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urząd  wojewódzk i  i n formuje

Kiedyś Polska była spichlerzem Europy. Dziś Mazowsze 
staje się spiżarnią Europy. Siedem na dziesięć świeżych 
owoców oraz połowa warzyw, eksportowanych z Polski 

pochodzi z naszego województwa. 

W 2012 roku mazowieccy rolnicy i przedsiębiorcy wyeksporto-
wali 820 tys. ton warzyw i owoców - o ponad 300 ton więcej niż 
w roku 2011. Stałym zainteresowaniem wśród importerów w 2012 
roku cieszyły się również: mięso czerwone (ponad 44 tys. ton) i białe 
(ponad 15 tys. ton) oraz produkty mleczne (ponad 50 tys. ton) oraz 
ryby (398 ton). Stale wzrasta liczba krajów, do których wysyłamy 
nasze produkty. W 2011 roku było ich 16, a w 2012 roku - 23. Wśród 
państw importujących warzywa i owoce z Mazowsza są m.in. Algie-
ria, Egipt, Mongolia, Norwegia, Turcja, Azerbejdżan czy Królestwo 
Arabii Saudyjskiej. Ale głównymi pozaunijnymi odbiorcami mazo-
wieckich produktów są od lat mieszkańcy krajów zza wschodniej 
granicy. W pierwszej połowie 2013 roku do Federacji Rosyjskiej 
trafiło z Mazowsza 70 proc. eksportowych towarów, na Białoruś 20 
proc., do Kazachstanu 4 proc., a na Ukrainę 2 proc. Skalę produk-
cji i eksportu produktów mazowieckiego rolnictwa dobrze obrazuje 
rozwój Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA 
popularnie zwanego giełdą w Broniszach. W kryzysie firma musiała 
pozbyć się części terenu. Teraz go odkupuje. Już niebawem zajmo-
wać będzie 61 ha. Jest jednym z największych rynków rolno – spo-
żywczych w Europie. Sprzedaje tu swoje towary 20 tys. polskich 
producentów żywności i rolników. Szacunkowy roczny obrót to 1,2 
mln ton. „W hurcie cenimy detale“ – brzmi dewiza firmy. 

Jakość pod stałą kontrolą

Aby utrzymać ten pozytywny trend dokładamy wszelkich starań, 
aby nasza żywność była jak najlepsza. To, m.in. wysoka jakość pracy 
i efektywność służb nadzoru fitosanitarnego, weterynaryjnego i ja-
kościowego sprawia, że nasze produkty są tak chętnie importowane 
przez kraje z całego świata. I mimo kryzysu nasz eksport ciągle ro-
śnie. Inspektorzy sprawdzają dokumenty umożliwiające identyfikację 
eksportowanych owoców. Badają atesty jakościowe, opakowania, wa-
runki przechowywania towarów i transportu. W 2012 roku inspektorat 
kontroli jakości przeprowadził ponad 50 tysięcy kontroli - pięć razy 
więcej niż w roku 2008. W I półroczu 2013 roku kontrolerzy wysta-
wili ponad 38 tys. świadectw zgodności z unijnymi normami handlo-
wymi. Równie szczegółowo kontrolowane są eksportowane produk-
ty mięsne. Pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Siedlcach znajduje się 50 zakładów przetwórstwa mięsnego, 26 
mleka, 1 produktów rybołówstwa, a także 7 chłodni składowych oraz 

3 zakłady pakowania jaj. Nad jakością mazowieckiego eksportu czu-
wa również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Z ponad 81 tys. świadectw fitosanitarnych wystawionych w Polsce 
w 2012 roku ponad 51 tys. (63 proc.) podpisano w województwie ma-
zowieckim. O przestrzeganie norm jakości pozwalających na eksport 
towarow dbają też sami producenci, świadomi znaczenia wypełniania 
standadów dla rozwoju ich biznesu. Ostatnio miałem okazję i przy-
jemność zapoznać się z kontrolą jakości żywności produkowanej 
w JBB w Łysych. Przedsiębiorstwo produkuje dziennie ok. 300 ton 
towarów. Czuwającego nad jej jakością laboratorium, nie powsty-
dziłyby się światowe firmy. Zakład ma własne ujęcie wody, stację jej 
uzdatniania oraz biologiczną oczyszczalnię. Cały proces produkcyjny 
jest monitorowany informatycznie i przez kontrolerów. Firmie jeszcze 
4 lata temu groził upadek. Teraz jest jednym z czołowych producen-
tów i eksporterów żywności na Mazowszu. O jej jakości zaświadczają 
certyfikaty ISO 22000:2005 i ISO 9001:2008.

Nic do ukrycia

Kiedy latem ubiegłego roku rosyjskie służby zakwestionowały ja-
kość produktów rolnych importowanych z Polski, potraktowaliśmy 
sprawę priorytetowo. W sierpniu wydałem inspektoratowi ochrony 
roślin i  nasiennictwa, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii oraz in-
spektoratowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych polece-
nie  wzmożonej  kontroli  artykułów w obrocie z Federacją Rosyjską. 
Mając pełne przekonanie, że jakość mazowieckiej żywność spełnia 
wszelkie normy, w listopadzie zaprosiłem ambasadora Federacji Ro-
syjskiej pana Aleksandra Aleksiejewa do kilku mazowieckich zakła-
dów produkujących artykuły spożywcze także na rynek rosyjski. Ce-
lem wizyty  była prezentacja norm jakościowych obowiązujących przy 
produkcji i kontroli wysyłanych z Mazowsza towarów. W przedsię-
biorstwie „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim ambasador zwiedził za-
kład produkcyjny. obejrzał m.in. dział rozbioru mięsa, peklownię i halę 
produkcji wędzonek i wędlin a także oddane do użytku w zeszłym roku 
trzy hale plastrowania wędlin. Ambasador zapoznał się też z procedu-
rami obowiązującymi przy ekspedycji towarów.W Węgrowie  obejrzał 
serownię  i twarożkarnię firmy „Hochland Polska”. Ważnym punktem 
programu była wizyta w siedleckim oddziale Zakładu Higieny Wetery-
naryjnej. Pan Aleksiejew mógł przyjrzeć się pracy nowoczesnego la-
boratorium, wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy najwyższej 
jakości, spełniający standardy europejskie i światowe. W ramach analiz 
serologicznych, przy użyciu zautomatyzowanej platformy badawczej, 
wykrywane są choroby zakaźne u zwierząt. Urządzenie umożliwia wy-
konanie do 5 tys. próbek dziennie. Mleko surowe oceniane jest  pod 
kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Zakład Higieny Wete-
rynaryjnej przeprowadza badania dla czołowych mleczarni w regionie. 

Sukces

Po wizycie, Aleksander Aleksiejew w rozmowie z dziennikarza-
mi zauważył dynamiczny rozwój polskiego przemysłu spożywcze-
go. Ambasador oświadczył, że w jego ocenie polska żywność jest 
dobrej jakości, a towary wysyłane na rynek rosyjski nie odbiegają 
od tych ogólnie przyjętych wysokich standardów. Rozwój polskie-
go rolnictwa to sukces - zaznaczył ambasador. Tę opinię powtórzy-
ły także rosyjskie media.

Zatem życzę sobie i wszystkim producentom żywności z Mazowsza, 
aby rok 2014 w handlu z Federacją Rosyjską był lepszy od poprzedniego.

Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

Mazowieckie rolnictwo eksporteM stoi

Od lewej: Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki 
i Mirosław Mazaruk prezes Zarządu Bronisze S.A.
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rozwój  obszarów w ie jsk i ch

Wieś wzbudza wśród mieszkańców miasta ciekawość 
i często staje się celem podróży wycieczek szkol-
nych, rodzin z dziećmi czy turystów indywidualnych 

preferujących wypoczynek połączony z rozrywką, nauką 
i przeżyciami. Doskonałymi miejscami, w których można po-
znać życie na wsi są zagrody edukacyjne. Realizowane w nich 
programy pozwalają zapoznać się ze specyfiką działalności rol-
niczej, produkcją żywności, czy tradycjami i zwyczajami wsi. 

Zagrody edukacyjne stały się atrakcyjną propozycją poznania 
i doświadczenia pracy u rolnika, w bezpośrednim kontakcie z co-
dziennym rytmem gospodarstwa, gamą kolorów, kształtów, dźwię-
ków, zapachów i smaków wsi.

Od roku 2011 funkcjonuje Ogólnopolska Sieć Zagród Eduka-
cyjnych, której celem jest upowszechnienie idei edukacji w gospo-
darstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyj-
nych. Chodzi, m.in. o: 
 podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy 
na temat pochodzenia żywności, 
 różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi

Zagroda edukacyjna – czym konkretnie jest?

Jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańców wsi na 
obszarach wiejskich, w którym realizowane są programy eduka-
cyjne w zakresie co najmniej dwóch celów, takich jak: 
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 
• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

• edukacja w zakresie świadomości ekologicz-
nej i konsumenckiej, 
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, trady-
cyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

W zależności od profilu gospodarstwa oraz pasji i umiejętności 
jego właścicieli, proponowane są zindywidualizowane programy 
edukacyjne, realizowane są w trakcie wizyt jednodniowych lub 
dłuższych pobytów z noclegami. W zagrodzie edukacyjnej powin-
ny być zwierzęta gospodarskie, albo prowadzone uprawy rolnicze 
przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmo-
wanych w ramach programów szkolnych, lub udostępniane jako 
atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżują-
cych indywidualnie. 

Typy programów edukacyjnych

Te z nich, które dotyczą produkcji roślinnej pomagają odkryć, 
poczuć i doświadczyć różnorodności biologicznej świata roślin, 
poznać tradycyjne i nowoczesne metody uprawy, cykle życia oraz 
zależności między systemami rolniczymi i ekosystemami natural-
nymi.

Natomiast edukacja dotycząca produkcji zwierzęcej obejmuje, 
m.in. poznanie życia zwierząt, zwiedzanie pomieszczeń inwentar-
skich, poznanie urządzeń i narzędzi, systemów hodowli, użytko-
wania i funkcji życiowych zwierząt. Podczas pobytu w zagrodzie 
można doświadczyć bezpośredniej obecności gospodarskiego in-
wentarza, dzięki oglądaniu zwierząt, ich głaskaniu, słuchaniu wy-
dawanych przez nie odgłosów, poznawaniu zapachów i wykony-
waniu czynności, takich jak: karmienie, sprzątanie, czyszczenie, 
dojenie, itp. 

W ramach zajęć prowadzone są różnorodne warsztaty, pokazy, 
szkolenia, pogadanki (np. pokaz wyrobu sera, przetwarzania zbo-
ża, wypieku chleba, warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, czy 
pamiątek z siana, słomy, itp.). Wśród realizowanych w zagrodach 
edukacyjnych programów są, m.in.: „Od ziarenka do bochenka”, 
„Skąd się bierze mleko”, „Lekcja o jajku”, „Ginące zawody”, „ Ży-
cie w zagrodzie wiejskiej”, „Zwierzęta w gospodarstwie”, „Przyro-
da w warzywniku i kwietniku”, „Zioła z mojego ogródka”, „Łąka 
i jej mieszkańcy”, „Leśny wędrowiec”, „Mazowieckie wyplatan-
ki”, „Kwiaty z bibuły”, „Warsztaty garncarskie”, „Skarby z ula”, 
„Wyprawa w XIX wiek”, „Przechowywanie żywności dawniej 

zagrody edukacyjne– teMat na czasie

W zagrodzie edukacyjnej w Dzielniku, gm. Siennica

W zagrodzie edukacyjnej w Głęboczycy, gm. Dobre
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i dziś”, „Jak długo rosły drzewa”, „Świat koni”, „Lekcja o kozach” 
i wiele innych w zależności od pomysłowości i możliwości miesz-
kańców wsi oraz potencjału edukacyjnego gospodarstwa rolnego. 

Zagroda edukacyjna powinna posiadać odpowiednią infra-
strukturę. Obowiązują minimalne warunki techniczne, takie 
jak: zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć oraz udostępnie-
nie toalet dla ich uczestników. Natomiast zapleczem edukacyj-
nym mogą być wszelkie budynki gospodarcze: stodoły, obory, 
stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, pomieszczenia czy budyn-
ki służące przetwórstwu (serowarnie, domowe piekarnie, pra-
cownie pszczelarskie, młyny) oraz pracownie rękodzielnicze 
i rzemieślnicze.

Jakie są korzyści z prowadzenia edukacji
 w gospodarstwie? 

Prowadzenie usług edukacyjnych jest dla rolnika możliwością 
uzyskania za świadczone usługi (edukacyjne, gastronomiczne, 
związane z zakwaterowaniem, wynajmowaniem obiektów i urzą-
dzeń) dodatkowego dochodu. Zagrody prowadzące jednocześnie 
działalność agroturystyczną mogą liczyć na przedłużenie sezonu. 
Poprzez prowadzenie usług edukacyjnych rolnicy promują też 
wytwarzane w gospodarstwie produkty i mają szansę pozyska-
nia klientów do bezpośrednich zakupów. Jest to również odmiana 
i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi 
i nauczycielami oraz twórczy rozwój rodzin rolniczych. 

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą rów-
nież wymierne korzyści dla szkolnictwa, które zyskuje urozma-
icenie i wzbogacenie procesu kształcenia, nowe możliwości na-

uczania różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji oraz 
możliwość poznania wiejskiej kultury. Dla uczniów wizyty w go-
spodarstwach są jednocześnie ciekawą formą spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu. 

Zasady przynależności do Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych 

Do uczestnictwa w Sieci może przystąpić każdy obiekt speł-
niający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”. Przystąpienie 
odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia, złożonego 
wraz z programami edukacyjnymi oraz zdjęciami prezentującymi 
edukacyjny charakter zagrody. Wymagana jest rekomendacja 
uprawnionego doradcy ODR.

Udział w Sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Regulamin Sieci, 
formularze i wszelkie informacje oraz baza zagród edukacyjnych 
z całej Polski znajdują się na stronie internetowej www.zagrodaedu-
kacyjna.pl.Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzona 
jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. 
W upowszechnianie idei zagród edukacyjnych w regionach oraz 
realizację szkoleń i usług doradczych zaangażowane są Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców wsi, 
którzy zainteresowani są podjęciem działalności edukacyjnej 
w gospodarstwie. 

teskt i zdjęcia: Maria Sudnik
Oddział Siedlce

17 grudnia ub. r. w siedzibie MODR Oddział Ostro-
łęka, przy ulicy Targowej 4 odbyło się semina-
rium „Dziedzictwo Kulinarne Kurpiowszczy-

zny”. Zgromadziło ono liczne grono słuchaczy - właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych, twórców ludowych, wytwórców lo-
kalnych specjałów kulinarnych oraz doradców rolnych - którym 
bliska jest tematyka dziedzictwa kulinarnego Kurpiowszczyzny.

Przedsięwzięcie zorganizował Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskie-
go Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki MODR Oddział Ostro-
łęka. Celem było przybliżenie zainteresowanym aspektów związanych 
z ochroną i promocją dziedzictwa kulinarnego Kurpiowszczyzny.

Spotkanie rozpoczął Wiesław Szczubełek, dyrektor MODR Od-
dział Ostrołęka, który wraz z Anną Bubrzycką serdecznie podzięko-
wał jego uczestnikom za wieloletnią współpracę, zaangażowanie na 
rzecz upowszechniania rozwoju agroturystyki, twórczości ludowej na 
Kurpiowszczyźnie oraz promowanie jej dziedzictwa kulturowego. 

Seminarium zostało poświęcone uzupełnieniu wiedzy uczestni-
ków z zakresu:
• roli doradztwa rolniczego w ochronie i promocji Dziedzictwa Ku-
linarnego Kurpiowszczyzny,
• Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza,
• ochrony dziedzictwa kulinarnego produktów rolnych oraz spo-
żywczych - krajowe systemy jakości żywności,
• ochrony dziedzictwa kulinarnego produktów rolnych oraz spo-
żywczych - systemy jakości żywności.

Część dyskusyjna poświęcona została, m.in. problemom, z jakimi 
stykają się uczestnicy obrad podczas promocji swoich produktów 
i usług. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem - dzielono się 
uwagami dotyczącymi tego, co zostało już zrobione w tym zakresie, 
a co pozostaje jeszcze do zrobienia. Znaczną część spotkania zajęły 
również wspomnienia obejmujące historię powstawania pierwszych 
gospodarstw agroturystycznych na Kurpiowszczyźnie, a także orga-
nizowania pierwszych imprez, wystaw i konkursów, podczas któ-
rych została zapoczątkowana promocja dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego Kurpiowszczyzny. Podkreślano również, że Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego miał, i nadal ma, niebaga-
telny udział w promocji kurpiowskiego regionu i jego produktów.

tekst i zdjęcie: Grzegorz Zacharek - Oddział Ostrołęka

d z i e d z i c t w o  k u l i n a r n e
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Sukces tkwi  
w IDEALNIE DOPASOWANYCH 

SKŁADNIKACH  

Grupa Azoty S.A.
Tarnów

urodzajnych lat2:1 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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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

Reforma przewiduje przede wszystkim uzależnienie 30 proc. 
dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymo-
gów ekologicznych. Ministrowie do spraw rolnictwa, którzy 

przyjęli kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenie w Brukse-
li, 16 grudnia 2013 r. uzgodnili, że ten „ekologiczny przepis” wejdzie 
w życie w 2015 roku, a 2014 rok będzie okresem przejściowym, 
w którym nie będą jeszcze obowiązywać nowe wymogi ekologiczne 
i wsparcie dla rolnictwa będzie udzielane na dotychczas obowiązu-
jących zasadach. Wszystkie procesy przyjmowania, tzw. aktów de-
legowanych wdrażających bezpośrednio przyjętą teraz reformę mają 
być gotowe najpóźniej w marcu bieżącego roku. 

Polski minister rolnictwa Stanisław Kalemba uznał wyniki usta-
leń w sprawie nowych zasad WPR za wielki sukces i kompromis. 
Dla naszego kraju te wyniki są na pewno korzystne, jeżeli chodzi 
o Wspólną Politykę Rolną - zapewniał po spotkaniu. Budżet na lata 
2014-2020 będzie większy dla naszego rolnictwa, przetwórstwa, 
obszarów wiejskich niż w okresie 2007-2013 i to mimo tego, że 
ogólnie unijny budżet na Wspólną Politykę Rolną będzie mniejszy 
o około 11 procent - zauważył. 

Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy 
element reformy WPR. Wynika z niej, że rolnicy nie otrzymają 
30 proc. bezpośrednich dopłat, jeśli nie będą „dywersyfikowali” 
upraw. W praktyce oznacza to, że jeśli będą chcieli otrzymywać 
„pełne” dopłaty, to będą musieli utrzymywać pastwiska, wygo-
spodarowywać obszary proekologiczne lub stosować inne „rów-
noważne” środki ochrony przyrody. Jednak w przypadku Polski 
niezwykle istotne jest to, że z tych wymogów będzie wyłączone 
ponad 80 proc. gospodarstw, ponieważ są małe i ta proekologiczna 
reforma ich nie dotyczy. 

O pogłębieniu wspierania działań proekologicznych w ramach 
WPR świadczy też z pewnością fakt, że 30 proc. środków z tzw. 
drugiego filara WPR, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, ma być przeznaczane na cele środowiskowe, organiczne 
i klimatyczne. Polska weszła wcześniej w ten trend i już teraz prze-
znacza na te cele blisko 30 proc. środków tego filara. 

Inną ważną zmianą jest wykluczenie z otrzymywania dopłat rol-
nych, m.in. lotnisk i terenów sportowych, mimo, że mogą być one 
użytkowane rolniczo. Ponadto szersze niż dotychczas i obowiązkowe 
we wszystkich krajach wspólnoty będzie wspieranie młodych rolni-
ków czyli tych, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia. W ramach 
dopłat bezpośrednich mają oni otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. wię-
cej niż pozostali. Na ten cel kraje UE będą przeznaczać 2 proc. puli 
dopłat. W Polsce jest około 100 tysięcy młodych rolników i stanowią 
oni grupę ok. 7 proc. wszystkich otrzymujących dopłaty. 

Przyjęte teraz przez ministrów rolnictwa zasady WPR są zgod-
ne z obecnymi uzgodnieniami przywódców Unii, którzy uzgodnili 
wtedy stopniowe wyrównywanie dopłat we wszystkich państwach, 
w których dopłaty bezpośrednie do hektara są niższe od 90 proc. 
średniej unijnej (m.in. Polska). Różnica pomiędzy wysokością tych 
dopłat, a wysokością 90 procent średniej unijnej ma być zmniej-
szona o jedną trzecią stopniowo w latach 2015-2020. Co ważne, 
wszędzie dopłaty nie mogą być mniejsze niż 196 euro na hektar, 
przy czym ten wskaźnik ma być osiągnięty do 2020 roku. Wy-
równanie dopłat ma być sfinansowane przez te wszystkie państwa 
członkowskie, w których są one powyżej unijnej średniej. 

Ponadto został zatwierdzony postulat Polski, że kraje, które otrzy-
mują dopłaty na poziomie poniżej 90 proc. średniej UE, będą mogły 
przesuwać na te dopłaty do 25 proc. środków z II filaru WPR, czyli 
z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach WPR nasze rolnictwo ma otrzymać przeszło 32 mld 
euro w ciągu najbliższych siedmiu lat. Większość tych środków 
trafi do naszych rolników i przedsiębiorców za pośrednictwem 
ARIMR, która jak do tej pory będzie Agencją Płatniczą realizującą 
wypłaty w ramach WPR. 

Dodatkowo rozwój obszarów wiejskich w naszym kraju będzie 
wsparty z funduszy spójności. Jak informował wcześniej Stanisław 
Kalemba, po jednym z posiedzeń rządu, będzie to dodatkowa kwo-
ta w wysokości ok. 5,2 mld euro, którą prawdopodobnie rozdzielą 
urzędy marszałkowskie. 

inf.

unia europejska przyjęła zasady 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020

Miejscowość Mrozy w powiecie mińskim uzyskała z dniem 
1 stycznia 2014 r. prawa miejskie. Nowe granice otrzymały 
gminy Nieporęt i Radzymin oraz miasta: Myszyniec, Pułtusk 
i Ożarów Mazowiecki. Zmiany weszły w życie na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów. 

W granice miasta Mrozy włączona została część gminy Mrozy 
o powierzchni ponad 773 ha.  Gmina Nieporęt w powiecie legio-
nowskim powiększyła się o część miejscowości Łąki położonej 
w gminie Radzymin na terenie powiatu wołomińskiego.  

Ponadto zmianie uległy granice: 

• Myszyńca (powiat ostrołęcki) – włączenie do obszaru miasta czę-
ści wsi Myszyniec Stary z gminy Myszyniec (48 ha);
• Pułtuska – włączenie części wsi Grabówiec z gminy Pułtusk (po-
nad 7 ha);
• Ożarowa Mazowieckiego – włączenie sołectwa Ożarów Wieś 
(ponad 241 ha).

Szczegółowe informacje o zmianach granic miast i gmin na Ma-
zowszu znajdują się na www.mazowieckie.pl. 

inf. 

zMiany terytorialne na Mazowszu
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prawo  na  co  dz i eń

§
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 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, zawiera Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 października 2013 roku 

(Dz. U. z 4.12.2013 r., poz. 1440).

Jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za-
wiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 24 października 2013 roku (Dz. U. z 4.12.2013 r., poz. 1442).

Jednolity tekst ustawy - Prawo spółdzielcze, został zamieszczony 
w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 24 października 2013 roku (Dz. U. z 4.12.2013 r., poz. 1443).

