją zakresu działalności 
doświadczalnej podjęto produkcję owoców i warzyw. Prowadzono uprawy drzew (śliwa, 
wiśnia, czereśnia) i krzewów owocowych (porzeczka czarna, malina) oraz produkcję 
truskawek. W latach 1991-1998 areał tych upraw wynosił od 10 do 14 ha. Ponadto 
uprawiano cebulę konsumpcyjną. Ostatecznie z tego rodzaju upraw zrezygnowano  
w 2008 roku.

Dla zobrazowania poziomu gospodarowania podaje się niektóre wskaźniki produk-
cyjne osiągnięte w RZD Błonie-Topola w zakresie produkcji roślinnej (tab. 18 i 19). 
W ostatnich latach plony głównych roślin ustabilizowały się na wysokim poziomie  
i wykazują niewielkie wahania, spowodowane w zasadzie nie zawsze korzystnym  
przebiegiem warunków pogodowych (tab. 18). Badania przeprowadzone w warunkach 
doświadczeń polowych i na plantacjach produkcyjnych w Błoniu-Topoli wykazały, że 
przy podobnej agrotechnice i zbliżonej w zakresie nawożenia i ochrony roślin, techno-
logii produkcji, plony roślin są porównywalne (A-13).

Następstwa zmian w organizacji zakładu w okresie urynkowienia gospodarki przed-
stawiono w tabeli 20. W warunkach gospodarowania bez obornika dochodzi do ujem-
nych sald fosforu, potasu i glebowej substancji organicznej. Zatem ważnym zadaniem 
jest dbałość o utrzymywanie żyzności gleby i zapobieganie jej degradacji poprzez 
przyorywanie plonów ubocznych (słomy, liści buraków) i poplonów ścierniskowych  
w celach nawozowych. Takie działanie doprowadziło do poprawy wskaźników żyzności 
gleby w 2012 r. w zakresie bilansów azotu, potasu i substancji organicznej (tab. 20). 

 Aktualnie w strukturze zasiewów zakładu dominują zboża (głównie pszenica 
ozima), które zajmują 60% powierzchni gruntów ornych, a jej dopełnieniem jest 34% 
udział buraka cukrowego. Relatywnie duży udział w zasiewach buraka, w porównaniu  
z przyrodniczo uzasadnionym, wynika z możliwości jego kontraktacji i zbytu do 
cukrowni Dobrzelin. W okresie gospodarki bezobornikowej na około 50% powierzchni 
gruntów ornych przyoruje się słomę i 35% areału obsiewa międzyplonem ścierniskowym 
(gorczyca biała) na przyoranie (A-8). W celu poprawy struktury gatunkowej zasiewów 
podjęto decyzję o uprawie kukurydzy na ziarno.
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5.2. Działalność doświadczalna

W latach 1923-1952 w gestii kierownika zakładu mgr inż. Tomasza Szpunara było 
również kierowanie pracami doświadczalnymi. W następnym okresie działalnością 
doświadczalną kierowali z-cy dyrektora ds. naukowych lub kierownicy wyodrębnionego 
organizacyjne działu naukowego (tab. 9).

Działalność zakładu była prowadzona w dwóch działach: naukowym i produkcyjnym 
(gospodarczym). Wykonywanie prac naukowo-badawczych odbywało się (i nadal 
odbywa) na podstawie umowy-zlecenia przekazywanego dla zakładu przez Dyrekcję 
Instytutu. Działalność zakładu w zakresie doświadczalnictwa podporządkowana jest 
programowi i tematyce badań poszczególnych zakładów naukowych IUNG w Puławach. 

Po wojnie, w 1946 roku zakład podjął pace doświadczalne, ale tylko na własnym 
terenie, początkowo w małym, a od 1948 roku w pełniejszym zakresie (tab. 15). Należy 
zauważyć, że doświadczenia polowe wykonywane po II wojnie światowej były bardziej 
złożone (najczęściej 2 i 3-czynnikowe) i pracochłonne od realizowanych w okresie 
międzywojennym.

W latach 1948-1989 wykonywano rocznie 20 do 46 doświadczeń polowych, 
zajmujących powierzchnię od 10 do 24 ha (tab. 15 i 16). Natomiast począwszy od 
1990 roku działalność doświadczalna zakładu stopniowo wygasała, głównie na skutek 
ograniczania zleceń i finansowania ich wykonawstwa przez Instytut.

Tematyka doświadczeń wykonywanych w pierwszym okresie po wojnie uległa 
znacznemu poszerzeniu w porównaniu z realizowaną w okresie międzywojennym (tab. 
17). Wzbogacono jej zakres szczególnie o uprawę roślin oleistych i warzyw, zwal-
czanie chwastów, uprawę roślin na glebach torfowych, gospodarkę płodozmianową 
i na trwałych użytkach zielonych. Pojawiła się duża różnorodność gatunków roślin 
doświadczalnych, szczególnie bogata w grupie roślin oleistych. 

W następnym okresie, obejmującym lata 1979-2001, wystąpiły znaczne zmiany w te-
matyce doświadczeń. Zaprzestano badań nad agrotechniką ziemniaka i warzyw, uprawą 
roślin na glebach torfowych i gospodarką na użytkach zielonych. Nowym elementem były 
badania z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji roślinnej, związane z działalnością 
produkcyjną zakładu, które są nadal kontynuowane. Ponadto zdecydowanie ograniczono 
liczbę badanych gatunków roślin oleistych (tab. 17). 

