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urząd  marsza łkowsk i  i nformuje

Wywiad z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Trybunał Konstytucyjny przyznał, że obowiązująca ustawa to bu-
bel prawny. Jakie emocje Panu towarzyszyły podczas odczytywa-
nia wyroku?

Adam Struzik: - Kiedy tylko podjąłem walkę z „janosiko-
wym”, miałem na uwadze dobro regionu i przekonany byłem 
o naszej racji. Wierzyłem, że ktoś wreszcie racjonalnie rozpa-
trzy argumenty województwa. Gdy usłyszałem wyrok, odzyska-
łem wiarę, że żyjemy w państwie prawa. Decyzja TK w pełni 
potwierdza wszystkie zastrzeżenia i zarzuty, które mieliśmy do 
tego dysfunkcyjnego, niby wyrównawczego mechanizmu. Mam 
nadzieję, że na zmianę przepisów posłowie nie będą czekać aż 
18 miesięcy, tylko pilnie przystąpią do działania w Parlamencie 
RP i Ministerstwie Finansów. To nie wymaga wielu analitycz-
nych prac. Zmiany można uchwalić jeszcze w tym roku, zwłasz-
cza że prace zostały już rozpoczęte. Dla Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ 
pewnie byśmy tych 18 miesięcy nie przetrwali. Dotychczasowe 
funkcjonowanie realnie zagrażało nacjonalizacją regionu. Wie-
rzę, że 1 stycznia 2015 r. to realna data, która wprowadzi nowe 
obowiązujące przepisy w tej kwestii.

Mazowsze wytwarza 22,7 proc. PKB i jest jedynym województwem 
z dodatnim przyrostem demograficznym. Wygląda na to, że jest 
karane za gospodarczy sukces.

Adam Struzik: - „Janosikowe” demotywuje. Cała wypra-
cowana nadwyżka przekazywana jest pozostałym piętna-
stu województwom. Algorytm jest tak skonstruowany, że na 
tle innych regionów zawsze będziemy najbogatsi. Paradoks 
tego systemu wielokrotnie przedstawiałem już na przykła-
dzie. Jeżeli Mazowsze osiąga poziom 220 proc. średniej kra-

jowej dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, czy-
li dla uproszczenia dodatkowo 220 zł, to w regionie zostaje  
124,5 zł, a 95,5 zł trafia do budżetu państwa. Gdy dochody osiągną  
250 procent średniej krajowej (np. 250 zł), „janosikowe” po-
chłonie 125 zł (czyli o 29,5 zł więcej), a w budżecie Mazow-
sza zostanie 126 zł, czyli tylko o 1,5 zł więcej. W przedziale  
200-300 proc. przyrost pozostawionych do dyspozycji wo-
jewództwa dochodów z podatków PIT i CIT wynosi obecnie 
4 proc., gdy tymczasem przyrost odprowadzanych kwot do bu-
dżetu państwa to około 123 procent. W świetle prawa dobrze 
rozwijający się region jest karany za osiągane wyniki - odbiera 
się mu całą wypracowaną nadwyżkę.

Algorytm uwzględnia wskaźnik dochodów podatkowych na jed-
nego mieszkańca województwa, ale bierze pod uwagę tylko osoby 
zameldowane. Mazowsze to przecież tysiące osób przyjezdnych…

Adam Struzik: Na to też zwróciliśmy uwagę, przygotowu-
jąc dokumentację do TK. Odnoszenie się przez ustawę do liczby 
mieszkańców nie odzwierciedla faktycznej liczby osób korzysta-
jących z infrastruktury samorządowej na obszarze województwa 
mazowieckiego. Uwzględnienie wyłącznie osób zameldowanych, 
znacznie ułatwia liczenie, ale jednocześnie fałszuje obraz potrzeb 
finansowych dla realizacji zadań powierzonych ustawami. Skoro 
infrastruktura samorządowa jest udostępniana pewnej liczbie osób, 
nakłady przeznaczone ze środków publicznych na utrzymanie 
i rozbudowę powinny być do tej liczby odpowiednie.

Tracą wszyscy Mazowszanie.

Adam Struzik: - W szerokim tego słowa znaczeniu. Wynaturze-
nie obowiązującego mechanizmu sprowadza się również, w dłuż-
szej perspektywie, do naruszenia zbiorowych praw człowieka, 
które przysługują samorządowi województwa jako ogółowi miesz-
kańców. Drenaż finansowy zasobów Mazowsza odbija się na jako-
ści życia Mazowszan. Oznacza to silniejsze obciążenia chociaż-
by z tytułu większego zanieczyszczenia środowiska, wzmożonej 
eksploatacji infrastruktury drogowej i braku możliwości podjęcia 
odpowiednich działań przez władze samorządowe. Naruszana jest 
równowaga, wynikająca z zasady równości. W tym kontekście 
niezbyt sprawiedliwe wydaje się być dążenie do równości poprzez 
zabieranie tym mieszkańcom, którzy ponoszą wyższe koszty spo-
łeczne, środowiskowe i gospodarcze w zamian za co mają wyższe 
dochody nominalne.

Wydawać by się mogło, że skoro jesteśmy zobowiązani do płace-
nia, to powinniśmy mieć z czego…

Adam Struzik: -„Janosikowe” to tzw. wydatek bieżący. Jest 
traktowane równorzędnie z wydatkami inwestycyjnymi - na 
szpitale, dotacje dla Kolei Mazowieckich i WKD, infrastruk-
turę drogową czy remonty szkół. W efekcie wszystkie rankingi 
i analizy dotyczące sytuacji finansowej województwa i jego do-
chodów muszą uwzględniać pieniądze, które de facto wypływa-
ją z budżetu do innych regionów. W słupkach tego nie widać. 
Postrzegani jesteśmy jako bogaty region, mimo że oddajemy co 
drugą złotówkę. Teoria niewiele ma jednak wspólnego z prak-

SukceS MazowSza -  „janoSikowe” 
niekonStytucyjne

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
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tyką, ponieważ faktycznie plasujemy się w ogonku pod wzglę-
dem dochodu na jednego mieszkańca. Dodatkowym absurdem 
jest naliczanie „janosikowego” na podstawie dochodów sprzed 
2 lat i to dochodów przed zapłaceniem „janosikowego”! Można 
w takim razie powiedzieć, że to podatek od dochodow, których 
nigdy nie było na Mazowszu, od wirtualnego bogactwa. Gdy-
by „janosikowe” naliczane było na podstawie dochodów sprzed 
2 lat, ale pomniejszonych o oddawane już innym wojewódz-
twom pieniądze, okazałoby się, że nasz region nie powinien dziś 
płacić ani złotówki. 

Negatywne skutki dwuletniego przesunięcia wielokrotnie były 
przez Pana Marszałka sygnalizowane.

Adam Struzik: - Te skutki były łatwe do przewidzenia, jed-
nak żeby coś zmieniać, potrzebna jest wola współpracy, a tej 
po stronie rządowej zabrakło. W praktyce jest tak, że samorzą-
dy będące płatnikami muszą dokonywać wpłat co miesiąc - za-
wsze w tej samej wysokości, ustalonej na podstawie dawnych 
dochodów, niezależnie od aktualnych wpływów do budżetu. 
Ogranicza to realizację zadań statutowych i uniemożliwia 
wręcz zachowanie płynności finansowej. Zwłaszcza w okresie 
kryzysu, zapisy ustawy jednym zabezpieczają środki na roz-
wój, innych pozbawiają możliwości właściwego funkcjono-
wania. Generuje to dodatkowe obciążenia budżetów w postaci 
zaciąganych kredytów i kosztów ich obsługi. Przykładem jest 
krytyczny rok 2010, w którym zgodnie z ustawą, Mazowsze 
przekazało do budżetu państwa 63 proc. dochodów z podat-
ków od osób prawnych i fizycznych (w oparciu o wyliczenia 
z 2008 r.). Straty wynikające z tego tytułu są dla Mazowsza 
destrukcyjne - wpadliśmy w spiralę długów. Nieprzewidywal-
ność zwłaszcza podatku CIT (od osób prawnych) w połączeniu 
z dwuletnim przesunięciem prowadzi nieuchronnie do zapa-
ści finansowej. Można to zobrazować za pomocą przykładu 
- w czerwcu 2013 r. do budżetu regionu wpłynęło zaledwie  
11,9 mln zł, podczas gdy w roku 2006 było to aż 107 mln zł. 
To ewidentnie efekt kryzysu. Mimo tego niezależnie od braku 
dochodów - rata „janosikowego” wynosiła co miesiąc 55 mln 
zł i musiała być płacona do 15. każdego miesiąca. Tak doszli-
śmy do sytuacji, w której, w budżecie Mazowsza zwyczajnie 
zabrakło pieniędzy. I z tym problemem weszliśmy w nowy 
rok. Do 15 stycznia br. województwo musiało zapłacić pierwszą  
z 12 rat „janosikowego”, które w tym roku wynosi 646 mln zł. 
Na ten cel potrzebowaliśmy 54 mln zł, tymczasem do  
15 stycznia w ramach podatku CIT wpłynęło zaledwie  
6,8 mln zł. Na tym polega idea wspierania słabszych?

Ale przedstawiciele Ministerstwa Finansów utrzymywali, że nie 
ma związku pomiędzy „janosikowym”, dochodami podatkowymi 
i rosnącym zadłużeniem…

Adam Struzik: - Innego zdania jest Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która przygotowała raport właśnie dla Minister-
stwa Finansów. Czytamy w nim, że w analizowanym okresie 
obciążenia budżetu województwa z tytułu wpłat do budżetu 
państwa stale rosły. W 2011 r. planowane i wykonane wydatki 
z tego tytułu wyniosły blisko 627,9 mln zł. Planowane i wy-
konane wydatki z tytułu „janosikowego” w 2012 r. to niemal 
659 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do roku po-
przedniego o niemal 31 mln zł. W 2013 r. obciążenia budżetu 
województwa wyniosły ponad 661 mln zł, z czego do końca 

roku wpłacono blisko 492 mln zł. Czyli ustalona dla Mazow-
sza wpłata na 2013 r. była wyższa od wpłaty z 2011 r. o prze-
szło 33 mln zł. W tym samym okresie zrealizowane docho-
dy budżetu województwa z tytułu CIT i PIT spadły o ponad  
207,5 mln zł.

Gdzie tu miejsce na solidaryzm społeczny?

Adam Struzik: - Na to pytanie również próbowaliśmy uzyskać 
odpowiedź. Od 2004 r. w ramach „janosikowego” oddaliśmy do 
budżetu państwa około 6,4 mld zł. To kwota rzędu dwóch rocz-
nych budżetów regionu. Można powiedzieć, że dwa pełne lata  
z dziesięciu Mazowszanie przepracowali na rzecz innych woje-
wództw. Dziś sami potrzebujemy wsparcia. W Parlamencie RP 
trudno jednak zebrać większość do racjonalizacji systemu, bo 
większość posłów reprezentuje województwa, które „janosikowe” 
dostają. W efekcie przez ostatnie lata obserwowaliśmy jedynie 
działania pozorne i doraźne, które do niczego nie prowadziły. 

Przy czym można powiedzieć, że podejmując działania doraźne, 
rząd niejako sam zdemaskował dysfunkcyjność ustawy.

Adam Struzik: - Tak, dowodem może być uchwalenie przez 
Sejm RP ustawy, na mocy której wpłata województwa mazo-
wieckiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część re-
gionalną subwencji ogólnej dla województw, w roku 2014 usta-
lona została na poziomie 400 mln zł. Pozostałą kwotę Mazow-
sze miało wnieść w trzech równych ratach rocznych w latach  
2015-2017. Przepis ten wywołał jednak tak ostry sprzeciw po-
zostałych 15 województw, które są beneficjentami tej części 
subwencji, że w efekcie, w toku dalszych prac ustawodaw-
czych, został zmieniony. Sytuacja ta wyraźnie pokazała, że 
utrata zdolności płatniczej regionu w obowiązującym systemie 
wpłat korekcyjno-wyrównawczych, powoduje ubytek finanso-
wy pozostałych województw. Pokazała również, że solidarność 
pomiędzy województwami ma tylko jeden kierunek - jest wy-
łącznie solidarnością „w bogactwie”, nie jest natomiast solidar-
nością „w biedzie”. Tym bardziej uzasadnione jest znalezienie 
w tej sytuacji kompromisu.

Decyzję TK traktuje Pan jak osobisty sukces?

Adam Struzik: - To sukces całego Mazowsza, a dla mnie 
źródło osobistej satysfakcji. Walka na argumenty toczy się od 
wielu lat. Musiałem w tym czasie przekonać do swoich racji 
wielu niedowiarków i odeprzeć wiele politycznych ataków. 
Cóż, tak jest w polityce. Kryzys to z jednej strony prawdziwa 
próba dla rządzących, z drugiej - idealne warunki dla opozycji 
do atakowania i obarczania rządzących całym złem tego świa-
ta. Temperatura rośnie, im bliżej wyborów. Problem w tym, że 
od pokrzykiwania opozycji sytuacja firm z Mazowsza się nie 
poprawi, pieniędzy w budżecie też nie przybędzie. Można za to 
zaszkodzić sprawie. W świetle wyroku TK przyszedł wreszcie 
czas na dialog. Mamy szansę się zjednoczyć i wypracować spra-
wiedliwe dla wszystkich stron rozwiązania.

Rozmawiała:
 Iwona Dybowska
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-

dzibą w Warszawie był w ostatnim czasie orga-

nizatorem dwóch konferencji realizowanych we 

współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnic-

twa, poświęconych uwarunkowaniom regionalnym oraz as-

pektom prawnym, ekonomicznym i społecznym związanym 

z biogazowniami. 

Konferencje odbyły się 26 lutego 2014 r. w Oddziale Ra-

dom oraz 21 listopada 2013 r. w Centrum Edukacyjno-

Konferencyjnym w Oddziale Poświętne MODR. Były to 

dwie z 19 organizowanych w całej Polsce konferencji pt. 

„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”. Konfer-

encje są częścią projektu pod nazwą „Biogazownie szansą 

dla rolnictwa i środowiska - kampania edukacyjno - infor-

macyjna” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowane-

go przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

w partnerstwie z 16 Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego.

Projekt ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy o bioga-

zowniach oraz przełamywanie stereotypów, jakie na temat 

tego rodzaju instalacji funkcjonują w polskim społeczeń-

stwie.  Jest to szczególne ważne w obecnej sytuacji, kiedy 

w Polsce nie ma jeszcze zbyt wielu funkcjonujących instalacji 

biogazu rolniczego. W ramach projektu sporo uwagi poświę-

ca się korzyściom płynących z tego rodzaju przedsięwzięć, 

jak również problemom, jakie mogą się pojawić w wyniku 

źle zaplanowanej lub eksploatowanej instalacji. 

W ramach przedsięwzięcia stworzona została sieć eksper-

tów ds. biogazowni na poziomie wojewódzkim oraz powia-

towe punkty, których zadaniem jest udzielanie informacji 

rolnikom zainteresowanym problematyką biogazowni. 

W październiku ukazała się również publikacja pt. „Bioga-

zownia szansą dla rolnictwa i środowiska” napisana przez 

dr A. Kowalczyk - Juśko, która w przystępny sposób opisuje 

jak funkcjonuje biogazownia rolnicza i jakie warunki muszą 

być spełnione, aby inwestycja przynosiła korzyści ekono-

miczne i społeczne. Na stronie projektu www.bio-gazownie.

edu.pl znajdziecie Państwo wykaz i kontakt do ekspertów ds. 

biogazowni.

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. 

Zorganizowane konferencje regionalne dla województwa 

mazowieckiego spotkały się z dużym zainteresowaniem, 

wzięło w nich udział 235 uczestników, w tym rolników, 

przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców 

i doradców. Spotkały się również z zainteresowaniem me-

diów. W ramach wniosków konferencyjnych należy podkre-

ślić sygnalizowane w szczególności następujące kwestie: 

• potrzebę dobrego i stabilnego prawa do stworzenia sprzy-

jających warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł ener-

gii, w tym dla biogazowni, 

• potrzebę czytelnych i korzystnych zasad finansowania od-

nawialnych źródeł energii, 

• konieczność rozwoju polskiego przemysłu pracującego na 

rzecz odnawialnych źródeł energii.

Waldemar Witek

Oddział Radom

„Biogazownie SzanSą dla rolnictwa 
i środowiSka”
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Sukces tkwi  
w IDEALNIE 

DOPASOWANYCH 
SKŁADNIKACH  

Grupa Azoty S.A.
Tarnów

2:1 to najefektywniejszy stosunek azotu do siarki.

Tak idealnie dopasowane składniki to podstawa wzrostu plonów,  
którą zapewnia Saletrosan®:
•  zawartość azotu całkowitego 26% (19% w formie amonowej,  

7% w formie azotanowej) oraz 13% siarki w formie siarczanowej (SO
3
 – 32,5%),

•  granulacja między 2-6 mm pozwala na równomierny i daleki wysiew nawozu,
•  siarka zawarta w nawozie Saletrosan® zapewnia wysoką efektywność azotu 

oraz uodparnia uprawy od początku wiosennej wegetacji.

To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów.
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Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70, 

00-175 Warszawa, tel. 22 536 57 05 lub 06, fax. 22 860 29 85, 
mazowiecki@arimr.gov.pl

1 logo

Nowy PROW na lata 2014-2020 ma sześć priorytetów, 
z których każdy ma swój, tzw. obszar interwencji. 

1. Poprawa łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem, 
2. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych 
od rolnictwa, 
3. Ułatwianie transferu wiedzy o rolnictwie, leśnictwie i na obsza-
rach wiejskich, 
4. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rol-
nej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, 
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przecho-
dzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 
w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, 
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa 
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Priorytety Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia środków 
na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku są 
połączeniem starych i nowych elementów. Środki, które sprawdziły 
się w latach 2007- 2013 zachowano i zaktualizowano, ale dodano też 
nowe - służące, m.in. podnoszeniu konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa i jego innowacyjności. Ekspertom przyświecała troska, by 
zmodernizowane środki stały się jeszcze bardziej efektywne oraz 
precyzyjniej odzwierciedlały priorytety polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. Pamiętano także, aby rozwój gospodarczy i cywilizacyj-
ny brał pod uwagę zmiany klimatyczne i troskę o środowisko natu-
ralne. W tych obszarach wprowadzono zupełnie nowe środki. 

Zakres wsparcia nowego PROW będzie podobny do PROW 
2007- 2013, przy czym liczba, tzw. działań zostanie ograniczona 
z około 40 do 20. Działania zostały pogrupowane w pakiety. 

Jednym z najważniejszych będzie nadal wsparcie dla młodych 
rolników. Unia zamierza postawić na wspieranie wymiany pokole-
niowej w gospodarstwach. Dla młodych polskich rolników, oprócz 
większych dopłat bezpośrednich, przewidziano pomoc w wysokości 
100 tys. zł, czyli aż do 25 tysięcy więcej niż w PROW 2007-2013. 
Obowiązywać będzie jednak odmienny niż dotychczas system rozli-
czania inwestycji. Młody rolnik otrzyma wsparcie w dwóch etapach: 
na początek 80% premii, a po zrealizowaniu inwestycji i udokumen-
towania wydatków - pozostałe 20%. Taki sposób rozliczeń ma na 
celu właściwe wykorzystanie pomocy. Zapewne ograniczy to liczbę 
windykacji, które Agencja musiała w przeszłości wszczynać z chwi-
lą, gdy beneficjent nie wywiązywał się ze zobowiązań. 

W projekcie PROW 2014-2020 środki na wspieranie moderni-
zacji gospodarstw rolnych będą należały do największych, ale po-
moc będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Dla przykładu 1,5 
mln zł będzie można otrzymać na inwestycje w produkcję prosiąt, 
500 tys. na wsparcie inwestycji budowlanych, a 200 tys. na dofi-
nansowanie zakupu maszyn i urządzeń do produkcji. Maksymalny 
poziom wsparcia będzie, więc wyższy niż w poprzednim okresie 
programowania, kiedy maksymalnie można było otrzymać 300 tys. 
zł. Zgodnie z priorytetami nowej WPR pomoc na modernizację 

gospodarstw rolnych będzie nieco inaczej ukierunkowana. Przede 
wszystkim pieniądze mają poprawiać konkurencyjność, rentow-
ność, stawiać na ekologię i innowacyjność. Takie cele beneficjenci 
będą musieli zrealizować w ramach uzyskanego wsparcia. 

Pojawi się nowy rodzaj wsparcia: premia na restrukturyzację ma-
łych gospodarstw. Wspólna Polityka Rolna w strategii „EUROPA 
2020” zakłada teraz „mocniejsze” wspieranie gospodarstw rodzin-
nych. W przeszłości małe gospodarstwa często nie mogły pozy-
skiwać środków unijnych, ponieważ nie posiadały odpowiedniego 
potencjału ekonomicznego, a ten był niezbywalnym warunkiem 
ubiegania się o pomoc. Teraz będzie doceniona ich rola w życiu 
społecznym i gospodarczym. W nowej perspektywie zaplanowano, 
że małe gospodarstwa będą mogły otrzymać wsparcie w wysoko-
ści 60 tys. zł. Również w dwóch transzach: 80% i 20% po wykona-
niu inwestycji zgodnie z biznesplanem. 

Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnika-
mi nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko towar wyprodukować. 
Rolnik musi zadbać o najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i zna-
leźć klienta. Zatem nie wystarczy nabyć nowy ciągnik, czy maszynę, 
trzeba mieć innowacyjny pomysł i stale mieć na uwadze wymogi 
środowiska naturalnego, a nawet klimatu. Z nowości zasługujących 
na uwagę jest także nowe działanie polegające na tym, że rolnicy, 
czy przedsiębiorcy, będą mogli dokonać zakupu maszyn i urządzeń 
służących do produkcji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa. 
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych kosztów. 

Kluczową cechą wszystkich PROW dla poszczególnych krajów 
Wspólnoty będzie elastyczność. Takie podejście pozwoli na stałe 
zachowanie zdolności do zaspokajania zróżnicowanych i specy-
ficznych, a nawet narodowych potrzeb państw członkowskich. Pro-
jekt nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tzw. EFFROW 
przewiduje specjalne wparcie dla następujących grup, obszarów 
i kwestii:
• Młodzi rolnicy, ponieważ to oni są gwarancją przyszłości rolnictwa. 
• Drobni producenci rolni, ponieważ to oni zapewnią rynkowi róż-
norodność produktów. 
• Krótkie łańcuchy dostaw, ponieważ chodzi o zmniejszenie dy-
stansu między bramą gospodarstwa, a talerzem konsumenta. 
• Sektory rolnictwa UE, które mają duży wpływ na obszar wiejski, 
ale wymagają restrukturyzacji. 