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 rok, 
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 29 listopada 2013 roku (Dz. U. z 4.12.2013 r., poz. 1444).
Do 1 ha upraw rolnych wynoszą: 8 400 zł - dla zbóż; 8 800 zł - 
dla kukurydzy; 9 200 zł - dla rzepaku i rzepiku; 37 300 zł - dla 
chmielu; 24 100 zł - dla tytoniu; 144 000 zł - dla warzyw grunto-
wych; 59 200 zł - dla drzew i krzewów owocowych; 43 200 zł - dla 
truskawek; 35 700 zł - dla ziemniaków; 10 400 zł - dla buraków 
cukrowych; 16 700 zł - dla roślin strączkowych. 
1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 18 000 zł - dla bydła; 10 500 dla koni; 
900 zł - dla owiec; 800 zł - dla kóz; 1 900 zł - dla świń; 53 zł- dla 
kur, perlic i przepiórek; 65 zł - dla kaczek; 250 zł - dla gęsi; 157 
zł - dla indyków, 810 zł - dla strusi,

Jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych, został zamiesz-
czony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 18 listopada 2013 roku (Dz. U. z 6.12.2013 r., poz. 1456).

Szczegółowy sposób postępowania przy zwalczaniu i zapo-
bieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuy-

umu i Goto, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 15 października 2013 roku (Dz. U. z 6.12.2013 r., poz. 1467).

Wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie 
karty podatkowej, zawiera załącznik do Rozporządze-
nia Ministra Finansów z 27 listopada 2013 roku (Dz. U. 

z 10.12.2013 r., poz. 1501).

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 roku, określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2013 

roku (Dz. U. z 11.12.2013 r., poz. 1508).
Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia : upraw zbóż, kukury-
dzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew 
i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukro-
wych lub roślin strączkowych - wynosi 50% składki do 1 ha; bydła, 
koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 50% składki do 1 sztuki.

Sposób pobierania, zabezpieczenia i postępowania z próbka-
mi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań 
na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz wzór 

protokołu pobrania próbek do badań - określa Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopada 2013 roku (Dz. U. 
z 16.12.2013 r., poz. 1549).

Rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatun-
kowy oraz typ użytkowania, sposób postępowania przy 
sporządzaniu mieszanek materiału siewnego roślin pastew-

nych przeznaczonych na cele paszowe oraz wzór świadectwa mie-

szanki - podaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 27 listopada 2013 roku (Dz. U. z 16.12.2013 r., poz. 1553).

Wzory świadectw oceny: polowej, laboratoryjnej, weryfi-
kacyjnej, cech zewnętrznych - materiału siewnego oraz 
wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego 

w poszczególnych ocenach i wzory informacji o wynikach badania, 
stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z 27 listopada 2013 roku (Dz. U. z 16.12.2013 r., poz. 1554).

Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego reje-
stru, podaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 27 listopada 2013 roku (Dz. U. z 18.12.2013 r., poz. 1574).

Obowiązywanie zapisów Ustawy o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013, zo-
stało przedłużone do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z Usta-

wą z 22 listopada 2013 roku (Dz. U. z 23. 12.2013 r., poz. 1640).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez 

katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, 
została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 18 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 30.12.2013 r., poz. 1670).
Rozporządzenie wprowadza zapis mówiący, że jeśli przyznanie pomo-
cy finansowej wnioskodawcy, w ramach limitu środków, nie jest moż-
liwe do 31 grudnia 2014 roku, informuje się wnioskodawcę w formie 
pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając jej przyczyny.

Warunki organizacyjno - techniczne i metodykę badań 
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do sto-
sowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia 

jego sprawności, zakres i sposób dokumentowania tych badań, jak 
również wzór znaku kontrolnego umieszczanego na sprzęcie, któ-
rego sprawność techniczna została potwierdzona - określa Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2013 
roku (Dz. U. z 30.12.2013 r., poz. 1686).

Warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepień 
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, podaje 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 17 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 31.12.2013 r., poz. 1737).

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 18 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 31.12.2013 r., poz. 1742).

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, została dokonana w Ustawie 
z 22 listopada 2013 roku (Dz. U. z 9.01.2014 r., poz. 29).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 

rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
- 2013, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 9.01.2014 r., poz. 36).

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, została za-
mieszczona w Ustawie z 13 grudnia 2013 roku (Dz. U. 
z 9.01.2014 r., poz. 40).

 Barbara Włodarczyk - Oddział Siedlce
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grupy  producenck i e

Specyficzny charakter produkcji w rolnictwie sprawia, 
że szczególnie istotne znaczenie w jej organizacji mają 
procesy transportowe. Gospodarstwo rolne, mimo 
woli jest jednostką transportową, bowiem wiele dzia-

łań wiąże się z przemieszczaniem wewnątrz obiektów gospo-
darczych, jak i na zewnątrz - w skali gospodarstwa i okolicy.

Można tu wskazać potrzeby transportu środków produkcji z gospo-
darstwa na pole. Równolegle następuje transport w kierunku przeciw-
nym, to jest z pola do gospodarstwa, którym przewożone są wytworzo-
ne w procesie produkcji gotowe produkty. Do gospodarstwa trzeba też 
dostarczyć od dostawców zewnętrznych potrzebne środki produkcji, 
a także wywieźć własne produkty do odbiorców zewnętrznych. Proce-
sy transportowe odgrywają, więc znaczną rolę w funkcjonowaniu go-
spodarstwa rolnego, w tym także jako miejsce generowania kosztów.

Z logistycznego punktu widzenia, transport w gospodarstwie rolnym 
możemy podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny. Transport wewnętrz-
ny jest prawie zawsze organizowany samodzielnie przez rolnika, któ-
ry decyduje o wyposażeniu gospodarstwa w odpowiednie przyczepy, 
ładowacze, itp. Transport zewnętrzny może być organizowany i reali-
zowany indywidualnie przez rolników, którzy sami dostarczają pro-
dukty do odbiorców: skupów płodów rolnych, zakładów zbożowych, 
giełd, itp. Może też być przejęty przez firmy zajmujące się przetwór-
stwem produktów rolnych, np. odbiór mleka cysternami bezpośrednio  
z gospodarstwa. 

Oszacowanie kosztów logistycznych w gospodarstwie jest skompli-
kowane. Z różnych szacunków wynika, że mogą one kształtować się od 
kilku do kilkudziesięciu procent ogółu kosztów. Są to istotne wydatki  
w prowadzonej działalności. Zasadne jest, więc pytanie: jak je ograniczyć? 

 A może razem?
Przemiany ustrojowe na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-

więćdziesiątych przyniosły duże zmiany w rolnictwie i jego otocze-
niu. Rozpadł się system produkcyjno-usługowej obsługi rolnictwa 
zbudowany przez państwo, do którego rolnicy w dużym stopniu 
utracili zaufanie. Zabrakło jednak wyobrażenia, czym naprawdę 
jest wolny rynek i jakie są mechanizmy jego funkcjonowania. Wie-
lu uwierzyło, że będą w stanie samodzielnie zabezpieczyć własne 
interesy. Rzeczywistość okazała się o wiele trudniejsza i złożona: 
rolnicy działający w pojedynkę przegrywają ze znacznie silniej-
szym otoczeniem handlowo-produkcyjnym.

Współczesne wyzwania i potrzeba realizowania własnych za-
mierzeń sprawiają, że należy szukać sojuszników. W pojedynkę 
troska o własne interesy stała się wręcz niemożliwa. Dotyczy to 
w szczególności rozproszonego, i z natury słabszego, rolnictwa. 
Rolnicy w coraz większym stopniu są uzależnieni od znacznie sil-
niejszych dostawców środków do produkcji i odbiorców płodów 
rolnych i bez współpracy nie będą ich równoprawnymi partnera-
mi na otwartym rynku. Stąd konieczność współpracy, która będzie 
przynosiła wymierne rezultaty. Dlatego też powinni rozważyć 
możliwości jakie dają, np. działania grup producentów rolnych. 

Wspólnie taniej
Rolnicy działający wspólnie w grupie producenckiej - przez 

zwiększenie skali i jednolitości oferty - uzyskują siłę rynkową, 

a pozycja przetargowa grupy ulega znacznemu wzmocnieniu 
w porównaniu z pozycją pojedynczego rolnika. Dzięki zwiększe-
niu skali działania i współpracy członków maleją koszty zaopatrze-
nia, marketingu, sprzedaży, itp. Wyeliminowanie do niezbędnego 
minimum pośredników handlowych daje możliwość podniesienia 
dochodowości z uzyskanej marży pośredniej. Większy jest również 
udział producentów rolnych w marży handlowej, dzięki zwiększe-
niu wartości dodanej zbywanych towarów rolniczych.

Wspólne działanie członków w ramach grupy daje możliwość 
koncentracji podaży w jednym ręku i prowadzenie wspólnej sprze-
daży. Ze względu na potencjał produkcyjny, realnym staje się two-
rzenie dużych, jednolitych odmianowo i jakościowo partii towaru, 
niemożliwych do wytworzenia w indywidualnych gospodarstwach. 
Wspólne planowanie produkcji oraz stosowanie jednolitych od-
mian i technologii są gwarantem otrzymania jednolitego produktu 
w dużej skali. Konkurujący dotąd indywidualni producenci, teraz  
- w ramach działań grupowych - wspólnie pertraktują z odbiorcą, 
uzyskując wyższe ceny zbytu i korzystniejsze warunki transakcji. 

Połączenie się umożliwia więc kumulację sił oraz środków finan-
sowych i daje możliwość planowania większych, bardziej kapitało-
chłonnych inwestycji.

Grupa posiada również większe możliwości pozyskania potrzebne-
go kapitału. Wspólne środki finansowe pozwalają na zapewnienie jej 
wszelkich form doradztwa oraz uzyskanie lepszej informacji o rynku. 

Bardzo pozytywnym momentem w działalności grupowej jest tzw. 
efekt skali. Wspólne działania pozwalają obniżyć, np. koszty dystrybu-
cji czy konfekcjonowania. Ułatwione jest również tańsze nabywanie 
środków produkcji oraz uzyskanie korzystniejszych warunków płatno-
ści i dostaw. Początkowa współpraca w działalności grupowej na etapie 
sprzedaży, szybko rozszerza się na sferę wstępnego przygotowania pro-
duktu do sprzedaży, a następnie na sferę produkcji, np. przetwórstwo.

Podsumowanie
Działanie rolników w ramach grup producentów rolnych może 

ograniczyć koszty logistyczne w gospodarstwach. Trudno tu mówić 
o dużych oszczędnościach jeśli chodzi o transport wewnętrzny w go-
spodarstwie, który każdy rolnik organizuje we własnym zakresie. 
Większych oszczędności można z pewnością szukać w transporcie 
zewnętrznym, szczególnie gdy jest on wsparty o odpowiednio zorga-
nizowane zaplecze magazynowe, np. bazę logistyczną, w której przy-
gotowuje się towary do sprzedaży poprzez mycie, sortowanie, pako-
wanie, itp., występującą w produkcji sadowniczej czy pieczarkarskiej. 
Rolnik musi dostarczyć tylko swój produkt do takiego centrum. Dalsza 
jego droga - do finalnego odbiorcy - już go nie dotyczy. Przynosi mu 
to wymierne oszczędności - nie tylko finansowe, ale także w postaci 
zaoszczędzonego czasu, który musiałby na to poświęcić.

dr inż. Marek Niewęgłowski
Oddział Siedlce

Źródła:
1. Grupy producentów rolnych w rolnictwie ekologicznym. Dominik A., CDR 
w Brwinowie, Radom 2007.
2. Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Krajowa Rada Spół-
dzielczości, Warszawa 2008.
3. Rolnicze grupy producenckie szansą rozwoju mazowieckiego rolnictwa. Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013.

działanie  grupowe rolników 
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 ramach przyjętego przez rząd programu uty-
lizacji azbestu, do roku 2032 należy wymienić 
wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla 
zdrowia i środowiska materiałem. Wielu właści-

cieli obiektów odkłada w czasie realizację tego przedsięwzięcia 
z uwagi na jego wysokie koszty. Niepotrzebnie, gdyż gminy ofe-
rują nawet całkowity zwrot środków wydanych na ten cel. 

Wystarczy jedynie zapoznać się procedurami finansowania usu-
wania pokryć dachowych zawierających eternit. Informacji o tym, 
czy dana gmina prowadzi program utylizacji azbestu udziela Wy-
dział Ochrony Środowiska.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal występuje 15.5 tys. ton azbe-
stu. Przyjęty przez rząd program utylizacji eternitu ma na celu cał-
kowite usunięcie tego szkodliwego materiału z terytorium Polski. 
Ciekawą alternatywą wobec azbestu są dostępne na rynku płytki  
z włókno-cementu, które zachowują właściwości swojego „po-
przednika”, a przy tym są całkowicie bezpieczne. 

Demontażu pokryć dachowych zawierających azbest należy doko-
nać do 2032 roku. Osoby, które nie zdążą wymienić dachu do tego 
czasu, narażają się na poniesienie dotkliwych kar finansowych. 

Cały proces wymiany eternitu nie należy do tanich, przez co wielu 
ludzi zwleka z decyzją rozpoczęcia prac remontowych. Na szczęście 
z pomocą przychodzą gminy, w których każda osoba fizyczna bądź 
prawna może starać się o dofinansowanie tego projektu. 

Najlepiej udać się do urzędu, gdzie zostaną nam przedstawione 
procedury przyznawania dotacji. Każda gmina ma inne zasady re-
gulujące ten proces, niemniej w wielu rejonach kraju przewidzia-
no możliwość pełnego zwrotu kosztów związanych z usunięciem, 
transportem oraz utylizacją eternitu. 

Na początek złóż wniosek

W roku 2014 dotacje będą udzielane w oparciu o „Regulamin 
udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu” sta-
nowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 107/2013 
z 17.10.2013 r. oraz w oparciu o umowę udostępnienia środków 
nr 307/2013/WF/US z dnia 07.06.2013 r. zawartą pomiędzy Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, na samym początku 
należy wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Gminy. Będzie on 
rozpatrzony pod względem merytorycznym oraz formalnym, dlate-
go warto pamiętać, aby złożony dokument był kompletny. W przy-
padku niewypełnienia nawet jednego pola lub rubryki wniosek 
zostanie odrzucony.

Przygotowanie innych dokumentów

Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma pismo, jaką 
kwotę może maksymalnie otrzymać na usunięcie azbestu oraz li-
stę pozostałych dokumentów, które trzeba wypełnić i złożyć, aby 
otrzymać dofinansowanie. Lista wymaganych dokumentów uzależ-

niona jest od gminy, na terenie której będzie następowała wymiana 
szkodliwego materiału. Wnioskodawca otrzyma również wykaz 
innych warunków, które musi spełnić w celu podpisania umowy. 
Uchwała o przyznaniu środków ważna jest przez 4 miesiące.

Wybór wykonawcy

Kolejnym krokiem jest wybór wykonawcy, który posiada upraw-
nienia na prace w danym terenie i transport odpadów (określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest). Umowa z wykonawcą powinna zawierać przede wszyst-
kim łączną kwotę za demontaż, transport i utylizację azbestu wy-
rażoną w złotówkach. Listę certyfikowanych wykonawców, którzy 
zajmują się demontażem eternitu można znaleźć w wydziałach 
ochrony środowiska starostw powiatowych.

Wypłata środków następuje po remoncie 

Gminy wypłacają dotację w dwóch transzach. Pierwszą po całko-
witym zakończeniu prac w roku 2014, natomiast drugą w pierwszym 
kwartale roku 2015. Warto o tym pamiętać, gdyż właściciel obiek-
tu będzie musiał posiadać środki pieniężne niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia. Ich zwrot nastąpi dopiero po zakończeniu inwestycji.

Środki zostaną wypłacone na podstawie okazanych dokumen-
tów, tj. oryginałów faktur, rachunków, protokołów odbioru końco-
wego zadania, oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykony-
waniu prac, dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów 
zawierających azbest do utylizacji oraz fotografii obiektów przed 
i po pracach usuwania azbestu. 

Procedury związane z ubieganiem się o dotację na usunięcie azbe-
stu nie wymagają ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a same for-
malności nie pochłaniają zbyt wiele czasu. Jeżeli udamy się do Urzę-
du Gminy i wypełnimy wniosek, możemy liczyć na szybki zwrot 
przynajmniej części środków wydanych na ten cel. Warto się pośpie-
szyć, gdyż na kolejną taką szansę możemy czekać nawet kilka lat. 

inf.

j a k  u z y s k a Ć  d o f i n a n s o w a n i e 
n a  u s u n i ę c i e  a z b e s t u ?
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prow 2007 -2013

Programy Rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013 były 
jedną z form ochrony środowiska przyrodniczego na 
obszarach wiejskich. Przyjrzyjmy się jak zostały zreali-

zowane w płockim Oddziale MODR. W jakim zakresie działali 
doradcy rolnośrodowiskowi?

Oddział płocki MODR obejmuje zasięgiem trzy powiaty: płocki 
gdzie jest 15 gmin, w tym trzy gminy miejsko-wiejskie i 12 gmin 
wiejskich, powiat sierpecki z siedmioma gminami, w tym sześć to 
gminy wiejskie i powiat gostyniński, gdzie jest pięć gmin, w tym 
cztery to gminy wiejskie. W Oddziale pracuje obecnie dziewięciu 
doradców rolnośrodowiskowych, w tym dwóch mających upraw-
nienia dopiero od dwóch lat. Przy czym większość pracuje w gmi-
nach i TZD, a tylko jeden w Płocku. 

Cele programu i obowiązki rolników

Zanim przejdę do wyników, przypomnę Czytelnikom jakie są 
główne cele programów RŚ. Najważniejszym celem tego działania 
jest poprawa środowiska przyrodniczego na terenie obszarów wiej-
skich, a w szczególności:
• przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk 
użytkowanych rolniczo;
• promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
• odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, oraz ochrona lokalnych 
ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. 

Myślę, że warto wspomnieć też, jakie były warunki uzyskania 
wsparcia do tej pory. Rolnik mógł się ubiegać się o płatność rolno-
środowiskową, jeżeli:
• był producentem rolnym, będącym właścicielem lub dzierżawcą 
gruntu, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, 
• zobowiązał się do realizacji programu przez 5 lat,
• zobowiązał się do przestrzegania podstawowych wymagań na ob-
szarze całego gospodarstwa rolnego (tzn. ogólnie obowiązujących 
norm, jakie muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalno-
ści rolniczej, związanych w szczególności z ochroną środowiska);
• zobowiązał się do zachowania występujących w gospodarstwie rol-
nym trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolni-
czego nie użytkowanego rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody;
• zobowiązał się do prowadzenia rejestru działalności rolno-
środowiskowej zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz 
działań agrotechnicznych, oraz do przestrzegania wymagań 
wynikających z poszczególnych pakietów, i przez cały okres 
uczestniczenia w programie miał posiadać aktualizowany co 
roku plan działalności rolnośrodowiskowej przygotowany 
z udziałem doradcy rolnośrodowiskowego dla całego gospo-
darstwa rolnego.

Pakiety i warunki otrzymywania pomocy

 Aby każdemu czytelnikowi przybliżyć temat, przedstawiam tabe-
lę z rodzajami pakietów jakie obowiązywały w mijającym PROW 
2007-2013. Przypomnę tylko, że wiele z tych pakietów miało jesz-
cze swoje warianty, które je bardzo wzbogacały i powodowały, że 
z jednej strony form ochrony środowiska było bardzo dużo i wie-

lu gospodarzy mogło znaleźć odpowiedni wariant dla siebie, ale 
z drugiej strony z tych płatności korzystali też ludzie nie mający 
wiele wspólnego z rolnictwem (jak choćby znany w całej Polsce 
problem, tzw. sadów ekologicznych).

Tab. 1 Pakiety obowiązujące w PROW 2007-13
Nr pakietu Nazwa pakietu rolnośrodowiskowego
 1 Rolnictwo zrównoważone
 2 Rolnictwo ekologiczne
 3 ekstensywne trwałe użytki zielone

 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych poza obszarami NatURa 2000

 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach NatURa 2000

 6 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie

 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie

 8 Ochrona gleb i wód
 9 Strefy buforowe

W ramach Programu Rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 
rolnik mógł otrzymać płatność RŚ przystępując do programu po-
przez złożenie wniosku o płatność w terminie, który w roku 2013 
został ustalony na okres od 15 marca do 15 maja. Jeśli wniosek zło-
żony został po dniu 15 maja 2013 roku, ale nie później niż do dnia 
10 czerwca 2013 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane 
były zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

We wniosku rolnik oświadczał, że posiada aktualny plan działal-
ności RŚ, co jest warunkiem przyznania płatności. Plan działalno-
ści RŚ nie jest dołączany do wniosku, ale jest on obowiązkowym 
dokumentem przy wnioskowaniu i realizacji ww. działania.

Jego oryginał powinien być przechowywany przez rolnika 
w domu i jest on sprawdzany w trakcie kontroli gospodarstwa rol-
nego przez uprawnione jednostki.

Jakie było zainteresowanie pakietami?

Zanim przejdę do rolników rolnośrodowiskowych, którzy sko-
rzystali z takiej możliwości na terenie działania naszego Oddziału 

ochrona Środowiska w płockiM 
oddziale Modr

Płatności rolnośrodowiskowe i obszarowe na Mazowszu w 
latach 2008 - 2013.
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Wykres 1. Porównanie ilości rolników pobierających dopłaty obszarowe 
z rolnikami uczestniczącymi w programie rolnośrodowiskowym
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prow 2007 -2013
- aby każdy z czytelników miał skalę porównawczą - chciałbym 
porównać ilość rolników pobierających dopłaty obszarowe z rolni-
kami uczestniczącymi w programie RŚ na całym Mazowszu.

Liczba rolników w poszczególnych latach uczestnicząca w pro-
gramach RŚ zaznaczona jest na wykresie kolorem czarnym, a rol-
nicy pobierający dopłaty obszarowe JPO, UPO zaznaczona jest na 
wykresie kolorem szarym. Jak widać różnice miedzy tymi dwoma 
działaniami są ogromne, choć co warto zauważyć, co roku liczba 
rolników uczestniczących w programach RŚ prawie się podwajała. 
Jednak, mimo to, nadal działanie to było działaniem elitarnym.

Gdzie doradcy wykonali największa pracę? 

Myślę, że warto też pokazać jak przedstawiała się liczba zre-
alizowanych wniosków RŚ w poszczególnych TZD i wniosków, 
które zostały zgłoszone do oddziałów terenowych ARiMR. Wyniki 
przedstawiam poniżej.