W okresie pełni wykonawstwa doświadczeń zatrudnienie w dziale naukowym 
wynosiło nawet kilkanaście osób (pracownicy inżynieryjno-techniczni (tab. 11) i robot-
nicy). W doświadczalnictwie polowym dużo prac wykonuje się ręcznie przy użyciu 
prostych narzędzi (głównie prace przygotowawcze przed założeniem doświadczeń  
i pielęgnacyjne), więc występowały okresy ze znacznym niedoborem siły roboczej. Brak 
odpowiedniej liczby pracowników sezonowych powodował częste spiętrzenia prac,  
szczególnie przy zbiorze doświadczeń z roślinami pastewnymi i okopowymi. Trudności 
te były przezwyciężane poprzez organizowanie w zakładzie praktyk zawodowych  
i zajęć praktycznych dla uczniów szkół rolniczych. Zakład współpracował w tym zakresie  
z Zasadniczymi Szkołami Rolniczymi w Łęczycy i w Chorkach oraz Zespołem Szkół 
Rolniczych w Mieczysławowie.
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W latach 70. nastąpiła poprawa wyposażenia działu naukowego w specjalistyczny 
sprzęt do prac doświadczalnych. W 1974 roku zakupiono kombajnik do zbioru zbóż  
i innych roślin uprawianych na nasiona, a następnie kosiarkę samobieżną do zbioru 
roślin pastewnych uprawianych na zielonkę, suszarki do próbek roślinnych, elektro-
niczny licznik nasion i wilgotnościomierz nasion. Podstawowe prace agrotechniczne 
wykonywano ciągnikami i maszynami (pługi, brony, opryskiwacz) znajdującymi się na 
wyposażeniu działu gospodarczego. Siew nasion wykonywano siewnikiem konnym. 

Zakład Doświadczalny w Błoniu-Topoli wniósł swój największy wkład  
w rozwiązywanie problemów z zakresu agrotechniki roślin oleistych (szczególnie 
rzepaku ozimego), zbóż i roślin pastewnych, technologii nawożenia mineralnego  
i gospodarki płodozmianowej. Należy odnotować wyróżnienie z 1977 roku, jakim 
była zespołowa nagroda I stopnia Ministra  Rolnictwa za opracowanie bezwysadkowej 
metody produkcji nasion i uprawy nowej odmiany kapusty pastewnej „Puławska 
Zielona” z siewu wprost do gruntu. W składzie nagrodzonego zespołu był mgr inż. 
Tadeusz Ładziński (w okresie badań dyrektor RZD Błonie-Topola). 

Oprócz ścisłych doświadczeń polowych w RZD Błonie-Topola prowadzono również 
badania w warunkach produkcyjnych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
nakładów pracy i wykorzystania maszyn rolniczych. Wyniki tych badań stały się 
podstawą dość licznych publikacji naukowych (A: 1-5, 7-11, 13-15, 24).

Aktualnie zakład prowadzi badania organizacyjno-ekonomiczne, które obejmują 
wszystkie pola uprawne i technologie produkcji roślinnej. 

Wyniki zakończonych doświadczeń były opracowywane i dokumentowane  
w sprawozdaniach z działalności zakładu zarówno w okresie międzywojennym, jak 
i po wojnie. W latach 1946-1949 wydawano roczne sprawozdania z działalności 
zakładu (B: 14-16, fot. 5), w których przedstawiano głównie wyniki doświadczeń.  
W następnym okresie sprawozdania wydawano co kilka lat (B: 17-22), ale brak jest 
takiej dokumentacji z 5-lecia 1954-1958 i okresu po 1981 roku. Należy dodać, że 
badanie nie jest kompletne, dopóki nie zostało ujęte w postaci sprawozdania, w miarę 
możliwości opublikowanego.

Obok agrotechniki, ważnym czynnikiem oddziałującym na plonowanie roślin jest 
przebieg pogody. Pełna interpretacja wyników doświadczeń polowych jest możliwa 
po uwzględnieniu danych meteorologicznych. Zakład Doświadczalny Błonie-Topola 
posiadał stację meteorologiczną II rzędu, która była czynna w latach 1924-1989. W lipcu 
1989 roku przeprowadzono w niej ostatnie obserwacje meteorologiczne. Długoletnim 
obserwatorem w tej stacji (w okresie powojennym) był Stanisław Rajzer, pracownik 
działu naukowego.
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Fot. 5. Strona tytułowa rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Doświadczalnego w Błoniu 
za rok 1949. 
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5.3. Działalność upowszechnieniowa

Upowszechnianie jest etapem przekazywania wyników badań w różnej formie 
zarówno do pracowników nauki, studentów i uczniów oraz doradców w celu wzbo-
gacania wiedzy, jak i do producentów rolnych w celu zastosowania w praktyce. Ten 
rodzaj działalności zakładu doświadczalnego, obok prowadzenia produkcji rolnej  
i prac doświadczalnych, można również realizować poprzez przykłady nowych metod 
i technologii produkcji oraz innych elementów o charakterze innowacyjnym, a także 
dobrych praktyk rolniczych.

Główną formą upowszechniania wyników badań (doświadczeń polowych) zakładu 
było wydawanie dwa razy w roku (wiosna, jesień) ulotek (komunikatów) z zaleceniami 
agrotechnicznymi dla rolników. Opracowywanie i wydawanie ulotek rozpoczęto przed 
wojną w 1927 roku (B-3) a zakończono w 1952 roku (B-17). W sierpniu 1946 roku 
wydano pierwszą po wojnie ulotkę z zaleceniami agrotechnicznymi, jako komunikat 
nr 20 (fot. 6), w którym czytamy:

„Po siedmioletniej przerwie i koszmarnych przeżyciach okupacji ostatniej wojny 
wznawiamy wydawanie ulotek sezonowych dla praktycznego rolnictwa naszego rejonu, 
a mające na celu przypomnienie rolnikom o najważniejszych staraniach i zabiegach 
odnośnie mechanicznej uprawy gleby, nawożenia, doboru odmian, czasu, gęstości 
siewu itp.