Następna nowość wpisująca się w elastyczność przyjętej przez 
Komisję Europejską strategii wobec obszarów wiejskich polega 
na tym, że państwa członkowskie i regiony będą miały możliwość 
opracowania podprogramów rozwoju obszarów wiejskich, w któ-
rych szczególną uwagę poświęci się ich specyficznym potrzebom 
i zasili je dodatkowymi środkami finansowymi. Dla przykładu 
w wielu krajach UE na większe wparcie mogą liczyć gospodarstwa 
rolne położone na obszarach górskich. 

inf.

n o w y  P r o w ,  n o w e  M o ż l i w o ś c i
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§
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowa-
ne osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR Warszawa, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

nieznajoMośĆ Prawa nie zwalnia od odPowiedzialności

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu 

młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 -2013, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 14 sierpnia 2013 roku (Dz. U. z 14.02.2014 
r., poz. 201).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach, 
został zawarty w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 11 października 2013 roku (Dz. U. z 14.02.2014 r., poz. 206).

Jednolity tekst ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie, został zamieszczony w Obwieszczeniu Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 stycznia 2014 

roku (Dz. U. z 17.02.2014 r., poz. 210).

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmo-
nella w stadach indyków hodowlanych na 2014, wprowa-
dza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 27 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 19.02.2014 r., poz. 220).

Zmiana ustawy o lasach, została dokonana w Ustawie 
z 24 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 19.02.2014 r., poz. 222).

Jednolity tekst ustawy o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 stycznia 2014 roku (Dz. U. 

z 20.02.2014 r., poz. 226).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib 
powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii, został za-

mieszczony w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 27 listopada 2014 roku (Dz. U. z 20.02.2014 r., poz. 227).

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 19 lutego 2014 roku, wybory 51 posłów do Parla-
mentu Europejskiego, odbędą się w niedzielę 25 maja 2014 

roku. Kalendarz wyborczy przewiduje między innymi, że zgłosze-
nie list kandydatów na posłów nastąpić ma do 15 kwietnia 2014 
roku, do godz. 24.00 (Dz. U. z 24.02. 2014 r., poz. 231).

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonel-
la w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 
2014 - 2016, wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z 27 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 24.02. 2014 r., poz. 233).

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 roku wy-
nosi 101,6%, na podstawie Komunikatu Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2014 roku ( M.P. 

z 17.02.2014 r., poz. 150).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 11 lutego 2014 roku, podaje że przeciętne wynagrodze-
nie w czwartym kwartale 2013 roku wyniosło 3 823,32 zł 

(M.P. z 17.02.2014 r., poz. 148).

Zmiana ustawy o systemach wsparcia bezpośredniego, zo-
stała zawarta w Ustawie z 24 stycznia 2014 roku (Dz. U. 
z 25.02.2014., poz. 240).

W 2014 roku przejściowe wsparcie krajowe, zostanie przyznane rol-
nikom w trzech sektorach: chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej. 

Płatności nie otrzymają rolnicy w sektorze I obejmującym m. in.; 
zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowe (oznaczone we 
wnioskach jako UPO) i w sektorze upraw paszowych na trwałych 
użytkach zielonych (sektor tzw. płatności zwierzęcej).

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem u dzików 
afrykańskiego pomoru świń, określa Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2014 roku (Dz. U. 

z 26.02.2014 r., poz. 247).
W związku z wystąpieniem na terytorium naszego kraju afrykańskiego po-
moru świń u dzików na „obszarach objętych ograniczeniami”, nakazuje się:
 utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający 
kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
 sporządzenie przez posiadaczy świń spisu z podziałem na: pro-
sięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące 
aktualizowanie tego spisu;
 karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących;
 wyłożenie przed wjazdami, wejściami, wyjazdami i wyjściami 
do gospodarstw, z tych gospodarstw i pomieszczeń mat dezynfek-
cyjnych oraz stałe utrzymanie ich w stanie zapewniającym utrzy-
manie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi i sprzętu, wykorzy-
stywanych do obsługi świń oraz środków transportu świń:
 stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami, środków 
higieny, w tym odkażanie rąk i obuwia.

Świnie przemieszczane na obszarze objętym ograniczeniami i z tego 
obszaru zaopatruje się w świadectwa zdrowia wystawione przez urzę-
dowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego prze-
prowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką (chyba, 
że zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia w związku z wprowa-
dzeniem programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego 
u świń). Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się: organi-
zowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem 
świń; prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń; 
polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza 
weterynarii; dokarmiania dzików; wnoszenia i wwożenia na teren go-
spodarstwa, w którym są świnie, zwłok i tusz dzików oraz materiałów 
i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego po-
moru świń. Na obszarze objętym ograniczeniami świnie przemieszcza 
się wyłącznie do gospodarstwa lub rzeźni po uzyskaniu pozwolenia 
powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 
pochodzenia świń. Świnie przemieszczone do gospodarstwa położone-
go poza obszarem objętym ograniczeniami poddaje się kwarantannie 
przez 21 dni od dnia przywozu świń do tego gospodarstwa.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie 

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 10 września 2013 roku (Dz. U. z 3.03.2014 r., poz. 261).

 Barbara Włodarczyk 
 Oddział Siedlce
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W tym roku, już po raz dziesiąty, rolnicy będą składali 
wnioski o płatności bezpośrednie z tytułu wsparcia 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodaro-

wania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe. Wnioski te 
złożą w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w okresie od 15 marca do 15 maja. 

Dopuszcza się składanie wniosków w ciągu 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie, czyli do 9 czerwca, jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia należna rolnikowi kwota płatności będzie po-
mniejszona o 1%. Rolnik może złożyć wniosek osobiście w biurze 
powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać pocztą (decyduje 
data stempla pocztowego). Aktualnie trwa wypłata dopłat za rok 
ubiegły, ARiMR rozpoczęła je od 2 grudnia ubiegłego roku, a za-
kończy 30 czerwca 2014 r. 

Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośred-
nie w Polsce za rok 2013 wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,8 mld zło-
tych. Dopłatami bezpośrednimi jest objętych u nas ponad 14 mln 
hektarów gruntów rolnych.

Tabela przedstawia wysokość płatności obszarowych za 2013 rok 

Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 

12 października ubiegłego roku Komisja Europejska opubliko-
wała projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, który 
nakierowany będzie na zrównoważony i przyjazny dla środowiska 
rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Przyszła WPR ma być 
wydajniejsza, skuteczniejsza i bardziej zielona. Ma też uwzględ-
niać oczekiwania producentów, konsumentów żywności i podatni-
ków zasilających unijną kasę. Pobudzać będzie obszary wiejskie 
do dynamicznego i harmonijnego rozwoju, z jednoczesnym posza-
nowaniem środowiska naturalnego oraz zachowaniem tożsamości 
przyrodniczej i kulturowej.

Z opublikowanego dokumentu wynika, że WPR po roku 2013, 
podobnie jak obecnie, opierać się będzie na dwóch uzupełniających 
się filarach. Pierwszy filar - tak jak dotychczas - wspierał będzie 

PŁatności  oBSzarowe 2014
dochody rolników w formie corocznych płatności bezpośrednich 
i dodatkowo poprzez zestaw instrumentów interwencji rynkowej. 
Drugi natomiast skoncentrowany będzie na finansowaniu zadań 
związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, re-
strukturyzacją rolnictwa i wdrażaniem innowacji.

Jedno jest już pewne: pomimo wcześniejszych obietnic, nie bę-
dzie - na co liczyli polscy rolnicy - równych dopłat we wszystkich 
krajach UE. Wprawdzie z każdym rokiem stawki dopłat na hek-
tar mają stopniowo wzrastać o kilkanaście euro, ale i tak do roku 
2020 nie zostaną wyrównane. Wyrównywanie różnic w wysoko-
ści dopłat bezpośrednich obejmie tylko te państwa, które obecnie 
otrzymują poniżej 90% średniej unijnej stawki na hektar (aktualnie 
wynosi ona 271 euro). Do grupy tych państw należy też Polska. 
Dla przykładu podam, że w roku 2013, czyli na koniec obecnego 
okresu budżetowania, polski rolnik otrzyma około 215 €/ha, a np. 
jego niemiecki sąsiad około 370 €/ha, natomiast Belg i Holender 
ponad 400 €/ha, a litewski rolnik zaledwie 100 €/ha.

Zmiany w płatnościach obszarowych 

Prawdziwa rewolucja szykuje się w sposobie naliczania dopłat 
bezpośrednich. Oznacza to, że od roku 2014 znikną dotychczasowe 
dopłaty JPO (Jednolita Płatność Obszarowa) finansowane z unijnej 
kasy oraz dopłaty UPO (Uzupełniająca Płatność Podstawowa) fi-
nansowane z krajowego budżetu. W zamian za to ARiMR będzie 
musiała przydzielić każdemu rolnikowi ubiegającemu się o dopła-
ty, tzw. uprawnienia do płatności na podstawie powierzchni go-
spodarstwa. 

Kolejna zaproponowana zmiana, w obrębie dopłat obszarowych, 
dotyczy wprowadzenia, tzw. zazielenienia, czyli nowych zobowią-
zań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Polegać to bę-
dzie na tym, że przyszła płatność bezpośrednia, składała się będzie 
z dwóch komponentów: podstawowego i zielonego. Pierwszy, to 
płatność podstawowa wspierająca dochody rolników (podobnie jak 
teraz JPO), która będzie wynosiła 70% dopłaty. Pozostałe 30 % 
dopłaty rolnik uzyska, jeśli zobowiąże się do wprowadzenia trzech 
zielonych wariantów, a mianowicie:
• dywersyfikacji kultur, czyli stosowania zróżnicowanego płodo-
zmianu, w ramach którego istnieje obowiązek uprawy co najmniej 
trzech roślin, przy czym żadna z nich nie może mieć mniej niż 
5% i więcej niż 70% udziału w strukturze upraw. Prawdopodobnie 
wymóg ten, nie będzie dotyczył małych gospodarstw poniżej 3 ha 
gruntów ornych oraz gospodarstw posiadających wyłącznie użytki 
zielone i grunty odłogowane.
• zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych w go-
spodarstwie na niezmienionym poziomie. Prawdopodobnie tylko 
5% tych gruntów będzie można zamienić na inny sposób użytko-
wania. 
• zachowanie lub wprowadzenie infrastruktury ekologicznej.

Według propozycji KE co najmniej 7% gruntów rolnych upraw-
nionych do płatności powinny stanowić użytki ekologiczne, a więc 
odłogi, miedze, strefy buforowe, zadrzewienia i zalesienia śród-
polne, elementy krajobrazowe, itp. Nie wiadomo, czy do tej in-
frastruktury będzie można zaliczać użytki występujące na terenie 
gospodarstwa, które aktualnie są całkowicie wyłączone z dopłat 
obszarowych takie jak, np. oczka wodne większe niż 100 m2, zaro-
śla, mokradła i inne tego typu grunty. To jest ważne, bo jeśli nie, to 



11Wieś Mazowiecka, kwiecień 2014

pytan i a  od  roLn i ków

rolnik będzie musiał wyłączyć 7% powierzchni z dotychczasowe-
go areału uprawy na cele ekologiczne, np. na odłogi.

Na uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o dopłaty obszarowe, 
będą młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli 40. roku życia w mo-
mencie przejmowania gospodarstwa i którzy prowadzą gospo-
darstwo nie dłużej niż 5 lat. Będą oni otrzymywać o 25% wyższe 
dopłaty od pozostałych, ale tylko do pow. 25 ha. W przypadku, 
gdy młody rolnik będzie miał więcej, to do pozostałej powierzchni 
otrzyma normalną dla danego kraju stawkę.

Dopłaty dla małych gospodarstw

Jeżeli chodzi o małe gospodarstwa, proponuje się dla nich możli-
wość korzystania z uproszczonego systemu dopłat. Gospodarstwo, 
które dobrowolnie wybierze taki uproszczony system dopłat otrzy-
ma jednorazowo od 500 do 1000 euro rocznie, bez konieczności 

poddawania się kontrolom cross compliance. Druga forma pomo-
cy, dla małych gospodarstw ma przypominać nieco rentę struktu-
ralną, której po roku 2013 projekt reformy nie przewiduje. Drobni 
rolnicy, którzy nie będą zainteresowani dalszym prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, będą mogli je przekazać na rzecz innego 
rolnika, w zamian za co otrzymają specjalną płatność, wypłacaną 
na poziomie 120% kwoty zryczałtowanych dopłat obszarowych 
dla małych gospodarstw. Płatność taka wypłacana ma być od mo-
mentu przekazania gospodarstwa, aż do końca 2020 roku. 

Dziś tak naprawdę chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, 
co ostatecznie zostanie z propozycji KE przedstawionych powyżej. 

Andrzej Gralewicz
Oddział Poświętne 

Źródło: strona ARiMR

( Czy po ukończeniu 55 roku życia, jako rolnik, mogę przejść 
na rentę strukturalną ?

W nowym projekcie PROW 2014 – 2020 nie zaplanowano dzia-
łania „Renty strukturalne”. Tak więc w najbliższym czasie rolni-
cy będący w wieku przedemerytalnym nie mogą liczyć na pomoc 
w tym zakresie.

( Czy wszystkich rolników gospodarujących na OSN obowiązu-
je plan nawożenia?

Na OSN plan nawożenia sporządza się obowiązkowo w go-
spodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych. 
Niemniej jednak w określonych przypadkach wymagany on jest 
niezależnie od areału - np. nabywający nawóz naturalny opracowu-
je plan nawożenia i przekazuje do wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jego 
kopię (Ustawa o nawozach i nawożeniu z dn. 10.07.2007 r., Dz.U. 
z 2007 nr 147, poz. 1033).

( Jakie nawożenie zastosować pod rzepak ozimy wiosną?
W pierwszej kolejności powinniśmy dokonać oceny stanu prze-

zimowania plantacji. W przypadku wymarznięcia roślin, czy znacz-
nego uszkodzenia ich przez mróz, może zaistnieć konieczność jej 
zaorania. Częściowe uszkodzenie roślin będzie wpływało na ich 
dalszy rozwój, w tym możliwość przyswajania nawozów. Przy po-
zytywnej ocenie stanu przezimowania nawozimy plantację wczesną 
wiosną, gdy tylko można wjechać na pole (nawet na jeszcze zamar-
zniętą glebę), a najwłaściwszym jest nawóz azotowy w formie szyb-
ko działającej - najczęściej saletra amonowa. Jej dawka zależy od 
przedplonu, zasobności gleby w próchnicę oraz zakładanego plonu 
rzepaku. Zasadnym jest, aby pierwsza dawka azotu wynosiła nie 
mniej niż 80-90 kg na hektar. Po dwóch tygodniach od jej podania 
należy rozsiać drugą dawkę. Ze względu na duże zapotrzebowanie 
rzepaku na siarkę, zalecane jest zastosowanie w drugiej dawce na-
wozu azotowego zawierającego siarkę (siarczan amonu, saletrosan, 
polifoska 21) w ilości 200-300 kg/ha. Jeśli zakładamy osiągnięcie 
wysokiego plonu, a stan plantacji dobrze rokuje, można podać jesz-
cze jedną dawkę saletry amonowej, przy czym nie należy tego zbyt-
nio opóźniać i skończyć nawożenie azotem w okresie pąkowania. 

Osobną kwestią jest nawożenie fosforowo-potasowe. Jeśli nie 
podamy pełnej dawki jesienią, powinniśmy ją jak najwcześniej 

uzupełnić wiosną. Wskazanym jest też uzupełnienie mikroelemen-
tów w formie nawożenia dolistnego. Przeprowadzenie wiosną 2-3 
oprysków nawozem zawierającym siarkę, bor, mangan, molibden, 
magnez, może przyczynić się do istotnego wzrostu plonów. Nawo-
żenie dolistne często jest łączone ze stosowaniem środków owado-
bójczych oraz grzybobójczych. 

( Żywię krowy mleczne paszą wyprodukowaną we własnym go-
spodarstwie, w tym: sianokiszonką z traw i kończyną, kiszonką z ku-
kurydzy, paszą treściwą (mieszanka zbóż 80 kg, śruta rzepakowa  
17 kg, dodatki mineralno-witaminowe 3 kg). Sianokiszonkę i kiszon-
kę z kukurydzy podaję do woli, paszę treściwą zależnie od wydajno-
ści, ale nie więcej niż 5 kg dziennie w dwóch dawkach. Krowy chętnie 
wyjadają kiszonkę z kukurydzy i paszę treściwą, pozostaje nie zjedzo-
na część sianokiszonki. Krowy mają kwasicę, szczególnie w szczycie 
laktacji. Co powinienem zmienić w żywieniu? 

Kwasica to gwałtowne zakwaszenie żwacza, spowodowane nadmia-
rem łatwo strawnej skrobi zbóż w dawce pokarmowej, objawy: jasno-
zielony kał, spadek apetytu, spadek mleczności i pogorszona kondycja.

Trzeba zmienić skład podawanej paszy treściwej, tj. sporządzić 
mieszankę z 63 kg mieszanki zbożowej, dołożyć 15 kg otrąb pszen-
nych i 17 kg śruty rzepakowej, pozostawić 3 kg dodatków mine-
ralno-witaminowych i uzupełnić skład o 2 kg kwaśnego węglanu 
wapnia (bufor). Dawkę dzienną tej mieszanki, tj. 5kg, podzielić na 
trzy. W następnym sezonie zielonkę na sianokiszonkę skosić we 
wcześniejszej fazie wzrostu - wpłynie to na poprawę skarmiania 
i ograniczy zagrożenie kwasicą. 

( Co należy zrobić, aby poprawić żyzność gleby? 
Skuteczna odbudowa gleby zależy od stosowania odpowiednich na-

wozów i płodozmianu. Jeśli chodzi o nawozy, najlepiej byłoby zacząć 
od przeprowadzenia standardowej analizy chemicznej gleby i w miarę 
potrzeby skorygować jej odczyn i zasobność. Następnie należy wpro-
wadzić do uprawy rośliny użyźniające glebę. W pierwszym rzędzie 
chodzi o motylkowate wieloletnie, ich mieszanki z trawami, okopowe 
na oborniku, no i oczywiście międzyplony na zielony nawóz. Jeże-
li jednak niskiej żyzności gleby towarzyszy silne zachwaszczenie, to 
najpierw dobieramy rośliny i kierujemy uprawę roli na walkę z nim, 
a dopiero potem zajmujemy się odbudową żyzności. 

Redakcja
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Ścieki bytowe, komunalne, lub przemysłowe, wykorzy-
stuje się w rolnictwie do nawadniania oraz nawożenia 
użytków rolnych. Nie powinny stanowić zagrożenia dla 

jakości wód substancjami szczególnie szkodliwymi, jeśli bę-
dziemy przestrzegać zasad określonych prawem. Ma to istotne 
znaczenie nie tylko dla Obszarów Szczególnie Narażonych za-
nieczyszczeniami pochodzącymi z produkcji rolniczej (OSN), 
ale i dla pozostałych użytków rolnych. 

Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie muszą być 
wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie mogą zawie-
rać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określo-
ne w rozporządzeniu ministra środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 137, 
poz. 984 (z późniejszymi zmianami). 

Tabela 1. Normy sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolniczego 
wykorzystania

Lp. wskaźnik wielkość dopuszczalna

1.
Bakterie chorobotwórcze 
z rodzaju Salmonella

niewykrywalne w 1 l

2.
Obecność żywych jaj 
pasożytów 

nieobecne w 1 l

Zasady stosowania ścieków

Gospodarstwa wykorzystujące ścieki powinny posiadać plany 
nawożenia, w których uwzględniono ilość składników odżywczych 
zawartych w dawkach ścieków przeznaczonych do wykorzystania 
w rolnictwie oraz dopływ składników pokarmowych pochodzą-
cych z innych form nawożenia i innych źródeł.

Rolnicze wykorzystanie ścieków może mieć miejsce poza ob-
szarami płytkiego występowania skał szczelinowych, nie odizolo-
wanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną. Usytuowanie 
gruntów, na których mają zostać wykorzystane ścieki oraz umiesz-
czone urządzenia i instalacje przeznaczone do magazynowania 
i przygotowania ścieków, powinny odpowiadać warunkom okre-
ślonym w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalne odległości użycia ścieków w rolnictwie

Lp. Położenie gruntów Minimalna odległość

1. Od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:

a) do 2% 30 m

b) od 2 do 10% 50 m

c) ponad 10% 70 m

2.
 Od zbiorników wodnych, stawów rybnych nie przeznaczo-
nych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku 
terenu:

a) do 2% 50 m

b) od 2 do 10% 80 m

c) ponad 10% 100 m

3.

Od ujęcia wód powierzchnio-
wych lub podziemnych, stano-
wiącego źródło zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia.

250 m

Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić 
wyłącznie z zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na 
ich rolnicze wykorzystanie.

Kiedy zabrania się rolniczego wykorzystania 
ścieków? 

1. Gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty 
śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych 
do chowu i hodowli ryb.
2. Na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje 
się płyciej niż 1,5 m od powierzchni ziemi, lub od dna rowu roz-
prowadzającego ścieki.
3. Na obszarach o spadku terenu większym niż 10% dla gruntów 
ornych oraz 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych.

Zasady stosowania komunalnych osadów 
ściekowych

Osady te pochodzą z oczyszczalni ścieków, z osadów, z komór 
fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym 
do składu ścieków komunalnych. Rolnik może stosować na grun-
tach, których odczyn jest nie mniejszy niż pH 5,6, a ilość metali 
ciężkich w osadzie przekracza ilości określone w wspomnianym 
rozporządzeniu ministra środowiska (powinny również spełniać 
normy sanitarne określone w ww. rozporządzeniu).

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli zwartość 
metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) nie prze-
kracza dozwolonych ilości np. w przypadku zastosowania osadu: 
• do rekultywacji gruntów na cele rolne, zawartość ołowiu nie 
może być większa niż 750 mg/kg suchej masy,
• do rekultywacji terenów na cele nie rolne, zawartość ołowiu nie 
może być większa niż 1000 mg/kg suchej masy,
• do uprawy roślin przeznaczonych na kompost oraz do uprawy 
roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, zawartość 
ołowiu nie może być większa niż 1500 mg/kg suchej masy,
• są spełnione normy sanitarne, które określa tabela nr 3,

Tabela 3. Normy sanitarne osadów

wskaźnik wielkość dopuszczalna

Bakterie rodzaju Salmonella nie wykrywalne w 100 g osadu

Obecność żywych jaj pasoży-
tów jelitowych:

w 1 kg suchej masy osadu:

jak StoSowaĆ ścieki  i  koMunalne 
oSady ściekowe? 
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 z 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych, uchylającym rozporządzenie (EWG) 

nr 2092/91, i przepisami krajowymi (Ustawą o rolnictwem ekologicz-
nym z dnia 25 czerwca 2009r. Dz. U. Nr 116, poz.975), u producentów 
ekologicznych prowadzi się szczegółową kontrolę produkcji rolnej, 
przetwórstwa i dystrybucji. Prowadzą ją jednostki certyfikujące, 
upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kontrola przeprowadzana jest raz w roku u każdego producenta 
i opłacana przez rolnika. Jej celem jest stwierdzenie, czy producent 
przestrzega zasad rolnictwa ekologicznego.