Liczba wniosków o płatności RŚ w powiatach w poszcze-
gólnych latach zgłoszonych do oddziałów ARiMR na dzień  
17 maja 2013 r.
Powiat płocki
• 2009 - 51 (nowych)
• 2010 - 102 (nowych)
• 2011 - 103 (nowych) Razem obsługiwanych przez ARiMR ok. 330
• 2012 - 105 (nowych) Razem ok. 435
• 2013 - 153 (nowych) Razem ok. 606
Powiat sierpecki 
• 2009 - 10 nowych. Razem 32
• 2010 - 34 nowych. Razem 66
• 2011 - 50 nowych. Razem 116
• 2012 - 23 nowych. Razem 149
• 2013 - 3 nowe. Razem 152 +1 wniosek przekazany z innego Od-
działu ARiMR inf. ustna kierownika ARiMR w Sierpcu
Powiat gostyniński
• 2009 - 21 nowych
• 2010 - 22 nowych
• 2011 - 36 nowych
• 2012 - 23 nowych. Razem 126 wniosków 
• 2013 - 19 nowych. Razem 125. inf. ustna pracownika ARMR 
w Gostninie

A tak przedstawiała się liczba wniosków i poprawek zrobionych 
przez naszych doradców w poszczególnych latach:
Powiat płocki 
• 2009 - 39 wniosków i 19 zmiany do wniosku; suma: 58
• 2010 - 84 i 30 zmian; suma: 114
• 2011 - brak danych
• 2012 - 78 i 27 zmian; suma: 105
• 2013 - 104 i 12 zmian; suma: 116
Powiat sierpecki 
• 2009 - 5 wniosków i 3 zmiany do wniosku; suma: 6
• 2010 - 13 i 2 zmiany; suma: 15
• 2011 - brak danych
• 2012 - 15 i 3 zmiany; suma: 18
• 2013 - 17 wniosków
Powiat gostyniński 
• 2009 - 23 wniosków i 16 zmian do wniosku; suma: 39
• 2010 - 18 i 20 zmian; suma: 38
• 2011 - brak danych
• 2012 - 39 i 42 zmian ; suma: 81
• 2013 - 46 i 38 zmian; suma: 84

Po przeanalizowaniu wyników widzimy, że najwięcej rolników 
należących do programu mieszkało w powiecie płockim. Co 

ważne, jeśli porównamy liczbę nowych wniosków zgłoszonych 
do poszczególnych oddziałów terenowych ARiMR, okaże się że 
większość tych wniosków wykonali pracownicy naszego od-
działu, co dobrze świadczy o pracy w terenie naszych doradców. 

Popularność pakietów

Na koniec chciałbym pokazać jakimi pakietami byli rolnicy naj-
bardziej zainteresowani.
 

Wykres 2. Popularność pakietów RŚ w latach 2007-2013

Największą popularnością cieszyły się pakiety Rolnictwo zrów-
noważone oraz Ochrona gleb i wód. Do roku 2010 dość sporym 
zainteresowaniem cieszył się pakiet Ekstensywne trwałe użytki 
zielone, a pakiet Rolnictwo ekologiczne był realizowany prawie 
bez większych zmian przez wszystkie lata, w około 20 gospodar-
stwach.

PROW 2007 - 2013 już się kończy. W tym roku będzie nowy 
nabór na programy RŚ. Proponowane wstępne zmiany, m.in.: ob-
niżenie pełnej płatności do 20 ha i prawdopodobnie 50% płatno-
ści na następne 10 ha - przy zachowaniu obowiązków pakietu 
na całe gospodarstwo, obowiązkowe 4 grupy roślin w ciągu 5 lat 
na każdym polu, obowiązkowe stosowanie roślin strączkowych 
i motylkowych w najbardziej popularnym na naszym terenie pa-
kiecie Rolnictwo zrównoważone - mogą spowodować odejście 
z programu gospodarstw powyżej 30 ha, a więc w konsekwen-
cji obniżenie pozytywnego wpływu programu na środowisko 
rolnicze.

dr inż. Piotr Michalik - Oddział Płock 
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1. rolnictwo zrównoważone
2. rolnictwo ekologiczne
3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
4. Ochrona ptaków i siedlisk poza nATUrA 2000
5. Ochrona ptaków i siedlisk na natura 2000
6. Zachowanie zagrozonych genetycznie roślin
7. Zachowanie zagrozonych genetycznie zwierząt
8. Ochrona gleb i wód (poplony)

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku 
organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 
27 lutego 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie MODR O/Płock, 

ul. Zglenickiego 42D. 
Zapraszamy do udziału rolników prowadzących gospodarstwa 

rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami z terenu powiatów: 
gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 14 lutego 
2014 r. do pracowników Terenowych Zespołów Doradczych lub 

bezpośrednio do Oddziału w Płocku, Zespół Systemów Produkcji 
Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, 

tel. 24 262 97 72, 365 49 13.

OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W PŁOCKU
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Miasto i gmina Mogielnica o powierzchni 141 km2, leży 
w południowo-wschodniej części powiatu grójec-
kiego. Życie gospodarcze gminy ściśle związane jest 

z sadowniczo - usługowym charakterem terenu. Rozległe sady, 
zwłaszcza jabłoni otaczają miasto, które dla całego regionu sa-
downiczego pełni funkcje administracyjno - usługowe.

Największą powierzchnię gminy zajmuje otwarty krajobraz z ta-
kimi środowiskami jak: rezerwat przyrody „Tomczyce”, obszar 
chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”, zespół 
przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Mogielanki”, liczne pomni-
ki przyrody, łąki, pastwiska oraz pola uprawne.

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nakłada na jednostki samo-
rządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony 
Środowiska”. Pierwszy taki program dla gminy i miasta, zatwier-
dzony został przez Radę Miejską w Mogielnicy 4 listopada 2004 
roku i obejmował zadania krótkoterminowe (2004-2007) oraz dłu-
goterminowe (2008-2014).

Podstawę do opracowania planu stanowiła analiza „Programu 
Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego” z uwzględnie-
niem perspektywy do 2014 r., „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Grójeckiego” z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-
2015 oraz dane z regionalnego monitoringu środowiska na temat 
aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie.

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu środowiska 
naturalnego w gminie oraz określenie kierunków działań samorzą-
du w zakresie ochrony środowiska teraz i w przyszłości. 

POWIETRZE
Na podstawie dotychczasowych analiz stwierdzono, że stan 

czystości powietrza w gminie Mogielnica jest zadowalający. Wy-
stępuje co prawda niska emisja dioksan, pochodząca z lokalnych 
kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych go-
spodarstwach domowych, w których spala się różnego rodzaju ma-
teriały odpadowe, w tym odpady komunalne, ale na terenie gminy 
nie ma dużych zakładów przemysłowych, stąd nie występują tu 
duże źródła emisji zorganizowanej.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina chce budować 
urządzenia wpływające na poprawę ochronę środowiska oraz mo-
dernizować kotłownie, zastępując urządzenia wykorzystujące węgiel 
na olejowe czy z gazem płynnym Ważne jest też stosowanie paliw 
o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu. 

HAŁAS
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy 

i miasta Mogielnica jest komunikacja drogowa. Pozostałe źródła 
hałasu nie są zbyt uciążliwe bo brak tu dużych zakładów przemy-
słowych lub innych podmiotów mogących niekorzystnie wpływać 
na klimat akustyczny gminy.

WODA i KANALIZACJA
Większość mieszkańców nie jest podłączona do kanalizacji, 

a ścieki gromadzone są w szambach, często nieszczelnych, co stwa-
rza bezpośrednie zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych 
i podziemnych. Niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej i zwią-
zane z tym nielegalne odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych 
bezpośrednio do gruntu, bądź do sieci rowów melioracyjnych, to 
jedna z głównych przyczyn zanieczyszczeń wód powierzchnio-
wych na terenie gminy. Istotnym problemem są również zanie-
czyszczenia rolnicze, pochodzące głównie ze stosowania środków 
ochrony roślin, nawozów mineralnych i organicznych, które prze-

dostają się do wód rzecznych wraz ze spływem powierzchniowym 
– wód roztopowych i opadowych.

ODPADY KOMUNALNE
Dziś na terenie gminy podstawowym sposobem unieszkodliwienia 

odpadów jest ich składowanie na składowisku bez segregacji i bez od-
zysku surowców wtórnych. Co prawda gmina prowadzi selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych, ale odzyskuje około 1% odpadów.

GLEBY
Na obszarze miasta i gminy jakość gleb nie jest najlepsza, wyka-

zują one odczyn kwaśny i bardzo kwaśny, występują w nich pod-
wyższone zawartości metali ciężkich - przede wszystkim kadmu, 
ołowiu, niklu, cynku, miedzi.

PRZYSZŁOŚĆ
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, główne kierunki dzia-

łań gminy i miasta Mogielnica w zakresie ochrony środowiska na 
najbliższe lata to: 
• Ochrona powietrza
− modernizacja kotłowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, 
gazowe i inne),
− edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów ko-
munalnych w gospodarstwach domowych),
− popularyzacja termomodernizacji budynków i termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej,
− dalsza gazyfikacja miasta i gminy,
• Ochrona wód
− rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków,
− budowa retencyjnych zbiorników wodnych,
− poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie 
i wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
− kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb,
− zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych,
− likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzeniem ście-
ków do wód powierzchniowych, na pola nieużywanych studni kopanych.
• Gospodarka odpadami
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy,
− osiągnięcie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych,
− rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiani odpadów nie-
bezpiecznych,
− edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesie-
nie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami).
• Ochrona przyrody
− likwidacja dzikich wysypisk,
− kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej 
wycinki drzewostanu),
− ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesiania nieużytków, 
racjonalna gospodarka leśna,
− edukacja ekologiczna (wyeliminowanie wypalania traw),
− wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla 
rozwoju agroturystyki.
• Zmniejszenie hałasu
− modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na 
terenie gminy.
• Popularyzacja i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

Na wdrożenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki 
odpadami gmina przeznacza środki własne oraz korzysta ze środ-
ków zewnętrznych, z których mogą skorzystać samorządy dla re-
alizacji tego rodzaju programów.

Ewa Orzeszek - Oddział Radom

Mogielnica - 
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1. Glifosat - jest substancją aktywną herbicydu Roundup®. Po-
woduje uszkodzenia DNA, zaburzenia hormonalne, nowotwory 
oraz zaburzenia neurologiczne. Nie ulega całkowitemu rozłożeniu 
w glebie. Zamiast preparatów chwastobójczych zawierających gli-
fosat należy stosować herbicydy selektywne lub agrotechniczne 
zwalczanie chwastów.

2. Formaldehyd syn. Formalina - znalazł zastosowanie 
przy produkcji detergentów, a zwłaszcza kleju do meblowych płyt 
wiórowych. Jest substancją rakotwórczą. Aby ograniczyć kon-
takt z formaldehydem należy kupować meble z litego drewna lub 
upewnić się, że wyroby z prasowanego drewna są odpowiednio 
utwardzone. 

3. Tricolsan® - to środek używany do produkcji mydeł an-
tybakteryjnych, pasty do zębów, płynów do płukania ust. W kon-
takcie w chlorowaną wodą powoduje powstanie rakotwórczego 
chloroformu. Może przyczynić się do powstania odpornych na an-
tybiotyki szczepów bakterii. 

4. Bisfenol A (BPA) - stosowany jest przy produkcji pojemni-
ków na żywność, butelek, a także płyt CD. Poza tym jest stosowa-
ny do wykonywania wyściółek aluminiowych puszek z napojami. 
Może mieć działanie podobne do żeńskiego hormonu płciowego – 
estrogenu. Powoduje zaburzenia krążenia, upośledzenie płodności, 
cukrzycę i nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, a także pro-
blemy z rozwojem mózgu u płodów. Należy pamiętać, aby kupo-
wać przedmioty codziennego użytku, które w swoim składzie nie 
zawierają bisfenolu A, mają one oznaczenie „BPA FREE”.

5. Lotne związki organiczne (LZO) - są praktycznie 
wszechobecne, można je spotkać w klejach, farbach, w ścianach, 
w podłogach, w drewnie. Wywołują bóle głowy, wysuszenie oczu, 
niemożliwość koncentracji. Ponadto mogą przyczyniać się do roz-
woju astmy, a nawet raka płuc. Gdzie tylko jest to możliwe, po-
winno się unikać sklejki i płyt wiórowych. Zamiast mebli z płyt 
wiórowych powinniśmy wybierać meble z litego drewna.

6. Ftalany - są obecne w zabawkach dla dzieci, kosmetykach, 
folii spożywczej, lakierach do drewna i politurze oraz w rozpusz-
czalnikach organicznych. Szkodliwe oddziaływanie ftalanów pole-
ga na zakłócaniu pracy układu wewnątrzwydzielniczego, co może 
spowodować uszkodzenie układu rozrodczego, a także nerwowe-
go. Dlatego, gdzie tylko jest to możliwe należy unikać przedmio-
tów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza tanich chińskich zabawek 
dla dzieci. Zamiast tworzyw należy wybierać przedmioty (np. na-
czynia kuchenne) z materiałów naturalnych, takich jak: drewno, 
szkło, metale.

7. Polibromowane etery difenylowe (PBDE) - są do-
dawane do żywic i polimerów jako związki zmniejszające ich pal-
ność. PBDE znalazły także zastosowanie w produkcji większości 
przedmiotów domowego użytku, takich jak: sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble, dywany. W organizmie człowieka negatyw-
nie oddziaływają na układ immunologiczny, dokrewny i nerwowy. 

Stwierdzono, że stężenie PBDE w środowisku stale wzrasta. Głów-
ną drogą wprowadzania ich do organizmu człowieka jest żywność, 
przede wszystkim zawierająca znaczne ilości tłuszczu zwierzęce-
go. 

8. Związki perfluorowane (PFC) - są używane do produkcji 
naczyń z powłoką antyadhezyjną taką jak Teflon® oraz do wytwa-
rzania tkanin odpornych na zaplamienie. Związki perfluorowane to 
substancje nie wchłaniające wody ani tłuszczów, bardzo odporne 
na ciepło i wszelkie reakcje chemiczne. PFC mają tendencję do 
odkładania się w tkankach mózgu, mają właściwości rakotwórcze 
oraz negatywnie wpływają na układ odpornościowy organizmu. 
Należy unikać naczyń pokrytych teflonem, zamiast nich używać 
naczyń ze stali nierdzewnej. Nie należy też kupować mebli z tapi-
cerką odporną na zaplamienie.

9. Perchloroetylen (PCE) syn. tetrachloroeten - jest środ-
kiem chemicznym stosowanym do czyszczenia na sucho oraz do 
wywabiania plam. PCE prawdopodobnie jest substancją rakotwór-
czą, działa toksycznie na nerki i wątrobę. O ile to możliwe należy 
unikać chemicznego czyszczenia odzieży na sucho lub korzystać 
z usług tych pralni chemicznych, które nie stosują PCE w procesie 
prania.

10. Amoniak - jest gazem o charakterystycznym gryzącym za-
pachu. Często występuje w składzie płynów do mycia okien oraz 
w farbach do włosów. Amoniak działa silnie drażniąco na błony 
śluzowe, wywołuje kaszel, ślinotok, łzawienie i ból głowy. 

11. Chlor - jest żółtozielonym, silnie trującym gazem. Posiada 
silne właściwości dezynfekujące, dlatego używany jest do produk-
cji tworzyw sztucznych, wyrobów włókienniczych i farb. W domu 
chlor można znaleźć w środkach do dezynfekcji toalety, a także 
jako wybielacz do tkanin. 

12. DEET (N, N-Dietylo-m-toluamid) - jest najpowszech-
niej stosowanym środkiem aktywnym w preparatach odstrasza-
jących owady, np. komary, kleszcze, meszki, muchy końskie lub 
muchy tse-tse. DEET odstrasza insekty, ale ich nie zabija. Nega-
tywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, w skrajnych przy-
padkach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu i pa-
raliżu. Z tego powodu preparaty zawierające DEET nie powinny 
być stosowane przez dzieci i kobiety w ciąży. Naturalne substan-
cje odstraszające komary to: olejek z trawy cytrynowej (palczatka 
cytrynowa), olejek goździkowy, olejek eukaliptusowy. Natomiast 
w ogrodzie warto mieć rośliny odstraszające komary, takie jak: 
kocimiętka, plektrantus koleusowaty (tzw. komarzyca), bazylia, 
mięta, lawenda.

Kamil Linka
Oddział Ostrołęka

Źródła:
1. http://www.ciop.pl
2. http://www.biolog.pl
3. http://www.greensign.pl

12 trucizn, których nie powinno 
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Pszenica jara jest rośliną dnia długiego. Ze względu na 
stosunkowo słabo rozwinięty system korzeniowy, ma 
duże wymagania glebowe i pokarmowe. Jest to główna 

przyczyna mniejszej zdolności pobierania składników pokar-
mowych z gleby. Intensywność rozwoju systemu korzeniowego 
pszenicy jarej w dużym stopniu zależy od wilgotności i struk-
tury gleby oraz terminu siewu. Najodpowiedniejsze warunki 
do wzrostu i plonowania, pszenica jara ma na glebach o dużej 
zasobności w składniki pokarmowe i odczynie zbliżonym do 
obojętnego oraz dostatecznie wilgotnych. Ma wymagania wod-
ne na poziomie 200 - 240 mm przez cały okres wegetacji, z cze-
go na fazę strzelania w źdźbło powinno przypadać około 30% 
sumy opadów. Wzrost pszenicy jarej jest początkowo powolny, 
co zwiększa jej wrażliwość na suszę. 

Aby uzyskać wysoki plon należy uprawiać ją na glebach zwię-
złych, dobrze utrzymujących wodę. Najlepsze plony pszenicy jarej 
uzyskuje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach, rędzi-
nach, madach oraz na glebach gliniastych. Są to gleby komplek-
sów pszennych: bardzo dobrego i dobrego. Zadawalające plony 
ziarna można również uzyskać na glebach lżejszych, gliniasto - 
piaszczystych, mających zwięźlejsze podglebie i znajdujących się 
w wysokiej kulturze. Oprócz warunków glebowych na plonowanie 
pszenicy jarej duży wpływ ma przebieg pogody w okresie wege-
tacji, tj. ilość opadów, światło i temperatura. Pszenica kiełkuje już 
w temperaturze 1-3 stopni C. W wyższych temperaturach proces 
ten przebiega szybciej, a wschody są bardziej równomierne.

Pszenica jara znosi bez szkody znaczne spadki temperatury do -6 
stopni C w okresie przymrozków. W okresie krzewienia korzystna 
jest temperatura około 8 -12 stopni C. Źle znosi wysoką temperatu-
rę w okresie strzelania w źdźbło i dłuższe okresy wysokiej tempe-
ratury w czasie dojrzewania.

Przedplon

Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu. Najlep-
szym dla niej przedplonem są buraki cukrowe lub pastewne, ziem-
niaki uprawiane na oborniku, a także kukurydza, późno zbierane 
rośliny strączkowe, koniczyna i inne wieloletnie rośliny pastew-
ne likwidowane w jesieni. Może ona być również uprawiana po 
owsie. Najgorszymi przedplonami są zboża, tj. pszenica, jęczmień, 
pszenżyto i żyto.

Uprawa roli

Pszenica jara należy do roślin pozytywnie reagujących na umie-
jętną i staranną uprawę roli po sprzęcie przedplonu. Uprawa roli 
uzależniona jest głównie od długości okresu od sprzętu przedplo-
nu do nadejścia zimy. Okres ten należy wykorzystać na uprawę 
poplonu lub na przeprowadzenie podorywki i mechaniczne zwal-
czanie chwastów, szczególnie perzu. Głębokość orki przedzimo-
wej uzależniona jest od przedplonu. Po roślinach wieloletnich 
i kukurydzy orka powinna być wykonana na głębokość 25-30 
cm. Po roślinach okopowych, pod które wykonano głęboką orkę, 
orka może być na 15-20 cm. Orkę przedzimową najlepiej jest wy-
konać w październiku. Nie jest wskazane uproszczenie uprawy 
przedzimowej po roślinach okopowych - wykonanie bronowania, 
ponieważ obniża plon pszenicy. Wiosenna uprawa powinna być 
wykonana jak najwcześniej na głębokość nie większą niż 5 cm, 
aby nie przerwać podsiąkania warstwy ornej. Uprawę roli roz-
poczyna się od włókowania lub bronowania, w celu przerwania 
parowania i przyspieszenia ogrzewanie roli. Następnie najko-
rzystniej jest zastosować zestaw uprawowy złożony z kultywato-
ra oraz wału strunowego. Wał strunowy zagęszcza warstwę gleby 
tuż pod powierzchnią, co umożliwia umieszczenie wysiewanego 
ziarna na odpowiednią głębokość. Należy zwrócić uwagę na wil-
gotność gleby w okresie rozpoczęcia prac uprawowych. Uprawa 
zbyt wilgotnej gleby prowadzi do nadmiernego jej zagęszczenia, 
a to z kolei wpływa ujemnie na wschody i wzrost pszenicy.

Nawożenie

Wapnowanie: Pszenica plonuje najlepiej, gdy odczyn gleby jest 
obojętny (pH 6,5 - 7,2). Dopuszczalna jest jej uprawa przy odczy-
nie lekko kwaśnym (pH 5,6 - 6,5). Dlatego konieczne jest wapno-
wanie gleb kwaśnych i nawożenie magnezem gleb zakwaszonych 
i jednocześnie ubogich w magnez. Dawki nawozów wapniowych 
- CaO/ha pod pszenicę jarą wynoszą: na glebach lekkich i średnich 
- dawka od 1,6 - 3,5 t/ha, na glebach ciężkich - dawka wynosi 1,0 - 
6,0 t/ha, zależnie od odczynu. Efekt wapnowania jest widoczny do-
piero w drugim, a nawet w trzecim roku po zabiegu wapnowania. 
Przy niskiej zawartości magnezu należy stosować 80 do 120 kg 
MgO/ha stosując np. Rolmag MP, Rolmag MW, Dolomit prażony, 
Dolomit mielony „Małogoszcz” lub Kizeryt. 

w y M a g a j ą c a  p s z e n i c a  j a r a
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Nawożenie fosforem i potasem: Wszystkie zrejonizowane odmia-
ny pszenicy jarej reagują w podobny sposób na nawożenie fosfo-
rem i potasem. Przy planowaniu nawożenia fosforowo-potasowego 
główną uwagę należy zwrócić na kompleks glebowy i zawartość 
tych składników w glebie. Wielkość zalecanych dawek czystego 
składnika fosforu wynosi 20-80kg/ha, a potasu 30-90 kg/ha.
Nawożenie azotem: Optymalna dawka azotu pod pszenicę jarą 
powinna wynosić 80 - 100 kg/ha. Dawki wyższe 100-120 kg  
N/ha/ 100-140 kg N/ha można stosować przy zastosowaniu anty-
wylegacza i środków grzybobójczych. Poziom plonowania psze-
nicy jarej i efektywność nawożenia azotem są w dużym stopniu 
zależne od przebiegu pogody i warunków glebowych. Odmianami 
dobrze wykorzystującymi wyższe nawożenie azotem są: Tybalt, 
Kandela, Parabola, Izera, Hewilla Dawki azotu do 60 kg/ha, nale-
ży stosować jednorazowo przed siewem, pod uprawki wiosenne, 
natomiast dawki wyższe podzielone. Dawkę pierwszą stanowiącą 
40 - 60 % ilości całkowitej stosuje się zwykle przed siewem. Dru-
gą dawkę należy zastosować w okresie strzelania w źdźbło. W tej 
fazie możliwe jest dokarmianie w formie oprysku o stężeniu nie 
przekraczającym 7,5 % N. Przy produkcji ziarna tzw. jakościowe-
go można zastosować trzecią dawkę azotu w fazie kłoszenia lub 
początku kwitnienia. Dawka ta powinna wynosić 10-15 % N na 
każdą tonę oczekiwanego plonu powyżej 3 t/ha. Trzeciej dawki nie 
wlicza się do ilości całkowitej podanych wyżej dawek. Dawkę tę 
można również zastosować w formie oprysku roztworem moczni-
ka o stężeniu nie przekraczającym 5 % N. 