Należy przypuszczać, iż wobec przebudowy ustroju rolnego i przejścia ziemi do 
zespołów rolniczych nie zawsze należycie fachowo przygotowanych lub też niedostatecz-
nie orientujących się w miejscowych warunkach, tego rodzaju wskazówki winny służyć 
radą i pomocą w wątpliwych przypadkach. Niezależnie od tego Zakład nasz udziela 
porad bezinteresownie wszystkim bezpośrednio, tj. ustnie, telefonicznie lub listownie. 
Niniejsze rady i wskazówki są oparte na wieloletnich wynikach prac Zakładu i mogą 
być z powodzeniem stosowane w warunkach klimatycznych i glebowych podobnych 
jakie posiada Błonie”.

Ważną formą upowszechniania było również przekazywanie wyników doświadczeń 
i zaleceń poprzez „żywe słowo”. Pracownicy zakładu brali udział w upowszechnianiu 
wiedzy rolniczej. Przez szereg lat prowadzone były wykłady i prelekcje w ramach TWP, 
wykłady w Szkole Przysposobienia Rolniczego i Spółdzielni Ogrodniczej „Bzura”  
w Łęczycy. Najpopularniejszym prelegentem w powiecie łęczyckim był niewątpliwie 
mgr inż. Piotr Pieniążek, długoletni pracownik zakładu (działu naukowego) i dzia-
łacz społeczny (A-6). Przeprowadzano szkolenia dla agronomów, służby rolnej, 
pracowników PZKR, plantatorów roślin okopowych i oleistych, wygłaszano poga-
danki rolnicze w ramach programu „Agrominimum”, organizowano konkursy orek. 
Pod pojęciem agrominimum rozumiano zespół takich zabiegów agrotechnicznych 
i zootechnicznych, których zastosowanie we wszystkich gospodarstwach zapewnia 
jak najbardziej racjonalne wykorzystanie pomocy państwa i pozwala na znaczne 
podwyższenie produkcji (A-20).
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Fot.  6.  Ulotka (komunikat nr 20) z zaleceniami dla rolników opracowana w Zakładzie Doświadczalnym 
w Błoniu na sezon jesienny 1946 r. 
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Ponadto pracownicy zakładu brali udział w zimowych szkoleniach rolników  
z rejonu gminy Łęczyca. Udzielali również wielu konsultacji rolnikom indywidualnym 
zgłaszającym się bezpośrednio do zakładu lub nawet telefonicznie. Często w zakładzie, 
zwłaszcza na doświadczeniach, przyjmowane były wycieczki rolników, młodzieży  
szkolnej, pracowników instytucji rolniczych i innych osób zainteresowanych produkcją 
rolniczą. Uczniowie średnich szkół  biorący udział w olimpiadach biologicznych, jak 
również uczniowie klas maturalnych szkół rolniczych korzystali często z konsultacji 
udzielanych im przez pracowników działu naukowego.

Ponadto mając na względzie podnoszenie poziomu rolnictwa w rejonie swojego 
działania, zakład sprzedawał rolnikom loszki i knurki hodowlane oraz cielne jałówki 
zarodowe. Ta forma działalności służyła szerzeniu postępu hodowlanego w gospo-
darstwach indywidualnych. 

Zakład aktualnie funkcjonuje jako bezinwentarzowe gospodarstwo o roślinnym 
profilu produkcji. Obok zbóż (głównie pszenicy ozimej), zajmujących 60-66% po-
wierzchni gruntów ornych, na areale około 50-55 ha uprawia się buraka cukrowego. 
RZD Błonie-Topola nie tylko osiąga duże plony buraka (tab. 18), ale też upowszech-
nia technologię jego produkcji. W zakładzie na plantacji wdrożeniowej odbywają 
się pokazy nowych odmian buraka, w których udział biorą plantatorzy tej rośliny  
i członkowie Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego z Leśmierza, Dobrzelina  
i Ostrowa. W pokazie zorganizowanym w 2011 roku byli również przedstawiciele  
Krajowej Spółki Cukrowej S. A., członek Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka 
Cukrowego i wójt gminy Łęczyca (A: 18 i 19). Podczas tych spotkań dyrektor zakładu 
Zbysław Wardziński zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami technologii 
produkcji buraka cukrowego. Powyższe działania świadczą, że Rolniczy Zakład 
Doświadczalny w Błoniu-Topoli nie tylko prowadzi produkcję roślinną na wysokim 
poziomie, ale też angażuje się w upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych.

6. Zakończenie

Posiadając dobrą załogę i fachowe kierownictwo Rolniczy Zakład Doświadczalny  
w Błoniu-Topoli przez szereg lat osiągał wysokie wyniki produkcyjne plasując się 
pod tym względem w czołówce zakładów doświadczalnych IUNG (A-6). O pozycji 
i osiągnięciach zakładu świadczą różnego rodzaju wyróżnienia. I tak w ramach 
współzawodnictwa pracy między zakładami doświadczalnymi IUNG, Zakład 
Doświadczalny Błonie-Topola 8-krotnie zajmował I lokatę, za którą otrzymywał pro-
porzec przechodni Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego 
Pracowników Rolnych PRL, przy czym dwa proporce zdobył na własność. W 1967 
roku powstały w zakładzie trzy Brygady Pracy Socjalistycznej, a potem cała załoga 
stanęła do współzawodnictwa o tytuł Zakładu Pracy Socjalistycznej. Tytuł ten został 
nadany zakładowi uchwałą Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników 
Rolnych PRL i decyzją Ministra Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1968 roku. Ponadto za 
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zasługi dla rozwoju Łęczycy i powiatu, decyzją Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Łęczycy z dnia 22 lipca 1974 r. zakład wyróżniony został wpisem do Księgi 
Zasłużonych dla Powiatu Łęczyckiego. Wówczas do księgi zasłużonych zostały także 
wpisane inne dwa zakłady, a mianowicie: Łęczyckie Zakłady Górnicze i Ozorkowskie 
Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Łęczycy (A-12). Następnie rok 1977 przyniósł 
zakładowi kolejne wyróżnienie. Otóż w krajowym współzawodnictwie pracy za naj-
lepsze wyniki w roku gospodarczym 1976/77, Zakład Doświadczalny Błonie-Topola 
zajął III miejsce w grupie zakładów doświadczalnych instytutów rolniczych w Polsce.
Odnotować należy również fakt, że w roku 55-lecia swojej działalności zakład wizy-
towany był w dniu 23 maja 1978 r. przez wicepremiera Józefa Tejchmę i wojewodę 
płockiego Karola Gawłowskiego (A-12).