Zwrot kosztów kontroli w gospodarstwach produkujących eko-
logiczną żywność można uzyskać w ramach działania „Uczestnic-
two rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dla systemu rol-
nictwa ekologicznego został określony limit zwrotu płatności do 
3000 zł rocznie netto, nie obejmujący podatku od towarów i usług 
(VAT). Aktualne formularze wniosków tego działania należy po-
brać ze strony internetowej: www.arimr.gov.pl 

Obowiązują dwa rodzaje wniosków: W-1 o przyznanie pomo-
cy i W-2 o płatność. Wypełnione wnioski - wraz z załącznikami 
o pomoc i płatność w ramach działania „Uczestnictwo rolników 

z w r o t  k o S z t Ó w  z a  k o n t r o l Ę 
g o S P o d a r S t w a  e k o l o g i c z n e g o

dokończenie na str. 14

w rolnictwie wynosi 0

do rekultywacji terenów jest nie większa niż 300

do uprawy roślin przeznaczo-
nych do produkcji kompostu

jest nie większa niż 300

do uprawy roślin nie przezna-
czonych do spożycia i pro-
dukcji pasz

jest nie większa niż 300

• nie przyczyniają się do pogorszenia jakości gleby, 
• są wykorzystywane poza okresem wegetacji roślin przeznaczo-
nych do odpowiedniego spożycia przez ludzi.

Obowiązki rolnika

Rolnik, który chce wykorzystać osady ściekowe, musi posiadać 
plan nawożenia uwzględniający ilość składników odżywczych 
znajdujących się w dawkach osadów ściekowych przeznaczonych 
do zastosowania w rolnictwie, jak również wyniki analizy gleby, 
wykonane bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego. 
Zobowiązany jest też do przechowywania wymienionych wyni-
ków badań i informacji przez okres 5 lat.

Tabela nr 4. Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych

Lp.
wykorzystanie 

komunalnych osa-
dów ściekowych

Dawka komunalnych 
osadów ściekowych 

w Mg suchej masy/ha 
(Mg = tona)

Uwagi

1.
Rekultywacja grun-
tów na cele rolne

3 mg s.m./ha dawka 
na rok

przy zabiegu jed-
nokrotnym w cią-
gu 2 albo 3 lat do-
puszczalna dawka 
skumulowana nie 
może przekraczać 
6 mg s.m./ha/2 
lata 9 mg s.m./
ha/3 lata 

2.

Rekultywacja 
gruntów na cele 
nie rolne. Uprawa 
roślin: przeznaczo-
nych do produkcji 
kompostu, nie 
przeznaczonych do 
spożycia i produkcji 
pasz

15 mg s.m./ha dawka 
na rok

przy zabiegu jed-
nokrotnym w ciągu 
2 albo 3 lat dopusz-
czalna dawka sku-
mulowana nie może 
przekraczać 30 mg 
s.m./ha/2 lata oraz
45 mg s.m./ha/3 lata 

Argumenty przemawiające za podejmowaniem działań zmierza-
jących do wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w rolnic-
twie to: coraz wyższe koszty nawozów sztucznych, zmniejszenie 
dawek nawozów sztucznych, dostosowanie dawki osadu do jakości 
gleby (badanie laboratoryjne gruntu i osadu) oraz zapotrzebowania 
roślin na azot i fosfor, pokrycie kosztów transportu osadu i apli-
kacji osadu do gruntu przez firmę wytwarzającą komunalne osady 
ściekowe. Pamiętajmy jednak o rozważnym stosowaniu ścieków 
i komunalnych osadów ściekowych.

Natalia Długołęcka
Oddział Poświętne

Źródła: 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
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w systemach jakości żywności” dla producentów województwa 
mazowieckiego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego) - składane są na adres: ARiMR, Mazowiecki 
Oddział Regionalny, Aleja Jana Pawła II 70, 00-170 Warszawa.

Wniosek o przyznanie pomocy (druk W-1/140)

Można go składać do czasu dostępności środków (informacja po-
dana przez prezesa na stronie internetowej ARiMR), ale nie póź-
niej niż do 31 grudnia 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć:
• kopię ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawia-
jącym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli, w załączniku XII, wydanego przez upoważ-
nioną jednostkę certyfikującą, albo 
• oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów 
rolnych w okresie konwersji, zgodnie z przepisami rozporządze-
nia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Oświadczenie 
musi uwzględniać produkty i rodzaj produkcji, jakie zostały objęte 
systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której produ-
cent rolny zgłosił się oraz datę objęcia systemem kontroli. 
Decyzja w sprawie przyznania pomocy powinna być wydana 
w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. W decyzji określony 
jest termin pomocy na 5 lat. Każdy z pięciu rocznych „okresów 
pomocy” obejmujący kolejne 12 miesięcy liczony jest od dnia:
• wydania certyfikatu, którego kopia została dołączona do wniosku 
o przyznanie pomocy, albo 
• od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy (jeśli załączni-
kiem do wniosku było oświadczenie producenta rolnego o wytwa-
rzaniu produktów zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologiczne-
go). 

Wniosek o płatność (druk W-2/140 )

Wnioski o płatność, wypełnione i podpisane, składa się corocz-
nie za miniony, tzw. „okres pomocy”, w terminie do 180 dni od 
zakończenia rocznego okresu pomocy. 

Do wniosku należy dołączyć:
• kopię ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawia-
jącym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), 
w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certy-
fikującą, 
• kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosz-
tów kwalifikowanych do refundacji, 
•  wypełniony formularz W-2A/140 - oryginał zestawienia faktur 
lub równoważnych dokumentów księgowych, lub jego kopię po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pra-
cownika Agencji. 
(Obowiązek złożenia W-2A/140 dotyczy wnioskodawców, którzy 

złożyli wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż w dniu 3 lu-
tego 2011 r. i na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązani 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

***
Kwota wnioskowana przez rolnika nie może przekraczać maksy-

malnej stawki 3000 zł netto.
Zwrot płatności dotyczy kosztów poniesionych za kontrolę oraz 

składek na rzecz grupy producentów działającej w jednej z form 
organizacyjnych (m.in. stowarzyszenie, kółko rolnicze, spółdziel-
nia), jeśli grupa ta pomaga realizować zobowiązania wynikające 
z uczestnictwa w systemie jakości żywności.

Ważnym jest przestrzeganie terminów składania wniosków. 
Jeżeli rolnik złoży wniosek za dany „okres pomocy” przed upły-
wem tego okresu oraz jeżeli wniosek złoży po terminie 180 dni 
od zakończenia okresu pomocy, to otrzyma decyzję ARiMR 
o odmowie przyznania płatności.

W pierwszym przypadku, jeśli jeszcze nie minął właściwy ter-
min złożenia, wniosek można wycofać przed wydaniem decyzji 
i złożyć ponownie w należnym terminie. Natomiast w drugim 
przypadku możliwości zwrotu kosztów za dany okres przepadają.

Krystyna Berkowska
Oddział Ostrołęka 

Źródła:
1. Dz. U. z dnia 4 lutego 2013 r., poz.162 Obwieszczenie MRiRW z dnia  
19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rol-
ników w systemach jakości żywności” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 909 rozporządzenia MRiRW z dnia 
8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objęte-
go PROW na lata 2007-2013.

dokończenie ze str. 13
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Zespół naukowców z Polski i Czech przedstawił wyniki ba-
dań nad skutecznością działania kruszynka (błonkówka) 
w zwalczaniu omacnicy prosowianki w kukurydzy - przy 

zastosowaniu aplikacji naziemnej i agrolotniczej. Kruszynka do 
zwalczania omacnicy można wprowadzać drogą agrolotniczą za 
pomocą samolotu, jak również z wiatrakowca. Średnia skutecz-
ność zabiegów agrolotniczych wynosi 70 %. Kruszynek stosowa-
ny w aplikacji naziemnej (kartonowe zawieszki lub kapsułki na 
rośliny kukurydzy) wykazuje wyższą skuteczność niż stosowany 
w aplikacji agrolotniczej. Biologiczna metoda ochrony kukurydzy 
przed omacnicą prosowianką może stanowić alternatywę dla che-
micznej ochrony kukurydzy przed tym szkodnikiem.

Duński system wspomagania decyzji 
do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej

Systemy wspomagania decyzji w zwalczaniu agrofagów to na-
rzędzia komputerowe (często internetowe), pomagające rolnikom 
w doborze terminu zabiegu, odpowiedniego środka ochrony roślin, 
ustaleniu jego dawki, w zależności od czynników środowiskowo-
agrotechnicznych. Instytut Ochrony Roślin od 2010 roku prowadzi 
działania nad przystosowaniem modułu chwastowego duńskiego 
systemu wspomagania decyzji do zwalczania chwastów w pszeni-
cy ozimej. Prototyp DSS Herbicide zawiera kilkanaście substancji 
aktywnych zarejestrowanych w Polsce do stosowania w pszenicy 
ozimej, kilkanaście gatunków chwastów występujących w tej upra-
wie, klucz do oznaczania roślin i atlas chwastów. Program wskazu-
je najkorzystniejsze opcje zabiegu z uwzględnieniem: aktualnego 
stanu zachwaszczenia na polu, doboru herbicydu do warunków po-
godowych i agrotechnicznych (typ gleby, pH, przedplon), wyboru 
dawki herbicydu.

Doświadczenia wykonane na północy Polski pozwoliły potwier-
dzić przydatność prototypu systemu wspomagania decyzji DSS 
Herbicyd stosowanego w uprawie pszenicy. System ten zreduko-
wał dawki stosowanych herbicydów, a redukcja ta nie wpłynęła 
na obniżenie skuteczności chwastobójczej i plonu ziarna w porów-
naniu do zabiegów standardowych. Istotnym elementem zapew-
niającym skuteczność działania systemu obniżonych dawek her-
bicydów było ich stosowanie we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów. Więcej informacji można uzyskać na stronie interneto-
wej: www.dssherbicide.pl

Aktualne problemy herbologii

W przeddzień Sesji, 5 lutego, odbyła się wspólna Konferencja 
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego 
oraz Komitetu Ochrony Roślin PAN na temat aktualnych proble-
mów herbologii.

Stosowanie metody chemicznej w uprawie większości gatunków 
roślin rolniczych, w ostatnich latach niesie ze sobą dużo zagrożeń. 
Jednym z nich jest zjawisko uodparniania się wielu agrofagów, 
głównie chwastów na środki ochrony roślin. Integrowana ochrona 
roślin zwraca uwagę na metody niechemiczne, eliminujące zjawi-
sko odporności. 

W trakcie wystąpień naukowcy omówili znaczenie tych metod 
w integrowanej ochronie roślin. Profesor Stanisław Gawroński 
z SGGW Warszawa zaprezentował te gatunki chwastów w Pol-
sce, które uodporniły się na triazyny. Są ta min.: szarłat szorstki, 
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, starzec zwyczajny, 
psianka czarna i tobołki. 

Profesor Krzysztof Domaradzki z IUNG Wrocław przedstawił 
nowe zagrożenie w uprawie kukurydzy i buraka cukrowego ja-
kim jest zaślaz (Abutilon theophrasti). Pochodzi on z Chin i Indii. 
W Polsce pojawił się po raz pierwszy w rejonie Dolnego Śląska 
i tam na przestrzeni lat 2001-2013 zaobserwowano znaczące jego 
rozprzestrzenienie. Obecnie informacje o jego występowaniu do-
cierają również z innych rejonów kraju. Zaślaz to roślina dwuli-
ścienna, rozmnażająca się wyłącznie generatywnie (do 17 000 
nasion z jednej rośliny), bardzo szybko i wysoko rosnąca (często 
ponad 2.5 m), o krótkim okresie wegetacji (90-150 dni). Jest to 
gatunek ciepłolubny, nasiona kiełkują w temperaturze powyżej 8° 
C (optimum 24°C), a rośliny zamierają wraz z pierwszymi przy-
mrozkami. Zaślaz w uprawach bardzo silnie konkuruje z roślinami 
uprawnymi i dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia ich zbiór. Stra-
ty w plonowaniu sięgają nawet 30 % przy uprawie buraka, 17 % 
kukurydzy, 42 % soi. 

Zwalczanie tego chwastu jest bardzo trudne ze względu na:
• bardzo długą żywotność nasion w glebie (nawet do 60 lat),
• późne i często nierównomierne wschody,
• owłosione liście utrudniające wnikanie środków chwastobój-
czych, 
• krótki okres od wschodów do wydania nasion,
• bardzo duży współczynnik rozmnożeniowy jednej rośliny,
• brak zalecanych herbicydów dla jakiejkolwiek rośliny uprawnej,
• brak rozpoznania występowania tego gatunku w skali kraju,
• nieznany gatunek, a przez to często lekceważony, 
• wyniki wstępnych badań skuteczności w warunkach szklarnio-
wych nie znajdują często potwierdzenia w polu.

Janusz Sychowicz i Jacek Kałwa
Oddział Poświętne 

Źródło: wykłady podczas 54. Sesji Naukowej IOR

W rozporządzeniu, w sprawie wymagań integrowanej ochrony 
znajduje się punkt, który mówi o wykorzystaniu odmian odpor-
nych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału 
siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepi-
sami nasiennictwa, która zaczęła obowiązywać z początkiem 
2014 r. Jednak rok ten ma być traktowany pod względem kon-
troli, jako edukacyjny, a nie sankcyjny.

54. SeSja naukowa inStytutu ochrony 
roślin w Poznaniu, cz.2
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Od stycznia br. wszyscy rolnicy są zobowiązani do pro-
wadzenia w gospodarstwach zasad Integrowanej 
Ochrony Roślin. Obowiązek ten wynika z nowej usta-

wy o Ochronie Roślin z dnia 08.03.2013 roku. W związku z tym 
inspektorzy z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin będą kon-
trolowali związane z nowymi przepisami dokumenty.

W pierwszej kolejności będą to: 
• Ewidencja stosowania ŚOR,
• Atest opryskiwacza - dokonywany co 3 lata,
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania 
ŚOR- ważne 5 lat,
• Kalibracja opryskiwaczy - aktualne zapisy w tabeli kalibracji.

Nowością będzie konieczność wykonania, tzw. kalibracji opry-
skiwacza. Do tej pory PIORiN sprawdzał tylko czy opryskiwacz 
był przebadany w stacji kontroli. Od stycznia wymaga też od rol-
nika, żeby był również wykalibrowany przed każdym sezonem 
wegetacyjnym. W zawiązku z tym rolnicy muszą zapoznać się 
z podstawowymi wymogami dotyczącymi ochrony roślin w tym 
systemie.

Czym jest kalibracja? 

Sezonowa kalibracja opryskiwaczy jest jednym z podstawowych 
elementów Integrowanej Ochrony Roślin. Oprócz sprawnego 
opryskiwacza ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym 
wykonaniu zabiegów ochrony roślin jest odpowiednia regulacja. 
Polega ona na umiejętnym doborze rozpylaczy, ciśnienia robocze-
go cieczy oraz prędkości jazdy. Okresową kalibrację należy prze-
prowadzać co 3 lata podczas atestacji opryskiwacza, którą wyko-
nuje uprawniony diagnosta. Do tego celu wykorzystuje on specja-
listyczny sprzęt diagnostyczny.

Natomiast sezonową kalibracje powinien przeprowadzić sam 
rolnik. Zabieg ten należy wykonać przed każdym sezonem we-
getacyjnym, po trwającej dłużej niż 4 miesiące przerwie postoju 
opryskiwacza, po każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia 
lub rodzaju ciągnika. Dzięki niej uzyskuje się wymaganą wielkość 
kropel i odpowiednią dawkę cieczy na 1 hektar. Kalibracją nazywa 
się również takie ustawienie opryskiwacza i prędkości jazdy, które 
pozwala uzyskać prawidłowy i zaplanowany wydatek cieczy oraz 
środka ochrony roślin na 1 hektar.

Procedura kalibracji 

W celu ustawienia optymalnej dawki cieczy roboczej oraz kro-
plistości należy:
1. Zapoznać się z etykietą SOR w aspekcie:
• fazy rozwojowej rośliny,
• poziomu technicznego opryskiwacza,
• warunków pogodowych,
• mechanizmu działania preparatu,
• dawki SOR oraz rodzaj kroplistości.
2. Sprawdzić rozstawę rozpylaczy na belce polowej (standardo-
wo rozpylacze rozmieszczone są co 0,5 m).
3. Określić rzeczywistą prędkość jazdy opryskiwaczem. 
Najczęściej nie znamy dokładnej prędkości, dlatego należy skorzy-
stać z prostego wzoru:

V(km/h) = 360/T(sek.); np. 360/56 sek. = 6,4 km/h
Aby skorzystać ze tego wzoru, należy zmierzyć czas przejazdu 

ciągnika z opryskiwaczem na odcinku 100 m - z taką samą pręd-
kością i w terenie zbliżonym do warunków polowych. Zazwyczaj 
wynosi on 50 - 60 sekund, ale musimy to sami sprawdzić w terenie 
korzystając ze stopera lub telefon komórkowego, taśmy mierni-
czej, palików oraz sznurka.

4.Określić nominalny wydatek cieczy (q) z jednego rozpylacza 
(przy prędkości 6,4 m/h).
Aby to wyliczyć możemy skorzystać z podstawowego wzoru: 

q = Q * V * r/600; np.: q = 300 l * 6,4 km/h * 0,5 m / 600
q = 1.58 l/min
Q - zaplanowana dawka cieczy na 1 ha 
V - zmierzona prędkość jazdy opryskiwacza
r - rozstaw rozpylaczy na belce polowej
600 - stała wartość

5. Zaopatrzyć się w tabelę ciśnień.
W tabeli szukamy przybliżonej wartości obliczonego ze wzoru 

wydatku cieczy (q), odczytując ciśnienie przy danym typie rozpy-
lacza. 

Dla rozpylaczy czerwonych XR 11004 oraz wyliczonej wartości 
wydatku 1,58 l/min, ciśnienie rzeczywiste wynosi 3,0 atm.

Tabela 1. Rozpylacze XR TeeJet, przepływ w l/min i rodzaj opryskiwania
bar 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Xr80015 0,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,64 0,68
Xr8002 0,46 0,56 0,64 0,72 0,79 0,85 0,91
Xr8003 0,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,28 1,37
Xr8004 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,71 1,82
Xr8005 1,14 1,39 1,61 1,80 1,97 2,13 2,28
Xr110015 0,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,64 0,68
Xr11002 0,46 0,56 0,64 0,72 0,79 0,85 0,91
Xr11003 0,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,28 1,37
Xr11004 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,71 1,82
Xr11005 1,14 1,39 1,61 1,8 1,97 2,13 2,28

drobnokropliste
średnio 
kropliste

grubokropliste

6. Określić rzeczywisty wydatek cieczy (q) z jednego rozpyla-
cza naszego opryskiwacza:
• zamontować wybrane rozpylacze,
• uruchomić opryskiwacz i włączyć wszystkie sekcje,
• ustawić nominalne ciśnienie dla wybranych rozpylaczy,
• zmierzyć wydatek kilku rozpylaczy podstawiając naczynia mia-
rowe w czasie 1 min.,
• obliczyć średni wydatek z badanych rozpylaczy.

Jeśli zmierzony wydatek rozpylaczy pokryje się w przybliżeniu 
z wydatkiem wyliczonym, to ciśnienie pozostawiamy na tym sa-
mym poziomie (3,5 atm.). Natomiast przy innym wydatku należy 
skorygować ciśnienie, to znaczy zwiększyć lub zmniejszyć jego 
wartość.

wykonaj SaM kaliBracjĘ oPrySkiwacza
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Tabela 2. Kalibracja - opryskiwacz polowy

D
aw

ka
 c

ie
-

cz
y

Rozpylacz Rodzaj ciągni-
ka c-330

c
za

s 
ja

zd
y 

10
0 

m

P
rę

dk
oś

ć

wy-
datek 
rozpy-
lacza

ci-
śnie-
nieLiczba typ Bieg Obroty

l/ha szt. - - n/min sek. km/h l/min bar
Data……..
300 24 Xr04 4 1600 56 6,4 1,58 3

Data……..

7. Określić ilość cieczy roboczej (Q) na 1 ha.
Jeśli już znamy wydatek z jednego rozpylacza, możemy w łatwy 

sposób określić ilość cieczy roboczej na opryskanie 1 ha, korzysta-
jąc ze wzoru:

Q = 600*q*0,5/V*n
np.: Q = 600*1,58*0,5/6,4*24

Q = 309 l/ha
n - liczba rozpylaczy

8. Obliczanie ilości środka ochrony roślin na daną objętość 
zbiornika.

Ilość środka = dawka środka *objętość zbiornika/dawka cieczy na 
1 ha

Np. D = 3 kg/ha * 400 l/300 l/ha
D = 4 kg/ha

Przedstawione powyżej wzory być może wydają się trochę trud-
ne, ale każdy doświadczony rolnik wykonujący zabiegi ochrony 
roślin praktycznie zna procedurę kalibracji, chociaż nie zawsze ją 
stosuje. Teraz jednak będzie musiał udokumentować przeprowa-
dzoną kalibrację w formie zapisów tabelarycznych (patrz: tabela 
kalibracji).

MODR Warszawa będzie przeprowadzał szkolenia z zakre-
su Integrowanej Ochrony Roślin, na których będą poruszane 
powyższe zagadnienia. Ponadto na każdym szkoleniu chemiza-
cyjnym jest omawiana problematyka ustawienia opryskiwaczy 
i kalibracji

Zygmunt Nasternak
Oddział Bielice

Wraz z początkiem roku wszyscy profesjonalni produ-
cenci rolni w Polsce, jak również w innych krajach 
Unii Europejskiej, zobligowani są do przestrzegania 

zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Na szczęście ten rok bę-
dzie miał jeszcze charakter przejściowy - bardziej edukacyjny 
niż sankcyjny. 

Kontrola właściwego stosowania środków ochrony roślin będzie 
należała do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. Ponieważ wdrożenie ogólnych zasad integrowanej ochro-
ny stanowi nowy obowiązek dla producentów, to w początkowym 
okresie inspektorzy PIORiN - w razie stwierdzenia nieprawidłowo-
ści - będą przede wszystkim pouczali producentów oraz wydawali 
zalecenia dotyczące działań naprawczych. Jednak w przypadku 
rażącego naruszania przepisów, stwarzającego zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i środowiska, inspektorzy dysponują uprawnie-
niami do nałożenia grzywny lub mandatu w wysokości do 500 zł. 