Siew

Pszenicę jarą należy siać możliwie jak najwcześniej, wówczas 
silnie rozwija ona system korzeniowy, przez co zmniejsza się jej 
wrażliwość na niesprzyjające warunki pogodowe. Opóźnienie ter-
minu siewu może spowodować spadek plonu nawet do 1,0 tony 
z ha. Wczesny termin siewu przedłuża okres wegetacji, szczegól-
nie okres krzewienia i strzelania w źdźbło. Sprzyja to wzrostowi 
i potencjałowi produkcyjnemu roślin. Ponadto wcześnie zasiana 
pszenica jest mniej atakowana przez szkodniki i choroby. Opty-
malny termin siewu dla poszczególnych regionów kraju jest zróż-
nicowany i wynosi od 15.03 do 10.04, a dopuszczalny opóźniony 
do 20.04. Ujemny wpływ opóźnionego wysiewu w niewielkim 
stopniu może być wyrównany poprzez zwiększoną ilość wysiewu. 
Ze względu na małą zdolność krzewienia pszenicy jarej, ilość wy-
siewu powinna być taka, by zapewnić równomierną i wystarczają-
cą obsadę kłosów na jednostkę powierzchni. Optymalna ilość wy-
siewu przy wczesnym siewie i dobrze przygotowanym stanowisku 
- wynosi od 4,5 do 6,5 mln ziaren kiełkujących na hektar. W zależ-
ności od gleby norma wysiewu pszenicy jarej wynosi 180-240 kg/
ha, a przy opóźnionym należy zwiększyć o 10%.

Wzór na wyliczenie ilości wysiewu:

Ilość wysiewu w kg/ha =

Głębokość siewu pszenicy jarej powinna wynosić od 2 do 4 cm, 
przy czym na glebach ciężkich, łatwo zasklepiających się należy 
siać płycej, na lżejszych głębiej. Rozstawa rzędów powinna wyno-
sić 9 do 12 cm. Nasiona powinny być zaprawione jedną z zapraw 
nasiennych, np. Baytan Universal 094 FS - 400 ml, Lamardor 400 
FS - 20 ml, Maxim 025 FS - 200 ml, Raxil 206GS, Scenic 080 FS - 
100 ml, Vitavax 200 FS - 300 ml, Orius 02 WS - 150 g, Orius Extra 
02 WS - 150 g na 100 kg nasion. 

Zwalczanie chwastów

Pszenica jara jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie w począt-
kowych fazach rozwojowych. W fazie krzewienia, w większości 
przypadków niezbędne jest chemiczne zwalczanie chwastów, a do-
bór herbicydów uzależniony jest od dominujących gatunków chwa-
stów. Do zwalczanie chwastów 2-liściennych (np. tobołki, tasznik, 
ognicha) stosować, np. Chwastox extra, Pielik, Pielik + Chwastox 
extra lub Ahritox. Opryskiwać w okresie od ukazania się 5 liścia 
do końca krzewienia. Najodpowiedniejsza temperatura w czasie 
zabiegu 15-20 stopni C. Do zwalczania chwastów rumianowatych, 
ostrożnia polnego i innych chwastów 2 liściennych można stoso-
wać Lontrel 300 lub Lontrel 300 + Chwastox extra. Opryskiwać 
w fazie pełni krzewienia pszenicy. Do zwalczanie chwastów 2-li-
ściennych odpornych (np. przytulia czepna, gwiazdnica pospolita) 
Aminopielik D, Granstar 75 WG (w mieszance z olejem zwalcza 
ostrożeń polny), Grodyl 75 WG, Starane 250 EC,. Do zwalczania 
owsa głuchego stosuje się, np.: Puma Uniwersal 069 EW, Arial 100 
EC. Opryskiwać, gdy owies głuchy osiągnie fazę 2 - 5 liści. 

Zwalczanie chorób i szkodników

W pszenicy jarej stosuje się zwykle jeden zabieg zwalczania 
chorób w okresie od końca fazy strzelania w źdźbło do końca kło-
szenia. Zabieg ten jest szczególnie efektywny w przypadku pora-
żenia przekraczającego ekonomiczne progi szkodliwości. Pszeni-
ca jara może być porażona we wczesnych fazach rozwojowych 
przez mączniaka prawdziwego. Preparatami do zwalczania chorób 
(mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy) są: Alert 375 
SE Tilt Turbo 575 EC Input 460 EC i inne. Do szkodników psze-
nicy jarej należą mszyce i skrzypionki. W przypadku wystąpienia 
dużego nasilenia szkodnikami należy opryskać jednym z prepara-
tów: Decis 2,5 EC, Pirimor 500 WG, które należy stosować od peł-
ni kłoszenia do dojrzałości mlecznej. Progi szkodliwości wynoszą 
powyżej 5 mszyc na kłosie lub 1-2 larwy skrzypionki na roślinie. 

Przeciwdziałanie wyleganiu

Uprawa pszenicy jarej na glebach bardzo żyznych i wysokich 
dawkach azotu stwarza niebezpieczeństwo wylegania. Zapobiegać 
wyleganiu można poprzez poprawną agrotechnikę i stosowanie re-
tardantu (CCC 720). Pod wpływem preparatu następuje szybsze 
drewnienie dolnych międzywęźli, co zmniejsza podatność na wy-
leganie. Preparat CCC 720 stosuje się w formie oprysku w dawce 
2-3 l/ha, w fazie pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło. 
Można stosowania go w mieszance z powszechnie używanymi her-
bicydami, jak również z roztworami nawozów azotowych.

Zbiór

Ziarno pszenicy jarej powinno być zbierane w fazie pełnej doj-
rzałości (kombajnem). Optymalna wilgotność ziarna dla omłotu 
wynosi 15 - 18. W razie konieczności omłotu zbyt suchego ziarna 
zaleca się zmniejszenie obrotów bębna młocarni.

Aniela Bartkiewicz-Sołtykiewicz
Oddział Radom

Źródło:
http://www.zdhar.pl/pszenicaj.htm
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Celem integrowanego programu ochrony roślin jest 
wyprodukowanie żywności zdrowej, o wysokich para-
metrach jakościowych w myśl zasady, że priorytetem 

jest zdrowie ludzi i ochrona środowiska. Integrowana ochro-
na polega na celowym wykorzystywaniu wszelkich sposobów 
wpływania na zdrowie roślin i ich odporności na choroby, 
szkodniki i chwasty. Ważnym założeniem jest to, że chemiczne 
środki ochrony roślin stosuje się w ostatecznościi ogranicza do 
niezbędnego minimum, w celu niedopuszczenia do strat ekono-
micznych. 

Zasady integrowanej ochrony w pierwszej kolejności preferują 
metody zapobiegania wystąpieniu chorób, szkodników i chwastów. 
W porównaniu z uprawami prowadzonymi 
tradycyjnymi metodami, nie chemiczne 
metody - ograniczające zagro-
żenie ze strony agrofagów 
- będą stanowiły podstawę 
w procesie zarządzania pro-
cesem produkcji. Podstawą 
zaleceń będą zatem metody 
biologiczna, agrotechniczna, 
czy stosowanie właściwego 
płodozmianu wraz 
z prawidłowym 
n a w o ż e n i e m . 
W ramach inte-
growanych zabie-
gów szczególną 
uwagę zwraca się na 
prawidłowe wykorzy-
stanie zasobów środowi-
ska i zachowanie równowagi 
biologicznej poprzez ochronę 
i sprzyjanie rozwojowi naturalnych 
wrogów, a także wprowadzanie do uprawy odmian i gatunków 
roślin odpornych lub tolerancyjnych.

Przede wszystkim profilaktyka

Sałatę można uprawiać pod osłonami wszelkiego typu oraz 
w polu. Wszystkie rodzaje osłon, umożliwiające całoroczną upra-
wę, powinny być wyposażone w systemy klimatyzacyjne i w efek-
tywne systemy nawadniania - kapilarne i linie kroplujące. Wyklu-
czone jest podlewanie sałaty metodą deszczowania. Pożądane jest 
wietrzenie szklarni lub tunelu i w miarę potrzeby dogrzewanie 
nocą, aby nie dopuścić do kondensacji pary na roślinach. Podłoże 
nie powinno zawierać resztek roślinnych, dlatego należy dokładnie 
zbierać i palić pozostałości roślin, na których może występować 
sprawca szarej pleśni - gronowiec szary.

Sałata posiada płytki system korzeniowy i wymaga gleby żyznej 
o dobrej strukturze oraz odpowiedniej zawartości materii organicz-
nej. Gleba odpowiednio przewietrzana, o właściwym odczynie, 
z odpowiednią ilością substancji organicznej, stwarza dogodne 

warunki do życia zdrowych roślin, odpornych zarówno na zmien-
ne warunki klimatyczne, choroby, jak i szkodniki. Dostosowanie 
nawożenia do odpowiedniego gatunku (czasami nawet odmiany), 
ma duży wpływ na wzrost, zdrowotność, a przez to jakość i wyso-
kość plonu. Konsekwencją zachwiania równowagi są pojawiające 
się choroby i szkodniki. 

Zwalczanie chorób 

Z uwagi na ryzyko wystąpienia zgnilizny twardzikowej zaleca 
się nie uprawienie sałaty w monokulturze. W doborze odmian na-
leży sugerować się odpornością, bądź tolerancją na choroby, głów-
nie mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego oraz niską 

zdolnością kumulacji azotanów, wysoką plen-
nością i dobrą jakością.

Ochronę przed chorobami należy za-
cząć już na etapie planowania upra-

wy, poprzez dobór odpowiednio 
przygotowanej (odkażonej) zie-

mi inspektowej lub kompo-
stowej. Ziemię termicz-

nie odkażoną w tem-
peraturze 80-90oC 
przez 20-30 minut, 

należy chronić przed 
wtórnym zakażeniem, 

dzięki czemu wy-
eliminujemy ta-
kie choroby jak 
zgorzel siewek 
i szarą pleśń. 
O r g a n i z m y 

szkodliwe, czyli agrofagi (choro-
by, szkodniki) występują zawsze przy 

uprawie sałaty. Dlatego należy dążyć do mak-
symalnego zmniejszania potencjalnego zagrożenia 

stosu- jąc głównie metody agrotechniczne, biologiczne, mecha-
niczne i środki naturalne, a jeżeli to konieczne, także metody kon-
wencjonalne chemiczne. Jeśli zabiegi profilaktyczne zawiodą, lub 
mamy świadomość, że na danym stanowisku choroba występowa-
ła w przeszłości, możemy zastosować chemiczne odkażanie ziemi 
na pryzmie eliminując zgorzelowe grzyby glebowe oraz choroby 
powodowane przez grzyby glebowe - stosując Nemasol 150 SL. 
W przypadku zagrożenia zgnilizną twardzikową można zapobie-
gawczo stosować Contans XX w dawce 0,8 g/m2.

W okresie wzrostu i rozwoju sałata narażona jest na cho-
roby, których etiologia pochodzi zarówno od patogenów 
grzybowych jak i szkodników. Żeby zapobiec występowaniu 
chorób grzybowych, należy przede wszystkim uprawiać sa-
łatę odmian odpornych na mączniaka rzekomego i mącznika 
prawdziwego. Trzeba też unikać uprawy w dużym zagęsz-
czeniu i warunkach wysokiej wilgotności oraz przestrzegać 
zasad zmianowania, aby w ten sposób zapobiec nekrotycznej 
plamistości liści.

integrowana ochrona sałaty 
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Należy wysadzać rośliny na miejsce stałe w doniczkach bez dna, 
nie zagłębiając ich w podłożu. Chroni to przed porażeniem dolnych 
liści przez szarą pleśń. Z chwilą zagrożenia chorobami powinni-
śmy stosować profilaktycznie, zgodnie z aktualnym programem 
ochrony roślin warzywnych, środki biologiczne Poliversum WP, 
Contans XX i fungicydy z grupy strobilurin, np. Amistar 250 SC, 
Strobi 250 SC i inne z zachowaniem okresu karencji. 

Metody integrowanej ochrony roślin…

…polegają na łączeniu wielu metod przydatnych pod względem 
gospodarczym, ekologicznym i toksykologicznym, w celu utrzy-
mania liczebności szkodników poniżej progu ekonomicznej szko-
dliwości, przy czym pierwszeństwo ma świadome wykorzystanie 
naturalnych czynników ograniczających. Integrowana Ochrona 
Roślin scala, więc wszystkie dostępne metody zwalczania szkodni-
ków przy wykorzystaniu w jak największym zakresie naturalnych 
procesów samoregulacji i celowym wspomaganiu tych procesów. 
Podstawowy cel, jakim jest ograniczenie strat plonów, musi być 
łączony z celem minimalizacji zagrożeń dla konsumentów (pozo-
stałości szkodliwych substancji chemicznych), zwierząt gospodar-
skich i środowiska naturalnego (ochrona wód, gleby i powietrza).

Praktyczne zastosowanie Integrowanej Ochrony Roślin wią-
że się z wykorzystaniem wszelkich alternatywnych dla ochrony 
chemicznej metod zwalczania agrofagów. Dlatego w walce, np. 
z mszycami należy zapobiegawczo wprowadzać naturalnego paso-
żyta mszyc w 2-3 tygodnie po posadzeniu roślin na miejsce stałe 
i powtarzać to zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniach. 
W uprawie sałaty do zwalczania mszyc wykorzystuje się wrogów 
naturalnych takich jak: Aphidius colemani, Aphidius matricariae, 
Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Aphiodoletes aphidimyza, 
Macrolophus caliginosus, Chrysoperla carnea, Adalia bipuncta-
ta.W programie ochrony roślin warzywnych te żywe organizmy 
występują pod postacią różnych nazw handlowych, dlatego zawsze 
przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić sposób 
użycia i opis działania introdukowanego wroga naturalnego, żeby 
osiągnąć zadowalający efekt.

Jeśli ochrona biologiczna zawiedzie, można jednorazowo opry-
skać zasiedlone rośliny preparatami Pirimor 500 WG 0,05 % lub 
Agricolle 0,3 %. 

Optymalne warunki dla wrogów 
naturalnych

Wrogowie naturalni posiadają zdolności wielostronnego zwal-
czania agrofagów. Na przykład dziubełeczek mączlikowy Macro-
lophus caliginosus zwalcza miniarki, mszyce i mączlika szklarnio-
wego. Z kolei nicień entomopatogeniczny Steinerema feltiae działa 
zarówno na wciornastki, jak i na miniarki - należy go wprowadzać 
interwencyjnie w postaci zabiegu opryskiwania roślin.

Nicienie aktywnie poszukują żywiciela, a po znalezieniu go 
przenikają do wnętrza ciała i uwalniają toksyczne bakterie. Bakte-
ria zabija szkodnika w kilka godzin, a nicienie namnażają się i roz-
wijają w jego martwym ciele. Następnie kolejne pokolenie nicieni 
opuszcza ciało żywiciela i udaje się na poszukiwanie nowej ofia-
ry. Nicienie wykazują aktywność w temperaturze 8oC, natomiast 
bakteria, którą uwalniają w ciele żywiciela, musi mieć co najmniej 
14oC, aby skutecznie go zabić (bakteria przestaje działać w tem-
peraturze 26oC). Ten model funkcjonowania ochrony biologicznej 
obrazuje nam jakie optymalne warunki powinniśmy stworzyć wro-
gom naturalnym, aby mogli oni wypełnić wyznaczone zadanie.

Często producenci zarzucają niską efektywność ochrony biolo-
gicznej, ale żeby ona w ogóle działała, muszą być spełnione po-
wyższe warunki, czyli stworzenie optymalnych warunków dla roz-
woju wrogów naturalnych. 

Kolejnymi agrofagami zagrażającymi uprawie sałaty są ślimaki. 
Uszkadzają wschody, jak i starsze rośliny. Powodują niekiedy cał-
kowity gołożer. Mogą zanieczyszczać główki odchodami. Są trud-
ne do zauważenia, ponieważ żerują w nocy, a w ciągu dnia kryją się 
pomiędzy liśćmi. Jedną z metod zwalczania jest wyłapywanie ich za 
pomocą płasko układanych desek, czy pułapek piwnych. Po zaob-
serwowaniu obecności szkodnika można wprowadzić pasożytnicze-
go nicienia Phasmarhabditis hermaphrodita. W przypadku trudno-
ści w biologicznym zwalczaniu szkodnika i progu zagrożenia 10% 
uszkodzonych roślin, producent może wspomóc walkę ze szkodni-
kiem stosując Mesurol Alimax 02RB (5 g/10m2)lub rozsypać rzuto-
wo na powierzchnię gleby kainit pylisty, albo wapno palone pyliste  
(4 kg/100m2).

***

Umiejętne zastosowanie profilaktyki, wiedza i doświadczenie 
w zarządzaniu uprawą sałaty (czy innych roślin pod osłonami), 
stanowi klucz do powodzenia w stosowaniu biologicznej ochrony 
roślin. Środki ochrony roślin powinniśmy wykorzystywać właści-
wie i ograniczyć do niezbędnego minimum, np. poprzez zreduko-
wanie dawek, zmniejszenie ilości wykonywanych zabiegów lub 
podawanie dawek dzielonych. W integrowanej ochronie należy też 
zapobiegać wykształcaniu się odporności, poprzez stosowanie pre-
paratów z różnych grup chemicznych.

Marta Jusińska - Sołowiej
MODR Warszawa
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roślin warzywnych przed chorobami.
2. Program ochrony – rośliny warzywne 2014
3. http://www.cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/2012/integrowana_ochr_ro-
slin_2.pdf
4. http://www.syngenta-bioline.pl/?page=warzywa&id=3
5. Pruszyński G., Skubida P. 2012 EKSPERTYZA Dobra praktyka 
ochrony roślin. Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków 
ochrony roślin. 

S P R O S TO WA N I E
W numerze 01/2014 „Wsi Mazowieckiej„ w artykule „Inte-
growana Ochrona ogórka pod osłonami" na stronie 25 błędnie 
zamieszczono informację: ...Zwiększa on dostępność roślin na 
minerały trudno rozpuszczalne (fosforany i niektóre mikroele-
menty).

Powinna ona brzmieć: ...Kolejnym preparatem poprawiającym 
zdrowotność uprawy jest biopreparat mikrobiologiczny oparty 
na grzybach Trichoderma spp. poprawia dostępność dla roślin 
minerałów trudno rozpuszczalnych (fosforanów i niektórych mi-
kroelementów). 

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy Naszych Czytelników i Au-
torkę artykułu.

Redakcja
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego współ-
pracuje i prowadzi bezpośrednie działania doradcze 
w ponad 300 obiektach turystyki wiejskiej i agrotu-

rystyki. Dynamiczny rozwój turystyki na świecie, globalizacja, 
rosnąca konkurencja oraz rozkwit marketingu usług, uświado-
miły nam potrzebę działań zmierzających do wzrostu jakości 
oferowanych usług w zakresie turystyki wiejskiej na Mazow-
szu. Niezwykle istotną rolą w osiąganiu celów jakościowych 
w turystyce odgrywają ludzie obsługujący turystów. Od ich 
wiedzy, odpowiedniego podejścia do gości, zależy sukces przed-
sięwzięcia turystycznego.

Tak zrodził się pomysł napisania projektu o dofinansowanie ze 
środków Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Ma-
zowieckiego, którego celem było przeszkolenie 150 właścicieli 
kwater i gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa 
mazowieckiego oraz przeprowadzenie kategoryzacji w 30 wybra-
nych obiektach Wiejskiej Bazy Noclegowej (WBN). Jednolite nor-
my obsługi turystów są istotnym elementem podnoszenia jakości 
świadczonych usług oraz niezbędnym narzędziem ochrony konku-
rencyjności. Normy te stanowią jednocześnie punkt odniesienia dla 
osób podejmujących i prowadzących działalność usługową w tury-
styce, informują o poziomie i zakresie usług, a jednocześnie odgry-
wają ważną rolę w promocji. 

Na początek dobry poradnik 

Projekt „Podwyższenie jakości usług turystyki wiejskiej waż-
nym czynnikiem rozwoju turystyki na Mazowszu”, realizowany 
od lipca do grudnia 2013 r. Partnerem MODR była Polska Fede-
racja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, dzięki któ-
rej mogliśmy zrealizować wizytę studyjną do skategoryzowanych 
obiektów Wiejskiej Bazy Noclegowej oraz przeprowadzić samą 
kategoryzację. 

Realizacja projektu rozpoczęła się opracowaniem i wydrukiem 
poradnika pt. „Wymagania i standardy Wiejskiej Bazy Nocle-
gowej”. Przygotowany on został celem udostępnienia uczestnikom 
projektu (nieodpłatnie) niezbędnej wiedzy z zakresu tworzenia 
obiektów turystyki wiejskiej, w tym gospodarstw agroturystycz-
nych - na poziomie spełniającym oczekiwania turystów. Poradnik 
opisuje w skrócie niezbędne elementy turystyki wiejskiej mają-
ce wpływ na jej jakość, takie jak: funkcjonalne oraz bezpieczne 
i estetyczne urządzanie zagród wiejskich, usług noclegowych, 
żywieniowych oraz atrakcji turystycznych związanych z terenem. 
Zawarto w nim wymagania prawne dotyczące prowadzenia usług 
turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Czas na szkolenia 

Następnym etapem była organizacja i przeprowadzenie siedmiu 
dwudniowych (12-godzinnych) szkoleń dotyczących „Wyma-
gań i standardów Wiejskiej Bazy Noclegowej” dla 159 osób. 
Szkolenia odbywały się w każdym Oddziale MODR Warszawa. 
Nabór uczestników prowadzony był przez doradców MODR, na 

podstawie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w projekcie. 
Tematyka była adekwatna do treści wymienionego wcześniej po-
radnika, a zajęcia przeprowadziła kadra doradców MODR - specja-
listów w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej. Uczestnicy 
korzystali bezpłatnie z serwisów kawowych oraz obiadów. Wszy-
scy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Wykład prowadzi Aleksandra Kołakowska - MODR O/Poświętne

Zajęcia prowadzą: Anna Siewierska i Danuta Arcipowska 
MODR Warszawa

Podczas szkoleń wybrano 30 osób (właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej) z całego woje-
wództwa mazowieckiego, chętnych wzięcia udziału w następnym 
etapie projektu - uczestnictwie w kategoryzacji i wizycie studyjnej 
do skategoryzowanych obiektów Wiejskiej Bazy Noclegowej na 
terenie Lubelszczyzny (okolice Nałęczowa). 

Przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Kolejny etap programu zrealizowano dla 40 osób w dniach 21-
22.10.2013 r., wspólnie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”. Jego uczestnikami byli właściciele 
obiektów turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych oraz 
doradcy MODR. Celem wizyty było praktyczne zapoznanie się 
uczestników z przykładami funkcjonujących obiektów Wiejskiej 
Bazy Noclegowej na terenie Lubelszczyzny w okolicy Nałęczowa.

projekt „podwyższenie jakoŚci usług turystyki wiejskiej ważnyM czynnikieM 
rozwoju turystyki na Mazowszu” zakończony!
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ka, oznaczające odpowiednio: kategorię pierwszą  j e d n o 
słoneczko, kategorię drugą  dwa słoneczka i katego-
rię najwyższą trzy słoneczka. O przy-
znanej katego- rii decyduje przede wszystkim od-
powiednie urządzenie obiektu, zapewniające wygodny i bezpiecz-
ny pobyt. Wpływa na nią standard pokoi noclegowych i innych 
pomieszczeń udostępnianych turystom oraz miejsc wypoczynku na 
terenie ogrodu. Im więcej możliwości rekreacji i nietuzinkowej ak-
tywności, tym wyższy standard. W kategorii niebagatelny wpływ 
odgrywa też odpowiednie urządzenie kuchni i jadalni oraz pokoju 
wypoczynkowego dla gości. Tradycyjna wiejska kuchnia - wspól-
ny stół, wspólne rozmowy gości z domownikami - gwarantują nie-
powtarzalną atmosferę pobytu na wsi. 