Niewątpliwie tak dobrze gospodarujący zakład korzystnie wpływa na rolnictwo w re-
jonie swojego działania. Autorzy opracowania „Pół wieku w służbie postępu rolniczego” 
(A-6) piszą, że Zakład Doświadczalny Błonie-Topola „…miał i ma szczęście do ludzi 
pracowitych i fachowo dobrze przygotowanych”. Należy dodać, że kadra kierownicza 
zakładu dążyła do podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji zawodowych poprzez 
uzupełnianie wykształcenia wyższego i uzyskiwanie stopnia naukowego (A: 11, 21, 22). 
Dla trwałego rozwoju i pozycji zakładu znaczenie miała również mała zmienność osób 
na stanowiskach kierowniczych (tab. 9). Dyrektorzy (kierownicy) zakładu pełnili swoją 
funkcję przez okres od 5 do 31 lat (tab. 9). Kierownictwo zakładu obecnie działające 
w specyficznych warunkach gospodarstwa bezinwentarzowego, ukierunkowanego na 
produkcję roślinną, może mieć satysfakcję zarówno z osiąganych wyników (tab. 18  
i 19), jak i upowszechniania postępu rolniczego w rejonie swojego działania. 
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Tabela 1.  Położenie i właściwości środowiska glebowo-przyrodniczego RZD Błonie-Topola

Wyszczególnienie Położenie i właściwości
Położenie geograficzne
Region
Subregion
Wyniesienie n.p.m. (m)
Rzeźba terenu
Opady (mm)
Temperatura powietrza (°C) 
Geomorfologia
Budowa geologiczna 

N:52°04´; E:19°10´
Nizina Południowo-Mazowiecka
Równina Kutnowska
102,5-115,0
płaska
515 (1891-1930), 527 (1950-2010)*
7,8° (1891-1930), 7,7°C (1950-2010)*
staroglacjalna morena płaska, pradolina
gliny zwałowe, piaski fluwioglacjalne

*Opracowanie własne.
Źródło: Truszkowska i in. 1967 (A-27)

Tabela 2. Powierzchnia ogólna i użytków rolnych RZD Błonie-Topola w latach 1923-2013

Lata
Powierzchnia (ha)

ogółem grunty orne trwałe użytki zielone
1923
1924
1927
1934
1946
1953
1977
2013

 39,2
 78,4
100,4
175,0
235,0
241,5
247,3
241,0

  39,2
  39,2
  61,2
100,0
161,0
160,2
158,6
158,0

-
39,2
39,2
65,0
65,0
59,9
63,7
62,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:1-22) i dokumentacji RZD Błonie-Topola.

Tabela 3. Użytkowanie gruntów RZD Błonie-Topola (stan na 01.02.2013)

Wyszczególnienie
Powierzchnia

ha %
1. Użytki rolne, w tym:
– grunty orne
– łąki trwałe

2. Grunty nie użytkowane rolniczo, w tym:
– grunty pod zabudową
– drogi i rowy
– las
– park
– inne grunty i nieużytki

3. Powierzchnia gospodarstwa (1+2)

220,75
158,03
  62,72
  20,22
    5,65
    6,63
    1,58
    1,86
    4,50
240,97

  91,6
  65,6
  26,0
    8,4    
    2,3
    2,8
    0,6
    0,8
    1,9
100,0

Źródło: dokumentacja RZD Błonie-Topola.

Aneks

Tabele
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Tabela 4.   Jakość użytków rolnych RZD Błonie-Topola

Klasy bonitacyjne gleb
Grunty orne Łąki trwałe

ha % ha %
I 
II 
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI

  0,38
64,21
80,07

-
  3,87
  5,90

-
  3,10
  0,50

-

  0,2
40,6
50,7

-
  2,5
  3,7

-
  2,0
  0,3

-

-
-
-

61,88
-
-

  0,84
-
-
-

-
-
-

98,7
-
-

  1,3
-
-
-

Razem 158,03 100,0 62,72 100,0

Źródło: dokumentacja RZD Błonie-Topola.

Tabela 5. Typy gleb występujące w RZD Błonie-Topola

Typy gleb
Powierzchnia

ha %
Gleby bielicowe wytworzone z: 
- piasku gliniastego 
- gliny lekkiej

Czarne ziemie:
- lekkie
- średnie

Gleby błotne (bagienne)

    5,0
133,5

    1,0
  35,0
  67,0

  2,1
55,3

  0,4
14,5
27,7

Razem 241,5 100

Źródło: Ładziński i Dziekan, 1957 (B-17), Ślusarczyk, 1963 (A-26 ).
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Tabela 6. Charakterystyka gleb RZD Błonie-Topola

Wyszczególnienie
Powierzchnia

ha %
1. Utwory macierzyste gleb:

- utwory deluwialne
- utwory zwałowe
- pyły wodnego pochodzenia
- utwory nieokreślonej genezy
- utwory organogeniczne

  
18
144
    2
    3
  68

 
 8
61
  1
  1
29

2. Typy gleb:
     - czarne ziemie
     - gleby brunatne
     - gleby pseudobielicowe
     - gleby bagienne

47
92
28
68

20
39
12
29

3.Gatunki gleb:
     - gleby lekkie i średnie
     - piaski gliniaste na glinach od 50 cm
     - piaski gliniaste na glinach od 100 cm
     - piaski słabogliniaste i luźne
     - utwory bagienne

    2
141
    3
  20
  69

  1
60
  1
  9
29

Razem 235 100

Źródło: Truszkowska i in. (1967 (A- 27).