Kontrola będzie się odbywała w gospodarstwie rolnika, 
z uwzględnieniem konkretnych warunków prowadzenia poszcze-
gólnych upraw. Każdy, kto stosuje środki ochrony, zobowiązany 
jest prowadzić ewidencję zabiegów ochrony roślin. Ewidencję 
można prowadzić w dowolny sposób, ważne by mieć ją do dyspo-
zycji przez okres 3 lat. Musi ona zawierać takie informacje, jak: na-
zwa uprawianej rośliny, powierzchnia uprawy, termin wykonania 
zabiegu, nazwa i dawka zastosowanego środka. Od tego roku do 
ewidencji zabiegów trzeba będzie wpisać dodatkową informację - 
o przyczynach wykonania zabiegu.

Osoba będąca profesjonalnym użytkownikiem środków ochro-
ny roślin, musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony lub szkole-
nia z Integrowanej Produkcji. Szkolenie takie ważne jest przez 
okres 5 lat. W ostatnim czasie szkolenia z zakresu stosowania 
środków ochrony zostały podzielone na podstawowe (dwudniowe,  
16 godzinne - dla nowych użytkowników) i uzupełniające (jedno-
dniowe - dla osób, którym kończy się ważność szkoleń już posia-
danych). W tym miejscu warto podkreślić, że osoby, które wdro-
żyły w swoich gospodarstwach krajowy system Integrowanej 
Produkcji IP, wypełniły w pełni obowiązujące od 1 stycznia br. 
normy integrowanej ochrony roślin.

Trzecim elementem kontroli będzie kontrola sprzętu do stoso-
wania środków ochrony roślin. Do tej pory sprawdzano tylko, czy 
opryskiwacz był przebadany w stacji kontroli. Atestacja ważna bę-
dzie, tak jak dotychczas, przez okres 3 lat. Nowością jest koniecz-
ność wykonania kalibracji opryskiwacza. Kalibracja powinna 
być przeprowadzana przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem 
sezonu wegetacyjnego. Z kontroli wyłączone zostaną jedynie opry-
skiwacze ręczne i plecakowe.

Rolnicy muszą również pamiętać o tym, że korzystając z che-
micznych środków ochrony roślin powinni wykorzystywać tylko 
i wyłącznie te, które są zarejestrowane w Polsce dla danej uprawy.
Aktualna lista środków znajduje się na stronie internetowej Mini-
sterstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl).

Grażyna Michalak
Oddział Bielice

Źródła:
Materiały konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych 2014
Integrowana Ochrona Roślin w Zarysie CDR O/Poznań
Sad Nowoczesny nr 11/2013
Hasło Ogrodnicze nr 1/2014

rozliczanie rolnikÓw z zaSad 
integrowanej Produkcji roślin
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Rośliny strączkowe pastewne w strukturze zasiewów 
zajmują zaledwie 1%.W ostatnich latach, w związ-
ku z wdrożeniem programów rolno-środowiskowych, 

rozwojem ekologicznych i integrowanych systemów produk-
cji oraz włączeniem tej grupy roślin do specjalnych płatności, 
wzrosło zainteresowanie ich uprawą. 

Najważniejszą biologiczną cechą roślin strączkowych jest ich 
zdolność do wiązania azotu, dzięki symbiozie z bakteriami bro-
dawkowymi. W zależności od gatunku roślin, co roku wprowadza-
ne jest do gleby od 40 -110 kg N/ ha, dlatego coraz częściej rośliny 
te stanowią istotny element płodozmianu. Ponadto na cele paszo-
we wykorzystywana jest zielonka, a pozyskane nasiona stanowią 
cenny komponent mieszanek pasz białkowych. Nadrzędnym celem 
rolnika uprawiającego rośliny strączkowe jest uzyskanie odpo-
wiednio wysokiego plonu zielonki lub nasion o pożądanych para-
metrach jakościowych. Uzyskanie zadawalających plonów wiąże 
się ze stosowaniem kompleksowej ochrony. 

Zagrożenie upraw

Stan i stopień zachwaszczenia plantacji najczęściej uzależniony 
jest od typu gleby, przedplonu oraz wykonywanych wcześniej za-
biegów agrotechnicznych. 

Spośród chwastów jednoliściennych na plantacjach strączko-
wych najczęściej występuje: miotła zbożowa, chwastnica jedno-
stronna, wyczyniec polny, perz właściwy. Natomiast spośród ga-
tunków dwuliściennych spotykamy: gwiazdnicę pospolitą, przytu-
lię czepną, komosę białą, szarłat szorstki, bodziszka, gorczycę po-
lną, tasznika pospolitego, tobołki polne, ostrożenia polnego, fiołki, 
rumiany i rdesty. Masowe wystąpienie zaledwie kilku z wyżej 
wymienionych gatunków chwastów może spowodować obniże-
nie plonu nasion nawet o 50%. Z tego względu użycie odpowied-
nich zabiegów mechanicznych czy herbicydowych daje gwarancję 
utrzymania plantacji w stanie wolnym od chwastów przez okres 
przynajmniej pierwszych kilku tygodni, umożliwiając roślinie 
uprawnej zwarcie rzędów, a tym samym uzyskanie istotnej przewa-
gi nad chwastami w walce o wodę, światło i składniki pokarmowe. 

Zwalczanie mechaniczne

Chwasty na plantacjach roślin strączkowych możemy niszczyć 
na trzy sposoby: poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów 
mechanicznych, mechaniczno-chemicznych oraz chemicznych. 
Wybór metody uzależniony jest od systemu gospodarowania, po-
siadanego sprzętu oraz środków finansowych.

Pielęgnacja mechaniczna polega na 2 - 3 krotnym, ukośnym 
bronowaniu rzędów w terminie przedwschodowym oraz powscho-
dowym. Zabieg powschodowy można wykonać tylko wtedy, kiedy 
rośliny mają nie więcej niż 5 cm. wysokości (1 - 2 liście) i to naj-
lepiej w późnych godzinach popołudniowych, w momencie, gdy 
turgor rośliny uprawnej jest wyraźnie obniżony. Zabiegu brono-
wania nie wolno wykonywać tuż przed samymi wschodami oraz 
podczas wschodów roślin strączkowych. W przypadku silnego 
zachwaszczenia pola perzem właściwym czy ostrożniem polnym, 

bronowanie nie zdaje egzaminu, przeciwnie - może powodować 
dalsze zachwaszczenie plantacji.

Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna obejmuje dwa etapy, 
które są ze sobą ściśle powiązane. Pierwszy to mechaniczne zwal-
czanie chwastów poprzez bronowanie, kiedy rośliny uzyskają fazę  
1 - 2 liści (około 5 cm wysokości). Drugi, chemiczny, rozpoczy-
na się w momencie wytworzenia przez roślinę uprawną 2 - 4 liści 
właściwych. Można wtedy zastosować odpowiednio dobrane her-
bicydy. 

Pielęgnacja chemiczna (herbicydowa) 

Zabiegi herbicydowe na plantacji roślin strączkowych można 
prowadzić w dwóch terminach:
• przed wschodami (bezpośrednio lub 1 - 3 dnie po siewie nasion),
• po wschodach (gdy rośliny wytworzą 2 - 4 liście właściwe).

W pierwszym terminie, czyli bezpośrednio po siewie nasion gro-
chu, łubinów i bobiku można zastosować środek Linurex 500 SC 
w dawce 1,0 - 2,0 l/ha, który zwalcza tylko chwasty dwuliścienne. 
Na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, ale jedynie w uprawie 
bobiku i łubinu żółtego, możemy zastosować herbicyd Stomp 330 
EC w dawce 4,0 l/ha lub mieszaninę środków Stomp 330 EC 
w dawce 3,0 l/ha i Command 480 EC w dawce 0,2 l/ha. Efektyw-
ność zabiegów zależy od warunków wilgotnościowych gleby oraz 
fazy rozwojowej zwalczanych chwastów. 

Drugi termin zalecany jest w momencie, gdy rośliny strączko-
we wytworzyły przynajmniej dwa liście właściwe. Możemy wtedy 
wykorzystać dwa herbicydy zwalczające chwasty dwuliścienne, tj. 
Basagran 480 SL i Butoxone M 400 SL. Ponadto w tym okresie 
możemy zastosować cztery środki zwalczające wyłącznie chwasty 
jednoliścienne, tj. Agil 100 EC, Aramo 050 EC, Fokus Ultra 100 
EC i Targa Super 05 EC. 

Herbicyd Basagran 480 SL w dawce 2,5 - 3,0 l/ha można za-
stosować jedynie w uprawie grochu w fazie początku pojawia-
nia się wąsów czepnych (wysokość roślin 6 - 12 cm.). Natomiast 
środek Butoxone M 400 SL w dawce 3,0 l/ha oprócz plantacji 
grochu (faza początku pojawienia się wąsów czepnych), może 
być zastosowany również na plantacji bobiku w fazie 2 - 3 liści 
właściwych. Środek Aramo 050 EC (1,0 - 1,5 l/ha) i Fokus Ul-
tra 100 EC (1,0 - 1,5 l/ha) można zastosować jedynie na planta-
cji grochu w fazie 2 - 3 liści, natomiast środek Agil 100 EC (0,5 
- 0,8 l/ha) można aplikować zarówno w grochu jak i w bobiku, 
w fazie 2 - 3 liści. Preparat Targa Super 05 EC (0,75 - 1,5 l/ha) 
można stosować w momencie wytworzenia przez rośliny gro-
chu, bobiku i łubiny 2 - 3 liści właściwych. 

Najlepszą skuteczność działania wymienionych środków uzy-
skuje się w momencie, kiedy chwasty znajdują się w fazie od 
dwóch liści do końca krzewienia. Wyższe dawki herbicydów sto-
sować jedynie do niszczenia perzu właściwego i wiechliny rocznej.
 

Barbara Matychniak
 Oddział Radom

walka z chwaStaMi w uPrawach 
Strączkowych PaStewnych



19Wieś Mazowiecka, kwiecień 2014

artykuł  sponsorowany

Witam. Rozmawiamy dzisiaj z Panem Krzysztofem Szcze-
pankiem gospodarującym w miejscowości Szafarnia,  
gmina Lelis na 48 ha gospodarstwie. 

Redaktor: Panie Krzysztofie, proszę opowiedzieć Czytelnikom 
o swoim gospodarstwie.
Rolnik: Gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleka. W związ-
ku z tym większość powierzchni stanowią łąki (ok. 40 ha) oraz kuku-
rydza (ok. 10 ha) z przeznaczeniem na kiszonkę. Mamy obecnie stado  
80 sztuk bydła, w tym 43 krów dojnych, z tendencją wzrostową.  

Redaktor: A jak z plonami ?
Rolnik: W ubiegłym roku mimo, iż rok był bardzo trudny (późna wio-
sna i suche lato) zebraliśmy 4-y pokosy i ten czwarty przeznaczyliśmy 
na silos. W kukurydzy również plony były bardzo zadawalające.

Redaktor: Tylko pogratulować !  Wiem, że jest Pan jedną z tych 
osób, która szczególnie dba również o swoje gleby.
Rolnik: Oczywiście. Bez dobrej gleby nie można oczekiwać wysokich 
plonów. Ja, wraz z żoną, gospodarujemy na 5-ej i 6-ej klasie, więc 
szczególnie ważna jest dla mnie jakość tej gleby i praca z glebą. 

Redaktor: A w jaki sposób pracuje Pan z glebą?
Rolnik: Od dwóch lat stosuję PRP SOL, produkt który jest biosty-
mulatorem gleby. Dzięki niemu jestem w stanie „budować” ży-
zność gleby poprzez zwiększanie jej aktywności, tworzenie struk-
tury oraz zwiększanie zawartości próchnicy. W kukurydzy stosuję 
również płynny biostymulator PRP EBV, który wpływa na intensy-
fikację fotosyntezy. Dzięki temu rośliny mogą wydać wyższe plony. 
W tym roku zamierzam zastosować PRP EBV również na łąkach. 

Redaktor: A na jakiej powierzchni i pod jakie rośliny stosuje Pan 
te produkty ?
Rolnik: PRP SOL stosuję na wszystkich polach, a PRP EBV do tej 
pory tylko na kukurydzy.

Redaktor: I co może Pan powiedzieć o efektach, po takim okresie 
stosowania?
Rolnik: Po dwóch latach stosowania PRP SOL, mogę powiedzieć, że 
efekty są lepsze niż po nawozach standardowych. Myślę, że więcej 
będę mógł powiedzieć po kolejnym roku. W 2014 r. zrobimy profil 
glebowy, aby sprawdzić stan gleby  na przekroju na głębokości  ok 
2 m. Po „mini” profilach widzę, że ziemia nabiera struktury gruzeł-
kowatej a chodzi mi właśnie o takie polepszanie gleby.

Redaktor: No, efekty bardzo dobre. A jak Pan stosuje PRP SOL:  
z innymi nawozami czy sam ?
Rolnik: W normalnych dawkach stosujemy nawozy azotowe. Na 
łąkach poza PRP SOL stosujemy tylko gnojowicę, a w kukurydzy 
dodajemy jeszcze fosforan amonu, na start i oczywiście obornik. 

Redaktor: A co ze składnikami pokarmowymi w glebie?
Rolnik: W tym roku będą zrobione analizy więc dopiero po otrzy-
maniu wyników będę się mógł wypowiedzieć.

Redaktor: Co z plonowaniem?
Rolnik: Przedtem stosowałem ok. 400 kg PK / ha łąki plus azot i nie 

miałem żadnych zwyżek plonów. Do tego poszczególne pokosy były 
słabsze niż obecnie. Ja, przede wszystkim, liczę na stabilizację plonów 
oraz podniesienie ich jakości co ma przełożyć się na wydajność krów.

Redaktor:  Powie Pan coś więcej o PRP EBV?
Rolnik: Jeśli chodzi o PRP EBV to efekty są widoczne bardzo szybko 
na roślinach, w ich wyglądzie, ale co najważniejsze są one widocz-
ne również w plonach - co w ubiegłym roku pokazała kukurydza. 
Z tego powodu w tym roku chcę rozpocząć stosowanie PRP EBV 
również na łąkach - firma PRP Polska zaleca zresztą „łączne” stoso-
wanie PRP SOL+ PRP EBV, co przynosi najlepsze efekty.

Redaktor: No dobrze. A co z kosztem zastosowania takiego rozwiązania.
Rolnik: W moim przypadku koszt zastosowania PRP SOL jest zde-
cydowanie niższy niż przy stosowaniu nawozów standardowych. 
A do tego jest dużo korzyści niewymiernych związanych z polep-
szeniem funkcjonowania gleby.

Redaktor: Ile Pan stosuje PRP SOL i kiedy ?
Rolnik: Panie Redaktorze, myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie 
kontakt z przedstawicielem firmy PRP Polska. Na moim terenie jest 
to Pan Mirosław Busłowski (663 933 923). Polecam kontakt z Panem 
Mirkiem, który jest dobrym fachowcem i może doradzić jak stosować 
produkty firmy PRP Polska. Poza tymi dwoma, które ja stosuję obec-
nie, mają oni jeszcze dwa produkty stosowane w chowie zwierząt 
(Z’fix i Z’dry), które zacznę stosować po wywiezieniu gnojowicy.   

Redaktor: Czy w takim razie poleciłby Pan stosowanie produktów 
PRP SOL oraz PRP EBV.
Rolnik: Jak najbardziej ! Poza korzyściami wymienionymi powyżej, 
PRP SOL jest łatwy w użyciu i wysiewa się bardzo równomiernie. 
PRP EBV mogę polecić zawsze, natomiast PRP SOL także  ale po-
trzebne są odpowiednie warunki co do pH, zawartości składników  
pokarmowych w glebie na starcie, zawartości materii organicznej 
i in.. Osobiście zalecam najpierw kontakt z przedstawicielem PRP 
Polska, który to wszystko wytłumaczy

Redaktor: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rolnik: Dziękuję.

Szafarnia,11.03.2014

wywiad z PaneM krzySztofeM SzczePankieM
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 czasach kiedy dopłaty do upraw roślin strączko-
wych są znacznie wyższe niż dopłaty do upraw ro-
ślin zbożowych, niektórzy rolnicy zastanawiają się 

nad możliwością uprawy soi w naszych warunkach. Uprawa tej 
rośliny wzbogaciłaby dość ubogi płodozmian, tym bardziej iż 
właściwe zmianowanie jest jednym z wymogów obowiązującej 
integrowanej ochrony roślin. 

Poza tym nasiona soi są niezwykle wartościowe ze względu na 
dużą zawartość białka i tłuszczu. Próby uprawy tej rośliny były 
podejmowane już wielokrotnie, ale sukcesów nie było. Być może 
nowe odmiany - o mniejszych wymaganiach dotyczących tempera-
tury i nasłonecznienia oraz krótszym okresie wegetacji i wyższym 
zawieszeniu najniższych strąków - są szansą na zwiększenie po-
wierzchni uprawy. 

Soja ma niezbyt duże wymagania glebowe i może być upra-
wiana na większości gleb, z wyjątkiem gleb kwaśnych, ciężkich, 
zlewnych, podmokłych i bardzo lekkich. Najlepsze efekty można 
uzyskać uprawiając ją na glebach żyznych, będących w dobrej kul-
turze rolnej, o dobrych właściwościach powietrzno-wodnych, przy 
pH zbliżonym do obojętnego.  

Agrotechnika

Soja powinna być uprawiana w trzecim lub czwartym roku po 
oborniku, po roślinach zbożowych (przedplonem mogą być też 
inne rośliny). Glebę pod uprawę trzeba starannie przygotować, 
wykonując po zbiorze przedplonu uprawki pożniwne oraz orkę 
przedzimową (uprawki przedsiewne niszczą wschodzące chwasty 
i wyrównują pole). 

Przy temperaturze 8°C można przystąpić do wysiewu. Zalecany 
termin to 25 kwiecień-5 maj, głębokość siewu to 3-4 cm. Przed 
siewem nasiona zaprawiamy nitraginą (bakterie brodawkowe Bra-
dyrhizobium japonicum), a po siewie trzeba wykonać wałowanie 
w celu wyrównania pola. Dzięki temu łatwiejszy będzie zbiór 
i mniejsza strata nasion (soja nisko osadza dolne strąki). 

W zależności od zasobności gleby należy zastosować odpowied-
nie nawożenie. Przed siewem jest to 60-80 kg fosforu i 80-120 kg 
potasu na hektar. Konieczne jest też nawożenie azotem w dawce 
startowej 30-60 kg na hektar. Istotne mikroelementy w uprawie soi 
to: bor, molibden i mangan. 

Soja wschodzi bardzo powoli, co sprzyja zachwaszczeniu upra-
wy. Dlatego bezpośrednio po siewie i wałowaniu należy wykonać 
oprysk, stosując herbicydy doglebowe. 

Jeśli chodzi o choroby i szkodniki, to na chwilę obecną nie ma 
większego zagrożenia. Najlepszym sposobem ochrony jest stoso-
wanie zasad prawidłowego zmianowania oraz wysiewanie zdro-
wych i zaprawionych nasion. W uprawie można stosować różnego 
rodzaju biostymulatory, które wzmacniają rośliny i uodporniają na 
warunki stresowe podczas wegetacji. 

Soja dojrzewa w trzeciej dekadzie sierpnia i pierwszej połowie 
września, a czasami nawet później - w zależności od odmiany i re-
jonu uprawy. Przy prawidłowej uprawie i sprzyjających warunkach 
pogodowych plonuje na poziomie 3 t i więcej z hektara. Zbiór do-
konywany jest jednorazowo kombajnem w godzinach popołudnio-
wych, kiedy strąki są brązowe, a nasiona twarde. W przypadku 
przedłużającej się wegetacji można zastosować preparat przyspie-

szający zbiór. Przy słonecznej pogodzie nasiona wysychają do 12-
14%, lecz w lata mokre trzeba je dosuszyć.

Wybrane odmiany

Augusta - odmiana wyhodowana metodami konwencjonalnymi 
przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
dobrze przystosowana do warunków pogodowych naszego kraju. 
Rośliny średniej wysokości, o fioletowych kwiatach, wcześnie 
dojrzewające. Wysokość osadzenia najniższych strąków to 10-15 
cm. Odmiana dobrze plonuje w sprzyjających warunkach. Zbiór 
jednofazowy kombajnem. Nasiona są drobne, zawierające około 
35% białka i 20% tłuszczu. Z powodzeniem może być uprawiana 
w Polsce centralnej i południowej na większości gleb. 

Mavka - odmiana wyhodowana przez firmę AgroYoumis. Ro-
śliny mają wysokość 80-110 cm i białe kwiaty. Najniższe strąki 
osadzone są na wysokości 15-20 cm. Przy dobrych warunkach 
pogodowych i prawidłowej uprawie występuje wysoki potencjał 
plonowania. Jest to odmiana wczesna, równomiernie dojrzewają-
ca. Nasiona są grube, owalne, zawierające około 40% białka i 17% 
tłuszczu. Odmiana polecana do uprawy.

Możliwe korzyści

Uprawa soi to wzbogacenie płodozmianu o nową roślinę strączko-
wą. Soja ma głęboki i obfity system korzeniowy, dzięki czemu popra-
wia strukturę gleby i jest dobrym przedplonem dla zbóż. Jako roślina 
motylkowa współżyje z bakteriami brodawkowymi wzbogacając gle-
bę w azot. W niewielkim stopniu jest porażana przez choroby i spo-
radycznie atakowana przez szkodniki. Ochrona chemiczna to przede 
wszystkim niszczenie chwastów w początkowym okresie wzrostu ro-
ślin. Poza tym soja jest źródłem białka, energii i daje możliwość wyko-
rzystania przetworzonego ziarna w żywieniu trzody chlewnej i bydła. 

Czy w Polsce będzie uprawiana na dużych powierzchniach 
- trudno powiedzieć. Próby jej uprawy przypominają historię 
uprawy kukurydzy. Nieznajomość technologii i brak odpo-
wiednich odmian były podstawowymi przyczynami dotychcza-
sowych niepowodzeń. Nowe odmiany są jednak wielką szansą 
na zwiększenie powierzchni uprawy tej cennej rośliny. 

Marzena Lis
Oddział Siedlce 

Źródło: na podstawie materiałów reklamowych i informacyjnych zebranych pod-
czas pobytu na wystawie maszyn rolniczych Agro-show Bednary 2013.
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Pogarszająca się efektywność ekonomiczna rolnictwa 
oraz względy ochrony środowiska glebowego wymusza-
ją poszukiwania alternatywnych metod w uprawie roli. 

Aktualnie wyróżnia się trzy podstawowe systemy uprawy: tra-
dycyjny, bezorkowy, czyli uprawę uproszczoną oraz siew bez-
pośredni w nieuprawioną glebę (mulcz). 

Tradycyjny płużny system uprawy roli, obok niewątpliwych za-
let posiada szereg wad, gdyż powoduje nadmierne przesuszenie 
gleby, charakteryzuje się dużą energochłonnością oraz sprzyja 
erozji wodnej i wietrznej.