W roku 2012 istniejący system kategoryzacji Wiejskiej Bazy 
Noclegowej poddano gruntownej modernizacji, w wyniku której 
zmniejszono skalę ocen, zrezygnowano z dwóch rodzajów wiej-
skiej bazy noclegowej (przyzagrodowych pól namiotowych i pokoi 
grupowych), pozostawiając pokoje gościnne i Samodzielne Jed-
nostki Mieszkalne. Ponadto zrezygnowano z kategorii „Standard” 
oraz wprowadzono dwa rodzaje kategoryzowanych obiektów:
    

Szczegółowe informacje dotyczące systemu kategoryzacji Wiej-
skiej Bazy Noclegowej, obowiązującego od 2013 roku znajdują się 
na stronie www.pftw.pl 

Podsumowanie

Wynikiem realizacji projektu jest podwyższenie jakości świad-
czonych usług turystyki wiejskiej na terenie Mazowsza poprzez: 
• przeszkolenie 318 osób, właścicieli kwater wiejskich i gospo-
darstw agroturystycznych z całego Mazowsza, z zakresu „Wyma-
gania i standardy Wiejskiej Bazy Noclegowej”, czego wynikiem 
jest bardzo świadome podejście większości uczestników projektu 
do idei i potrzeby kategoryzacji, będącej wymiernym wyznaczni-
kiem jakości świadczonych usług,
• skategoryzowanie 22 obiektów Wiejskiej Bazy Noclegowej - 
kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych z terenu Ma-
zowsza • wśród których 3 obiekty otrzymały najwyższą kategorię 
- trzy słoneczka. 
• promocję 22 obiektów Wiejskiej Bazy Noclegowej - kwater 
wiejskich i gospodarstw agroturystycznych z terenu Mazowsza - 
w ogólnopolskim, dwujęzycznym wydawnictwie promującym wy-
poczynek na polskiej wsi „Atlas turystyki wiejskiej”.

Danuta Arcipowska - MODR Warszawa
Zdjęcia: Archiwum MODR

modr  informuje

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Chodlu, 
specjalizującym się w hodowli koni

Wizyta w „Wojciechowej Zagrodzie”

Za organizację i przygotowanie programu odpowiadała Polska 
Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Program 
był bardzo interesujący i przekonywał uczestników o potrzebach 
i korzyściach wynikających z kategoryzacji. Oprócz części me-
rytorycznej odbyło się bardzo ważne było spotkanie z prezesem 
PFTW ”GG”, który opowiedział o zaletach kategoryzacji i wy-
miernych korzyściach dla właścicieli obiektów wynikających z do-
datkowej promocji - za pośrednictwem PFTW „GG”, w katalogach 
przez nią wydawanych, na targach (również międzynarodowych) 
oraz na stronie internetowej www.agroturystyka.pl. Spotkanie sta-
ło się okazją do rozmowy, zadawania pytań i wymiany doświad-
czeń z zakresu świadczonych usług turystycznych. Podczas wizyty 
uczestnicy zapoznali się również z atrakcjami turystycznymi od-
wiedzanego regionu, w tym samego Nałęczowa. 

Kategoryzacja zgłoszonych obiektów

Kategoryzacja zakończyła projekt Wiejskiej Bazy Noclegowej. 
System kategoryzacji obejmuje dwa rodzaje zakwaterowania:
• pokoje gościnne, będące podstawowym rodzajem bazy noclego-
wej, który spełniają funkcje sypialni dla 1-6 osób z dostępem do 
łazienki, WC oraz pomieszczeń wspólnych; 
• samodzielne jednostki mieszkalne - czyli obiekty wynajmowane 
w całości, w których skład wchodzą maksymalnie 3 sypialnie, po-
kój wypoczynkowy, łazienki, WC oraz kuchnia do samodzielnego 
przygotowywania posiłków. 

Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słonecz-

projekt „podwyższenie jakoŚci usług turystyki wiejskiej ważnyM czynnikieM 
rozwoju turystyki na Mazowszu” zakończony!
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W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia. 
Jest on też podstawowym składnikiem mieszanek 
zbożowych. Ziarno wykorzystywane jest głównie 

do celów paszowych - zarówno do sporządzania mieszanek 
treściwych bezpośrednio w gospodarstwie, jak i w przemyśle 
paszowym. Drugim ważnym kierunkiem użytkowania jest wy-
korzystanie go w przemyśle spożywczym, przede wszystkim do 
produkcji słodu.

Powyższe cechy warunkują kierunek uprawy, co wiąże się 
z podziałem konkretnych odmian na poszczególne cele upra-
wowe - paszowe i spożywcze. Dodatkowo należy zwracać uwa-
gę na odporność poszczególnych odmian na choroby, wyleganie  
oraz wymarzanie (w przypadku odmian ozimych). O wysokości 
plonu decydują również: genetyczny potencjał plonowania odmia-
ny, naturalna produkcyjność gleby, klimat oraz rodzaj zastosowa-
nej technologii uprawy.

Gleba i przedplon

Najwyższe plony jęczmienia uzyskuje się na glebach glinia-
stych, pylastych i lessowych kompleksu pszennego. Mniejsze, 
ale zadawalające, można uzyskać również na glebach lżejszych, 
mających zwięźlejsze podłoże i należących do kompleksu żyt-
niego bardzo dobrego i dobrego (jeżeli znajdują się w wysokiej 
kulturze), przy pH 5,8-6.8. 

Jęczmień odznacza się mniejszą wrażliwością na czynniki klimatycz-
ne (niedostatek opadów) niż inne zboża. Ma jednak krótki okres we-
getacji, słaby system korzeniowy i jest wrażliwy na niskie temperatury 
we wczesnych fazach rozwojowych. Wykazuje też małą zdolność do 
tłumienia chwastów. Nadmiar wody sprzyja jego wyleganiu, a w okre-
sie formowania i dojrzewania ziarna - rozwojowi chorób grzybowych.

Możliwości doboru przedplonów pod jęczmień jary są duże, nie-
mniej otrzymanie wysokich plonów, zwłaszcza na glebach słab-
szych, jest możliwe tylko na najlepszych stanowiskach. Właści-
wymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, a następnie 
kukurydza (przy zastosowaniu małych dawek herbicydów triazy-
nowych) i gryka. 

Na glebach kompleksu żytniego słabego można uprawiać jęcz-
mień tylko po okopowych na pełnej dawce obornika. Dopuszczal-
nymi przedplonami spośród zbóż są owies i pszenica. W celu po-
prawienia stanowiska po zbożach zaleca się uprawę poplonów na 
przyoranie przed zimą, np. gorczycy, rzepaku, rzepiku lub facelii. 

W uprawie jęczmienia browarnego najlepszymi przedplonami są 
okopowe na oborniku, oleiste i warzywa nawożone niezbyt dużymi 
dawkami azotu. Rośliny strączkowe i motylkowe nie nadają się na 
przedplon pod jęczmień browarny. 

Po wcześnie zbieranych przedplonach należy wykonać podoryw-
kę z bronowaniem, a następnie jedno lub dwukrotne bronowanie 
w celu zniszczenia chwastów. Wiosną powinniśmy jak najbardziej 
ograniczyć uprawki, by zminimalizować straty wody (ale zarazem 
zniszczyć chwasty). 

Wysiew

Siew powinniśmy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej po 
owsie i pszenicy, gdyż jęczmień ma większe od nich wymagania 

cieplne. Wcześniej zasiany lepiej się ukorzeni i rozkrzewi, a dłuższy 
okres wegetacji (do kwitnienia) wpłynie na większe i lepsze plony. 

Optymalny termin siewu - w zależności od temperatury gleby - 
to najczęściej pierwsza - druga dekada kwietnia. Wysoka wartość 
ziaren zdecyduje o pełnych i wyrównanych wschodach, prawidło-
wym wzroście i rozwoju roślin oraz otrzymaniu wysokiego plonu 
- niezależnie od zabiegów uprawowych.

Ilość wysiewu różnych odmian jęczmienia w kg/ha uzależniona 
jest od gleby, terminu siewu oraz odmiany i waha się w przedziale 
120-180 kg/ha (wysiew późny, w lżejszą glebę, wymaga zwiększe-
nia ilości ziaren). Zaleca się stosowanie rozstawy rzędów 12-15 cm 
i głębokości 3 cm. Przy zwiększonej ilości wysiewu, powyżej160 
kg/ha, można zwęzić rozstawę rzędów do 9-11 cm.

Nawożenie

Jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych jęczmienia 
jest nawożenie mineralne. Wielkość dawek fosforu i potasu zależy 
od zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie oraz 
planowanego poziomu plonów. Nawożenie na glebach cięższych 
korzystniej jest stosować jesienią przed orką przedzimową, nato-
miast na glebach lżejszych - wczesną wiosną. Dawki P w zależ-
ności od stanowiska i przewidywanego plonu wynoszą 25-70 kg/
ha, natomiast K 35-80 kg/ha. Wapnowanie powinno być zastoso-
wane pod przedplon jęczmienia. W przypadku niedoboru magnezu 
w glebie zaleca się stosować wapno magnezowe w dawce 30-60 kg 
MgO/ha, przedsiewnie.

Zalecane dawki azotu wahają się w granicach 40-80 kg/ha. Daw-
ki powyżej 50 kg/ha należy podzielić na dwie części - jedną podaną 
przedsiewnie i drugą w fazie strzelania w źdźbło. Do nawożenia 
pogłównego zaleca się saletrę amonową w formie stałej lub oprysk 
roztworem mocznika (5-8%) wraz z fungicydem. Można także po-
dawać w oprysku nawozy mikroelementowe: Ekolist, Aerosol czy 
Insol-3 itp. Uprawiając jęczmień browarny należy stosować mniej-
sze dawki azotu z uwagi na wzrost poziomu białka w ziarnie, co 
jest cechą niepożądaną i obniżającą parametry jakościowe ziarna 
wymagane w browarnictwie. Nadmierne nawożenie azotem sprzy-
ja również rozwojowi wielu chorób i szkodników.

Ochrona uprawy 

W technologii produkcji jęczmienia istotnym zabiegiem jest sto-
sowanie herbicydów i fungicydów, jak również retardantów (zapo-

s i e j e M y  j ę c z M i e ń  j a r y



23Wieś Mazowiecka, luty 2014

rady  gospodarsk i e

biegają wyleganiu). Mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne polegają 
na bronowaniu zasiewów. Niszczą one kiełkujące siewki chwa-
stów, poprawiają stosunki wodno-powietrzne i pobudzają rośliny 
do intensywniejszego krzewienia. Jeżeli po bronowaniu nadal wy-
stępuje duże zachwaszczenie, należy zastosować herbicydy - za-
równo w jęczmieniu pastewnym, jak i browarnym. Opryski wyko-
nujemy w okresie od fazy 3 liści do pełni krzewienia.

W pierwszej części okresu wegetacji jęczmienia występowa-
nie różnych chorób można ograniczyć poprzez wcześniejsze za-
prawienie nasion. Natomiast do ochrony chemicznej roślin moż-
na wykorzystać takie preparaty jak: Afugan 30 EC, Alto 100 SL, 
Tilt 250 EC, Alert 375 SC, Mirage 450 EC, Impact 125 S.C. itp. 
W przypadku pojawienia się szkodników (mszyc, skrzypionków), 
należy zastosować insektycydy Decis 2,5 EC lub Karate 025 EC. 
W warunkach sprzyjających wyleganiu można zastosować oprysk 
Flordimexem T. 

Zbiór

Do zbioru można przystąpić w fazie dojrzałości woskowej 
(zbiór snopowiązałką lub kosiarką) lub dojrzałości pełnej (zbiór 
kombajnem). Pamiętajmy, że w wyniku nadmiernego opóźnie-
nia terminu zbioru powstają straty związane z łamaniem kłosów  
i osypywaniem ziarna oraz dochodzi do większych uszkodzeń pod-
czas jego omłotu. Optymalna wilgotność ziarna dla omłotu wynosi 
16-20% (jęczmień pastewny) i 15-17% (jęczmień browarny).

Wojciech Sawicki 
Oddział Siedlce

Źródła:
1.IHiAR-ZD Radzików 
2.www.ppr.pl 
3.Agrosimex-Agrotechnika uprawy jęczmienia

Obornik jest tradycyjnie podstawowym nawozem. Do-
starcza roślinom niezbędnych składników pokarmo-
wych, poprawia strukturę oraz właściwości fizyczne 

gleb. Jego stosowanie powoduje także zwiększenie zawartości 
próchnicy w glebie, poprawę stosunków wilgotnościowych gleb 
lekkich oraz wpływa na rozluźnienie gleb ciężkich. 

Obornik jest nawozem stosowanym jesienią lub (jak najwcze-
śniej) wiosną. Po równomiernym rozrzuceniu go na polu, należy 
natychmiast wymieszać z glebą (przyorać), ponieważ pozostawie-
nie nawet na krótki czas na powietrzu powoduje znaczne straty 
składników odżywczych.

Działanie obornika jest długotrwałe, dlatego nie ma potrzeby co-
rocznego nawożenia. Nawóz ten stosuje się co 3-4 lata. Należy za-
znaczyć, że nie wszystkie rośliny lubią glebę ze świeżo nawiezionym 
obornikiem - trzeba brać to pod uwagę przy układaniu płodozmianu.

Nawozy zielone

Stanowią drugą formą nawozów organicznych. Rośliny uprawia-
ne są wyłącznie w celu przyorania i są gleby źródłem substancji 
organicznej, która rozkładając się dostarcza jej próchnicy i składni-
ków mineralnych. To prosta i tania forma wprowadzenia substancji 
organicznej do gleby, o wiele łatwiejsza niż stosowanie obornika 
czy kompostu. Oprócz wartości pokarmowych, po wymieszaniu 
z glebą, rośliny uprawiane na nawóz zielony spełniają jeszcze inne 
ważne funkcje: osłaniają glebę, przez co przeciwdziałają niszcze-
niu jej struktury przez słońce i deszcze oraz ograniczają wymy-
wanie z niej składników odżywczych. Na glebach ciężkich upra-
wa nawozów zielonych przynosi dodatkową korzyść: powoduje 
spulchnienie wierzchniej warstwy gleby oraz poprawę jej struktury.

Nie każdy gatunek roślin nadaje się do zastosowania jako nawóz 
zielony. Są to tylko te gatunki, które szybko kiełkują i w krótkim 
czasie (kilku tygodni) wytwarzają dużo masy zielonej. Najbardziej 
cenne są rośliny motylkowe, bo dzięki umiejętności wiązania azotu 
z powietrza wzbogacają glebę w ten składnik. Gatunki motylko-
wych uprawiane na nawóz zielony to: łubin żółty, wyka, seradela, 
peluszka, a z pozostałych roślin: facelia, rzepik, gorczyca, owies.

Uprawa roślin na nawóz zielony 

Jest stosunkowo prosta - w spulchnioną glebę wysiewa się nasiona. 
Po wytworzeniu przez rośliny znacznej masy zielonej (jej najwięk-
szy przyrost trwa, aż do fazy kwitnienia) kosi się, a następnie przy-
oruje. Na glebach lżejszych korzystnie jest rośliny przyorać głębiej 
- ok. 20 cm, natomiast na ciężkich płycej - ok. 15 cm. Optymalnym 
terminem wysiewu roślin na nawóz zielony jest koniec lipca, kiedy 
zamierzamy je przyorać jesienią. Można dokonać siewu w drugiej 
połowie września, wtedy przyorujemy rośliny wiosną. Aby osią-
gnąć optymalny wzrost roślin na nawóz zielony, korzystnie jest 
zastosować nawożenie fosforem, potasem i azotem.

Nawozy zielone zwiększają plon uprawianych po ich zastosowa-
niu roślin także w późniejszych latach, dzięki dalszemu rozkładowi 
materii organicznej w glebie. Z tego względu ich stosowanie jest tak 
samo skuteczne, jak stosowanie typowych nawozów organicznych.

Kompost i inne

Kolejnym nawozem organicznym jest kompost, jako zamiennik 
dla obornika. Jest to nawóz łatwy do uzyskania we własnym za-
kresie i głównie wykorzystywany w ogrodach. Zawartość skład-
ników pokarmowych w kompoście jest podobna jak w oborniku, 
nieznaczne różnice wynikają ze składu materiału, z którego po-
wstał. Kompost jest jednak nawozem o wiele szybciej działającym 
niż obornik, ponieważ składniki w nim zawarte mają formę łatwiej 
dostępną dla roślin. 

Oprócz wymienionych stosowane są jeszcze inne nawozy orga-
niczne, takie jak: torf, kora drzew i trociny. W przeciwieństwie do 
poprzednich nawozów zawierają one małe ilości składników po-
karmowych, dlatego nie mogą być traktowane jako podstawowe 
nawozy w uprawach. Ograniczają one jednak straty wilgoci w gle-
bie, chronią jej strukturę oraz bardzo korzystnie wpływają na upra-
wiane rośliny.

Zdzisław Pujer
Oddział Ostrołęka
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W Polsce zaliczany jest do najważniejszych roślin do-
starczających białka paszowego. Odgrywa też waż-
ną rolę jako roślina jadalna - jego nasiona zawierają 

21-25% białka ogólnego. Groch pełni też ważną rolę w płodo-
zmianie, jako roślina przerywająca częste i szkodliwe następ-
stwo zbóż po sobie. 

Uprawa pszenicy po grochu daje zwykle o 10 dt/ha wyższy plon, 
niż uprawa pszenicy po zbożach. Należy zaznaczyć, że plantacja 
grochu pozostawia w glebie resztki pożniwne zawierające około 
20 kg P2O5, 25-60 kg K2O i 50-80 kg N na 1 ha. Uprawa tej rośliny 
poprawia też stan fitosanitarny gleby dzięki zwiększeniu mikrobio-
logicznej aktywności gleby, oraz jej właściwości fizyczne dzięki 
dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. 

Dobór gleby i przedplon 

Groch siewny jadalny ma stosunkowo duże wymagania glebo-
we. Najbardziej odpowiednie do jego uprawy na nasiona są gleby 
średniej jakości (kl.III a, IV a) utrzymane w dobrej kulturze. Upraw 
na użytkowanie nasienne nie należy lokalizować na glebach zbyt 
dobrych, gdyż w tych warunkach następuje przewaga rozwoju we-
getatywnego nad generatywnym (nasiennym), przedłużenie okresu 
wegetacji, nierównomierne dojrzewanie i obniżka plonu. Odmiany 
pastewne mają niższe wymagania glebowe i powinny być uprawia-
ne na glebach klas IV a i IV b. 

Gleby kwaśne należy wapnować, gdyż zakwaszenie utrudnia roz-
wój pożytecznych bakterii brodawkowych współżyjących z grochem. 
Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH 6,5-7,2).

Najlepszym przedplonem dla grochu są zboża w 3-4 roku po 
oborniku. Należy unikać uprawy grochu po sobie, po innych 
strączkowych, po motylkowych wieloletnich oraz po okopowych. 
Przerwa (w uprawie grochu na danym polu) powinna wynosić 4-5 
lat, ze względu na rozwój chorób i szkodników.

Uprawa gleby i nawożenie 

Po zbiorze przedplonu (najczęściej są to zboża) należy zadbać 
o skuteczne odchwaszczenie gleby. W tym celu wykonujemy pod-
orywkę oraz w miarę potrzeb kilkakrotne bronowanie. Późną jesie-
nią powinniśmy wykonać głęboką orkę przedzimową. 

Wiosenne prace uprawowe należy rozpocząć jak najwcześniej. 
Ich celem jest ograniczenie strat wody z gleby oraz stworzenie wa-
runków do umieszczenia nasion na odpowiedniej głębokości. Na-
leży przeprowadzić spulchnienie gleby do 10 cm za pomocą kulty-
watora połączonego z broną. Na glebach lżejszych, przydatnych do 
uprawy form pastewnych, można ograniczyć się do bronowania. 
Po takim przygotowaniu gleby przystępujemy do siewu nasion 
siewnikami zbożowymi z obciążonymi redlicami. 

Nawozy fosforowo-potasowe są niezbędne do prawidłowe-
go rozwoju grochu i stwarzają dobre warunki do prawidłowego 
współżycia roślin z bakteriami brodawkowymi. Fosfor wpływa ko-
rzystnie na wcześniejsze i równomierne dojrzewanie roślin, a na-
wożenie fosforem i potasem przyspiesza wschody i skraca okres 
jego wegetacji.

Na glebach średnich nawozy fosforowo-potasowe powinny być 
zastosowane jesienią przed orką przedzimową. Na glebach lżej-

szych, gdzie istnieje obawa wypłukania składników, czynność tę 
należy przesunąć na okres wiosennego, przedsiewnego przygoto-
wania pola. Wysokość dawek fosforu i potasu powinna być usta-
lona na podstawie zasobności gleby w te składniki. Wynoszą one 
przeciętnie dla grochu: 70-80 kg/ha P2O5 i 80-100 kg/ha K2O.

Groch wymaga zastosowania przed siewem nasion tzw. dawki 
startowej azotu w ilości 20-30 kg/ha. Rośliny skorzystają z tego 
pierwiastka w początkowym okresie wzrostu, kiedy nie wykształ-
ciły się jeszcze brodawki korzeniowe. Potem groch, dzięki zdol-
ności współżycia z bakteriami brodawkowymi, korzysta z azotu 
atmosferycznego.
 

Siew

Siew należy wykonać możliwie najwcześniej, zaraz po obe-
schnięciu gleby po zimie (nawet w drugiej połowie marca). Wcze-
śniejszy siew powoduje, że kiełkowanie nasion przypada na niż-
sze temperatury, które zapewniają właściwy przebieg jarowizacji, 
w wyniku której rośliny wcześnie i obficie kwitną oraz równomier-
niej dojrzewają. Wczesny termin siewu jest warunkiem uzyskania 
wysokiego plonu. 

Przed siewem nasiona należy zabezpieczyć przed chorobami 
zgorzelowymi - zaprawą Sarox T 500 FS w dawce 400 ml z dodat-
kiem 400 ml wody na 100 kg nasion lub zaprawą Vitavax 200 FS 
w tej samej dawce. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy za-
prawić też nitraginą grochową (szczepionką bakteryjną). Korzyst-
ny wpływ nitraginy na plonowanie grochu obserwuje się na tych 
polach, gdzie groch dotychczas nie był uprawiany lub gdy przerwa 
w uprawie była dłuższa niż 4-5 lat. Zabieg zaprawiania nitraginą 
należy wykonać w pomieszczeniach bez dostępu światła słonecz-
nego, tuż przed siewem.

Nasiona grochu przeznaczone do siewu powinny charakteryzo-
wać się wysoką zdolnością kiełkowania i dobrą zdrowotnością. Po-
trzebną ich ilość do wysiewu na 1 ha obliczmy wg. wzoru:

A x B
 wysiew w kg/ha = ----------------

C

A - planowana liczba roślin na 1 m2

B - MTN ( masa 1000 nasion w g )
C - zdolność kiełkowania w %

Tab.1. Obsada grochu oraz głębokość wysiewu nasion 

Typ odmiany
Obsada roślin

(szt/m2)
Głębokość siewu

(cm)
Odmiany długołodygowe 80-100 6-7
Odmiany krótkołodygowe  
i wąsolistne

120-125 6-7

Nasiona grochu należy wysiewać w rzędy o rozstawie 15-20 cm.

Charakterystyka odmian 

Według stanu na koniec 2013 r. w krajowym rejestrze znajduje 
się 15 odmian grochu jadalnego oraz 11 odmian grochu pastewne-
go.

 c z . 1
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Tab.2. Charakterystyka odmian grochu jadalnego (wg. danych COBORU)

Odmiana Rok reje-
stracji

Plon nasion
(% wzorca)

Długość
okresu

wegetacji
(dni)

Wysokość
roślin
(cm)

Masa 1000 
nasion (g)

Wyleganie
w

skali 9o

Zawartość
białka ogólnego

(% s.m.)