Tabela 7. Przynależność Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Błonie-Topola w latach 1923-2013

Okres (od-do) Jednostka nadzorująca
1923 – 1939
10.02.1946 – 16.12.1946
16.12.1946 – 17.02.1948
17.02.1948 – 31.12.1950*

1951 – nadal

Sejmik Powiatowy w Łęczycy
Łódzka Izba Rolnicza 
Wojewódzki Zarząd Związku Samopomocy Chłopskiej w Łodzi
Oddział Mazowiecki Państwowego Instytutu Naukowego 
Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) 
w Puławach** 

* Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20.12.1950 r. RZD Błonie przekazano
z PINGW do IUNG,

** Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.05.2005 r. IUNG uzyskał status państwowego instytutu
 badawczego (IUNG – PIB).

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:1-17) i dokumentacji sprawozdawczej IUNG 
– PIB w Puławach.
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Tabela 8. Ewolucja nazwy własnej Zakładu Doświadczalnego w Błoniu-Topoli

Lp. Nazwa Zakładu
Przybliżony okres 
używania nazwy 

(lata)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Rolnicza Stacja Doświadczalna w Błoniu
Sejmikowy Rolniczy Zakład Doświadczalny Pól Mineralnych
i Torfowych w Błoniu
Zakład Doświadczalny Rolniczy w Błoniu
Sejmikowy Zakład Doświadczalno-Rolniczy w Błoniu pod Łęczycą
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Błoniu
Roślinny Zakład Doświadczalny Topola-Błonie
Zakład Doświadczalny Topola-Błonie
Zakład Doświadczalny Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Błonie-Topola
Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola*

1923

1924-1926
1927-1929
1929-1931
1932-1939
1946-1949
1950-1972
1973-1998

1999 – nadal

*aktualna pełna nazwa brzmi: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy  
Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola, 99-100 Łęczyca,  
tel./fax 24 722-31-01      
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:1-22) i dokumentacji  IUNG w Puławach.
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Tabela 9. Skład osobowy kierownictwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu-Topoli 
w latach 1923-2013

Funkcja Osoby (okres pełnienia funkcji)

Dyrektor zakładu1

mgr inż. Tomasz Szpunar (1923-1952),
inż. Tadeusz Michalski (1953-1958),
mgr inż. Tadeusz Ładziński (1959-1974),
dr inż. Eugeniusz Mieloch (1974-2006),
Zbysław Wardziński (2007 – nadal)

Z-ca dyrektora ds.naukowych1/2
mgr inż. Tadeusz Ładziński (1953-1958, 1974-1976),
mgr inż. Józef Szulc (1962-1974),
dr inż. Adam Harasim (1979-1986) 

Kierownik działu naukowego

mgr inż. Franciszek Gajek (1959-1962),
mgr inż. Piotr Pieniążek (1974-1976)3,
mgr inż. Adam Harasim (1976-1978),
inż. Elżbieta Mieloch (1986-1996)

Kierownik gospodarstwa

inż. Michał Walicki (1951-1952)4,
Józef Jach (1963-1970)
Antoni Kuczak (1971-1975)
Tadeusz Dolat (1976-1988)

Zootechnik
mgr inż. Mieczysław Rykała (1968-1971),
Stanisław Jagóra ( 1975-1977),
mgr inż. Antoni Kupisz (1977-1993)

Główny księgowy
Tadeusz Góra (1954-1976),
Halina Lewandowska (1976-2009, 2010-20115),
mgr inż. Ilona Misiak (2009 – nadal)

1 – w latach 1923-1959 funkcja kierownika zakładu lub zastępcy kierownika zakładu,
2 – kierujący działem naukowym,
3 – po. kierownika działu naukowego,
4 – z-ca kierownika zakładu ds. administracyjnych,
5 – po. głównego księgowego.    

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji sprawozdawczej.
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Tabela 10. Kadra prowadząca działalność doświadczalną w latach 1924 – 1937

Stanowisko Dane osobowe Okres
zatrudnienia*** 

Asystent inż. Julian Diffenbach
Roman Jasiński

1924-1928
1927

Asystent meteorolog Stanisław Stankiewicz 1926

Asystent torfiarz i chemik inż. Tomasz Jarnuszkiewicz 1929-1937

Asystent rolnik inż. Daniel Serediuk 1929

Asystent dośw. zbiorowych*
inż. Józef Kordydyk
Józef Garncarz
Franciszek Kusior

1929
1930-1937
1935-1937

Asystent dośw. polowych** inż. Zenon Iwanicki
inż. Józef Błędzki

1930-1937
1937

Pomocnik techniczny Edward Lewandowski 1927-1937

*doświadczenia wykonywane na terenie powiatu łęczyckiego,
**doświadczenia wykonywane na stałym polu w RZD Błonie,
***brak danych o zatrudnieniu w latach 1938 i 1939.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:1-13).
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Tabela 11. Kadra prowadząca działalność doświadczalną w latach 1946 – 2001**

Stanowisko Dane osobowe Okres zatrudnienia 
Starszy asystent
Starszy technik 
Główny specjalista*
Z-ca dyrektora ds.naukowych*
Starszy asystent

Z-ca dyrektora ds.naukowych*
Asystent
Starszy specjalista
Z-ca dyrektora ds.naukowych*
Starszy specjalista