Natomiast w systemie uprawy uproszczonej i siewu bezpośred-
niego pozostają na powierzchni gleby resztki roślin. Pozostawienie 
powyżej 30% resztek spełnia rolę konserwującą dla gleby. Systemy 
uproszczone chronią glebę dla przyszłych pokoleń i będą nabie-
rały coraz większego znaczenia w rolnictwie zrównoważonym. 

Najważniejsze wady i zalety…
…wprowadzania systemów uproszczonej uprawy roli wynikają 

z aspektów ekonomicznych. Należą do nich: zmniejszenie nakładów 
pracy na wykonanie zabiegów uprawowych, obniżenie zużycia pa-
liw, mniejsze koszty utrzymania maszyn, skrócenie czasu uprawy. 

Równie ważne są aspekty środowiskowe: ograniczenie erozji 
gleby, mniejsze zanieczyszczenie powietrza poprzez obniżenie 
emisji spalin oraz dwutlenku węgla, lepsze zatrzymywanie wody 
oraz zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. 

Ponadto resztki roślinne na polu są schronieniem oraz źródłem 
pokarmu dla świata zwierząt. Pokrycie nimi gleby chroni ją przed 
erozją, zapobiega wymywaniu azotanów, poprawia bilans substan-
cji organicznej oraz ogranicza rozwój chwastów. 

Przyczyną niepowodzeń uproszczeń w uprawie roli, zwłaszcza 
w pierwszych latach ich stosowania, jest wystąpienie szeregu nieko-
rzystnych zjawisk jak: pogorszenie właściwości fizycznych gleby, nie-
równomierne rozmieszczenie składników pokarmowych oraz większa 
presja ze strony chwastów, chorób i szkodników. Wymusza to koniecz-
ność zwiększenia ilości wysiewu dawki nawozów azotowych oraz środ-
ków ochrony roślin w porównaniu do tradycyjnej uprawy roli. 

Zasady uprawy bezorkowej
Zastąpienie tradycyjnej uprawy roli systemami uproszczonymi 

budzi coraz większe zainteresowanie polskich rolników, zwłasz-
cza posiadających gospodarstwa wielkoobszarowe. Zamiast płu-
ga stosuje się najczęściej do uprawy powierzchniowej kultywato-
ry ścierniskowe o sztywnych łapach z wałem strunowym i sekcją 
talerzy, brony talerzowe lub specjalne agregaty talerzowe. Do 
wysiewu konieczne jest stosowanie specjalnych siewników, naj-
częściej z redlicami talerzowymi. W siewie bezpośrednim, gdzie 
nie wykonuje się zabiegów mechanicznych w celu zniszczenia 
chwastów oraz samosiewów konieczne jest stosowanie herbicy-
dów nieselektywnych. 

Uproszczenia w uprawie roli - stosowane w dobrych warunkach 
glebowych i przy poprawnej agrotechnice - pozwalają utrzymać 
dotychczasowy poziom plonowania. Najlepiej sprawdzają się 
one w uprawie zbóż i strączkowych, zawodne mogą być natomiast  
w uprawie rzepaku, który wymaga starannie uprawionej gleby. Po-
dobne ryzyko istnieje w przypadku uprawy buraków na glebach 
zbyt zwięzłych, jak i zbyt lekkich. 

Warianty uprawy 
Przechodzenie do systemów bezorkowych w gospodarstwie 

może odbywać się stopniowo poprzez zastąpienie uprawy płuż-
nej zabiegami o różnej intensywności (głębokości) pod wybra-
ne rośliny w zmianowaniu. 

Innym wariantem może być trwałe stosowanie uprawy uprosz-
czonej powierzchniowej lub siewu bezpośredniego, co wiąże się 
jednak z koniecznością ograniczenia liczby uprawianych gatunków.
 

Na efekty trzeba poczekać 
Najbardziej skrajny system, jakim jest siew bezpośredni w ścier-

nisko w nieuprawioną rolę, cieszy się w rolnictwie polskim nie-
wielkim zainteresowaniem, pomimo że w największym stopniu 
pozwala zaoszczędzić energię. Stwarza jednak problemy w przy-
padku wystąpienia nierówności na polu, a duże ilości pozosta-
wionych resztek z międzyplonów, czy słomy utrudniają wschody 
nasion. Brak jakiejkolwiek uprawy mechanicznej sprzyja również 
nadmiernemu rozwojowi gryzoni.

Lepszych efektów należy oczekiwać po kilku latach trwałego 
stosowania uproszczeń, co jest wynikiem poprawy właściwości 
gleby, w tym zawartości substancji organicznej. Następuje wtedy 
wzrost intensywności życia biologicznego, czego najbardziej wi-
docznym objawem jest zwiększenie populacji dżdżownic, oraz po-
prawia się stan fitosanitarny gleby. 

Konsekwentna i efektywna walka z chwastami może z czasem 
nawet ograniczyć ich presję w systemach bezorkowych, gdyż nie 
występuje zjawisko wyciągania nasion chwastów zdolnych do 
kiełkowania z głębszych warstw gleby. 

W systemach bezorkowych…
…ważna jest rola prawidłowego następstwa roślin. Stosowanie 

uproszczonej uprawy roli w zmianowaniach uproszczonych zwięk-
sza niebezpieczeństwo nasilenia występowania niektórych chwa-
stów, chorób i szkodników. W zmianowaniach z dużym udziałem 
zbóż należy ograniczyć udział zbóż ozimych, wprowadzając w ich 
miejsce zboża jare, co zapobiegnie wystąpieniu inwazji chwastów 
jednoliściennych (zwłaszcza stokłos), a także zapewni lepszą orga-
nizację pracy. W uprawie kukurydzy uproszczenia w uprawie roli 
wykluczają jej częstą uprawę po sobie ze względu na ryzyko duże-
go zagrożenia przez omacnicę prosowiankę.

***
W obecnej sytuacji rolnictwa rozważne stosowanie uproszczo-

nych systemów uprawy jest możliwe, o ile nie prowadzi do znacz-
nego zmniejszenia plonu na skutek negatywnych zmian w środo-
wisku glebowym. W odniesieniu do uprawy roli systemy bezor-
kowe należy traktować jako technologię alternatywną, szczególnie 
przydatną w dużych gospodarstwach. Powodzenie w stosowaniu 
tych technologii zależy przede wszystkim od samego rolnika, któ-
ry umiejętnie potrafi wykorzystać zalety, ale również umie dostrzec 
zagrożenia i im przeciwdziałać.

Agnieszka Wiktorowicz
Oddział Poświętne

Źródła:
1. Wpływ różnych systemów uprawy roli inawożenia na plonowanie roślin, Jabłoń-
ski W., Kaus A., 2000. Monogr. Rozpr. Nauk., IUNG Puławy, 225: 25-31.
2. Ocena uproszczeń uprawowych w aspekcie zmian wybranych właściwości mechanicz-
nych i trakcyjnych gleby, Jędrzejewski M., Instytut Inżynierii Rolniczej we Wrocławiu.
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Spośród wszystkich agrofagów zagrażających i konkuru-
jących z kukurydzą chwasty decydują o największych 
spadkach plonowania. Jednak zwalczanie ich to najważ-

niejszy i najdroższy spośród zabiegów ochrony roślin. Koszt 
zabiegu przy sprzyjających warunkach wynosi ok. 100 zł. Na-
tomiast w lata z nierównomiernym rozkładem opadów (gdy np. 
po siewach jest sucho i nie działają środki doglebowe, a potem 
bardzo mokro i występuje kilka rzutów wschodów chwastów 
wtórnych) koszty utrzymania pola wolnego od chwastów prze-
kraczają 500 – 600 zł/ha.
Do cech sprzyjających zachwaszczeniu kukurydzy należą, m.in.:
• rzadki siew, 8-10 roślin/m2,
• szeroki rozstaw rzędów, na ogół wynoszący 70 cm,
• długi termin wschodów związany z głębokością siewu na ok. 
5 cm lub chłodną wiosną.

Specyfika działania herbicydów zarejestrowanych do odchwasz-
czania kukurydzy, sprawia, że okres zwalczania chwastów jest dłu-
gi i trwa nieprzerwanie od momentu poprzedzającego siew kukury-
dzy, aż do jej ósmego liścia. W związku z powyższym wyróżnia się 
dwa główne systemy zwalczania chwastów w kukurydzy: przed-
wschodowy i powschodowy. Jednak niezależnie od wybranego 
systemu zwalczania chwastów trzeba spełnić pewne warunki, aby 
przeprowadzone zabiegi były skuteczne. W ochronie kukurydzy 
przed chwastami istotnymi kwestiami są:
• znajomość historii pola, przedplonu oraz potencjalnego za-
chwaszczenia (tzw. banku nasion chwastów),
• rozpoznawanie faz rozwojowych kukurydzy w celu określenia 
terminów wykonywania zabiegów oraz wiedza o fitotoksyczności 
herbicydów w stosunku do określonych odmian kukurydzy,
• znajomość herbicydów, ich substancji czynnych, dawek ter-
minów stosowania oraz odpowiednich warunków pogodowych, 
w których można je skutecznie zastosować,
• znajomość zasad sporządzania mieszanek herbicydowych, jeśli 
nie są to mieszanki fabryczne lub zalecane w etykiecie środka.

Zaletą systemu przedwschodowego jest możliwość wczesnego 
wyeliminowania chwastów na plantacji. Na ten termin składają się 
zabiegi przedsiewne i posiewne. Z założenia kukurydzy nie od-
chwaszcza się przed siewem, ze względu na warunki klimatycz-
ne, gdyż działanie herbicydów doglebowych zawsze łączy się ze 
środowiskiem, w którym działają, a do ich aktywności potrzebna 
jest wilgoć. W przypadku gleb lekko przesuszonych można wy-
korzystać wilgoć z głębszych warstw gleby i dlatego niektóre 
herbicydy można zastosować przed siewem mieszając je z glebą. 
W przypadku środków doglebowych, najważniejszym czynnikiem 
decydującym o skuteczności zabiegu jest dobór herbicydu. Jest to 
bardzo trudne, gdyż w momencie zastosowania preparatu nie ma 
możliwości rozpoznania gatunków chwastów. Pomocna okazać 
się może tylko znajomość pola, przeprowadzone obserwacje stanu 
zachwaszczenia (nawet na przestrzeni kilku lat) oraz zsumowanie 
wszystkich spostrzeżeń i umiejętność przewidzenia składu bota-
nicznego zachwaszczenia na danej plantacji.

Herbicydy zalecane bezpośrednio po siewie (czyli w praktyce do 
3 dni) wymagają dobrze uwilgotnionej gleby. Wybór jest duży: Bo-
real 56 WG, Stomp 400 SC, Golden Pendi 330 EC, Pendigan 330 
EC, Lumax 537,5 SE, Dual Gold 960 EC, Adengo 315 SC, Wing P 

462,5 EC, Click 500 SC. Większość herbicydów doglebowych może 
być stosowana w pewnych przedziałach dawek „od- do” (tabela). 

Tabela. Herbicydy zalecane do glebowego odchwaszczania kukurydzy

Kombinacja
Dawka
kg, l/ha

Faza największej wrażliwości 
(BBCH)

dwuliścienne prosowate
linuron

Afalon Dyspersyjny 450 SC, 
Nightjan B 450 SC, Nightjan C 
450 SC, Nightjan D 450 SC,

1,5-2 00 -

izoksaflutol+tiekarbazon metylu
Adengo 315 EC 0,33-0,44 00-12 00-12

izoksaflutol+ flufenacet
Boreal 58 WG 0,75 00 -

terbutyloazyna
Click 500 SC 1,5 00-14 -

S-metolachlor
Dual Gold 960 EC 1,5 00 00

mezotrion+ S-metolachlor +terbutyloazyna
Lumax 537,5 SE 3,5-4 00-15 00-11

petoksamid + terbutyloazyna
Successor T 550 SE 4 00-15 00-11

pendimetalina
Golden Pendi 330 EC, Pendi-
gan 330 EC

4-5
00-14 00-11

Stomp 400 SC 3
dimetanamid-P + pendimetalina

Wing P 462,5 SE 4 00 00
petoksamid

Successor 600 EC 2 00-14 00-14
glifosat

Dominator 360 SL, Dominator 
green 360 SL

2

10-13 10-13
Glyfocyd 360 SL, Glyfos 360 
SL, Rofosat Agro 360 SL

1,5-2

Roundup Strong 540 SL 0,7-2,7
Roundup TransEnergy 450 SL 1-2

Na polu doświadczalnym w Poświętnem stosowane są głównie 
herbicydy doglebowe. Przykładem może być stosowanie herbicy-

zwalczanie chwaStÓw w kukurydzy 
jeSt Sztuką cz.1

Fot.2. Efekty działania herbicydu Lu-
max 537,5 SE zastosowanego w dawce 
3,5 l/ha na polu doświadczalnym w Po-
świętnem w roku 2012.

Fot.1 Obiekt kontrolny na polu doświad-
czalnym w Poświętnem w roku 2012
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du Lumax 537,5 SE w 2012 r. Powyższe zdjęcia pokazują efekty 
zastosowania tego herbicydu w dawce 4 l/ha (30.04.2012 r.) w po-
równaniu z obiektem kontrolnym, na którym nie zastosowano żad-
nego herbicydu.

Przyjmuje się, że wyższe dawki herbicydu należy wybrać dla 
gleb ciężkich, zwięzłych. Ich kompleks sorpcyjny unieruchamia 
pewną ilość substancji aktywnej, stąd konieczność podwyższenia 
dawki w ramach przyjętych zaleceń. Deszcz podczas zabiegu lub 
krótko po nim nie zmniejsza skuteczności zastosowanych środków. 
Jednak na glebach lekkich, przepuszczalnych, pod wpływem inten-

sywnych lub długotrwałych opadów, substancje aktywne szybciej 
przemieszczają się w okolice posianego ziarna. W takim przypad-
ku herbicydy zawierające izoksaflutol (np. Adengo 315 SC) mogą 
spowodować, że wschodząca kukurydza będzie przebarwiona na 
biało. Są to jednak objawy przemijające (chociaż mogą trwać sto-
sunkowo długo) i nie mające ujemnego wpływu na dalszy rozwój 
roślin uprawnych. 

tekst i zdjęcia: Monika Górzyńska - Oddział Poświętne

Ciąg dalszy w kolejnym numerze

Wskutek intensyfikacji produkcji mleka powiększają 
się zasiewy kukurydzy i traw. Zarazem wzrasta po-
głowie bydła mlecznego, co wpływa na zwiększenie 

produkcji gnojowicy. Czy gnojowicę można wykorzystać jako 
wartościowy nawóz w uprawie kukurydzy? 

Gnojowica jest gromadzona w specjalnych zbiornikach, szam-
bach, umożliwiających jej składowanie przez okres co najmniej 
6 miesięcy. Jej dawka nie powinna przekraczać 45 t/ha, przy zróż-
nicowaniu pod poszczególne rośliny uprawiane w zmianowaniu. 
Wraz z tą dawką gnojowicy bydlęcej wprowadza się do gleby: 
N-170 kg, P2O5-90 kg i K2O-189 kg.

Zalety uprawy kukurydzy
Upraw kukurydzy przybywa z każdym rokiem. Jest to roślina, 

którą trudno zastąpić, a kiszonka z całych roślin to najlepsza pasza 
energetyczna w żywieniu bydła mlecznego. Kukurydza jest upra-
wiana przez rolników głównie na kiszonkę oraz ziarno. Jej atuta-
mi są przede wszystkim wysoki plon zarówno zielonej masy, jak 
i ziarna, natomiast wadą duże wymagania pokarmowe. Roślina ta 
pobiera z 1 ha około 120-160 kg azotu, 40-60 kg fosforu, 130-170 
kg potasu, 25-35 kg magnezu oraz inne mikroelementy. 

Przed nawożeniem zalecane jest sporządzenie planu nawozowego. 
Daje nam to obraz rzeczywistej zasobności ziemi w składniki pokar-
mowe i pozwala efektywniej wykorzystać nawozy. Ważny jest poziom 
pH 5,5-7,5. Poniżej tej normy rośliny słabiej pobierają makroelemen-
ty, natomiast przewapnowanie skutkuje zahamowaniem pobierania 
mikroelementów i może spowodować nawet skarłowacenie roślin. 

Gnojowica zwiększa plon 
Kukurydza uprawiana wyłącznie przy nawożeniu mineralnym de-

graduje ziemię wyprowadzając z niej 1-1,2 t substancji organicznej  
(z 1 ha). Dlatego gospodarstwa dysponujące dużą ilością nawozów na-
turalnych nie mają tego problemu. Kukurydza nawożona gnojowicą 
ma efekt plonotwórczy porównywalny do nawozów mineralnych 
(tab.1). Płynne nawozy naturalne stosuje się najczęściej pod orkę zi-
mową późną jesienią (gleby ciężkie), lub wczesną wiosną pod upraw-
ki przedsiewne (gleby lekkie). Najlepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie 0,5 dawki gnojowicy na ok. 2 tyg. przed wysiewem nasion 
i wymieszanie jej z glebą. Drugą dawkę należy zastosować pogłów-
nie, gdy rośliny osiągną około 15 cm (początek czerwca). Służą do 
tego aplikatury w systemie węży wleczonych, zamocowane do wozu 
asenizacyjnego. W Polsce jest to jeszcze rzadko stosowana metoda, 
ale dzięki niej nawóz wprowadzony pod roślinę w czasie wysokiego 
zapotrzebowania pokarmowego daje dobre efekty plonotwórcze. Przy 
typowym nawożeniu stosujemy pełną dawkę gnojowicy przedsiew-
nie. 

W warunkach zimnej wiosny dobrze jest uzupełnić nawożenie 
nawozami fosforowymi (najlepiej siejąc jednym siewnikiem ok. 
40-80 kg/ha P2O5), bo fosfor w niskiej temperaturze jest słabo po-
bierany przez rośliny. Pogłównie nawozimy prewencyjnie, dolist-
nie. Gdy zauważymy niedobór mikroelementów, dobieramy odpo-
wiednią odżywkę.

Co pokazuje praktyka?

W roślinach nawożonych gnojowicą od bydła, w dawkach pokry-
wających do 100% ich potrzeb nawozowych azotu, jak też w daw-
kach zwiększonych o 150% lub 200%, następuje zwiększenie plonu. 
Szczególnie na glebie lekkiej nawóz mineralny zastąpiony gnojowi-
cą zwiększa plon o około 2 tony suchej masy. W przypadku stosowa-
nia gnojowicy na glebie lekkiej i średniej nawożenie jest efektywne 
do 150% N gnojowicy pokrywających potrzeby nawozowe (tab.1). 

Tab. 1. Wpływ różnego udziału N gnojowicy bydła w całkowitej dawce N 
na plonowanie kukurydzy w doświadczeniu wieloletnim (średnie z 15 lat).

Lp. nawożenie
kukurydza (sucha masa)

Gleba średnia Gleba lekka
1. PK bez azotu 10,6 6,6
2. 100% N mineralnego 12,1 6,6
3. 50% N mineralnego 

50% N gnojowicy
12,8 7,8

4. 25% N mineralnego 
75% N gnojowicy

13,1 8,3

5. 100% N gnojowicy 13,2 8,7
6. 150% N gnojowicy 13,6 9,2
7. 200% N gnojowicy 13,5 9,3

Podsumowanie

Pod względem ekonomicznym nawożenie kukurydzy gnojowicą 
jest dobrym sposobem na oszczędności w stosunku do nawożenia mi-
neralnego, gdyż nawozy mineralne są drogie, a gnojowica może być 
produktem ubocznym w gospodarstwie produkującym mleko. Nato-
miast pod względem ekologicznym powyższy nawóz naturalny nie 
wyjaławia ziemi, lecz wprowadza do niej dużo substancji organicznej. 
 

Krzysztof Godlewski - Oddział Ostrołęka
Źródła:
• Produkcyjne skutki stosowania nawozów naturalnych. Nawozy i Nawożenie, Tom 
8, Nr 4, Fotyma M., Filipiak K. 2006. 
• Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
• Ekologiczne skutki nawożenia, Mazur T. 1996. Zesz. Nauk. 62 AR. Szczecin.
• Uprawa kukurydzy, poradnik KWS.

nawożenie kukurydzy gnojowicą 
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Liczba dostępnych na rynku deserowych odmian tru-
skawek jest w ostatnich latach coraz większa - szkółki 
oferują szeroką paletę odmian, od wczesnych do póź-

nych. Przy zakupie sadzonek nie należy jednak zapominać, że 
w porównaniu do tych wyhodowanych w Polsce, wiele odmian 
zagranicznych wykazuje mniejszą odporność na uszkodzenia 
mrozowe oraz większą wrażliwość na choroby systemu korze-
niowego. Wśród oferowanych odmian zagranicznych znajdu-
ją się starsze - sprawdzone już w naszych warunkach klima-
tycznych, jak również nowe – o różnej odporności na niskie 
temperatury. Ich uprawa w naszym kraju może być zawodna, 
pomimo niewątpliwych walorów smakowych owoców i innych 
zalet. 

Przedstawiam krótką charakterystykę ośmiu nowych krajowych 
i zagranicznych odmian truskawek, które w badaniach prowadzo-
nych w ostatnich latach przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach okazały się najbardziej interesujące. W tej grupie znalazły 
się polskie odmiany: Paladyn i Grandarosa, włoskie: Asia, Galia 
i Roxana, holenderskie: Elianny i Kimberly oraz amerykańska 
odmiana Palomar.

Odmiany polskie

Odmiana Paladyn hodowli Instytutu Ogrodnictwa zaliczana jest 
do odmian późnych, obficie plonujących. Owoce są duże, stoż-
kowate lub klinowate, intensywnie czerwone z jaśniejszym wierz-
chołkiem, dość jędrne, miąższ ma kolor jasnoczerwony. Owoce - 
bogate w witaminę C oraz antocyjany, są mało podatne na szarą 
pleśń. Rośliny charakteryzują się umiarkowanie silnym wzrostem, 
małą wrażliwością na białą i czerwoną plamistość liści, są umiar-
kowanie podatne na mączniaka prawdziwego truskawki, wytrzy-
małe na przemarzanie. W celu zapewnienia wysokiego plonowa-
nia, hodowcy zalecają uprawę tej odmiany w sąsiedztwie innej 
o podobnej porze kwitnienia. 

Kolejną odmianą z Instytutu Ogrodnictwa jest Grandarosa - 
średnio wczesna, odznaczająca się obfitym plonowaniem. Owo-
ce są wyjątkowo atrakcyjne – duże i bardzo duże, z równomiernym 
pomarańczowoczerwonym wybarwieniem, bardzo jędrne i smacz-
ne. Miąższ ma zabarwienie jasnoczerwone. Owoce wykazują małą 
podatność na szarą pleśń. Rośliny cechuje silny wzrost, mała po-
datność na białą plamistość liści oraz na mączniaka prawdziwego 
truskawki. Rośliny odmiany Grandarosa są wytrzymałe na przema-
rzanie i umiarkowanie podatne na czerwoną plamistość liści oraz 
werticiliozę. 