WZORZEC (2010-2012) 49,7 dt/ha

 1 Akord W 2012 102 101 79 255 4,7 22,4

 2 Boruta W 2007 101 104 89 288 5,1 22,3

 3 Cysterski W 2008 101 100 72 232 4,0 22,2

 4 Ezop W 2004 98 105 90 271 5,3 23,3

 5 Lasso W 2008 104 102 87 240 4,7 22,1

 6 Mercedes W 2012 103 101 84 239 5,8 22,7

 7 Mentor W 2011 101 103 90 227 5,0 22,5

 8 Santana W 2005 97 101 73 260 5,1 22,8

 9 Tarchalska W 2004 104 103 85 261 5,2 22,8

WZORZEC (2011-2012) 48,3 dt/ha

10 Batuta W 2009 108 105 90 257 5,4 23,0

WZORZEC (2009-2011) 49,6 dt/ha

11 Kavalir W 2007 98 103 80 261 4,4 23,2

12 Medal W 2007 98 102 80 266 5,1 22,2

13 Terno W 2006 102 103 90 281 4,4 22,9

14 Wenus W 2003 97 102 79 240 4,9 22,3

15 Zekon W 2005 93 102 83 236 4,2 22,9

W-odmiana wąsolistna

Tab.3. Charakterystyka odmian grochu pastewnego (wg. danych COBORU)

Odmiana Rok reje-
stracji

Plon nasion
(% wzorca)

Długość
okresu

wegetacji
(dni)

Wysokość
roślin
(cm)

Masa 1000 
nasion (g)

Wyleganie
w

skali 9o

Zawartość
białka ogólnego

(% s.m.)

WZORZEC (2010-2012) 37,0 dt/ha

 1 Muza n W 2009 93 108 110 183 4,7 23,7

 2 Eureka n 2003 99 103 89 230 3,5 23,7

 3 Hubal n 2005 108 104 88 226 3,7 24,1

 4 Milwa n W 2005 97 103 71 213 4,5 23,7

 5 Model n W 2011 107 104 87 224 5,5 23,7

 6 Sokolik n W 2001 99 105 83 209 3,0 23,5

 7 Turnia n W 2011 100 104 86 202 3,7 22,8

WZORZEC (2009-2011) 36,7 dt/ha

 8 Marych n W 2003 78 105 121 171 2,5 25,0

 9 Roch nz 2000 84 105 119 172 2,3 24,3

10 Pomorska n W 2000 91 106 85 207 3,6 23,6

11 Wiato n 1998 92 104 81 178 2,1 24,9

nz- odmiana nasienno-zielonkowa; n - odmiana nasienna; W - odmiana wąsolistna 

Plony grochu siewnego na polu doświadczalnym w Poświętnem w roku 2013 wyniosły: Santana - 28,9 dt/ha, Batuta - 38,0 dt/ha, Medal 
- 24,3 dt/ha, Muza - 31,9 dt/ha, Model - 30,7 dt/ha, Turnia - 35,8 dt/ha.

Janusz Sychowicz
Oddział Poświętne 

Źródła:
1. Uprawa roślin strączkowych, T.Bieniaszewicz, E.Pliszka, K.Wiatr -  WODR Olsztyn, 2004
2. www.minrol.gov.pl (wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin)
3. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze cz.2, COBORU Słupia Wielka 2013
4. Stan aktualny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce - warsztaty CDR O/Radom 2013
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Współczesne gospodarstwa rolne muszą elastycz-
nie reagować na koniunkturę i potrzeby rynku. 
Powszechny stał się, więc płodozmian zbożo-
wy, a nowoczesny sprzęt o dużej wydajności 

wymusza ograniczenie asortymentu uprawianych roślin do  
2-3 gatunków. Uproszczenie płodozmianu prowadzi jednak do 
spadku plonów oraz większego zużycia nawozów mineralnych 
i chemicznych środków ochrony roślin. 

Konsekwencją tego jest degradacja gleby, objawiająca się spad-
kiem zawartości próchnicy, nadmiernym zakwaszeniem i pogor-
szeniem struktury. Jednym ze sposobów zmniejszenia negatyw-
nych skutków uprawy zbóż jednych po drugich, jest uprawianie 
ich w mieszance z roślinami strączkowymi. 

Wymagania glebowe 

Uprawę mieszanek strączkowo-zbożowych zaleca się prowadzić 
na glebach klas I-V, zaliczanych do kompleksów przydatności rolni-
czej: pszenny dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, zbo-
żowo-pastewny mocny, zbożowo-pastewny słaby, pszenny górski.  
O powodzeniu decydują wymagania glebowe roślin strączkowych 
i (w mniejszym stopniu) niektórych zbóż. Nie należy ich upra-
wiać na glebach bardzo żyznych oraz podmokłych, gdyż w ta-
kich warunkach rośliny strączkowe przedłużają okres wege-
tacji i dojrzewają później od zbóż. Można je za to uprawiać 
na glebach gorszych od uznawanych za optymalne dla dane-
go gatunku rośliny strączkowej uprawianej w czystym siewie. 
Zmniejsza się wówczas udział w plonie nasion strączkowych, ale 
plon mieszanki nie ulega silnemu obniżeniu, gdyż roślina zbożowa 
rekompensuje ewentualne straty plonu nasion rośliny strączkowej. 

Wymagania mieszanki, co do pH gleby, zależą od doboru jej 
składników. Groch, jęczmień i pszenica lepiej plonują przy odczy-
nie zbliżonym do obojętnego, łubin przy lekko kwaśnym, a owies 
jest tolerancyjny na odczyn kwaśny. Na polach o niższym pH nale-
ży po zbiorze przedplonu zastosować nawozy wapniowe w dawce 
od 2,5 do 4,5 t/ha. 

Dobór składników

Ważnym elementem decydującym o wysokim poziomie plono-
wania mieszanek jest właściwy dobór komponentów. Uprawiane 
w mieszankach gatunki powinny mieć podobne wymagania 
klimatyczno-glebowe, zbliżony termin dojrzewania, podobną 
wysokość roślin oraz nie konkurować ze sobą. Odmiany zbóż 
powinna cechować przede wszystkim duża odporność na wyle-
ganie oraz większa zawartość białka w ziarnie. 

Na glebach lżejszych uzasadniona jest uprawa mieszanki łubi-
nu żółtego z owsem lub pszenżytem. Mieszanki strączkowych ze 
zbożami na glebach dobrych i średnich wysiewa się po zbożach, 
w trzecim lub czwartym roku po oborniku. Na glebach lekkich 
powinny być uprawiane po przedplonach roślin nie zbożowych. 
W skład mieszanki nie powinno wchodzić zboże uprawiane jako 
przedplon. Warunkiem następstwa mieszanki z udziałem zboża, 
będącego rośliną przedplonową, jest uprawa poplonu ściernisko-
wego na przyoranie.

Uprawa gleby

Uprawiając rolę pod mieszanki roślin strączkowych ze zbożami 
powinno się dążyć do zniszczenia jak największej liczby chwa-
stów jesienią oraz umożliwić wczesny wysiew nasion wiosną. 

Po zbiorze zbóż wykonujemy podorywkę lub kultywatorowanie, 
a następnie (w zależności od potrzeb) bronowanie. Jesienią wyko-
nujemy średnio głęboką orkę przedzimową. Wiosenną uprawę roli 
można wykonać nieco płycej, gdyż mieszanki wysiewane są płycej 
niż rośliny strączkowe uprawiane w czystym siewie. Powinna być 
za to wykonana możliwie wcześnie. Powierzchnia pola musi być 
staranie wyrównana, aby zespoły tnące maszyn zbierających mo-
gły ścinać mieszanki nisko.

Nawożenie 
 

Nawożenie mineralne jest podstawowym czynnikiem właści-
wego wzrostu i rozwoju roślin oraz umożliwia odpowiednie ich 
współżycie z bakteriami brodawkowymi. Rośliny uprawiane 
w mieszankach lepiej wykorzystują warunki siedliskowe i wyma-
gają mniejszych dawek nawozów mineralnych. 

Nawozy fosforowe i potasowe na glebach zwięzłych należy 
zastosować jesienią pod orkę zimową, natomiast na glebach 
lżejszych potas może być wymywany, dlatego można wysiać go 
wiosną.

Mieszanki strączkowo-zbożowe nawozimy mniejszymi dawkami 
azotu niż zboża, gdyż zbyt duża ilość azotu jest niewskazana dla 
roślin strączkowych. Zwiększenie dawki azotu pod mieszanki roślin 
strączkowych ze zbożami prowadzi do wzrostu plonu komponentu 
zbożowego, bez większego wpływu na plon rośliny strączkowej.

Siew 

Nasiona przeznaczone do siewu powinny charakteryzować się 
czystością nie mniejszą niż 98% oraz zdolnością kiełkowania co 
najmniej 93%. Przed siewem należy nasiona zbóż zabezpieczyć 
zaprawą nasienną, a nasiona strączkowych nitraginą. Siew nale-
ży wykonać możliwie wcześnie, gdyż wpływa to korzystnie na 
wielkość plonu i zharmonizowanie dojrzewania roślin w mie-
szance oraz zmniejsza wypieranie strączkowych przez zboża. 

Spadek plonu, spowodowany opóźnieniem siewu, jest szczegól-
nie duży w latach o suchej wiośnie. Dopuszcza się opóźnienie sie-
wu do 20 kwietnia. Jego głębokość powinna być pośrednia między 
wymaganą dla zbóż i roślin strączkowych. Należy stosować wąski 
rozstaw rzędów, tj. 12-15 cm.

Pielęgnacja i ochrona 

Mieszanki strączkowych ze zbożami wschodzą po kilkunastu 
dniach. W początkowym okresie zboża rozwijają się szybciej niż 
rośliny strączkowe, co sprzyja przykryciu powierzchni gleby. Dzię-
ki temu mieszanki ulegają mniejszemu zachwaszczeniu niż rośliny 
strączkowe w czystym siewie. Zaleca się zwalczanie chwastów 
za pomocą zabiegów mechanicznych i chemicznych, ale podsta-
wowym jest bronowanie zasiewów. Wpływa ono korzystnie na 
przewietrzenie gleby oraz stwarza korzystne warunki do wy-
twarzania brodawek korzeniowych przez rośliny strączkowe. 

strączkowe w Mieszankach paszowych 
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Pierwsze bronowanie należy wykonać po siewie nasion, drugie 
w początkowych fazach wzrostu roślin. Po wschodach zabieg na-
leży przeprowadzić ostrożnie, przede wszystkim po południu, kie-
dy powierzchnia gleby jest dostatecznie sucha. Na stanowiskach 
bardziej zachwaszczonych mieszanki grochu z jęczmieniem, lub 
z pszenicą po siewie można zastosować Stomp 330 EC (3,5-4 l /ha), 
w mieszankach łubinu Basagran 600 SL(1,25-1,5 l / ha). Połącze-
nie zabiegów mechanicznych z chemicznymi jest skuteczną meto-
dą ograniczenia zachwaszczenia plantacji. Mieszanki roślin strącz-
kowych ze zbożami na ogół są uważane za uprawy mało porażane 
przez choroby. Zwiększone nasilenie ich występowania obserwuje 
się w latach wilgotnych. 

Zbiór i obróbka

Prawidłowo dobrane komponenty mieszanek umożliwiają zbiór 
kombajnem bezpośrednio z pola. Głównym problemem jest nie-
równomierne dojrzewanie komponentów. Wybranie odpowied-

niego terminu zbioru mieszanki z grochem uzależnione jest od 
zbóż, które dojrzewają 7-10 dni później, natomiast w mieszance 
z łubinem o wyborze terminu zbioru decyduje łubin, który ma 
dłuższy niż zboża okres wegetacji. Do zbioru należy przystą-
pić, gdy zboża uzyskają dojrzałość pełną. W latach mokrych, lub 
w razie wystąpienia większych różnic w dojrzewaniu składników 
mieszanek należy zastosować desykację preparatem Reglone  
w ilości 4 l /ha. Po omłocie nasiona mieszanek wymagają doczysz-
czenia i dosuszenia do wilgotności ok 14%. Nasiona roślin strącz-
kowych o dużej wilgotności ze względu na dużą zawartość białka 
mogą w krótkim czasie ulec zepsuciu, jeżeli bezpośrednio po zbio-
rze nie będą dosuszone.

Apolonia Stasiuk
Oddział Siedlce

Literatura: Strączkowe w mieszankach paszowych, prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr 
Jolanta Kazimierczak IUNG – PIB, Puławy - Agrotechnika.

Mikotoksyny to wtórne produkty przemiany materii 
grzybów pleśniowych, toksyczne dla człowieka, ro-
ślin i zwierząt. Toksyny te dzielimy na endotoksyny, 

które są magazynowane wewnątrz grzybni oraz egzotoksyny, 
które szybko dyfundują z grzybni do otaczającego środowiska 
- powietrza, gleby i produktów spożywczych. 

Nie są wrażliwe na procesy technologiczne, takie jak smażenie, 
pieczenie, destylacja, fermentacja i dlatego mogą przetrwać w pro-
duktach otrzymywanych z zanieczyszczonych surowców. Nie moż-
na ich usunąć ani z ziarna zbóż, ani z produktów jego przemiału.

Grzyby pleśniowe rozwijają się na powierzchni ziarniaków oraz 
wnikają w ich głąb, prowadząc do trwałego uszkodzenia. Porażone 
ziarno ma obniżoną wartość siewną, zmieniają się też jego zapach, 
smak i barwa. 

Ziarniaki intensywnie oddychają, co skutkuje wzrostem wilgot-
ności i temperatury prowadzącym do tzw. zagrzewania się ziarna. 
W zagrzybionym ziarnie zachodzą niekorzystne zmiany biochemicz-
ne, mające wpływ na jego wartość konsumpcyjną, paszową i techno-
logiczną. Otrzymana z niego mąka nie nadaje się do wypieku.

Czynniki ryzyka 

Walka z mikotoksynami polega przede wszystkim na przestrze-
ganiu zasad dobrej praktyki rolniczej na wszystkich etapach pro-
dukcji zboża, poczynając od zaprawiania ziarna siewnego. Pojawie-
nie się liścia flagowego jest fenologiczną oznaką, że trzeba zadbać 
o zdrowie roślin, bo w tym czasie mogą wystąpić groźne choroby 
powodowane przez grzyby. Rośliny w sprzyjających warunkach 
pogodowych rozwijają się w szybkim tempie, ale podczas ciepłych 
i wilgotnych dni szybko rozwijają się też grzyby, które towarzyszą 
zbożu od momentu siewu do zbioru. Dlatego, jeśli nie prowadzi się 
przeciwko nim profilaktycznej ochrony, pojawienie się pierwszych 
objawów choroby na liściach jest wskazaniem do natychmiasto-
wego zastosowania środka grzybobójczego. Do zwiększonych 
czynników ryzyka należy również przebieg pogody oraz fakt po-
zostawienia na polu dużej ilości resztek pożniwnych, a poza tym 

wczesny termin siewu (dający więcej czasu grzybom na infekcje)  
i gęsty siew ułatwiający rozwój chorób.

Czyszczenie ziarna i kontrola temperatury 

Rolnicy dysponują szerokim asortymentem środków zwalczają-
cych grzyby. Wszystkie zawierające triazole mogą być zalecane do 
stosowania. 

Niestety, porażenie ziarna w czasie wegetacji przez grzybnie lub 
zarodniki, powoduje, że plon trzeba zdyskwalifikować i ziarno nie 
może być ani przedmiotem handlu, ani użyte na paszę.

W walce z mikotoksynami ważnym elementem jest prawidło-
we postępowanie przed magazynowaniem – ziarniaki powinny 
być oczyszczone z resztek gleby, kurzu oraz kawałków chwastów 
i słomy. W zanieczyszczonym ziarnie dogodne warunki rozwoju 
znajdują zarodniki grzybów, dlatego przed przechowaniem należy 
je dokładnie doczyścić. 

Podczas przechowywania ziarna w silosach niezbędna jest kon-
trola jego temperatury. Jeżeli jego wilgotność przekracza 14,5 %, 
należy je dosuszyć i schłodzić do temperatury poniżej 20º C. Pod-
stawą zbycia zboża staje się jego jakość. 

Liczy się jakość

W skupie interwencyjnym wprowadzono obowiązek badania pod-
stawowych mikotoksyn w ziarnie przyjmowanym na zapasy unijne. 
Producenci zbóż muszą, więc być przygotowani na zwiększone wy-
mogi jakościowe ziarna zbóż, w dobrze pojętym interesie konsumen-
tów i własnym. Wiąże się to z większymi nakładami na produkcję, 
lecz celem jest nie wprowadzanie na rynek zboża z przekroczonym 
poziomem toksyn. Pamiętajmy, że siew materiałem niekwalifikowa-
nym nie jest gwarancją produkcji dobrego, nie zainfekowanego ziarna. 

Chcąc uniknąć kłopotów, należy stale monitorować poziom mi-
kotoksyn w ziarnie zbóż i gotowych paszach, a zwłaszcza dbać 
o warunki ich przechowywania. 

Barbara Bahniuk - Oddział Siedlce
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Przepiórki japońskie mają bardzo wysokie potrzeby po-
karmowe i żywienie ich wymaga staranności oraz sto-
sowania pasz o najwyższej jakości. Pisklęta cechuje 

bardzo szybkie tempo wzrostu, bo już w drugiej dobie życia 
podwajają swoją masę. 

Szybki wzrost i duża ruchliwość wymagają bardzo starannego 
żywienia. W odchowie młodych przepiórek wyodrębnia się trzy 
okresy:

W pierwszym, pomiędzy 1-7 dniem życia, po wyjęciu piskląt 
z aparatu wylęgowego i umieszczeniu w wygrzanej wychowalni, 
należy bezpośrednio podać im letnią wodę i mieszankę paszową. 
Woda w poidełkach musi być dostępna dla wszystkich ptaków 
przez całą dobę. Przynajmniej raz dziennie należy myć poidełka, 
aby nie dopuścić do fermentacji znajdujących się w nich resztek 
pasz i odchodów. Najlepsze efekty odchowu uzyskuje się wówczas, 
gdy ptaki żywione są pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi, 
czyli całkowicie pokrywającymi zapotrzebowanie. W pierwszym 
tygodniu życia powinny otrzymywać mieszankę zawierającą  
w 1 kg 3 tys. kcal (12,6 MJ/kg) energii metabolicznej, 28% białka 
ogólnego, 1,5% lizyny, 0,62% metioniny, 1,3% kwasu linolowe-
go, 1,0 % wapnia, 0,50% dostępnego fosforu, 0,17% sodu i 0,16% 
chloru. 

Drugi okres odchowu trwa od 8 do 28 dnia życia. W tym cza-
sie rosnące przepiórki potrzebują mieszanki paszowej zawierają-
cej 2900 kcal/kg (12,1MJ/kg) energii metabolicznej, 24% białka 
ogólnego, 1,20% lizyny, 0,53% metioniny, 1,25% kwasu linolowe-
go, 0,8% wapnia, 0,40% fosforu dostępnego, 0,16% sodu i 0,15% 
chloru. Mieszankę pełnoporcjową podaje się do woli, w postaci 
sypkiej lub w postaci kruszonki. Poddanie paszy procesowi gra-
nulowania zmniejsza stopień skażenia mikrobiologicznego, dez-
aktywowane są niektóre składniki antyżywieniowe oraz wzrasta 
strawność składników pokarmowych. W drugim okresie odchowu 
pasze podaje się już w korytkach. Istotne jest zapewnienie wszyst-
kim ptakom swobodnego dostępu do paszy i świeżej wody. 

Trzeci okres odchowu rozpoczyna się, gdy młode przepiórki 
ukończą 4 tygodnie życia. W tym czasie zapotrzebowanie pokar-
mowe wynosi 2800 kcal/kg (11,7 MJ/kg) energii metabolicznej, 
20% białka ogólnego, 1,0% lizyny, 0,44% metioniny, 120% kwasu 
linolowego, 0,80% wapnia, 0,40% fosforu dostępnego, 0,15% sodu 
i 0,14% chloru. Mieszankę paszową podaje się do woli w formie 
suszonej lub w postaci kruszonki. Należy zwiększyć ilość koryt 
i poideł, aby wszystkie ptaki miały do nich swobodny dostęp. 
 

Żywienie ptaków rzeźnych

W pierwszych dwóch okresach odchowu jest ono identyczne 
jak przepiórek hodowlanych. Natomiast w ostatnim, trzecim okre-
sie, powinno być zróżnicowane. Ptaki umieszcza się w osobnych 
pomieszczeniach lub w klatce. W zależności od potrzeb żywi się 
nadliczbowe samce lub obie płcie. W czwartym tygodniu życia 
można już odróżnić płeć - kurki są cięższe, dlatego ich tuszka ma 
lepsze walory kulinarne. Z reguły jednak, a przede wszystkim ze 
względów ekonomicznych, do uboju przeznaczane są nadliczbowe 
kogutki. Jeśli tuczone mają być zarówno samce i samice, wskazane 
jest rozdzielenie, ptaki są wtedy spokojniejsze i lepiej przyrastają. 

Mieszanka paszowa dla ptaków rzeźnych musi być bogatsza 

w energię, w porównaniu ze stosowaną w żywieniu ptaków hodow-
lanych. Jeden kilogram powinien posiadać 3050 kcal (12,7 MJ/kg) 
energii metabolicznej, 22% białka ogólnego, 1,1% lizyny, 0,48% 
metioniny, 0,90% wapnia, 0,45% dostępnego fosforu, 0,16% sodu 
i 0,15% chloru. Do uboju przeznacza się, albo młode przepiórki 
w wieku 6 tygodni, albo ptaki dorosłe z hodowli.

Żywienie ptaków nieśnych 

Kiedy samice przepiórek japońskich skończą siódmy tydzień 
życia, rozpoczyna się nieśność i zmianie ulegają potrzeby pokar-
mowe. Przede wszystkim wzrasta zapotrzebowanie na wapń wy-
wołane produkcją skorupy jajowej. Aby młode nioski mogły zma-
gazynować w kościach długich niezbędny wapń na czas szczytu 
nieśności, wskazane jest na jeden tydzień przed planowanym roz-
poczęciem nieśności podawanie im mieszanki przeznaczonej dla 
ptaków nieśnych. Dorosłe przepiórki w kilogramie pełnoporcjowej 
mieszanki potrzebują przeciętnie 2800 kcal energii metabolicznej, 
21% białka ogólnego, 1,15% lizyny, 0,45% metioniny, 1,50% kwa-
su linolowego,2,50% wapnia, 0,55% dostępnego fosforu, 0,16% 
sodu i 0,15% chloru.

Magdalena Traczyk 
Oddział Siedlce

Źródła:
1. http://www.eko.uj.edu.pl/listaptakow/rzedy.html
2. Wykorzystanie przepiórki japońskiej jako zwierzęcia laboratoryjnego, Sebastian 
Knaga
3. www.przepiórki.pl
4. „Fauna&Flora - Przepiórka japońska” prof. dr hab. Andrzej Rutkowski - Akade-
mia Rolnicza w Poznaniu

przepiórka japońska (COTURNIX JAPONICA) cz. 2
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Dziś, kiedy piszę ten felieton, jest 10 stycznia, a za oknem 
jest w miarę ładna, słoneczna pogoda z temperaturą 
plus 8 stopni. Taki styczeń jest rzadkością w naszym 

klimacie, dlatego warto to zaznaczyć. Co prawda, choć jeste-
śmy straszeni przez telewizję, że lada dzień przyjdzie zima, to 
na razie jej nie widać i dobrze, bo łatwiej się jednak żyje, gdy 
ciepło na dworze.