Główny specjalista*

mgr inż. Maria Wierszyłłowska
Stanisław Rajzer
mgr inż. Piotr Pieniążek
mgr inż. Tadeusz Ładziński
mgr Bolesław Dziekan
mgr inż. Franciszek Gajek
inż. Zofia Gajek
mgr inż. Józef Szulc
mgr Włodzimierz Szmidt
mgr inż. Tadeusz Radziszewski
dr inż. Adam Harasim
mgr inż. Józefa Harasim
mgr inż. Mieczysław Rykała
inż. Elżbieta Mieloch

1946-1952
1950-1980
1952-1976

1953-1958 i 1974-1976
1954-1959
1959-1962 
1959-1962
1961-1974
1964-1971
1971-1990
1973-1986
1974-1986
1976-1983
1975-2001

*ostatnio zajmowanie stanowisko,
**ponadto w okresie powojennym na stanowisku asystenta lub  młodszego asystenta pracowali:  
Witold Konarzewski (1946-1948), Lechosław Malicki (1949-1950) i Karol Meissner (1951-1952), zaś  
w późniejszym okresie jako specjaliści i młodsi specjaliści-technicy: Apolonia Pawłowska (z d. Kapusta; 
1957-1961 i 1975-1988), Maria Rykała (1968-1992), Krystyna Jagóra (1971-1977), Stanisław Jagóra 
(1971-1975), Wanda Pacholczyk (1971-2000), Henryka Kuczak (1975-1981), Jolanta Dolat (1976-1988), 
Adrianna Pelc (z d. Wasiak; 1977-1999), Joanna Pijewska (z d. Andrzejczak; 1977-1982), Karol Zieliński 
(1980-1996), Teresa Nowakowska (1981-1983), Ewa Pilarska (1981-1982) i Ewa Kamińska (1987-1992).        

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:14-22) i dokumentów RZD Błonie-Topola.

Tabela 12. Finansowanie RZD Błonie w początkowym okresie działalności

Lata

Wpływy

Wydatki Saldozasiłki Ministerstwa 
Rolnictwa 

(1)

środki miejscowe i własne
ogółem
(1+2)razem

(2)
w tym zasiłki Sejmiku 

Łęczyckiego
1923*
1924
1926
1927

222 746 840
  7 825,79
15 780,16
41 397,00

2 088 590 142
62 182,29
52 108,41
56 839,08

1 730 334 142
 56 791,36
32 503,79

bd**

2 311 336 982
70 008,08
67 888,57
98 236,08

2143 354 525
77 384,79
74 516,23
96 566,43

167 982 457
-7 376,71
-6 627,66
  1 669,65

*w 1923 r. finanse w mkp. (markach polskich), zaś w następnych latach w zł,
**brak danych

Źródło: sprawozdania (B:1-3).
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Źródło: dokumentacja RZD Błonie-Topola. 

Tabela 13. Kalendarium inwestycji w RZD Błonie-Topola

Rok Nazwa inwestycji Cechy Uwagi

1924

1924

1924
1924
1926 

1927
1927

1929
1932
1937
1939
1948
1951
1952

1953
1960

1964
1964
1967
1968
1968
1968
1971
1975
1976

1977

1979
1987
1992

dom mieszkalny (nr 1)
(tzw. pałac)
budynek inwentarski

drenaż gruntów ornych
stodoła – spichrz
obora

drenaż gruntów ornych
warsztaty

melioracje łąk
drenaż gruntów ornych
drenaż gruntów ornych
dom mieszkalny (nr 2)
stodoła
dom mieszkalny (nr 3)
chlewnia

dom mieszkalny (nr 4)
jałownik

budynek biurowy
stodoła doświadczalna
dom mieszkalny (nr 5)
obora
suszarnia chmielu 
stacja paliw
magazyn zbożowy
dom mieszkalny (nr 6)
dom mieszkalny (nr 7)

magazyn nawozów 
sztucznych
chlewnia
cielętnik
dom mieszkalny

20 m x 11 m

23 m x 7 m

zamknięty – 39,2 ha
42 m x 11 m

30 m x 12 m (z cegły)

zamknięty – 22,0 ha
34,6 m x 8,2 m

rowy otwarte – 39,2 ha
zamknięty – 25,0 ha
zamknięty – 74,8 ha

8-rodzinny
56 m x 12 m
8-rodzinny

200 stanowisk

10-rodzinny
80 stanowisk

19 m x 9,6 m
922 m2 

4-rodzinny
84 stanowiska

z cegły
3 zbiorniki, pojemność 15 m3

pojemność 250 t, 699 m2

8-rodzinny
4-rodzinny

pojemność 200 t

350 stanowisk
504 m2

10-rodzinny

aneks, fot. 1

przebudowany na warsztaty  
w 1972 r., aneks, fot. 9
renowacja w 1988 r. 
zlikwidowana w 2000 r.
modernizacja z głębokiej na płytką 
w 1958 r., aneks, fot. 11
renowacja w 1988 r.
modernizacja w 1948 r., 
przebudowane na garaże w 1970 r., 
aneks, fot. 10

renowacja w 1988 r.
renowacja w 1988 r.
aneks, fot. 2
modernizacja w 2006 r., aneks, fot. 15
aneks, fot. 3
modernizacja w 1969 r.,  
zlikwidowana w 2007 r.
aneks, fot. 4
remont w 1968 r., zlikwidowany  
w 2011 r.
aneks, fot. 8
aneks, fot. 16
aneks, fot. 5
aneks, fot. 12
zlikwidowana w 1982 r.
aneks, fot. 20
aneks, fot. 17
aneks, fot. 6
dobudowany do domu 
4-rodzinnego nr 5 z 1967 r., aneks, 
fot. 5
aneks, fot. 18

aneks, fot. 13
aneks, fot. 14
sprzedany w 2000 r., aneks, fot. 7
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Tabela 14. Liczba doświadczeń prowadzonych przez pracowników RZD Błonie-Topola 
w okresie międzywojennym (1923-1937)

Lata
Lokalizacja doświadczeń 

Liczba doświadczeń 
ogółemRZD Błonie-Topola gospodarstwa rolne 

w tereniegleby mineralne gleby torfowe razem
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

  4
32
56
49
61
48
45
42
41
34
29
37
45
38
31

-
-
-
-
-
-

  7
11
25
28
24
23
19
14
9

 4
32
56
49
61
48
52
53
66
62
53
60
64
52
40

21
22
24
22
28
32
36
23
25
24
39
40
39
39
40

  25
  54
  80
  71
  89
  80
  88
  76
  91
  86
  92
100
103
  91
  80

Źródło: sprawozdania (B:1-13). 