Odmiany włoskie…

Do grupy odmian średnio wczesnych zaliczana jest włoska 
odmiana Asia. Wydaje owoce duże, stożkowato-kuliste, skórka 
i miąższ mają zabarwienie pomarańczowoczerwone. Plenność jest 
nieco wyższa niż u odmiany Elsanta. Rośliny cechuje umiarkowa-
nie silny wzrost, mała podatność na białą plamistość liści i mącz-
niaka truskawki oraz średnia podatność na czerwoną plamistość 
liści. Asia zaliczana jest do odmian odpornych na przemarzanie.

Następną włoską odmianą jest Galia o średnio późnej porze 
dojrzewania i plenności również nieco wyższej niż u Elsanty. Owo-
ce są duże i średniej wielkości, kulisto-stożkowate o intensywnie 
czerwonym zabarwieniu skórki i miąższu, dość jędrne. Zawierają 
dużo cukrów oraz witaminy C. Rośliny rosną umiarkowanie silnie, 
mają pokrój kulisto-spłaszczony. Wykazują małą podatność na bia-
łą plamistość liści i mączniaka prawdziwego truskawki, są umiar-
kowanie podatne na czerwoną plamistość liści. Odmiana Galia jest 
wytrzymała na przemarzanie. 

Trzecią rekomendowaną odmianą włoską jest Romana zalicza-
na do odmian plennych o średnio wczesnej porze dojrzewania. 
Wydaje owoce średniej wielkości i duże, stożkowate, barwy inten-
sywnie czerwonej, jędrne, soczyste i smaczne. Rośliny charaktery-
zują się dość silnym wzrostem, mają pokrój kulisty, średnio zwarty. 
Są mało podatne na białą i czerwoną plamistość liści, wykazują 
umiarkowaną podatność na mączniaka prawdziwego truskawki. 
Wytrzymałość na mróz jest nieco wyższa niż Elsanty.

… i pozostałe

Kolejna odmiana Elianny jest odmianą wczesną, hodowli ho-
lenderskiej. Wydaje owoce duże i bardzo duże, sercowato-kuliste 
o zabarwieniu pomarańczowoczerwonym, średnio jędrne, a miąższ 
ma kolor jasnoczerwony. Rośliny są mało podatne na białą i czer-
woną plamistość liści oraz werticiliozę, umiarkowanie podatne na 
mączniaka. Odmiana Elianny jest bardziej wytrzymała na mróz niż 
Elsanta.

Kimberly jest następną odmianą hodowli holenderskiej, zalicza-
ną do odmian wczesnych i plennych. Owoce są średniej wielkości 
i dość duże, o mało regularnym kształcie, stożkowato-kuliste, bar-
dzo smaczne, nieco mniej jędrne niż owoce Elsanty. Zabarwienie 
skórki jest ceglastoczerwone do intensywnie czerwonego, miąższ 
jest intensywnie czerwony. Rośliny rosną umiarkowanie silnie, 
mają pokrój średnio zwarty. Kimberly jest odmianą stosunkowo 
odporną na choroby liści, mało podatną na werticiliozę. Zaliczana 
jest do odmian bardziej odpornych na przemarzanie niż Elsanta.

Ostatnią rekomendowaną odmianą jest Palomar, hodowli amery-
kańskiej. Zaliczana jest do odmian bardzo wczesnych, a jej owoce 
są atrakcyjne: smaczne, duże i kształtne (większe i bardziej jędr-
ne, niż u Elsanty), barwy pomarańczowoczerwonej. Rośliny rosną 
średnio silnie, mają pokrój kulisty, średnio zwarty. Wykazują małą 
podatność na choroby liści, a ich wrażliwość na werticiliozę w wa-
runkach Polski nie została jeszcze dostatecznie poznana. Palomar 
jest odmianą nieco bardziej odporną na przemarzanie niż Elsanta.

Oprócz wyżej wymienionych odmian z kolekcji Instytutu Ogrod-
nictwa, w renomowanych szkółkach znaleźć również można nowe, 
ciekawe i wartościowe odmiany, których przydatność do uprawy 
towarowej, a zwłaszcza odporność na niskie temperatury, bez-
pieczniej jest sprawdzić, zakładając początkowo małą plantację.

Zbigniew Piper
MODR Warszawa

nowe deSerowe odMiany truSkawek 
(w ocenie Instytutu Ogrodnictwa)
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ogrodn ic two  towarowe

Plantacje papryki uprawianej w polu są często atakowane 
przez choroby pochodzenia grzybowego, bakteryjnego 
i wirusowego. Znajomość objawów chorobowych pomo-

że zidentyfikować sprawcę, a tym samym umożliwi właściwy 
dobór metod ochrony.

Mokra zgnilizna jest najczęściej obserwowaną chorobą bak-
teryjną owoców papryki uprawianej w polu. Powodowana jest 
przez bakterię Pectobacterium carotovorum. Na owocach pa-
pryki, przy szypułce, powstaje mokra plama, która z czasem 
się powiększa i obejmuje cały owoc. Skórka staje się skórza-
sta, a miękisz zmienia się w wodnistą masę. Do infekcji do-
chodzi najczęściej podczas zabiegów pielęgnacyjnych, zbioru 
owoców i w czasie transportu. Bakteria zimuje w glebie, skąd 
wraz z kroplami wody dostaje się na powierzchnię liści i owoce. 
Nasilenie choroby można zaobserwować w latach o dużej ilości 
opadów. Zapobieganie polega na stosowaniu płodozmian, zbie-
raniu suchych owoców i unikaniu uszkodzeń owoców podczas 
prac pielęgnacyjnych.

Brązowa plamistość pomidora. W ostatnich latach obserwu-
je się wzmożone porażanie owoców papryki wirusem tej cho-
roby (TSWV). Zaatakowane rośliny tworzą owoce mniejsze, 
zniekształcone, o nierównej powierzchni, z brunatnymi, nekro-
tycznymi pierścieniami. Choroba powoduje duże straty w plo-
nie. Ochrona roślin przed chorobami wirusowymi jest trudna. 
Plantacje należy zakładać z dala od innych upraw roślin z tej 
rodziny (ziemniak, pomidor), stosować zdrowy materiał siew-
ny, usuwać rośliny z objawami choroby. Wektorem choroby są 
wciornastki. 

Alternarioza. Spośród wszystkich chorób grzybowych wy-
stępuje najpowszechniej w uprawie papryki Wywołuje ją grzyby 
Alternaria. Objawami porażenia owoców są rozległe, szarobrą-
zowe lub czarne, zapadające się plamy. Na plamach pojawia się 
aksamitny, brązowy lub czarny nalot zarodników grzyba. Cho-
roba najczęściej rozwija się na roślinach niedożywionych, lub 
porażonych innymi chorobami. Przy silnym porażeniu objawy 
widoczne są na łodygach i liściach 
- początkowo w postaci chloro-
tycznych, a później żółtych plam. 
Z czasem liście zasychają. Grzyb 
rozwija się w każdych warunkach, 
lecz najsilniej w lata wilgotne i cie-
płe. Brak jest odmian odpornych na 
alternariozę, występują tylko mniej 
podatne – Mercedes i Roberta F1,
a z wrażliwych Telimena. Grzyb 
zimuje w resztkach roślinnych 
i na nasionach. Porażenie alterna-
riozą można ograniczyć przy oka-
zji ochrony przed szarą pleśnią 
i zgnilizną twardzikową. W okre-
sach dużego zagrożenia lub po 
wystąpieniu pierwszych objawów 
można zastosować oprysk prepa-
ratami: Amistar 250 SC, Mirador  
250 SC, Starami 250 SC w stęże-
niu 0,1%. 

Szara pleśń. Wilgotna pogoda sprzyja porażeniu owoców szarą 
pleśnią powodowaną przez grzyb Botrytis cinerea. Tkanka owo-
ców gnije i pokrywa się szarym nalotem grzybni i zarodników. 
Przy dużym nasileniu choroby atakowane są także pędy. Odmia-
nami bardzo wrażliwymi na szarą pleśń są Ożarowska i Telimena. 

Antraknoza. Spośród chorób korzeni i podstawy pędu w upra-
wie polowej najczęściej mamy do czynienia z antraknozą wywo-
łana przez grzyb Colletotrichum coccodes. Patogen występuje 
wspólnie z innymi grzybami chorobotwórczymi powodując ne-
krozę warstwy korowej korzenia, co przyczynia się do słabszego 
wzrostu. Grzyb zimuje na nasionach i martwych częściach roślin. 
Środki polecane do zwalczania patogenów glebowych ograniczają 
występowanie antraknozy. 

Fuzarioza. Przy ciepłej i wilgotnej pogodzie papryka atakowana 
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Choroba występuje punktowo, 
powodując nieodwracalne więdnięcie całych roślin. Efektem roz-
woju grzyba jest nekroza wiązek przewodzących.

Zgnilizna twardzikowa ma mniejsze znaczenie. Powodowana 
jest przez grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Objawami porażenia są 
więdnące liście, które brązowieją, a z czasem zasychają i opadają. 
Na zainfekowanej powierzchni, zwłaszcza u podstawy łodygi, po-
jawia się obfity, biały nalot grzybni. Jednym z elementów ochrony 
przed tą chorobą jest zachowanie właściwej rozstawy przy sadze-
niu rozsady w pole. 

Korkowatość korzeni papryki. Na korzeniach roślin uprawia-
nych na chłodnych podłożach może rozwinąć się grzyb Pyrenocha-
eta lycopersici. Pojawia się nekroza i zamieranie drobnych korzeni 
po wysadzeniu roślin w pole. Należy pamiętać, żeby uprawiać pa-
prykę na glebach przepuszczalnych i ciepłych, co ogranicza rozwój 
tej choroby.

Grażyna Michalak
Oddział Bielice

groŹne choroBy PaPryki

REKLAMA
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Głóg jest dość popularny w naszym kraju. Należy do 
drzew wolno rosnących, które żyją nawet 300 lat. Ze 
względu na walory dekoracyjne (liście, kwiaty) sadzo-

ny jest w parkach i ogrodach. Bardzo często można spotkać go 
również na skrajach lasów i w przydrożnych zaroślach. 

Jest to ciernisty krzew, niekiedy przyjmujący postać niewiel-
kiego drzewa dorastającego do 8 m, z niekształtną, rozłożystą 
koroną. Głóg należy do rodziny różowatych i obejmuje liczne, 
a zarazem bardzo zmienne gatunki (około 200 oraz setki mie-
szańców). W Polsce występują dwa rodzaje głogu: jedno - oraz 
dwuszyjkowy.

Jak je rozpoznać?

Głóg jednoszyjkowy to ciernisty krzew, lub niskie drzewo śred-
niej wielkości (ok. 8 m), z niekształtną koroną. Korę ma ciemno-
brunatną, spękaną w wąskie pasma. Gałęzie - w barwie od brunat-
no-zielonych do brunatno-czerwonych - są słabo owłosione, z pro-
stymi cierniami o długości ok. 2cm. Liście są szeroko jajowate, 
o długości ok. 8 cm. i głęboko wcinane (wcięcia sięgają czasem 
środkowego nerwu). Ich zabarwienie jest z wierzchu ciemnozielo-
ne, a od spodu niebieskozielone. Kwiaty są zwykle białe, zebrane 
w wielokwiatowe, baldachowate wierzchotki. Owoce głogu jed-
noszyjkowego są podłużne, czerwono-brązowe i zawierają jedną 
pestkę. Mają wielkość ziaren grochu.

Głóg dwuszyjkowy występuje również w formie krzewu, lub 
drzewa sięgającego 10 m, z cierniami liczącymi ok. 2 cm. Liście 
ma jajowate do rombowatych, ale z mniejszymi wycięciami niż 
u głogu jednoszyjkowego. Kwiaty są białe lub różowe, zebrane 
w wielokwiatowe, baldachowate wiechy. Owoce przypominają 
małe, soczyste, czerwone jabłuszka, z dwiema lub trzema pestka-
mi. Oba rodzaje głogu kwitną od początku maja do połowy czerw-
ca.

Wymagania glebowe i klimatyczne

Większość gatunków świetnie sobie radzi na przeciętnym, a na-
wet słabym podłożu. Dobrze jest jednak zapewnić im podłoże 
piaszczysto-gliniaste, próchniczne i żyzne, ponieważ lepiej wtedy 
rosną i są dorodniejsze. Najczęściej wymagają stanowisk słonecz-
nych, rzadziej półcienistych. 

Głóg jest rośliną bardzo tolerancyjną - bardzo dobrze znosi za-
nieczyszczenia powietrza oraz suszę. Odporność na mróz, zależnie 
od gatunku, ma zróżnicowaną. Ukorzenia się głęboko i rozlegle, 
dlatego bardzo źle znosi przesadzanie, ze względu na przesusza-
nie korzeni. Rozmnażać go można poprzez nasiona, sadzonki oraz 
okulizację.

Niewątpliwa ozdoba ogrodu 

Ze względu na niewielkie wymagania, wysoką odporność na 
cięcie i walory dekoracyjne, głogi znalazły szerokie zastosowanie 
przy obsadzaniu miejskich terenów zielonych i ogrodów. W ostat-
nim czasie polecane są do formowania żywopłotów oraz szpalerów, 
ponieważ bardzo dobrze znoszą strzyżenie. Aby utworzyć głogowy 
żywopłot, należy wcześniej przygotować ziemię i najlepiej posa-

dzić rośliny w dwurzędzie, w odległości 25-30 cm od siebie. Zbyt 
wybujałe korzenie trzeba obciąć ostrym sekatorem, jednocześnie 
pamiętając aby nie dopuścić do ich przesuszenia. 

Głogi zachwycają barwnymi kwiatami (czerwonymi, różowo-
białymi i białymi), podobnymi do małych różyczek oraz niespoty-
kanym kształtem liści. Wybrane gatunki i odmiany warto posadzić 
w ogrodzie również ze względu na małe zwierzęta i ptactwo. Ro-
śliny te są bowiem doskonałym miejscem schronienia i dostarczają 
ptakom pożywienia. Głóg jest także rośliną miododajną.

Głóg daje zdrowie 

Owoce większości gatunków głogu wykorzystywane są do spo-
rządzania przetworów np. konfitur, syropów, a także do celów 
leczniczych. Zbieramy je jesienią, gdy są dojrzałe i jeszcze twarde. 
Nie mogą być nadgniłe lub przejrzałe, ponieważ tracą wtedy cenne 
właściwości lecznicze. 

Zdrowotne składniki odkryto nie tylko w owocach, ale  
i w kwiatach oraz liściach głogu. Cała roślina jest bardzo bo-
gata w witaminę C, która wspomaga układ odpornościowy or-
ganizmu i skutecznie pomaga w walce z infekcjami i przezię-
bieniem. Znajduje się w niej także witamina PP biorąca udział 
w przemianie białek, tłuszczów i węglowodorów. Witamina ta 
pomaga również w utrzymaniu w dobrym stanie nabłonka skó-
ry, układu pokarmowego i nerwowego. Bardzo cennym skład-
nikiem pędów i owoców głogu są flawonoidy (związki charak-
teryzujące się właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwno-
wotworowymi). Same owoce zwierają również olejki eteryczne 
skutecznie wpływające na układ nerwowy, a rozpuszczalny 
błonnik poprawia perystaltykę jelit. Od bardzo dawna wyciągi 
z liści, kwiatów i owoców stosowane są jako uspakajający śro-
dek nasercowy, a także przy zaburzeniach pracy serca, nadci-
śnieniu, bezsenności, napadach lęku i depresjach. 

Preparaty produkowane na bazie głogu są również zalecane cier-
piącym na chorobę wieńcową i inne zaburzenia układu krążenia, 
a także osobom po przebytym zawale. Składniki głogu rozszerzają 
naczynia krwionośne i obniżają ciśnienie krwi. Stosowane są rów-
nież w leczeniu zawrotów i przewlekłych bólów głowy, ponieważ 
dotleniają mózg.

Nie dla wszystkich

Owoców głogu raczej nie powinno się jeść surowych. W apte-
kach i sklepach zielarskich jest bardzo dużo preparatów sporzą-
dzonych na bazie tej rośliny. Głogowe preparaty nie wykazują 
właściwie żadnych skutków ubocznych i nadają się do długo-
trwałego stosowania. Nie zalecane są tylko osobom z niskim 
ciśnieniem, kobietom w ciąży i karmiącym matkom. 

Jeśli nie mamy zaufania do produktów przemysłowych, możemy 
spokojnie skorzystać z medycyny ludowej, która zna bardzo wiele 
sposobów zastosowania głogu, np. w konfiturach, naparach z jego 
kwiatów, odwarach z kwiatów i herbatkach z owoców głogu. 

Aneta Świercz
Oddział Radom
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Trawy ozdobne stały się ostatnio wyjątkowo popularne 
i coraz częściej sadzi się je w ogrodach, na rabatach 
i działkach. Oferta polecanych gatunków i odmian jest 

bardzo bogata i z roku na rok się powiększa. Zaznaczmy, że 
określenie „trawy” stosuje się powszechnie w stosunku do ro-
ślin o długich wąskich liściach i drobnych kwiatach. Właściwe 
trawy należą do rodziny wiechlinowatych i nie są nimi - bardzo 
do nich podobne - turzyce, kosmatki i sity. 

Trawy to rośliny eleganckie, zwiewne, nie wymagające i od-
porne. Zasiedlają zarówno stanowiska suche, jak i mokre, gdyż 
maja duże możliwości przystosowawcze. Dzięki temu do każde-
go ogrodu można znaleźć idealnie pasujące gatunki. Większość 
traw potrzebuje jednak stanowiska słonecznego lub półcieniste-
go, lubi gleby żyzne i przepuszczalne, choć niektóre gatunki 
preferują stanowiska wilgotne. Raczej poradzą sobie na każdej 
glebie, lecz najbardziej odpowiada im odczyn obojętny lub lek-
ko kwaśny. 

Ważne cechy

Niektóre gatunki są dość ekspansywne (mozga, wydmuchrzyca, 
turzyca brzegowa, imperata, miskant olbrzymi) i łatwo się rozra-
stają lub rozsiewają, o czym trzeba pamiętać planując nasadzenia. 
Aby ograniczyć ich rozrastanie, stosuje się obrzeża w podłożu lub 
wykopuje część kęp lub kłączy. Do gatunków mniej ekspansyw-
nych należą kłosówka wełnista i kostrzewa miotlasta. 

Liście traw zachwycają różnorodnością. Mogą być zielone, nie-
bieskawe, bordowe, paskowane wzdłuż lub w poprzek, delikatne 
bądź sztywne. Bardzo efektownie wyglądają późnym latem i je-
sienią, gdy zmieniają barwę na purpurową (np. miskant chiński, 
proso rózgowate), żółtą (piórkówka japońska) czy brązową (obied-
ka). Trawy to także piękne kwiatostany. Do najbardziej okazałych 
należą kwiatostany miskantów i trawy pampasowej. Mniejsze, ale 
równie ciekawe, są kwiatostany piórówek, ostnic i drżączek.

Ogrodowe kompozycje

Najpiękniej wyglądają rabaty, na których trawy posadzone są 
w grupach składających się z gatunków różniących się wysokością 
i barwą. Podstawowym kryterium doboru roślin do kompozycji 
jest ich wysokość. Trawy pod tym względem można podzielić na 
trzy grupy: niskie (5-30 cm, np. kostrzewa sina), średnio wysokie 
(30-80 cm, np. piórkówka kosmata) i wysokie (ponad 80 cm, np. 
trawa pampasowa i miskant chiński). Wysokie trawy prezentują się 
najlepiej jako samotne akcenty, natomiast niskie jako rośliny za-
darniające oraz uzupełniające kompozycje kwiatowe. 

Duży wybór gatunków pozwala dobrać trawy do pełnienia 
określonych funkcji w ogrodzie. Na żywopłoty nadaje się np. 
miskant olbrzymi, który w okresie wegetacji przyrasta nawet  
3 m, do sadzenia w zbiornikach wodnych można wykorzystać 
mannę mielec, turzycę palmową i turzycę brzegową. Teren wokół 
zbiorników wodnych możemy obsadzić miskantami, piórkówką, 
mozgą czy śmiałkami. Inne, jak na przykład kostrzewy, ze wzglę-
du na karłowy wzrost i niewielkie wymagania uprawowe można 
sadzić na skalniakach.

Tabela Terminy kwitnienia najpopularniejszych traw
Nazwa Termin kwitnienia

Trawy niskie 5-30 cm
Imperata cylindryczna -
Kostrzewa ametystowa V-VI
Kostrzewa miotlasta V-VI
Kostrzewa sina V-VI
Strzęplica nadobna V-VII
Trawy średnio wysokie 30-80 cm
Drżączka średnia V-VI
Manna mielec VIII-IX
Mozga trzcinowata VI-VII
Owsica wiecznie zielona VI-VIII
Piórkówka japońska VIII-X
Trawy wysokie ponad 80 cm
Miskant chiński VIII-X
Miskant cukrowy VII-IX
Miskant olbrzymi XI
Piórkówka zwisła VI-VIII
Proso rózgowate VII-IX
Trawa indiańska VI-VII
Trawa pampasowa IX-XI

Nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne

Trawy ozdobne o małej sile wzrostu należy nawozić bardzo oszczęd-
nie. Jedynie te, które osiągają duże rozmiary jak piórkówka japońska, 
miskanty, proso i turzyce można nawozić wyższą dawką. Najlepiej na 
początku kwietnia rozsypać wokół roślin 15-30 g nawozu wieloskład-
nikowego z przewagą potasu i wymieszać go z wierzchnią warstwą 
gleby. Po nawożeniu warto rośliny obficie podlać.

Wiosną większość traw ma zaschnięte źdźbła i liście. Takie su-
che pędy miskantów, piórkówek, prosa, mozgi, czy obiedki należy 
przyciąć nisko nad ziemią. Pąki, z których wyrosną nowe źdźbła, 
znajdują się na starych pędach, na samym dole. Dlatego powinno 
się je przyciąć na wysokość 10-15 cm. Jeśli przytniemy rośliny zbyt 
nisko, pozbawimy je pąków odnawiających i nie wznowią wzrostu. 
Gatunki wiecznie zielone nie wymagają ścięcia części nadziemnej. 
U większości turzyc i kosmatek wystarczy usunąć zaschnięte liście.