W grudniu 2013 r. byliśmy na seminarium w Ostrołęce na te-
mat: „Przedsiębiorczość z wizją”. Spotkanie było skierowane do 
rolników - producentów bydła mlecznego, chyba dla województw 
mazowieckiego i podlaskiego. Rozpoczynało się hasłem „Jeśli nie 
wiesz dokąd iść, wszystko jedno gdzie pójdziesz”. 

Dawno nie byłem w Ostrołęce i zaskoczyło mnie to, że teren ten - 
począwszy od Małkini - bardzo się różni od naszego. Tak, jakbyśmy 
zatrzymali się w rozwoju, a oni poszli dalej. Widać to zarówno po ja-
kości dróg, mijanych gospodarstwach, jak i po samej Ostrołęce, która 
bardzo się zmieniła w ostatnich 10 latach (tyle czasu tam nie byłem) 
na korzyść. Po prostu widać rozwój. Na wsiach są nowe budynki, nie 
tylko domy, ale i budynki gospodarcze, zwłaszcza obory krów mlecz-
nych. Tam produkcja mleka kwitnie. Mogliśmy się o tym przekonać 
również podczas dyskusji na seminarium. Chcę powiedzieć, że dawno 
już nie uczestniczyłem w spotkaniu, gdzie tak bardzo konfrontowano 
naukę z praktyką. Po tym seminarium stwierdzam, że nauka w kon-
frontacji z praktyką wypadła blado - jeśli chodzi o produkcję mle-
ka. Postęp w tej produkcji na terenie ostrołęckim i podlaskim jest tak 
duży, że nauka w zasadzie niewiele ma do zaproponowania. Tamtejsi 
rolnicy, jak mówili, uczyli się produkcji w dużej mierze od rolników 
zachodnich, brali udział w programach mlecznych oraz wyjeżdżali 
tam do pracy. Niektórzy stamtąd przywozili pieniądze na pierwsze in-
westycje w produkcję mleka, w swoich gospodarstwach. Oczywiście, 
brali również kredyty preferencyjne, korzystali z funduszy przedakce-
syjnych i unijnych oraz wsparcia dobrych zakładów mleczarskich ja-
kie tam są. Ci rolnicy, jak było widać i słychać, wiedzą gdzie mają iść. 
Jeden z nich oświadczył, że posiada 300 krów i nie dojenie jest jego 
największym problemem, bo ma dwa roboty udojowe, lecz 1 dzień 
(słownie: jeden dzień) zwłoki w wypłacie za mleko z mleczarni, gdyż 
wtedy on z kolei nie może wywiązać się terminowo ze swoich zobo-
wiązań w stosunku do dostawców pasz, lekarza wet. współpracujące-
go z gospodarstwem, czy też innych podmiotów świadczących usługi 
na rzecz gospodarstwa, a w zasadzie już przedsiębiorstwa rolniczego. 

Rolnik ten powiedział również, że dojenie mniej jak 80 krów 
dziennie przez automat udojowy jest nieopłacalne i utrzymuje dalej 

pomieszczenie udojowe dla krów, które zraziły się do dojenia ro-
botem udojowym, a których szkoda jest mu się wyzbyć ze względu 
na wydajność. Podobnie robią rolnicy - producenci mleka na Za-
chodzie.

Myślę, że ci rolnicy wykorzystali bardzo dobrze zdobytą wiedzę. 
W rozmowach kuluarowych podkreślali właśnie to, że zbyt mało 
czerpiemy ze zdobyczy zachodniej praktyki w każdej dziedzinie. Po 
co otwierać otwarte drzwi? Jeśli widzę, że coś jest dobre, to robię 
to. Wystrzegam się natomiast błędów, które wtedy łatwiej dostrzec. 

Ich zdaniem powinny zmienić się metody szkolenia doradców 
i młodych rolników. Trzeba je oprzeć o praktyki na Zachodzie, 
w tamtych gospodarstwach. Ośrodki naukowe i decyzyjne win-
ny negocjować warunki takich praktyk. Zwłaszcza, że u nas na-
uka zawodu rolnika opiera się głównie o założenia teoretyczne, 
a praktyki jest mało. Jeden z rolników, z tamtego terenu, który 
kończył rolnictwo w latach 90., jeszcze w Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach, mówił mi, że wtedy, gdy on u nas studiował, były or-
ganizowane praktyki studenckie w Austrii i Szwajcarii w gospo-
darstwach mlecznych, i to tam „połknął bakcyla tej produkcji”. 
Nam, jako doradcom, też w rozmowach zarzucano, że odeszliśmy 
od technologii na rzecz „papierologii unijnej”, a w to miejsce we-
szły firmy produkujące nasiona, pasze, środki ochrony roślin, czy 
maszyny. To przez to rolnik został pozbawiony obiektywnej in-
formacji o prawdziwej wartości porównawczej powyższych pro-
duktów, a od tego powinna być obiektywna nauka, w tym PAN 
oraz państwowe doradztwo. 

Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze rozmawiało nam się z tam-
tymi rolnikami i doradcami. Dużo dowiedzieliśmy się od nich, 
jeśli chodzi o produkcję mleka w dużych gospodarstwach. U nas 
jest jeszcze mało takich gospodarstw. Czy to się zmieni? Trudno 
powiedzieć. Tamci rolnicy, choć są dobrze przygotowani na znie-
sienie kwot mlecznych, też się tego obawiają. Jak będzie – czas 
pokaże. Mam jednak nadzieję, że przy dobrej jakości produkcji 
i przy pewnej blokadzie rynku jaki stosuje UE w produkcji mle-
czarskiej, będzie mogło być tylko lepiej zwłaszcza, że jak słychać, 
w Szwajcarii brakuje mleka do produkcji słynnego sera z dziurami, 
a to daje nadzieję. 

A co do seminarium: myślę, że wniosło dużo do naszej pracy 
i oby było takich więcej.

Zdzisław Soszyński
Oddział Siedlce

dobrze wykorzystali zdobytą wiedzę

h u M o r
Gospodarz jechał wozem i uderzył konia batem. 
Koń się odwraca i mówi: 
- Jak mnie jeszcze raz uderzysz, to tak Cię kopnę, że długo popa-
miętasz! 
Chłop zdziwiony: 
- Pierwszy raz w życiu słyszę mowę konia! 
- Ja też - przytaknął siedzący obok pies

* * *
Po kilku latach pobytu w Anglii do ojca na wieś wraca syn. Ojciec 
bardzo uradowany woła:
- W samą porę synu przyjechałeś. Trzeba gnój z chlewa wywalić.

Syn zdziwiony mówi do ojca: 
- What? 
- Łot krowy i łot konia - odpowiada ojciec.

* * *
Mały chłopczyk obserwuje swą mamę siedzącą przed lustrem i na-
kładającą maseczkę kosmetyczną na twarz.
- Co robisz mamo?
- Nakładam maseczkę. No wiesz... Rozsmarowuję taki krem.
- Dlaczego?
- Żeby być piękniejszą.
Po jakimś czasie kobieta zaczęła wacikiem zbierać maseczkę  
z twarzy. Chłopczyk zainteresowany pyta:
- Poddałaś się?

Zebrał: Wiesław Tarkowski - Odział Siedlce
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Ubiegłoroczne wakacje spędziłam w przepięknej Gruzji, 
w towarzystwie trzech koleżanek. Spośród wielu wra-
żeń, jakie wyniosłyśmy z tego niewielkiego kraju ukry-

tego w górach Kaukazu, największym była niezwykła gościn-
ność mieszkańców. A jak gościnność, to i kosztowanie tamtej-
szych potraw. Nasz zachwyt nie miał końca dla tych prostych, 
niewyszukanych i sporządzonych z prostych składników dań. 

Ale to nie nasze odkrycie, że gruzińskie potrawy i wina uważane 
są (obok francuskich, rosyjskich czy chińskich), za najlepsze na 
świecie. Gruzin z pewnością powie, że najlepsze… Znawcy twier-
dzą, że kuchnia i wina gruzińskie odzwierciedlają kulturę i duszę 
tego narodu, a poeta Aleksander Puszkin napisał, że każde gruziń-
skie danie to poezja. I nie ma się czemu dziwić. Gruzińskie winiar-
stwo ma tradycję 8000-letnią. Gruzja uważa się nawet za kolebkę 
wina. Ma ku temu swoje powody, wynikające ze szczególnego 
położenia geograficznego kraju. Obecnie rozróżnia się tam ponad 
500 szczepów winorośli. Natomiast gruzińska kuchnia proponu-
je mnóstwo dań z udziałem ziół, warzyw, owoców, jak również 
dań mięsnych z ekologicznego mięsa świni, baraniny, drobiu, ryb, 
a także rożnego rodzaju serów. Wśród warzyw bardzo popularne 
są bakłażany, pomidory, fasola, papryka, zielona fasola i kolendra 
zielona. Z ogromnej ilości dań wybrałam zaledwie kilka wartych 
wypróbowania. Proponuję zapoznać się z przepisami, które sama 
wypróbowałam. 

Chaczapuri

To dowolnie tłumacząc chleb z serem, czyli taka pizza po gru-
zińsku. Ciasto potrzebne na zrobienie chaczapuri powinno być 
drożdżowe, lub sporządzone z udziałem proszku do pieczenia. Jest 
bardzo syte. 
Składniki ciasta: mąka pszenna - 1kg, drożdże - 20 g świeżych 
lub 10 g suchych (albo proszek do pieczenia - 1 pełna łyżeczka od 
herbaty), woda, mleko, kwaśne mleko (lekko ciepłe), sól do smaku, 
2 jajka.
Składniki nadzienia: ser podpuszczkowy lub ser Solan, albo inny 
biały ser, 1 jajko (i jeżeli ktoś chce, ziemniaki).

Przygotowujemy ciasto (drożdżowe lub z udziałem proszku do 
pieczenia):Rozpuszczamy w mleku drożdże lub proszek do pie-
czenia, dodajemy roztrzepane jajka, mąkę sól i wodę. Zagniatamy 
i odstawiamy na 1-2 godziny do wyrośnięcia. Następnie ponownie 
wyrabiamy, aby było elastyczne. Jednocześnie przygotowujemy 
nadzienie: kruszymy ser, dodajemy jajko, ewentualnie jeszcze 
ziemniaki. 
Wykonanie potrawy: Ciasto wyrabiamy na jednolitą masę i sporzą-
dzamy z niego 5 kul. Następnie rozwałkowujemy lub ugniatamy każ-
dą z nich na okrągły placek. Wkładamy ser na placki i tak zawijamy 
ciasto, aby ser znalazł się w środku. Znowu ugniatamy całość w okrą-
gły placek, robimy dziurkę pośrodku placka i wkładamy do piekarnika 
o temperaturze 200- 220 OC, po czym pieczemy aż się zarumieni. 

Nasza gospodyni Irine z Becho w Swanetii piekła chaczapuri 
w piecyku na drewno. Zanim włożyła do piekarnika, podpiekała 
placek na blacie kuchennym, tak jak kiedyś na kuchni węglowej 
piekliśmy podpłomyki.

Chinkami

To pierogi wypełnione zupą. Chcąc je zjeść, należy je umiejętnie 
nadgryźć, wypić sączącą się zupę ze środka i zakończyć zjedze-
niem pozostałej reszty. Ciastu nadaje się formę „sakiewki”, a na-
stępnie gotuje w wodzie jak pierogi. Bulion pojawia się samoistnie 
w wyniku gotowania potrawy, wydzielając się ze znajdującego się 
w środku kawałka mięsa.
Nadzienie: wieprzowina i wołowina - 400 g, cebule - 3 sztuki, 
woda, natka kolendry(lub ½ łyżeczki zmielonych nasion kolendry), 
kminek, pieprz, sól do smaku.
Ciasto: mąka pszenna - 500 g, woda ciepła - 1 szklanka.

Wykonanie: Mięso posiekać i wymieszać z drobniutko pokrojoną 
cebulą. Dodać kolendrę, kminek, czarny pieprz, sól i tyle ciepłej 
wody, ile masa może wchłonąć. Wymieszać dokładnie. Uformo-
wać górkę z mąki, zrobić pośrodku zagłębienie i nalać1 szklankę 
wody oraz dodać szczyptę soli. Zagnieść ciasto (dobrze wyrobione 
nie powinno kleić się do rąk). Rozwałkować na cienki placek i wy-
cinać spodkiem lub miseczką krążki o średnicy 15 cm, lub uformo-
wać ciasto w wałek o średnicy 4 cm i pokroić na kawałki, a każdy 
osobno rozwałkować (jak kto woli). Następnie masę mięsną nakła-
dać na krążki i brzegi ciasta oraz zamknąć tak, aby nadać wszyst-

potrawy gruzińskie na naszych stołach
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poradn i k  gospodyn i

Mięso drobiowe zdobywa uznanie konsumentów, m.in. 
dzięki swoim zdrowotnym właściwościom oraz wyso-
ką wartością odżywczą. Posiada korzystny skład ami-

nokwasów, łatwo przyswajalne tłuszcze oraz sporą ilość witamin 
i karotenów. Charakteryzuje się stosunkowo niską kalorycznością 
oraz dużą zawartością kwasu pantotenowego. Z tego powodu mię-
so zaleca się niemowlętom i młodszym dzieciom, rekonwalescen-
tom, osobom starszym, a ze względu na wysoki poziom białek – 
sportowcom.

Mięso drobiowe posiada: wysoki poziom pełnowartościowego 
białka (ponad 20%), które jest łatwo przyswajalne przez organizm, 
mało tłuszczu (do ok. 10%), który jest skoncentrowany pod skórą, 
co ułatwia jego oddzielenie, dużą ilość kwasów tłuszczowych nie-
nasyconych, niską temperaturę topienia tłuszczu. Mięso zawiera 
dużo cynku, magnezu, potasu i witamin z grupy B oraz najwyższy, 
obok cielęciny poziom witaminy PP (niacyny).

Wyróżnia się także szybkością i łatwością przyrządzania. Dosko-
nale łączy się z różnego rodzaju smakami i kuchniami. 

POTRAWKA Z KURCZAKA Z RYŻEM

Składniki: 1 pierś z kurczaka, 1 duża marchewka, 1 kostka roso-
łowa, 1 łyżka śmietany, 1 łyżka masła, 2-3 łyżki mąki, natka z pie-
truszki, sól do smaku, pieprz do smaku, 2 torebki ryżu.
Wykonanie: Ryż ugotować. Pierś z kurczaka oczyścić, umyć, po-
kroić w kostkę. Marchewkę zetrzeć na tarce jarzynówce. Marchew, 
kurczaka wrzucić do garnka, wlać wodę i gotować, dodać kostkę 
rosołową. Gdy mięso i marchewka będą ugotowane, a woda czę-
ściowo odparowana, zrobić zasmażkę. Na patelni roztopić masło 
z odrobiną oleju, wsypać mąkę i chwilę mieszając, zrobić zasmaż-
kę, zagęścić nią wywar z kurczaka i marchewki. Dodać śmietanę, 
natkę pietruszki i doprawić do smaku. Gotować do czasu, aż odpa-
ruje woda i sos zgęstnieje. Podawać z ugotowanym ryżem.

SKRZYDEŁKA NA RYŻU

Składniki: 1 kg skrzydełek, 2 ząbki czosnku, 2 szklanki ryżu, 3 ce-
bule, przyprawy: bazylia, tymianek, oregano, estragon, słodka pa-
pryka, sól, pieprz, 2 łyżki oleju.

Sos: ząbek czosnku, 6 szklanek wody, ½ łyżeczki pieprzu, 2 łyżki 
vegety, 2 łyżeczki słodkiej papryki, 1 kostka masła, 2 łyżeczki cukru, 
6 łyżek keczupu.
Wykonanie: Skrzydełka myjemy i osuszamy, przyprawy wsypu-
jemy do miski (czosnek miażdżymy w prasce), wlewamy 2 łyżki 
oleju i mieszamy. Skrzydełka smarujemy marynatą i zostawiamy 
w misce, przykrywamy folią. Odstawiamy na 2 godziny. Surowy 
ryż wsypujemy na blachę, na wierzch układamy pokrojone w pla-
stry cebule, a następnie skrzydełka.
Przygotowujemy sos: masło rozpuszczamy na wolnym ogniu do-
kładnie mieszamy z posiekanym czosnkiem, vegetą, pieprzem, pa-
pryką słodką i keczupem, wlewamy wodę. Skrzydełka zalewamy 
sosem. Blachę wkładamy do gorącego piekarnika nagrzanego do 
200°C. Gdy skrzydełka są lekko zarumienione przewracamy je na 
drugą stronę. Pieczemy 1 godzinę 20 minut. 

ZAPIEKANKA

Składniki: 1 woreczek ryżu, 1 czerwona papryka, 2-3 ogórki kiszo-
ne lub konserwowe, 2 pojedyncze filety z kurczaka, 35 dag żółtego 
sera, cebula, 1/2 opakowanie przyprawy gyros, 6 łyżek majonezu, 
6 łyżek keczupu, 2-3 łyżki oliwy.
Wykonanie: Ryż gotujemy. Cebulę obieramy, drobno kroimy 
i szklimy na oliwie. Filety myjemy, osuszamy i kroimy w krótkie 
paski. Oprószamy solą, pieprzem i przyprawą. Wkładamy do cebu-
li. Smażymy na rumiano.

Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Paprykę myjemy, osu-
szamy i usuwamy gniazdo nasienne, miąższ kroimy w cienkie pa-
ski. Ogórki kroimy w plasterki.

Do naczynia żaroodpornego wykładamy kolejno: ryż, 1/3 ma-
jonezu i keczupu, 1/3 sera, mięso, po 1/3 majonezu i keczupu,  
1/3 sera, ogórki, paprykę, resztę majonezu i keczupu, ser.
Zapiekamy ok. 30 minut w temperaturze 180OC.

Agnieszka Rus
Oddział Radom

s z y b k i e  p o t r a w y  z  d r o b i u

kiemu formę sakiewki. Takich zakładek powinno być kilkanaście. 
Następnie wrzucić do wrzącej, średnio osolonej, wody i zagotować 
od czasu do czasu mieszając, żeby Chinkami nie przywarły do dna 
garnka. Kiedy wypłyną na powierzchnię są gotowe.

Adżapsandali

To potrawa jednogarnkowa, warzywna - z bakłażanów, pomido-
rów i papryki
Składniki: 1,5 kg bakłażanów, 0,5 kg pomidorów, 2 duże papryki, 
olej do smażenia, świeża bazylia, kolendra, pietruszka (pół pęczka), 
2 ząbki czosnku, 2 listki laurowe, 3 cebule, sól i papryka - do smaku.
Wykonanie: Bakłażany pokroić w grube, podłużne kawałki, po-
solić i odstawić na 1-2 godziny. Następnie delikatnie odsączyć ka-
wałki z soku, który wydzieli się pod wpływem soli. 

W głębokim rondlu z grubym dnem podsmażamy drobno pokro-
joną cebulę na oleju i dodajemy odsączone bakłażany, po czym je 
podsmażamy. Następnie wrzucamy listki laurowe i słodką paprykę 
pokrojoną w podłużne, cienkie paski. Kiedy bakłażany są mięk-
kie, dodajemy pokrojone w kostkę pomidory bez skórek i dusimy 
wszystko razem przez 10 minut. Na końcu wsypujemy drobno 
pokrojone świeże zioła, czosnek, sól i natychmiast zdejmujemy 
z ognia. 

tekst: Joanna Staniszewska - Oddział Ostrołęka
zdjęcia: Ewa Strzeszewska (Chinkami), 

Paulina Ostrowska (Chaczapuri)

Źródła: portal Oblicza Gruzji oraz materiały własne
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tradyc j e ,  zwycza j e ,  c i e kawostk i  . . .

Tłusty czwartek, czyli pierwszy dzień ostatniego tygodnia 
karnawału, jest wstępem do hucznych zabaw i różnych 
wesołości. Zwany również mięsopustem, jako że z racji 

postu mięso przestawało gościć na stołach. „Król Mięsopust” 
wg. Glogera pozwalał na wszystko, co w innych dniach budzi-
łoby zgorszenie. Sam tłusty czwartek opisywany przez Glogera 
w książce „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”, jest dniem 
uprzywilejowanym u Polaków do biesiad zapustnych, na któ-
rych muszą być u możniejszych pączki i chrust, czyli faworki, 
chruścik, a u ludu reczuchy, pampuchy”. 

Według jednego z ludowych przesądów, kto w tłusty czwartek 
nie zje żadnego pączka, nie będzie mógł w przyszłości liczyć na 
łut szczęścia. Najbardziej znane powiedzenie (staropolskie): „Po-
wiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-
brych pączków nasmażyła”.Od świtu w Tłusty Czwartek chodzono 
gromadami po ulicach. Tańczono, śpiewano, płatano figle i oczy-
wiście wychylano kielich za kielichem. Obwożono też kurka, turo-
nia, kozę, niedźwiedzia, bociana, żurawia i konika - postacie znane 
z obchodów kolędniczych. Wszystkie te zwierzęta miały przynosić 
człowiekowi szczęście, powodzenie, dostatek i urodzaj, a żuraw 
i bocian zwiastowały szybkie nadejście wiosny.

Kiedyś to były pączki! 

W kulturach tradycyjnych tłuszcz był symbolem szczęścia i obfito-
ści. Przygotowania do ostatnich dni karnawału gospodyni zaczynała, 
więc od wypieku ciasta, które zawierało dużą ilość tłuszczu. Ówcze-
sny pączek nie był jednak dmuchanym pączkiem XXI wieku, robio-
no go z ciasta chlebowego i nadziewano nie konfiturą, a dużą skwarą 
tłuszczu. Wielkość pączków przypominała dwie nasze złożone pięści. 

Wiejskie pączki, jak wspomina Jędrzej Kitowicz w „Opisie oby-
czajów za panowania Augusta III” były twarde i dobrze wypełnio-
ne marmoladą, tak że „specjałem tym można było nabić niezłego 
guza i podsinić oko”. Niektóre pączki nadziewano migdałem lub 
orzechem, a ten, kto taki pączek trafił, miał mieć w życiu szczęście.

Pomyjka i babski comber

Z Tłustym Czwartkiem związany jest zwyczaj, z regionu wiel-
kopolskiego, tak zwana pomyjka. Wierzono, że gdy ktoś tego 
dnia ustrzeże się od mycia naczyń i gotowania gorących potraw, 
nie będzie mógł delektować się dobrym zdrowiem przez cały rok. 
Dlatego też w Tłusty Czwartek wszyscy garnęli się do usługiwania 
przy stole, aby zasłużyć sobie na to szczególne błogosławieństwo. 

Z kolei w Małopolsce dzień ten obchodzony był bardzo hucznie 
przez krakowskie przekupki. Jak głosi legenda, przekupki, służące 
i kramarki urządzały wtedy wielką zabawę, brały bowiem odwet za 
krzywdy i poniewierkę jakiej doznały od urzędującego ówcześnie 
burmistrza Combra, który podobno zmarł w Tłusty Czwartek. Tyle 
legenda, ale wiadomo z opisów, że już w 1600 roku przekupki kra-
kowskie w Tłusty Czwartek wyprawiały babski comber i nie było 
żadnej mowy o złym burmistrzu Combrze. Współcześnie, zwłasz-
cza na południu Polski, babskim combrem nazywa się spotkanie 
organizowane wyłącznie w kobiecym gronie.

Dzisiaj Tłusty Czwartek kojarzy się obowiązkiem zjedzenia 
przynajmniej jednego pączka, aby tradycji stało się zadość.