Tabela 15. Liczba doświadczeń polowych prowadzonych w RZD Błonie-Topola 
w okresie powojennym (1946-1966)

Lata Liczba dośw. Lata Liczba dośw. Lata Liczba dośw.
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

  8
10
35
44
37
28
34

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

39
•
•

  6*
17*
25*
33

1960
1961
1962
1963
1964
1956
1966

29
29
23
28
28
30
23

• brak danych, *dane niepełne
Źródło: sprawozdania (B:14-20).
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Tabela 16. Liczba i powierzchnia doświadczeń polowych prowadzonych w RZD Błonie-Topola 
w latach 1967-2001

Lata
Doświadczenia

Lata
Doświadczenia

liczba pow. (ha) liczba pow. (ha)
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

20
19
26
27
41
39
38
40
46
34
37
35
31
29
26
24
26
26

  9,8
10,1
10,9
11,8
16,2
14,8
14,4
16,8
17,9
20,1
20,1
21,2
21,1
18,6
18,0
16,3
18,0
14,6

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

28
25
32
40
33
18
14
  9
  7
12
  7
  8
  7
  5
  4
  3
  2

13,1
17,5
18,6
23,4
21,6
14,8
11,2
  8,8
  7,0
  7,7
  5,7
12,3
10,8
10,6
  2,8
  2,8
  2,0

Źródło: sprawozdania   (B:20-22) i dokumenty sprawozdawcze IUNG w Puławach. 
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Tabela 17. Charakterystyka działalności doświadczalnej RZD Błonie-Topola

Okres Tematyka doświadczeń Rośliny doświadczalne
I. 
Przed II wojną światową 
(1923-1938)

- ocena odmian roślin  
   uprawnych,
- sposoby uprawy roli,
- nawożenie mineralne
   i organiczne,
-agrotechnika roślin   
  uprawnych,
- ocena mieszanek traw 
  łąkowych

- rośliny zbożowe (żyto ozime, pszenica ozima 
  i jara, jęczmień jary, owies),
- rośliny okopowe (burak cukrowy i pastewny, 

ziemniak, marchew pastewna, brukiew, rzepa),
- rośliny strączkowe (groch, fasola, łubin, 

peluszka, soja, wyka, seradela),
- rośliny oleiste (rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy,
 mak),

- rośliny motylkowate i trawy (koniczyna czerwo
na, mieszanki traw na łąki),

- warzywa (kalafior, kapusta, cebula, burak ćwik-
łowy),

- rośliny włókniste (len, konopie)
II.
Po II wojnie światowej 
(1945-1972 )

- ocena odmian roślin 
uprawnych,

- uprawa roślin zbożowych,
- uprawa roślin pastewnych,
- uprawa roślin oleistych,
- uprawa warzyw,
- agrotechnika ziemniaka,
- zwalczanie chwastów,
- żywienie roślin i nawożenie,
- uprawa roli i gospodarka
 płodozmianowa,

- uprawa roślin na glebach
 torfowych,

- gospodarka na trwałych
 użytkach zielonych

- rośliny zbożowe (żyto ozime, pszenżyto ozime, 
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, 
owies),

- rośliny okopowe (burak cukrowy i pastewny, 
ziemniak, brukiew),

- rośliny strączkowe (groch, bobik, peluszka, 
łubiny, wyka ozima i jara), 

- rośliny motylkowate i trawy (lucerna, koniczyna
 czerwona, komonica różkowa, esparceta, seradela, 
trawy,  mieszanki traw z motylkowatymi, trawy 
nasienne, ),

- rośliny oleiste (rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy
i jary, gorczyca biała i sarepska, lnianka ozima, 
katran abisyński, rzodkiew oleista, mak, słonecznik 
oleisty, krokosz, rącznik, dynia oleista, len oleisty, 
pachnotka, lnianka ozima, fałdzistka, słupica, 
kapusta abisyńska, rokietta),

- warzywa (burak ćwikłowy, cebula),
- inne rośliny (kukurydza, facelia, kapusta pastew

na, mięta pieprzowa, konopie),
III. 
Lata 1973-2001

- uprawa roślin zbożowych,
- uprawa roślin pastewnych,
- uprawa roślin oleistych,
- uprawa roli i gospodarka
 płodozmianowa

- żywienie roślin i nawożenie,
- zwalczanie chwastów,
- organizacja i ekonomika 

produkcji roślinnej 

- rośliny zbożowe (żyto ozime, pszenica ozima 
i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, kukurydza 
na ziarno),

- rośliny okopowe (burak cukrowy i pastewny, 
ziemniak),

- rośliny strączkowe (groch, bobik, łubiny, peluszka), 
- rośliny oleiste (rzepak ozimy, gorczyca biała),
- rośliny motylkowate i trawy (lucerna, koniczyna
 czerwona i perska, mieszanki traw z motylkowatymi),

- inne rośliny pastewne (kukurydza na zielonkę
słonecznik, kapusta pastewna na nasiona i zieloną 
masę)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań (B:1-22) i dokumentacji sprawozdawczej 
RZD Błonie-Topola.
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Tabela 18. Nawożenie mineralne i plony głównych roślin uprawnych w RZD Błonie-Topola 
 w latach 1958-2013

Lata
Nawoże-
nie NPK 

(kg·ha-1 UR)