Mrozoodporność 

Należy mieć świadomość, że jest to określenie umowne, bo mro-
zoodporność zależy od licznych uwarunkowań: wieku i kondycji 
roślin, grubości i długości zalegania pokrywy śnieżnej, nasłonecz-
nienia w okresie zimy, rodzaju gleby, kierunku wiatru i wielu innych.  
Z pewnością jednak do traw wrażliwych na mrozy w naszym klimacie 
możemy zaliczyć trawę pampasową. Miskanty z reguły zimują nieźle. 
Do traw wrażliwych można zaliczyć szerokolistne, biało paskowane 
odmiany miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis) odm. Cabaret, Co-
smopolitan, Zebrinus oraz Miscanthus nepalensis. Piórkówki (Pennise-
tum setaceum) i ich purpurowe oraz paskowane odmiany Rubrum, Fi-
reworks, Sky Rocket bardzo często przemarzają, a piórkówka japońska 
(Pennisetum alopecuroides) i piórkówka wschodnia (P. orientale) zimu-
je bez problemów. Okrycia na zimę wymagają również niektóre turzyce, 
np. Buchanana i turzyca włosista odmian Amazon Mist, Bronze Form.

Grażyna Michalak - Oddział Bielice
Przegląd gatunków traw do ogrodów w kolejnym wydaniu.

t r a w y  d o  o g r o d Ó w cz.1
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Wielkanoc to czas, kiedy zauważamy w ogrodzie 
pierwsze oznaki wiosny i chcemy, aby zagościła 
również w naszych domach. Są rośliny, które zawsze 

towarzyszą świętowaniu Wielkanocy, bo symbolizują wiosnę. 
Dobrze jest je mieć w swoim ogrodzie. Na przykład nie wy-
obrażamy sobie Świąt Wielkanocnych bez bazi. Czym są bazie?

To nic innego jak kwiaty męskie wierzb. Drzewa te często sadzi 
się w ogrodach przydomowych. Wielość gatunków i odmian daje 
duże możliwości zastosowania tych pięknych i mało wymagają-
cych roślin w większym i mniejszym ogrodzie. 

Uroda wierzby

Te sadzone w naszych ogrodach są najczęściej szczepione na pę-
dach gatunków silnie rosnących. Wysokość pnia może wynosić od 
60 do 170 cm i dobierana jest przez producentów do siły i charak-
teru wzrostu poszczególnych odmian. Przy cięciu pielęgnacyjnym 
należy pamiętać o wycinaniu wszystkich odrostów pojawiających 
się na podkładce. 

Główne cechy dekoracyjne wierzb miniaturowych to ciekawy 
pokrój i kształt korony, barwa liści oraz pędów, a przede wszyst-
kim wiosenne kwiatostany, tzw. „kotki”, które zależnie od odmiany 
mogą być srebrzyste, czerwone, pomarańczowe, czarne, a w czasie 
kwitnienia żółte. 

Wierzby są też cennymi roślinami miododajnymi, zwłaszcza ga-
tunki wcześnie kwitnące dostarczają duże ilości pyłku i nektaru. 
Świetnie znoszą cięcie, a wręcz go wymagają, aby utrzymać dobry 
pokrój. Rosną na każdej glebie wystarczająco wilgotnej oraz na 
stanowiskach słonecznych. Pięknie wyglądają w grupach lub poje-
dynczo, naturalnie prezentują się w pobliżu zbiorników wodnych, 
ale można również uprawiać je w pojemnikach i wykorzystywać 
do dekoracji balkonów czy tarasów. W czasie Wielkanocy gałązki 
wierzb obsypane baziami ustawia się na świątecznym stole oraz 
używa do wykonywania palm i kompozycji. Świetnie prezentują 
się też zasuszone.

Polecane odmiany

Prawie w każdym ogrodzie rośnie wierzba iwa Kilmarnock (ina-
czej Pendula), którą kupuje się w formie szczepionej na pniu. Pędy 
ma sztywne i silnie zwisają, wytwarzając co roku długie przyrosty, 
nawet do 2 m. Kwitnie bardzo wcześnie - już na przełomie marca 
i kwietnia, jeszcze przed rozwojem liści. Wierzba ta tworzy duże, 
srebrzyste bazie, które w czasie kwitnienia pylą na żółto. Po prze-
kwitnięciu należy krótko przyciąć pędy na 2-4 pąki, aby parasolo-
wata korona pięknie się zagęszczała. Liście są szerokoeliptyczne, 
z wierzchu pomarszczone, zielone, a od spodu miękko, szaro owło-
sione. 

Ciekawą odmianą wierzby iwy jest również Curly Lock, cha-
rakteryzująca się poskręcanymi, zwisającymi pędami. Bazie mają 
około 4 cm długości, są srebrzyste, połyskujące, w pełni kwitnienia 
złocisto-żółte. Wierzba ta kwitnie w marcu-kwietniu, przed rozwo-
jem liści.

Wierzby o kolorowych liściach

Niektóre wierzby swój urok zawdzięczają kolorowym liściom. 
Wierzba japońska (całolistna) Hakuro Nishiki ma formę kulistą, 
pędy cienkie, a w stanie bezlistnym - czerwone. Bardzo ozdobne 
są też biało-różowo-zielone liście, które w miarę starzenia zaziele-
niają się. Najładniej wyglądają młode przyrosty, dlatego należy je 
mocno przycinać (nawet 2-3-krotnie w sezonie). 

Wierzba japońska Pendula ma pędy mocno zwisające, tworzą 
one piękne, parasolowate korony. Roczny przyrost pędów to około 
2 m. Ich młode liście są lekko różowe i gęsto pokrywają zwisające 
pędy. 

Wierzba szwajcarska Ober Donar tworzy formę kulistą. Na po-
czątku kwietnia rozwijają się bardzo liczne, szaro-srebrzyste „kot-
ki”. Potem jej ozdobą są omszone i srebrzyste liście.

Wierzby o poskręcanych pędach

Wierzba mandżurska Ural to forma krzaczasta, o pędach lek-
ko poskręcanych, przyrastających rocznie do 3 m długości. Młode 
pędy są żółtawo-pomarańczowe. Liście są lancetowate, długości 
do 20 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu szarozielone. Po-
lecana szczególnie do szybkiego zasłonięcia zielenią miejsc mało 
estetycznych. Doskonale znosi przycinanie.

Wierzba płacząca Erythroflexuosa to duży krzew dorastający 
do 5 m wysokości. Pędy ma silnie powyginane, zimą złoto-żółte, 
często używa się ich do świątecznych kompozycji.

No i barwinek!

Święta Wielkiej Nocy nie obędą się również bez pędów barwin-
ka, które umieszcza się w palmach, koszyku ze święconką, czy 
świątecznych kompozycjach. Barwinek pospolity to również nieza-
wodny krzew w ogrodzie. Tworzy niskie, zimozielone dywany, 
a dorasta do 30 cm wysokości. Liście są skórzaste, ciemnozielone, 
lancetowate, długie do 5 cm. Fioletowo-niebieskie kwiaty ukazują 
się w kwietniu i maju (sporadycznie nawet do września) i tworzą 
się pojedynczo w kątach liści. 

r o ś l i n y  w i e l k a n o c y
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Barwinek dobrze rośnie na glebach żyznych, dostatecznie wil-
gotnych, stanowiskach półcienistych i cienistych. Jest doskonałą 
rośliną zadarniającą (obok bluszczu pospolitego i runianki 
japońskiej), wykorzystywaną w parkach, ogrodach, pod drzewa-
mi. Sadzi się go również na skarpach, murkach, czy w pojemni-
kach. Bardzo łatwo rozmnaża się przez podział roślin oraz sad-
zonkowanie w sierpniu i wrześniu. 
Ciekawymi odmianami w ogrodzie mogą być:
• Alba i Gertrude Jekyll – o białych kwiatach,
• Atropurpurea – tworzaca kwiaty fioletowo-purpurowe 
z jasnoróżowym środkiem,

• Aureovariegata – o pstrych, żółto obrzeżonych, błyszczących 
liściach, tworząca z czasem gęsty kobierzec; kwiaty są koloru nie-
biesko-fioletowego,
• Illumination - cenna, nowa odmiana o złotożółtych liściach 
z ciemnozielonym, nieregularnym obrzeżeniem; kwiaty o barwie 
fioletowoniebieskiej, kontrastowej do liści,
• Plena – o pełnych, niebieskich kwiatach,
• Sebastian – odmiana polska, o eliptycznych, błyszczących, jas-
nozielonych liściach z biało-żółtymi plamami.

Anna Matyszczak - Oddział Siedlce

Każdy właściciel kawałka ziemi marzy o posiadaniu 
ogrodu, który jest piękny i zadbany, a jednocześnie 
nie wymaga zbyt wiele pracy. W dążeniu do takiego 

ideału może pomóc ściółkowanie - zabieg polegający na rozkła-
daniu na powierzchni gleby warstwy materii organicznej lub 
nieorganicznej, czyli ściółki. Ściółkować można praktycznie 
wszystkim. Ważne, żeby ściółka była wystarczająco przepusz-
czalna dla wody i powietrza, a jednocześnie powstrzymywała 
wzrost chwastów.

W ogrodzie biologicznym, czyli zgodnym z naturą, żaden zagon nie 
powinien zbyt długo pozostawać bez okrywy. Naga, odsłonięta gleba 
jest narażona na działanie słońca i wiatru, które uszkadzają jej strukturę, 
wysuszają i zmniejszają zdolność zatrzymania substancji odżywczych. 

Korzyści jest więcej
Pokrycie gleby ściółką jest niedrogie i niekłopotliwe, a bardzo 

się roślinom przydaje, gdyż: 
•  ogranicza rozwój chwastów,
•  chroni przed nadmiernym wyparowaniem wody z gleby,
•  chroni podłoże przed rozmywaniem w czasie deszczu lub podlewania,
•  ogranicza wypłukiwanie z gleby składników pokarmowych,
•  pomaga ograniczyć wahania temperatury gleby, chłodząc ją la-
tem i ogrzewając zimą,
•  pobudza rozwój mikroorganizmów glebowych, które wzbogaca-
ją glebę w składniki pokarmowe.
Ściółkowanie ma nie tylko korzystny wpływ na rośliny, ale ułatwia 
też pracę w ogrodzie, bo dzięki niemu mamy mniej chwastów do 
plewienia, mniej podlewania, mniej spulchniania, mniej nawoże-
nia, a owoce nie są zabrudzone ziemią, zaś spady nie uszkodzone.
Oczywiście, oprócz wymienionych zalet, ściółkowanie wpływa na 
dekoracyjność i czytelność naszych rabat.

Kiedy i jak rozkładać ściółkę?
Najlepszym terminem na ściółkowanie jest wiosna, gdy gleba za-

wiera dużo wilgoci i jest jeszcze wolna od chwastów. Ściółkę rozsy-
pujemy równomiernie na spulchnioną, wilgotną ziemię, dostosowu-
jąc grubość warstwy do rodzaju gleby (od 5 do 10 cm). Pamiętajmy,  
iż lepiej ściółkować częściej cienką warstwą, niż rzadziej warstwą grub-
szą. Ściółkę rozkładamy w taki sposób, aby nie dotykała bezpośrednio 
łodyg ani pni, gdyż może przyczynić się to do ich podgniwania.

Materiał na ściółkę
Decydując się na ściółkowanie gleby mamy do wyboru szereg 

materiałów (ściółkę organiczną i nieorganiczną), różniących się 
właściwościami. Najlepiej dobrać ściółkę dostępną (wtedy bez 
problemu można ją uzupełnić), tanią i łatwą do rozłożenia. Ważne, 
aby była dopasowana do miejsca i funkcji - bardziej przepuszczal-
na i nietrwała na grządkach, a odporna na ścieżkach. Ściółka ma 
także ładnie wyglądać, warto więc przemyśleć jakie kolory i faktu-
ra będą pasowały do stylu naszego ogrodu.

Oto najpopularniejsze materiały, które możemy stosować jako ściółkę:
kora - rozdrobniona lub gruba jest dobra dla roślin kwasolubnych 
(iglaki, różaneczniki, wrzosy ), wolno się rozkłada, wzbogaca gle-
bę w próchnicę, ma pozytywne walory estetyczne,
skoszona trawa - dobrze, jeśli przed rozłożeniem trochę zwiędnie; 
świeża trawa grubo rozłożona łatwo gnije i zwiększa ryzyko wy-
stąpienia chorób grzybowych,
słoma - rozkłada się bardzo wolno, przez co stanowi dobry mate-
riał do ściółkowania warzyw, których uprawa trwa długo i wymaga 
dostatecznej ilości wody; często stosowana w uprawie truskawek,
szyszki - należą do bardzo atrakcyjnych ściółek jeśli chodzi o wy-
gląd, jednak nie izolują gleby tak dobrze jak inne ściółki,
kamyki i tłuczeń - to jedna z najbardziej najpopularniejszych (po 
korze) ściółek. Są często stosowane na rabatach z roślinami ozdob-
nymi, gdzie poza tym że zapobiegają występowaniu chwastów  
i przesuszaniu gleby, stanowią atrakcyjny element dekoracyjny,
folia - jest stosowana w uprawie warzyw; powoduje wzrost tempe-
ratury gleby i skutecznie zapobiega kiełkowaniu chwastów.
Poza wyżej wymienionymi materiałami, jako ściółkę możemy 
również stosować kompost, trociny, suche liście lub węgiel brunat-
ny, który jest nowością wśród materiałów do ściółkowania. 

***
Myślę, że ściółkowanie gleby stanie się oczywistym zabiegiem pielę-

gnacyjnym w naszym ogrodzie. To stosunkowa prosta czynność, która 
przynosi roślinom wiele pożytku. Pod ściółką toczy się bogate życie or-
ganiczne, bo stała temperatura i wilgoć temu sprzyjają. Gleba ma lepszą 
wentylację oraz wzbogaca się w składniki odżywcze, a rośliny mają lep-
sze właściwości absorpcyjne i wszyscy na tym korzystamy. 

Katarzyna Stefaniak - Oddział Siedlce 

Źródła:
1. www.ogrodowisko.pl/artykuly/379-sciolkowanie-w-ogrodzie
2. www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/sciolkowanie-id398.html
3. http://ogrod.freeisoft.pl/sciolkowanie-co-to-jest-i-po-co-to-robic/
4. http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
5. http://domwzieleni.pl/aranzacje/ogrody-i-trawniki/zalety-sciolek/#more-326 
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Podczas Wielkanocy na stołach królują tradycyjne po-
trawy. W Polsce wielkanocna tradycja kulinarna jest 
bardzo bogata, a przepisy przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Jesteśmy do niej bardzo przywiązani i staramy się, 
aby nasze potrawy smakowały wyśmienicie. Do dań, które po-
winny znaleźć się na świątecznym stole należą: żurek, barszcz 
biały, kiełbasa, pasztet, pieczenie, sałatki, jajka, mazurki, baby, 
serniki. 

Oto kilka propozycji na wielkanocny stół:

Żurek z białą kiełbasą i boczkiem

Składniki: 30 dag białej kiełbasy, 1 pęczek włoszczyzny, 1 cebula, 
kilka jajek, 0,5 l zakwasu na żur (1 litr kupnego żurku lub 1 żurek 
instant), 10 dag kiełbasy, pół cytryny, 1 łyżka utartego chrzanu, 
2 ząbki czosnku, 2 łyżki mąki, 0,5 szklanki kwaśnej śmietany (18%), 
majeranek, pieprz, olej, sól
Sposób wykonania: Ugotować jajka na twardo. Kiełbasę i pokro-
joną włoszczyznę zalać 2-3 l wody. Gotować, aż warzywa zmięk-
ną. Dolać 1 litr żuru ( z butelki, rozrobiony w wodzie żurek in-
stant lub 0,5 l zakwasu na żur), sok z cytryny, pokrojony czosnek, 
chrzan. Doprawić majerankiem, solą i pieprzem. Zabielić śmietaną 
rozrobioną z kilkoma łyżkami zupy i mąką. Przecedzić. Ugotowa-
ną kiełbasę podsmażyć, zeszklić na oleju posiekaną cebulę, dodać 
do zupy. Podawać z przepołowionymi jajkami na twardo.

Pasztet wielkanocny z jajkiem

Składniki: po 25 dag mięsa wołowego, wieprzowego i cielęcego, 
50 dag wątróbki wieprzowej, 25 dag tłustego boczku, 2 bułki kaj-
zerki, włoszczyzna, 2 cebule, 3 jaja, przyprawy: liście laurowe, zie-
le angielskie, pieprz, jałowiec, gałka muszkatołowa. Potrzebne też 
będą bułka tarta i łyżka margaryny
Sposób wykonania: Mięso ugotować z warzywami i przyprawami. 
Po zdjęciu z ognia dodać bułkę. Kiedy wchłonie wywar, a mię-
so ostygnie, wszystkie składniki zemleć dwukrotnie w maszynce. 
Mięso przełożyć do nasmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką 
tartą formy, zagłębiając w niej głęboko ugotowane na twardo i ob-
rane ze skorupek jajka. Piec przez około 45 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200oC. 

Pieczeń wołowa

Składniki: 80 dag udźca wołowego, 375 ml czerwonego wytrawne-
go wina, 2 pomidory, 1 por, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 1 liść lau-
rowy, kilka ziaren kolorowego pieprzu, tymianek, olej, pieprz, sól
Sposób wykonania: Drobno posiekać cebulę i czosnek, wrzucić 
do rondelka; dodać wino, liść laurowy i tymianek. Doprowadzić 
do wrzenia, ostudzić. Zalać mięso, odstawić na 2-3 godziny do 
schłodzenia. Wyjąć wołowinę z marynaty, osączyć. Obsmażyć na 
rozgrzanym oleju. 

Podlać gorącą marynatą tak, by pokryła dno naczynia 2-centy-
metrową warstwą. Przykryć i dusić do miękkości, często przewra-
cając mięso na drugą stronę i podlewając zalewą. Pokroić drobno 
pomidory i pora, dodać do wołowiny razem z kilkoma ziarnami 
kolorowego pieprzu. Przed podaniem sos przecedzić i doprawić.

Sałatka z łososiem, rukolą i mozzarellą

Składniki: 15 dag wędzonego łososia, 2 pomidory, 12,5 dag mozza-
relli, 2 jajka, 3-4 rzodkiewki, garść rukoli, kilka liści dowolnej sałaty, 
1 cytryna, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka miodu, 1 łyżka oliwy, pieprz, sól
Sposób wykonania: Ugotować jajka na twardo. Łososia pokroić na 
mniejsze kawałki, pomidory w ósemki, a mozzarellę i obrane jajka 
w kostkę. Rzodkiewki pociąć w talarki. Rukolę i sałatę umyć i osą-
czyć. Przełożyć do miski. Dodać pozostałe warzywa, ser, rybę i jajka. 

Wymieszać sok z cytryny, oliwę, musztardę, miód, szczyptę soli 
i nieco pieprzu. Tak przygotowanym sosem polać sałatkę.

Sernik puszysty

Składniki: 50 dag zmielonego twarogu, 25 dag serka homogenizo-
wanego naturalnego, 2 łyżki mąki pszennej, 18 dag cukru pudru, 
7 jajek, 2 cytryny, 0,5 łyżeczki aromatu waniliowego, sól
Sposób wykonania: Oddzielić żółtka od białek. Żółtka ubić z poło-
wą cukru i cukrem waniliowym na puszystą masę. Cały czas mik-
sując, dodawać kolejno oba sery po 1 łyżce. 

Białka ubić z resztą cukru i szczyptą soli na sztywną pianę. Za 
pomocą drewnianej łyżki delikatnie wymieszać z masą serową. 

Przesiać do miski z masą mąkę, dodać skórkę otartą z obu cy-
tryn; mieszać aż do połączenia wszystkich składników. Przełożyć 
do wyłożonej papierem do pieczenia (także po bokach) tortownicy 
z zatrzaskiem. Piec w temperaturze 180oC przez 45-50 minut. Nie 
wyjmować ciasta z pieca wcześniej niż po godzinie. Po wyjęciu 
odstawić do ostudzenia i schłodzić. 

 
Mazurek migdałowo-orzechowy 

Składniki: 20 dag cukru pudru, 5 jajek, 35 dag mąki, po 10 dag 
migdałów, orzechów laskowych, orzechów włoskich, fig, daktyli, 
rodzynek oraz smażona skórka pomarańczowa, cukier waniliowy.
Składniki na lukier: 2 białka, 20 dag cukru pudru, łyżeczka soku 
z cytryny.
Sposób wykonania: Jajka utrzeć z cukrem waniliowym i cukrem 
pudrem do białości, dosypując po trochu mąkę. Figi i daktyle po-
kroić w paseczki, rodzynki opłukać, posiekać skórkę oraz kilka 
orzechów i migdałów. Bakalie dodać do masy jajecznej. Wymie-
szać, przełożyć do dużej formy natłuszczonej i posypanej tartą 
bułką. Upiec na złoty kolor w temperaturze 180oC. Przygotować 
lukier ucierając do białości cukier puder z białkiem i sokiem z cy-
tryny. Lukrem polać ciasto. Udekorować wierzch migdałami i po-
zostałymi pokruszonymi orzechami.

Pomyślmy o dekoracjach

W Święta wyjątkowo dużo czasu spędzamy z bliskimi przy 
stole. Ważne jest dobre jedzenie, ale pamiętajmy, że smaku-
je ono lepiej, gdy stół jest pięknie nakryty. Zwykle w ferwo-
rze przygotowań, zakupów, pieczenia i gotowania, zapominamy 
o stronie estetyczniej. Jest ona o tyle ważna, że nie tylko podkreśla 
wyjątkowy czas spotkania, ale i buduje jego klimat. Przecież chce-
my, aby wszyscy czuli się dobrze!

Tradycyjnie na stole stawiamy rzeżuchę, baranka z cukru, bądź 
ciasta oraz pisanki. Jednak warto postarać się, aby nasz stół, jak 

n a  w i e l k a n o c n y M  S t o l e
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konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2014 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

PrzePiSy naSzych czytelnikÓw

i otoczenie, wyglądały też świeżo, lekko i nowocześnie, a przy tym 
całość nawiązywała do tradycji.

Wielkanoc lubi odcienie żółtego, różowego, zielonego i białego. 
To także czas rozpoczynającej się wiosny, co warto podkreślić ko-
lorystyką. Akcenty mogą mieć charakter rustykalny, metaliczny, 
klasyczny. Dzięki jednolitej zaplanowanej stylistyce i spójnej kon-
cepcji unikniemy kiczu, przeładowania, bądź chaosu.

W Wielkanoc nie drażnią pastele i żółte kurczaczki. W tego typu 
odcieniach można znaleźć mnóstwo ciekawych i oryginalnych 
elementów dekoracyjnych - w sklepach wnętrzarskich i kwia-

ciarniach. Jednak jest też wiele innych prostych i niekoniecznie 
kosztownych sposobów na odnowienie wnętrza, nadanie mu wiel-
kanocnego tonu. Najprostszym i najtańszym jest ścięcie kilku ga-
łązek wiśni lub forsycji, ze względu na ich piękne kwiaty i wsta-
wienie do wazonu. Trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie, aby 
na Wielkanoc gałązki pokryły się cudnym kwieciem i rozniosły 
zapach wiosny w domu. 