Przepis na najlepsze, bo tradycyjne 

Smażenie pączków to nic innego jak „matura z cukiernictwa”. 
Pączek ma być maksymalnie pulchny i lekki, a po ściśnięciu w ręku 
powinien wrócić do swojej objętości. Oczywiście ważne jest, aby 
wokół miał jasną obrączkę, która świadczy o świeżości tłuszczu 
użytego do smażenia oraz lekkości samego pączka. Ciężkie pączki 
(w wyniku krótkiego wyrabiania ciasta i słabego napowietrzenia) 
zatapiają się w tłuszczu podczas smażenia i uzyskanie efektu ob-
rączki jest niemożliwe. 

Pomimo licznych udoskonaleń kulinarnych i wymysłów cukier-
ników najlepiej smakują nam pączki tradycyjne, „babcine”, przy-
pominające smak dzieciństwa. Smażone tradycyjnie na smalcu,  
z konfiturą w środku. Oto mój sprawdzony przepis na pączki:

Składniki: 1 kg mąki, 10 dag drożdży, 10-15 dag cukru pudru, 
0,5 litra mleka, 7 żółtek, 1 jajko, szczypta soli, 5-6 łyżek oleju lub 
10 dag masła, 1/3 laski wanilii, 1 kieliszek spirytusu, sok i skórka 
z cytryny, 40 dag marmolady twardej lub odsączonych konfitur.

Wykonanie: Mąkę przesiać na stolnicę wraz z cukrem pudrem 
i utłuczoną wanilią. Zrobić rozczyn z drożdży roztartych z 1 łyżką 
cukru i 20 dag mąki z mlekiem (gęstość rozczynu powinna odpo-
wiadać gęstości dobrej śmietany). Zostawić w ciepłym miejscu do 
wyrośnięcia. Utrzeć całe jajo i żółtka z pozostałym cukrem, dodać 
przesianą mąkę, wyrośnięty rozczyn, sok z cytrynu i otartą skór-
kę oraz resztę mleka, szczyptę soli i alkohol. Wyrabiać ciasto do 
momentu aż będzie gładkie, lśniące i odstające od ręki, a na jego 
powierzchni ukażą się pęcherzyki powietrza. Następnie wlewamy 
po trochu tłuszcz i jeszcze chwilę wyrabiamy, aby ciasto wchłonęło 
tłuszcz (powinno być niezbyt gęste). Należy je pozostawić do wy-
rośnięcia na około 10-15 minut. Potem formujemy pączki, zawi-
jając do środka pokrojoną w małą kostką marmoladę lub łyżeczkę 
konfitur. Układamy zawinięciem na spodniej stronie i pozwalamy 
pączkom wyrosnąć. Czas rośnięcia zależy od temperatury i dobre-
go wyrobienia ciasta - im lżejsze, tym rośnie szybciej i chłonie 
mniej tłuszczu podczas smażenia. Istnieją różne techniki smaże-
nia. Ja zawsze smażę tradycyjnie - na smalcu, w szerokim garnku, 
żeby nie tracić czasu. Po usmażeniu w przepołowionym gorącym 
pączku powinien być wyczuwalny aromat parującego spirytusu. 
Dekorujemy lukrem ze skórką pomarańczową lub cukrem pudrem 
z wanilią.

Marta Jusińska-Sołowiej
MODR Warszawa

Źródła:
1. http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=b8d37c03b7353cecdac6480eaf1c9655
2. http://tarnowskikurierkulturalny.blox.pl/2010/02/Tlusty-Czwartek-8211-zwyczaje-
i-obyczaje.htmlTadeusz Mędzelowski: Tłusty Czwartek - zwyczaje i obyczaje
3. http://historia.org.pl/2011/03/03/552/ Piotr Brodziński: Słów kilka o zapustnych 
zwyczajach.
4.http://www.pomorskie.eu/pl/pomorze_znane_i_nieznane/tradycje_i_zwyczaje/
ostatki_zapustyLudmiła Jezierska na podstawie: Polskie obrzędy i zwyczaje, Bar-
bara Ogrodowska (Warszawa 2004).

Tłusty Czwartek
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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.

Rolada z boczku z majerankiem i jałowcem

Składniki: Płat surowego boczku (1-1,5 kg), sól peklowa - 2 pła-
skie łyżki, sól (2 dag na 1 kg boczku), 4 ząbki czosnku przeciśnięte 
przez praskę, słodka papryka w proszku, majeranek, kilka ziaren 
jałowca i pieprzu, 2 listki laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, 
1 cebula, kilka grzybów suszonych, łyżka smalcu lub oleju.

Przygotowanie: Boczek natrzeć solą peklową, czosnkiem, maje-
rankiem, papryką i posolić, zwinąć ciasno i związać sznurkiem. 
Włożyć do podłużnego rondla i wstawić na ok. 24 godziny do 
lodówki. Rozpuścić smalec w rondlu z boczkiem i obsmażyć go, 
dodać pokrojoną cebulę, grzyby i przyprawy. Podlać ½ szklanki 
wody, dusić ok. 2 godzin do miękkości co jakiś czas obracając. 
Gotową roladę ostudzić i schłodzić w lodówce, przed podaniem 
zdjąć sznurek. Roladę kroić w plasterki jak wędlinę.

Rogaliki krucho – drożdżowe

Składniki na ciasto: 1 kg mąki, 0,5 kg masła, 10 dag drożdży, 
4 jajka, ½ szklanki mleka, 5 łyżek kwaśnej śmietany, 10 dag cukru 
kryształu, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, 1 cukier 
waniliowy, 2 żółtka, marmolada lub masa makowa do nadziewania.

Wykonanie ciasta: Przygotować rozczyn – drożdże wymieszać 
z 3 łyżkami mleka, 2 łyżkami mąki i łyżką cukru. Odstawić do 
wyrośnięcia.

Do mąki wlać resztę mleka, roztopione i schłodzone do tempera-
tury pokojowej masło, wbić jajka, dodać cukier, wanilię, sól, pro-
szek do pieczenia oraz wyrośnięty rozczyn, zagnieść ciasto i odsta-
wić do wyrośnięcia. Dobrze wyrośnięte ciasto powinno dwukrotnie 
zwiększyć swoją objętość.

Ciasto rozwałkować na posypanej mąką stolnicy na duże koło, 
podzielić na trójkąty. Każdy trójkąt posmarować marmoladą lub 
masą makową i zwinąć rogaliki, po wierzchu posmarować roztrze-
panym żółtkiem. Rogaliki układać na dużej blasze posmarowanej 
tłuszczem i pozostawić na 15 min do wyrośnięcia.

Piec w temperaturze 180 OC na jasnozłoty kolor. Po ostudzeniu 
posypać cukrem pudrem.

Pyszne ciasto z makiem i owocami

Ciasto śmietanowe: 2 szklanki mąki pszennej, 20 dag margaryny, 
¾ szklanki cukru, 7 żółtek, 1 kg jabłek, 2 łyżki śmietany 18%, 2 ły-
żeczki proszku do pieczenia, aromat śmietankowy, cynamon.
Ciasto makowe: 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki pszennej, 
1 szklanka maku, ½ kostki margaryny, 7 białek, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia.

Wykonanie ciasta śmietanowego: Margarynę utrzeć mikserem do 
białości, następnie dodawać stopniowo cukier i po 1 żółtku. Gdy 

składniki połączą się i powstanie gładka masa o jednolitej kon-
systencji, dodać do niej przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia oraz śmietanę i aromat. Wszystko razem dokładnie 
utrzeć. Połowę ciasta wyłożyć na dużą blachę wyścieloną papierem 
do pieczenia. Na cieście ułożyć ćwiartki obranych jabłek i posypać 
cynamonem. Na jabłka wyłożyć pozostałe ciasto i równomiernie je 
rozprowadzić.
Wykonanie ciasta makowego: Do roztopionej i schłodzonej mar-
garyny wsypać cukier, mąkę, suchy mak i proszek do pieczenia. 
Wszystko razem dokładnie utrzeć. Następnie dodać ubite na 
sztywno białka i delikatnie wymieszać. Tak przygotowane ciasto 
wylać na ciasto śmietanowe. Całość pieczemy w temperaturze  
180 oC, ok. 50 min. Ciasto jest upieczone, gdy zaczyna „odcho-
dzić” od brzegów formy. Wierzch można udekorować kolorowym 
lukrem lub polewą.

Pieczeń drobiowa

Składniki: 1 kg mięsa drobiowego bez skóry, 2 jajka, 4 szklanki 
śmietany 30%, 10 dag szynki hetmańskiej lub konserwowej, 1 pusz-
ka zielonego groszku, 2 łyżki oleju, sól, pieprz.

Przygotowanie: Mięso zemleć w maszynce do mięsa na drobnych 
oczkach lub zmiksować w malakserze z jajkami i śmietaną. Dopra-
wić solą i pieprzem.

Szynkę pokroić w paski, groszek odsączyć z zalewy i połączyć 
z mięsem.

Naczynie do zapiekania posmarować olejem.
Mięso podzielić na 2 porcje i uformować 2 pieczenie, przełożyć 

do naczynia do zapiekania. Piec w temperaturze 200OC przez ok. 
45-50 minut.

Podawać z sosem pieczeniowym.
 

Pasztet z selera i cebuli

Składniki: 2 średnie selery, 2 cebule, 4 jajka, 1 szklanka bułki tar-
tej, 250 g margaryny, vegeta, sól, pieprz.

Sposób przygotowania: Selery zetrzeć na tarce o małych oczkach, 
cebule obrać i bardzo drobno posiekać w kosteczkę, dodać 250 g 
margaryny pociętej na kawałki i 3 łyżki wody. Wszystkie składniki 
dusić chwilę na patelni, gdy selery zmiękną, odstawić do przesty-
gnięcia. Do wystudzonej masy dodać tartą bułkę, wszystko połą-
czyć z 4 żółtkami.

Białka ubić na sztywną pianę, dodać do masy i bardzo starannie 
wymieszać. Doprawić do smaku vegetą, pieprzem i solą.

Piec około 45 minut w temperaturze 160 OC. Gotowy pasztet 
można udekorować wg uznania.

Honorata Chróścik
Zimnowoda, gm. Kałuszyn

przepisy naszych czytelników



Wieś Mazowiecka, luty 201434

rek lama

Tani i prosty sposób na wzrosty!
Duett® Star

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.

 Zwalczysz mączniaka, septoriozę i rdzę już na STARCIE 

 Możesz STARTOWAĆ z ochroną nawet w niskich 
temperaturach 

 Zapewnisz Twoim wszystkim zbożom niezakłócony START

Dobry na START

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Duett Star A4 BASF JW 2014.indd   1 03.01.2014   13:18
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Cztery wymiary skutecznego zwalczania 
chwastów w zbożach

Biathlon® 4D

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.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni 
rozwiniętego liścia fl agowego

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur 

3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych  

NOWOŚĆ!

Biathlon 4D A4 BASF JW 2013.indd   1 15.11.2013   11:04
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zwiększony zasięg równomiernego rozsiewu

40 m

www.nawozy.eu

Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem i ścieraniem 
w trakcie transportu czy magazynowania, oraz umożliwia równomierne rozsiewanie na znaczne odległości.

Większy promień rozsiewu nawozów to mniej przejazdów, co oznacza oszczędność czasu i mniejsze zużycie paliwa.

www.grupaazoty.com
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www.intermag.pl Nowa linia produktów prozdrowotnych

KOKCIDIN® jest odpowiedzią na problem narastającej oporności pierwotniaków na kokcydiostatyki oraz 
oczekiwania konsumentów w odniesieniu do jakości mięsa drobiowego i jaj.
KOKCIDIN® jest unikalną, odpowiednio dobraną kompozycją naturalnych ekstraktów roślinnych o dzia-
łaniu kokcydiostatycznym, bakteriostatycznym oraz immunostymulującym. Jego stosowanie nie wyma-
ga okresu karencji, a kokcydia nie nabywają oporności na substancje czynne obecne w zastosowanych 
roślinnych wyciągach.

 Działa profilaktycznie przeciw kokcydiozie

 Poprawia wskaźnik efektywności odchowu

  Zwiększa odporność na infekcje bakteryjne, 

grzybowe, wirusowe 

 Nie wymaga okresu karencji

KOKCIDIN®

Kokcydia pod nadzorem

Kokcidin na kokcydiozę

INT-reklama-Kokcidin-190x270.indd   1 13.12.2013   13:35
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Krzyżówka Nr 1
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą hasło.

Litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie. Hasło prosimy nadsyłać na 
kartkach pocztowych do 24 lutego 2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 1".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
- wydawca miesięcznika.

Rebus 1

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
24 lutego 2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 1".
Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Rozwiązanie Rebusu 11 - ŚWIęTA BARBARA PO LODZIE, 
BOŻE NARODZENIE PO WODZIE.

Nagrody książkowe wylosował: Wojciech Jarzembiński, gm. Jastrząb.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 11 - DZIADEK MRÓZ.
Nagrody książkowe wylosował: Hubert Gutowski, gm. Serock.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

PYTANIA:
1. Otrzymała laurkę 21 stycznia?
2. Śniadaniowa pora?

3. Ilość picia nabrana do ust?
4. Witamy go w Sylwestra?
5. Działo strzelające kulami?
6. Zwierzątko które ma mnóstwo nóg?
7. Słodki i gładki kładziony na pączki?
8. Pomieszczenie sklepowe z zapasami towarów?
9. Szkolny autobus?
10. Święto z tortem ozdobionym świeczkami ?
11. Obchodził swój dzień 22 stycznia?
12. Duży balkon?

RTY  S=N   WER=K   G=P +WA 
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rozwój  obszarów w ie jsk i ch

Badanie efektywności inwestycji gmin województwa ma-
zowieckiego przeprowadzono w jednej z warszawskich 
niepublicznych uczelni ekonomicznych, w ramach pro-

wadzonych przez nią programów badawczych. 
Szukano odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak pod wpływem inwestycji zmienia się poziom zadowolenia 
mieszkańców?
• Jak inwestycje gmin wpływają na stan lokalnej gospodarki? 
• Czy w ich następstwie zmienia się sytuacja ekonomiczna miesz-
kańców?
• Jak inwestycje gmin wpływają na ich sytuację finansową? 

Podstawą analizy była ocena zjawisk obserwowanych w latach 
2004-2010. Na podstawie zmian wielkości zbieranych podatków 
dochodowych oszacowano wzrost zysków przedsiębiorstw i do-
chodów ludności. Informacji o poziomie satysfakcji mieszkańców 
poszczególnych jednostek dostarczyło saldo migracji. O wpływie 
inwestycji na sytuację finansową jednostek wnioskowano na pod-
stawie ich wyników finansowych w badanym okresie.

Metodami statystycznymi wykazano, że jedna złotówka wyda-
na na inwestycje zwiększa zyski przedsiębiorstw statystycznie 
o 50 gr, a dochody mieszkańców średnio o około 1 zł. Staty-

stycznie udowodniono również pozytywny wpływ nakładów 
inwestycyjnych na poziom satysfakcji obywateli. Niekorzystny 

był natomiast wpływ nakładów inwestycyjnych na wynik fi-
nansowy gmin. Każda wydana złotówka powodowała wzrost 
dochodów własnych gmin statystycznie o 15 groszy przy wzro-
ście kosztów działalności bieżącej o 27 gr. 

W celu oszacowania łącznej (zagregowanej) efektywności na-
kładów inwestycyjnych skonstruowano specjalny wskaźnik. Jego 
wielkość zawierała się teoretycznie w granicach od 0 do 1. W prak-
tyce zamknęła pomiędzy 0,19 a 0,71. Oznacza to, że żadna z gmin 
nie była najgorsza pod każdym względem. Żadna też nie domi-
nowała nad wszystkimi. 

Metody statystyczne pozwoliły podzielić wszystkie gminy wo-
jewództwa na cztery grupy o podobnej wielkości wskaźnika efek-
tywności. Liczebność każdej z grup oraz średnią wartość wskaźni-
ka efektywności inwestycji przedstawiono w tabeli, a ich rozkład 
przestrzenny na rysunku.

Wyniki analiz zwracają uwagę na rolę, jaką spełnia sektor pu-
bliczny. Jest nią podejmowanie działań nierentownych w celu stwo-
rzenia warunków sprzyjających gospodarce prywatnej. Próba ko-
mercjalizacji sektora publicznego przynieść musi zatem szkody gospo-
darce. Nie zwalnia to jednak władz publicznych z obowiązku badania 
efektywności własnych działań. Wręcz przeciwnie: powinny one anali-
zować te problemy aby uniknąć sytuacji, w której przekażą następnym 
pokoleniom wyeksploatowane inwestycje i uciążliwe zadłużenie. 

dr Roman Lusawa – Oddział Poświętne

próba oceny efektywnoŚci inwestycji gMin

Przestrzenny rozkład zintegrowanego wskaźnika efektywności inwestycji

Grupa Liczba
gmin % Średnia wartość

wskaźnika

1 129 41,1 0,30

2 117 37,3 0,37

3 38 12,1 0,42

4 30 9,6 0,52

Grupy gmin cechujące się statystycznym podobieństwem wartości wskaźnika 
łącznej efektywności inwestycji
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III KONFERENCJA SADOWNICZA 
 

Ziemi Chynowskiej   5 Marzec 2014 
Dom Kultury – Sala Konferencyjna w Chynowie 

 

PROGRAM : 

10:00 – 10:15  Otwarcie spotkania, powitanie gości: 
Tadeusz Zakrzewski - Wójt Gminy Chynów 
Przedstawiciel Dyrekcji MODR Warszawa 

 

10:15 – 10:30  Wystąpienie zaproszonych gości 
 

10:30 – 11:15  „Aktualne zalecenia i prognozy zwalczania parcha 
                           i mączniak jabłoni i chorób przechowalniczych”. 

doc. dr Anna Bielenin - Instytut Praktycznego Sadownictwa 
 

11:15 – 11:45  „Nowe technologie w uprawie truskawek deserowych”  
Albert Zwierzyński 

 

11:45 – 12:00  „Uprawa truskawek w zagonach”  
Marek Jarmy Haygrow 

 

12:00 – 12:15  Przerwa 
 

12:15 – 12:30  „Dopłaty Unijne PROW 2014 – 2020”. 
mgr inż. Marek Rosłoniec 

 

12:30 – 13:00  „Poprawienie skuteczności wykonywania zabiegów środkami 
ochrony roślin”. Piotr Zajkowski 

 

13:00 – 13:30  „Biostymulatory i nawożenie jabłoni” 
                           Albert Zwierzyński 
 

13:30 - 13:45  Wystąpienie firm sponsorujących 
 

13:45 - 14:00  Podsumowanie 
                         i zakończenie konferencji.  
 
 
 

Moderator - mgr inż. Edmund Sarnecki 
               MODR O/Radom, TZD Grójec 

            PARTNERZY: 



ogłoszen i e

W polskim rolnictwie w ostatnich latach zaszły bardzo dy-
namiczne zmiany. W wielu gospodarstwach rolnych po-
jawiły się najnowsze technologie i maszyny. Inwestycje 

na terenach wiejskich nabrały tempa, zwłaszcza dzięki możliwości 
uzyskania refundacji części kosztów w ramach wsparcia fundusza-
mi unijnymi. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia, żeby technolo-
gicznie nie pozostawać za najlepszymi gospodarstwami w branży 
i przygotować się do konkurowania z rolnikami UE.

Nowa Wspólna Polityka Rolna musi sprostać licznym wyzwa-
niom związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspekta-
mi środowiskowymi i klimatycznymi. Pogodzenie wszystkich tych 
założeń nie jest łatwe.

Jakie wnioski wynikają dla rolników z prognozowanych zmian 
na rynkach głównych produktów rolniczych? Jak będzie wyglądała 
perspektywa budżetowa na lata 2014-2020? Jak najlepiej wykorzy-
stać szansę, którą daje nadchodzący Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich? Nowa WPR to nowe możliwości, ale i ograniczenia - 
jakie? W czasie dwudniowego spotkania przedsiębiorczy rolnicy, 
przedstawiciele nauki i doradcy spróbują odpowiedzieć na te py-
tania.

Tym razem konferencja odbędzie się w Oddziale Kujawsko-Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w dniach 
5-6 marca 2014 roku. Tematem przewodnim spotkania jest Wspar-
cie rozwoju rolnictwa w ramach nowej WPR.

Spotkanie od lat stanowi doskonałą platformę wymiany do-
świadczeń oraz dobrych rozwiązań pomiędzy praktykami - rolni-
kami z Polski i Niemiec.

Uzupełnieniem obrad plenarnych pierwszego dnia konferencji 
będą panele dyskusyjne prowadzone w trzech wyspecjalizowanych 
grupach roboczych. Pierwsza zgromadzi rolników zajmujących 
się produkcją roślinną, jako dominującym kierunkiem działalności. 
Spróbują oni odpowiedzieć na pytanie: Rolnictwo zrównoważone 
czy uproszczone technologie i organizacja produkcji? Poruszona 
zostanie także kwestia budzącego sporo emocji „zazielenienia”. 
Czy rolnicy są do niego przygotowani? Jak się przygotować, by 
nie obniżyć dochodów w gospodarstwach?

W drugiej grupie zbiorą się rolnicy producenci mleka. Tematem 
ich rozważań będzie zaprzestanie kwotowania produkcji mleka. 
Kwoty mleczne obowiązywać będą jeszcze przez 16 miesięcy, póź-
niej o cenach sprzedaży decydował będzie rynek: podaż i popyt. 
Jakie może przynieść to skutki dla gospodarstw mlecznych i pro-
dukcji mleka? Jak gospodarstwa te mają się do tego przygotować?

W trzeciej grupie uczestniczyć będą producenci trzody. Tezą do 
dyskusji będzie: Program rozwoju produkcji trzody. Szansę dla 
odbudowy polskiego pogłowia trzody chlewnej może stanowić 
produkcja prosiąt. Jak skala produkcji prosiąt i inwestycje w tym 
zakresie mogą wpłynąć na odbudowę pogłowia loch i co za tym 
idzie, wzrost produkcji prosiąt w Polsce?

W każdej z grup dyskusję moderować będą eksperci specjalizu-
jący się w danym kierunku produkcji, a dyskusja zostanie poprze-
dzona prezentacją 3-4 gospodarstw z Polski oraz Niemiec. Daje 
to doskonałą możliwość porównania rozwiązań stosowanych u na-
szych zachodnich sąsiadów.

Drugiego dnia konferencji tradycyjnie odbędą się obrady plenar-
ne, które poprowadzi red. naczelny Top Agrar Polska Karol Bu-
joczek. W ich ramach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące, 
m.in.: ograniczenia ujemnych skutków wahań na rynkach głów-
nych produktów, zwiększenia innowacyjności gospodarstw oraz 
wykorzystania możliwości nowego PROW. Kolejnym, istotnym 
punktem do dyskusji ma być próba odpowiedzi na pytanie: jak 
skrócić łańcuch dostaw żywności - tak, aby produkty z gospodar-
stwa były bliżej konsumentów, a pieniądze konsumentów w więk-
szej części trafiały do rolników? 

Organizatorzy konferencji: Centrum Doradztwa Rolniczego, 
DLG, wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, 
i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego serdecznie za-
praszają do udziału w konferencji.

Szczegółowych informacji dotyczących X DPR udzielają:

Anna Pabich, Oddział CDR w Poznaniu, tel. 61 823 20 81 wew. 137 
Ludwik Apolinarski, DLG AgroFood Sp. z o.o., tel. 61 639 01 17/18

Ewa Strzeszewska, MODR Oddział Poświętne w Płońsku, 
tel. 23 663 07 10

Aktualności dotyczące konferencji można także znaleźć na stro-
nach internetowych www.cdr.gov.pl oraz www.dlg.org/pl

X dni  przedsiębiorcy rolnego

 