Plony (t·ha-1)
Lata Nawożenie NPK 

(kg·ha-1 UR)

Plony (t·ha-1)
zboża

ogółem
pszenica 
ozima

burak
cukrowy

zboża
ogółem

pszenica 
ozima

burak
cukrowy

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

  94
135
145
155
195
182
219
241
297
339
313
316
291
297
363
370
392
368
414
377
284
290
291
306
302
307
289
283

2,58
3,44
3,94
3,32
3,39
3,12
2,51
2,93
3,57
3,19
3,23
3,50
2,95
3,92
3,12
4,27
4,67
4,93
4,79
3,01
5,31
4,28
3,82
4,08
4,47
4,96
5,38
5,04

2,52
3,65
2,73
2,69
3,62
3,54
2,62
2,57
3,67
3,15
3,32
3,47
2,72
4,09
3,61
4,52
4,82
4,90
4,72
2,86
5,10
4,06
4,41
4,16
4,74
5,51
5,69
5,52

29,0
20,8
32,7
47,7
31,4
33,7
38,8
32,0
45,5
46,8
38,4
28,9
37,3
36,6
41,2
41,2
41,0
31,7
35,6
30,5
41,5
42,7
18,8
43,4
40,0
33,1
44,2
24,2

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

315
344
350
274
217
161
123
124
110
166
175
172
178
220
175
215
225
259
206
218
254
292
278
254
256
258
239
250

5,56
5,79
5,20
5,65
5,04
5,89
4,80
5,51
2,67
5,52
3,61
4,05
4,72
3,76
4,52
4,05
5,08
3,45
6,18
4,64
4,21
5,57
6,29
5,69
5,69
6,49
4,72
6,98

5,64
6,55
5,72
6,47
5,86
6,40
5,44
5,85
3,35
6,33
4,16
3,65
5,29
3,93
4,72
4,58
5,76
4,10
6,87
4,64
4,47
5,76
6,40
5,92
6,20
6,49
4,68
7,11

36,5
33,4
48,2
32,3
23,4
30,5
20,2
49,7
32,3
35,9
33,8
47,5
55,0
30,3
50,0
35,3
36,0
40,0
40,7
33,1
43,8
66,0
58,0
56,0
47,0
67,7
64,6

•

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji sprawozdawczej RZD Błonie-Topola.
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Tabela 19. Nawożenie mineralne i plony głównych roślin uprawnych w RZD Błonie-Topola 
 w okresach 5-letnich

Lata
Nawożenie mineralne 

NPK
(kg·ha-1 UR)

Plony (t·ha-1)
zboża

ogółem pszenica ozima burak
cukrowy

1958-1962
1963-1967
1968-1972
1973-1977
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2002
2003-2007
2008-2012

145
256
316
384
295
308
225
149
203
246
257

3,33
3,06
3,34
4,33
4,39
5,35
5,32
4,27
4,43
4,81
5,78

3,04
3,11
3,44
4,36
4,49
5,78
5,98
4,67
4,86
5,17
5,94

32,3
39,4
36,5
36,0
37,3
34,3
30,9
39,8
51,7
44,7
58,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji sprawozdawczej RZD Błonie-Topola.

Tabela 20. Następstwa zmian organizacji RZD Błonie-Topola w ujęciu długookresowym 

Wyszczególnienie
Lata

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2012
Zatrudnienie w gospodarstwie (osoby)
Obsada zwierząt (SD·ha-1 UR)
Nawożenie mineralne (kg NPK·ha-1 UR)
Struktura zasiewów (% GO):

-okopowe
-zboża
-pozostałe rośliny

Liczba gatunków roślin uprawnych

57
0,89
365
 

 22
 39
 39
 11

 46
 0,91
316

23
38
39
 9

23
0,54
162

24
72
 4
 6

5
0,09
246

32
66
  2
  4

5
-

239

34
61
5
4

Bilanse:
-składników nawozowych (kg·ha-1 GO)
  N
  P2O5
  K2O

- substancji organicznej w glebie
(t s.m·ha-1 GO)

  7,7
58,3
59,7

   0,14

13,2
42,0
33,4

0,16

3,8
-1,3
-11,2

-0,30

15,9
-5,9
-20,3

-0,28

38,0
-6,0
-14,0

0,14

Źródło: opracowanie własne.





Fotografie

Fot. 1. Dom mieszkalny nr 1 (tzw. pałac) z 1924 r.

Fot. 2. Dom mieszkalny nr 2 z 1939 r.
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Fot. 3. Dom mieszkalny nr 3 z 1951 r.

Fot. 4. Dom mieszkalny nr 4 z 1953 r.

Adam Harasim



Fot. 5. Dom mieszkalny nr 5 (strona lewa) i 7 (strona prawa) z lat 1967 i 1976

Fot. 6. Dom mieszkalny nr 6 z 1975 r.
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Fot. 7. Dom mieszkalny z 1992 r.

Fot. 8. Budynek biurowy z 1964 r.

Adam Harasim



Fot. 9. Budynek inwentarski z 1924 r., przebudowany na warsztaty w 1972 r.

Fot. 10. Warsztaty z 1927 r., przebudowane na garaże w 1970 r.
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Fot. 11. Obora z 1926 r. 

Fot. 12. Obora z 1968 r. 

Adam Harasim



Fot. 14. Cielętnik z 1987 r.

Fot. 13. Chlewnia z 1979 r. 
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Fot. 15. Stodoła gospodarcza z 1948 r.

Fot. 16. Stodoła doświadczalna z 1964 r.

Adam Harasim



Fot. 18. Magazyn nawozów sztucznych z 1977 r.

Fot. 17. Magazyn zbożowy z 1971 r.
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Fot. 19. Szopa na narzędzia

Fot. 20. Stacja paliw z 1968 r.

Adam Harasim