To od nas samych zależy jakie będą nasze Święta.

Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

Kolorowa sałatka

Składniki: 30 dag żółtego sera, 1 puszka kukurydzy, 20 dag ogór-
ków kiszonych, 20 dag czerwonej papryki, 10 dag pora (biała 
część), 2 ząbki czosnku, 6 łyżek majonezu, 3 łyżki musztardy, 1 ły-
żeczka soku z cytryny, ostra papryka w proszku, nać pietruszki (su-
szona), sól, pieprz.
Wykonanie: Żółty ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Kukury-
dzę osączyć z zalewy. Ogórki kiszone pokroić w kostkę i odcisnąć 
z soku. Czerwoną paprykę oczyścić, umyć i pokroić w kostkę. Por 
opłukać i pokroić w kostkę. Czosnek obrać i zmiażdżyć. Do miski 
przełożyć żółty ser, kukurydzę, ogórki kiszone, czerwoną paprykę, 
por i czosnek. Dodać majonez, musztardę, sok z cytryny, szczyptę 
ostrej papryki i zielonej pietruszki. Przyprawić do smaku solą i pie-
przem. Całość dokładnie razem wymieszać i schłodzić w lodówce. 

Krystyna Manowska, zam. Kunin, gmina Goworowo

Wielkanocny wieniec drożdżowy

Składniki: 500 g mąki, 350 ml mleka, 100 g masła, 2 jaja + 1 jajo 
do posmarowania, 150 g orzechów włoskich, 100 g cukru pudru, 
1 łyżeczka soli, 50 g płatków migdałowych, 50 g miałkiego cukru, 
1 cukier waniliowy, 50 g biszkoptów, 30 g drożdży
Wykonanie: 250 ml mleka podgrzać, drożdże rozpuścić z 1 łyżką cu-
kru, połową ciepłego mleka i 2 łyżkami mąki – rozczyn odstawić na 
20 minut do wyrośnięcia. Resztę mąki, cukru i mleka połączyć z solą 
i 2 jajkami oraz wyrośniętym rozczynem. Dodać rozpuszczone masło. 
Wyrobić ciasto i odstawić na 40 minut do wyrośnięcia. W rondlu ugo-
tować 100 ml mleka z cukrem, dodać też cukier waniliowy i posiekane 
orzechy. Krótko gotować, po czym ostudzić i zagęścić drobno pokru-
szonymi biszkoptami. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na oprószonej 
mąką stolnicy, na płat o grubości 1 cm (najlepiej, aby po rozwałko-
waniu płat miał wymiar 40x20 cm). Rozwałkowane ciasto posmaro-
wać ostudzonym nadzieniem orzechowym, zostawiając puste brzegi. 
Zaczynając od dłuższego boku ciasto zwinąć, tworząc roladę. W tym 
celu można użyć papieru do pieczenia, na którym wcześniej należy 
rozwałkować ciasto. Z rolady utworzyć kształt wieńca, końce ciasta 

dobrze do siebie przycisnąć. Całość odstawić w ciepłe miejsce na 20 
minut do wyrośnięcia. Za pomocą ostrego noża na brzegach wieńca 
zrobić nacięcia (powinny być oddalone od siebie ok. 2 cm), po czym 
palcami delikatnie je rozsunąć. Całość posmarować rozmąconym jaj-
kiem, a wierzch posypać płatkami migdałowymi. Blachę z wieńcem 
wstawić do rozgrzanego piekarnika o temperaturze 180oC, piec 20 mi-
nut. Przed włożeniem ciasto można przykryć pergaminem, aby płatki 
migdałowe zbytnio się nie spiekły. Po upływie 20 minut zmniejszyć 
temperaturę do 160oC i piec następne 20 minut.

Honorata Chróścik, zam. Zimnowoda, gm. Kałuszyn

Rogaliki drożdżowe

Składniki: 2,5 szklanki mąki, 1,5 kostki masła lub margaryny, 
3 łyżki gęstej śmietany, 5 dag drożdży, 2 jajka, 2-3 łyżki cukru lub 
cukru pudru, szczypta soli, potarta skórka cytrynowa lub cukier, 
albo olejek wanilinowy. 
Nadzienie do rogali: 10 dag rodzynek, 5 dag siekanych migdałów, 
smażona skórka pomarańczowa lub 2-3 łyżki dżemu pomarańczo-
wego. Do smarowania rogali potrzebne jest 1 jajo. Do wysmaro-
wania blaszki olej.
Wykonanie: Rozmieszać drożdże ze śmietaną, dodać mąkę, masło, 
jaja, cukier i sól, wyrobić, zagniatając rękami. Odkrawać po kawał-
ku ciasta, rozwałkowywać na cienki placek (grubości ok.0.5 cm, 
średnicy ok. 25-30 cm), kroić jak tort na 4-6 kawałków. Przy naj-
szerszym brzegu układać po łyżce mieszanki rodzynek, migdałów 
i skórki (lub dżemu). Zwijać, zaczynając od tej właśnie strony. Po 
zwinięciu nadać kształt rogala, zawijając cienkie brzegi. Układać 
rogale na wysmarowanej tłuszczem blaszce zostawiając tyle miej-
sca, aby po wyrośnięciu nie pozlepiały się. Kiedy - po mniej więcej 
30 minutach - dobrze podrosną, posmarować ostrożnie wierzchy 
rozbitym dobrze jajkiem (robimy to przy pomocy miękkiego pę-
dzelka). Wstawić do nagrzanego piekarnika, piec w temperaturze 
180-200oC, aż uzyskają piękny, jasnobrązowy kolor. 

Stanisława Bielska, zam. Dylewo, gm. Kadzidło
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Chroni rzepak od razu, 
zabija szkodniki po kilku godzinach
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Chroń owady pożyteczne!
„Budujemy populacje owadów zapylających” 

– akcja SUMI AGRO POLAND 
szczegóły na 

www.sumiagro.pl

Chroń owady pożyteczne!
„Budujemy populacje owadów zapylających” 

UMI AGRO POLAND 
szczegóły na 

www.sumiagro.pl

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

BRAK OGRANICZEŃ
W STOSOWANIU*

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神) – to personi� kacja 
Śmierci w kulturze japońskiej.

  Zabójcza skuteczność wobec szkodników rzepaku

  Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne  i elastyczność stosowania

* Według opinii Instytutu Ochrony
Środowiska – PIB, środek nie stwarza
zagrożenia podczas stosowania
w okresie aktywności pszczół oraz
w okresie kwitnienia roślin lub 
chwastów

UWAGA. Według badań Instytutu
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
szkodniki po zabiegu Mospilanem
natychmiast przestają żerować, 
jednak ich śmierć następuje po 
kilku godzinach.

Mospilan 20 SP dostępny w atrakcyjnych zestawach.
Opakowanie zawiera:

  „Atlas szkodników, owadów pożytecznych 
i zapylających rzepak” z lupą

  Żółte naczynie chwytne 

Mospilan rzepak pak A4 Sumi Agro JW 2014.indd   1 28.02.2014   10:00
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Przytulii nie przepuści!
  zawiera 250 g/l substancji aktywnej fluroksypyr
  dawka 0,5-0,8 l/ha
  zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej
  idealny na poprawki
  termin stosowania: do początku fazy liścia flagowego!

UWAGA Od 1 stycznia 2014 roku, produkty Z.Ch. „Organika-Sarzyna” posiadają nowy hologram.  
W sprzedaży mogą jednak znajdować się przejściowo produkty z poprzednim hologramem.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Saroksypyr A4 ZChSarzyna JW 2014.indd   1 28.02.2014   09:54



Wieś Mazowiecka, kwiecień 201436

rek Lama

JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
 Postaw na solidny fungicyd w gospodarstwie chroniący 
kompleksowo: zboża, rzepak, buraki

 Doceń wyjątkową kompozycję dwóch substancji aktywnych 
działających: systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie 

 Poznaj nowoczesną formulację SE – mikrokapsułki: lepiej 
przyswajalną i niezawodną nawet w trudnych warunkach  

 Zamień dotychczasowy fungicyd na bezpieczny dla Ciebie 
i środowiska: brak toksyczności, kaucji za opakowanie 
i prewencji dla pszczół

    Odwiedź stronę  www.stosuj-yamato.pl i przekonaj się, dlaczego 
warto stosować YAMATO.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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Wkrótce nowa, 
poszerzona rejestracja. 

Szczegóły na
www.sumiagro.pl

solidny fungicyd 
– zmień przyzwyczajenia!

Yamato ogolny A4 SumiAgro JW 2014.indd   1 12.02.2014   11:43
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FAST
PHOSPHO

ENERGIA DLA
LEPSZYCH PLONÓW
• Najszybciej pobierana przez rośliny forma fosforu

• Stymulacja wzrostu organów plonotwórczych i korzeni 

• Zwiększenie tolerancji roślin na chłody

www.intermag.pl

PREPARAT FOSFOROWY

WiesMazowiecka-GROWON_190x270.indd   1 2014-02-10   14:06:51
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Rozwiązanie Rebusu 1 - NA NOWY ROK 
PRZYBYWA DNIA NA BARANI SKOK.
Nagrody książkowe wylosowała Agnieszka 

Kisielińska, gm. Mokobody.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 1 - CAŁY ROK 
Z MODR.

Nagrody książkowe wylosował: Andrzej 
Lasocki, gm. Nasielsk.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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WARUNKI PRENUMERATY 
w roku 2014

CENNIK REKLAM

Do 30 kwietnia 2014 r. przyjmujemy zamó-
wienia na prenumeratę Wsi Mazowieckiej 
od numeru 6/2014.
 à  u specjalistów MODR (cena egz. bez 
kosztów przesyłki): 
I kwartał  9,00 zł; 
II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. 
+ koszt przesyłki 1,95 zł/szt.): 
I kwartał  14,85 zł; 
II kwartał  14,85 zł; 
III kwartał  9,90 zł; 
IV kwartał  14,85 zł; 
I półrocze  29,70 zł; 
II półrocze  24,75 zł;
roczna (11 wydań w roku)           51,45 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 
10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 

z dopiskiem 
„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2014”. 

Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 

ul. Kazimierzowska 21
lub fax 25 640 09 12

Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1700,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1500,00 zł
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1200,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1000,00 zł 
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1200,00 zł
1/2 strony   - 600,00 zł
1/4 strony   - 400,00 zł
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1000,00 zł
1/2 strony   - 500,00 zł
1/4 strony   - 250,00 zł
1/8 strony   - 125,00 zł
Artykuł sponsorowany cała strona 
(195 mm x 270 mm)  - 1000,00 zł
Usługa wkładkowania materiałów 
reklamowych cały nakład - 1000,00 zł
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4  - 200,00 zł
zamówienie powierzchni reklamowej 
- na cały rok (11 emisji) - rabat 15 %
- na pół roku (5,6 emisji) - rabat 10 %
- na kwartał (3 emisje) - rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do 
wystawienia faktury VAT, bez podpisu zleceniodawcy  
z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym 
wyprzedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu po-
przedzającym ukazanie się gazety) na adres Redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 

Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 
lub faxem 25 640 09 45

SPROSTOWANIE

W numerze 3/2014 "Wsi Mazowieckiej" na stronie 
40 błędnie wpisano autora artykułu. Tekst pod tytu-
łem "PODSUMOWANIE VI OGóLNOPOL-
SKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE 
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 
2013 ROKU" i zdjęcie są autorstwa Pani Anny 
Kołodziejek z MODR Warszawa. 
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy Autorkę.

Redakcja
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 nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem – Mazowieckim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Po-
żarnej rozmawia Wojciech Asiński.

Panie Komendancie, czy kampania „NIE ! dla wypalania traw” 
nie jest trochę walką z wiatrakami? Od pokoleń w środowisku 
rolniczym panowało przekonanie, że wypalanie jest efektywnym 
sposobem „odnawiania” gleby? 

Wypalanie traw to problem stosunkowo młody. Przecież kiedyś 
bardzo rzadko występowały na terenach wiejskich nieużytki. Każ-
dy kawałek ziemi był w jakiś sposób zagospodarowany. Chyba, 
że sięgniemy do prehistorii, gdzie poprzez wypalanie lasów po-
zyskiwano grunty. Niestety niektórzy twierdzą, że wypalanie traw 
użyźnia glebę. Gdyby tak było, to dlaczego nie wypalamy łąk?. 
Nie wypalamy ich dlatego, ponieważ długo na tej łące nic nie chce 
rosnąć. Ponadto, popiół który powstaje po wypalaniu, nie stanowi 
absolutnie żadnej wartości i nie da się także odbudować materia-
łu biologicznego, który zostanie zniszczony w wyniku działania 
ognia.

Wiemy doskonale, że wypalanie niszczy florę. Niszczy wszyst-
ko: małe i większe organizmy, które m.in. użyźniają glebę. Jednak 
najgroźniejszym efektem wypalania jest to, że giną też ludzie. 

Wypalanie traw jest zabiegiem o tyle niebezpiecznym, że podpa-
lamy obszar, nad którym później nie mamy żadnej kontroli. Duży 
procent stanowią podpalania traw na zasadzie „oczyszczę sobie te-
ren” - zamiast zebrać, wykosić, czy zgrabić. 

Powiedział Pan, że w tych pożarach spowodowanych wypalaniem 
traw giną ludzie. Przecież nikt nie wchodzi specjalnie w ogień. 
Skąd się biorą ofiary? 

Wielokrotnie praktyki wypalania traw kończą się niekontrolowa-
nym procesem spalania. Często ludzie, w dużej mierze starsi, kiedy 
sytuacja wymyka się spod kontroli próbują jakoś opanować pożar. 
Wchodzą w dym, nie zdając sobie sprawy z jego toksyczności. To 
są te ofiary śmiertelne, które co roku mamy, które nie doceniają 
zjawiska pożaru traw. Ludziom się wydaje, że groźny jest pożar 
lasu natomiast wysuszone trawy generują tak duże ilości dymu 
i ciepła, że jest to realne zagrożenie dla ludzi, którzy są w bezpo-
średnim sąsiedztwie. 

Jaki procent wypalania traw to świadome, choć bezmyślne dzia-
łania ludzi, a jaki stanowią przypadkowe zaprószenia ognia, np. 
papieros wyrzucony przez okno przejeżdżającego samochodu czy 
pociągu? 

W 90 % wypalanie traw to podpalenia. Mamy do czynienia 
z przypadkami, kiedy to ludzie podpalają trawy w miejscach, 
w których wydawałoby się to całkiem irracjonalne. Na przykład na 
mokradłach, gdzie w sposób naturalny rosną bujne trawy. Wizual-
nie nie są niepożądane, a jednak ludzie je wypalają. To są zjawiska 
nieodpowiedzialności społecznej. Bardzo dużo mamy także wypa-
leń rowów przydrożnych. Późnym latem mamy z kolei problem 
wypalania ściernisk, które jest bardzo niebezpieczne dla otoczenia. 
Trzeba wiedzieć, że tzw. ognie lotne przenoszą ogień na duże od-
ległości, a biorąc pod uwagę, że w sąsiedztwie zboże jeszcze może 
nie jest skoszone, lub że u sąsiada stoją snopki - istnieje istotne 
zagrożenie. 

Jak sobie radzą z tematem wypalania traw inne kraje? Czy tam 
w ogóle ten problem występuje? 

W krajach zachodnich inna jest kultura współżycia społeczne-
go, inne podejście do tego co nas otacza, do przyrody. Na szczę-
ście w tym temacie też dokonuje się u nas przełom. Do niedawna 
przecież oczyszczanie terenów przydrożnych z gałęzi, krzewów 
i drzew w Polsce polegało na spalaniu. Dzisiaj coraz częściej wi-
dzimy rozdrabniacze. Materiał jest mielony i wykorzystywany 
w procesie ogrzewania domostw. To się u nas zmienia na korzyść. 

Jaka była sytuacja z wypalaniem traw w zeszłym roku, a jak wy-
gląda dziś ? 

Po bardzo trudnym roku 2012, zwłaszcza na południowym za-
chodzie Mazowsza, gdzie doszło do największej ilości pożarów 
traw, w 2013 roku kontynuowaliśmy akcję „Nie! Dla wypalania 
traw”. W 2013 roku doszło do zmniejszenia liczby pożarów traw, 
w czym bardzo pomogła nam aura. W ubiegłym roku do kwietnia 
była zima, a potem nagle zrobiło się zielono. Nie było okresu tzw. 
suszy wiosennej, kiedy trawy są podatne na palenie. W tym roku 
nadal budujemy świadomość skutków wypalania traw. Akcję bę-
dziemy powtarzać co roku, niestety efekty przyjdą dopiero po kilku 
latach. 

Chciałbym jeszcze raz zaapelować do wyobraźni, tych wszyst-
kich którzy planują wypalanie traw. Zachęcam do tego, żeby zbie-
rać jesienią trawy albo poczekać do wiosny, żeby natura zrobiła 
swoje. Nie bądźmy obojętni widząc, że ktoś podpala trawę i wie-
dząc kto wypala. Zrezygnujmy z tej swoistej solidarności sąsiedz-
kiej. Jeśli sąsiad nie daje się uświadamiać, to naszym obowiązkiem 
jest powiadomienie odpowiednich służb. Włączmy wyobraźnię. 
Bo przecież możemy być mądrzy przed szkodą. 

Wojciech Asiński
MODR Warszawa

a P e l  d o  w y o B r a Ź n i
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Rozmawiamy z Wojewodą Mazowieckim - Jackiem 
Kozłowskim. 

Mazowieckie rolnictwo rozwija się dzięki eksportowi. Znaczna 
część płodów rolnych trafia na rynki wschodnie, głównie rosyjski. 
Ten rynek może się zamknąć. Czy rolnicy mają powody do obaw?

Jacek Kozłowski: - Kryzys ukraiński na pewno powoduje kłopo-
ty, ale nie jest klęską dla naszego rolnictwa. Byłby, gdyby zdarzył 
się w 2007 roku. Od tego czasu polskie rolnictwo, w tym także 
mazowieckie, przeszło daleką drogę. Wtedy dominowały drobne 
gospodarstwa. Dzisiaj - przynajmniej w województwie mazo-
wieckim - przeważają wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rolne 
zdolne konkurować na najtrudniejszych rynkach. Jesteśmy poten-
tatem w produkcji pieczarek, papryki, eksportujemy owoce, drób, 
przetwory mięsne i nabiał. Mówi się, że Mazowsze jest spiżarnią 
Europy. Faktem jest, że 30 procent tego, co eksportują mazowie-
ccy rolnicy, trafia na rynek rosyjski. To aż 30 procent, albo tylko  
30 proc. Bo 70 proc. eksportu znajduje odbiorców w krajach Unii, 
ale coraz więcej żywności wysyłamy, np. do Korei czy Japonii. 

Oczywiście Rosja jest bardzo ważnym rynkiem. Dzięki temu, że 
w 2008 roku rządowi Platformy Obywatelskiej udało się przełamać 
impas w stosunkach z Rosją, nasi rolnicy odzyskali rynek zbytu. 
To było ważnym czynnikiem rozwoju mazowieckiego rolnictwa. 
Gdyby jednak kryzys ukraiński spowodował w konsekwencji 
zamknięcie Rosji na polskie produkty, mazowieccy rolnicy mają 
wszelkie atuty, żeby zdobyć inne rynki. Z powodzeniem mogą 
konkurować już nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie nastąpi z dnia na dzień, 

ale jestem pewien, że się uda. To już jest naprawdę inne rolnic-
two niż 7 lat temu. Wtedy w województwie działało zaledwie kilka 
grup producenckich, teraz jest ich kilkaset. Rolnicy rozumieją, że 
zrzeszając się zyskują większą siłę przebicia - także w zdobywaniu 
nowych rynków.

Będą jednak w tym procesie potrzebowali wsparcia.

Jacek Kozłowski: - Takiego wsparcia, jakie otrzymali rolnicy 
od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie mieli 
nigdy w historii. Ci wszyscy prawicowi politycy, którzy straszyli 
rolników Unią, powinni teraz połknąć własny język. To nie tylko 
kwestia dopłat bezpośrednich - najbardziej kojarzonych z unijną 
pomocą. To również Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, 
który jako ówczesny wicemarszałek województwa mazowieckiego 
negocjowałem w Brukseli, a potem miałem przyjemność podpisy-
wać z panią Danutą Hubner jako unijnym komisarzem ds. polityki 
regionalnej. Dzięki temu programowi w mazowieckim dokonał się, 
można powiedzieć, skok cywilizacyjny. Te pieniądze gołym okiem 
widać w każdej niemal gminie. Zostały wydane na rewitalizację, 
drogi, infrastrukturę. Dzięki RPO udało się dostosować produkcję 
rolną do wyśrubowanych norm unijnych, a zakłady przetwórstwa 
mogly zainwestować w nowoczesne technologie i zdobyły certy-
fikaty umożliwiające eksport produktów na najbardziej wymaga-
jące rynki. Ten proces modernizacji rolnictwa będzie postępował 
wspomagany pieniędzmi przyznanymi Polsce w perspektywie 
2014-2020. Chyba nie ma już na wsi rolnika, który uważałby, że 
Unia mu zaszkodziła. 

Ale Unia to chyba nie jedyne źródło sukcesu mazowieckiego rol-
nictwa?

Jacek Kozłowski: - Głównymi sprawcami swojego sukcesu są 
sami rolnicy. Unia tylko wyzwoliła, albo wspomogła ich przed-
siębiorczość. Ale bez unijnej pomocy tak szybki rozwój nie byłby 
możliwy. 

Trzeba też pamiętać o pomocy rządowej. Kilka miesięcy temu 
otwierałem tysięczny kilometr drogi przebudowany w ramach 
Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Lepsza infra-
struktura drogowa ma niebagatelny wpływ na rozwój regionu. 
Poprawiliśmy też bezpieczeństwo powodziowe remontując wały. 
Inwestujemy także w projekty oświatowe, kulturalne, sportowe, 
internetowe. Życie na wsi staje się coraz łatwiejsze. Młodzi ludzie 
mają mniej powodów, żeby uciekać do miasta. Zdaję sobie sprawę, 
że wiele jeszcze przed nami, bo nie da się od razu naprawić ponad 
pół wieku zaniedbań. 

25 maja będziemy wybierać europosłów. Sądzi Pan, że mazowiec-
ka wieś pójdzie głosować?

Jacek Kozłowski: - Bardzo do tego zachęcam. Dla rolników ma 
znaczenie, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Euro-
pejskim. Czy będą to politycy, którzy mają faktyczny wpływ na 
wspólną politykę rolną i chcą faktycznie działać na rzecz pol-
skich rolników, czy też ci, co najpierw rolników Unią straszą, 
a potem w parlamencie europejskim zapisują się do jednej frakcji 
z brytyjskimi konserwatystami. A brytyjscy konserwatyści głosują 
przeciwko dopłatom, czyli przeciwko interesom polskiej wsi.

t r z e B a  d o B r z e  w y B r a Ć


