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Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

W dniach 23-24 sierpnia br. odbyły się doroczne Dni Ku-
kurydzy w Andrzejewie. Organizatorami imprezy byli 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 

w Ostrołęce i Wójt Gminy w Andrzejewie. Dni Kukurydzy łączą 
trzy cele - przekazują rolnikom najnowsze osiągnięcia tech-
nologii i praktyki rolniczej, wzmacniają wzajemną integrację 
społeczności wiejskiej oraz promują inicjatywy lokalne. 

Po raz pierwszy program podzielono na dwa dni, zmieniono także 
miejsce imprezy. Jej rolniczą część zorganizowano w sobotę, 23 sierp-
nia, na poletku doświadczalnym obok cmentarza w Andrzejewie. Nato-
miast scenę i stoiska wystawowe ustawiono na dużym placu naprzeciw 
kościoła i były one dostępne dla publiczności jeszcze w niedzielę.

Naukowo o uprawie 

W merytoryczną część imprezy wprowadził zgromadzonych Bo-
gusław Świderski - kierownik Terenowego Zespołu Doradczego 
w Ostrowi Mazowieckiej. Tego dnia rolnicy mogli wysłuchać także wy-
kładu profesora Józefa Adamczyka z HR Smolice, który mówił o ak-
tualnych trendach w hodowli mieszańców kukurydzy. Z kolei o prawi-
dłowej agrotechnice uprawy kukurydzy, z uwzględnieniem zwalcza-
nia chorób, szkodników i chwastów, opowiedział Paweł Sobolewski 
z firmy SYNGENTA. Po nim wykład na temat błędów w żywieniu bydła 
mlecznego wygłosił Robert Cwalina z firmy CARGIL. 

Następnie odbył się pokaz 42 odmian kukurydzy, podczas którego 
przedstawiciele siedmiu firm kukurydzianych (HR SMOLICE; KWS; 
HR KOBIERZYCE; OSEVA; FARMSAAT; SAATBAU; CUUSSADE SEMEN-
CES) prezentowali nowe, coraz wydajniejsze odmiany, dzieląc się 
z rolnikami doświadczeniami i udzielając im fachowych wskazówek 
dotyczących ich uprawy. 

Oficjalna inauguracja… 

…Dni Kukurydzy odbyła się w niedzielę 24 sierpnia, bezpośrednio 
po południowej mszy świętej, na nowo powstałym skwerze. Wójt 
gminy Andrzejewo Michał Rutkowski powitał gości i poprosił księ-
dza proboszcza Jerzego Kruszewskiego o poświęcenie skweru. 

Wstęgę przecięli wspólnie starosta ostrowski Zbigniew Kamiński, 
ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski, budowniczy skweru Miro-
sław Przesmycki, wójt gminy Andrzejewo Michał Rutkowski 
i przewodniczący Rady Gminy Andrzejewo Ryszard Skłodowski.

Na placu wystawowym swoje oferty zaprezentowały firmy sprze-
dające maszyny i urządzenia rolnicze oraz środki do produkcji rol-
nej. Można też było odwiedzać stoiska z rękodzielnictwem, roślina-
mi i krzewami ozdobnymi.

Pracownicy MODR przygotowali własne stoisko z materiałami in-
formacyjnymi i udzielali zainteresowanym fachowych porad. Infor-
macjami służyli im również przedstawiciele instytucji pracujących 
na rzecz rolnictwa i jego otoczenia.

Zabawa na koniec

Na początek, na scenie występowali miejscowi artyści - najpierw naj-
młodsi, z przedszkoli i szkół gminnych, a potem nieco starsi - Klub No-
woczesnej Gospodyni - Zaręby Warchoły i Klub Seniora z Andrzejewa. 
W specjalnym, jubileuszowym koncercie, zaprezentował się też publicz-
ności dziewczęcy zespół wokalny Iskra z gimnazjum w Andrzejewie.

Impreza była okazją do wręczenia nagród najlepszym uczniom 
w minionym roku szkolnym, najlepszym hodowcom bydła w gmi-
nie oraz właścicielom najładniejszej zagrody. Nagrody otrzymali 
również wędkarze, którzy poprzedniego dnia intensywnie łowili ryby 
chcąc zdobyć Puchar Wójta.

Późnym popołudniem sceną zawładnęli artyści spoza gminy: Rober-
to Zucaro & Larysa Tsoy (uczestniczka X-Factor), Dr Maniana Schow; ze-
spół Boss: DJ Jasiek. Gwiazdą wieczoru był zespół Jorrgus.  n

XIV  Dn i  Kuku rydzy  w  And rze j ew ie

Otwarcie skweru. Wstęgę przecina starosta ostrowski 
- Zbigniew Kamiński

Prof. Józef Adamczyk z HR Smolice podczas wykładu

Rolnicy z zainteresowaniem słuchali przedstawicieli 
firm kukurydzianych
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tekst: Anna Kołodziejek,
zdjęcia: Agnieszka Rembiszewska
MODR Warszawa

Już po raz siódmy odbył się Ogólno-
polski Konkurs na Najlepsze Go-
spodarstwo Ekologiczne ogłoszo-

ny przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Na etapie wojewódzkim organiza-
torem Konkursu był Mazowiecki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Warszawie. Konkurs został dofinan-
sowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego ze środków 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs miał charakter otwarty, był skierowa-
ny do gospodarstw z certyfikatem ekologicznym 
i przebiegał w dwóch kategoriach: „ekologia-
środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo 
towarowe”. Głównym jego celem była promocja 
idei rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Do udziału w wojewódzkim etapie Kon-
kursu zgłoszonych zostało 9 gospodarstw 
z województwa mazowieckiego. Komisja 
Konkursowa, w skład której weszli przed-
stawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Mazowieckiej 
Izby Rolniczej oraz Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warsza-
wie, wyłoniła 6 laureatów wojewódzkiego 
etapu: 

• kategoria „ekologiczne gospodarstwo 
towarowe”

- I miejsce - Mieczysław Mąka z miejsco-
wości Grale z powiatu ostrołęckiego.

Głównym kierunkiem działalności 
w gospodarstwie jest hodowla kóz oraz 
produkcja mleka i przetworów według 
starych receptur zgodnie z wymogami do-
tyczącymi prowadzenia działalności MOL. 
Gospodarstwo wyposażone jest w nowo-
czesną dojarnię. Posiada również własną 
przetwórnię mleka koziego i dojrzewalnię 
serów dostosowaną do wielkości produk-
cji. Sprzedaż produktów odbywa się bez-
pośrednio z gospodarstwa oraz na rynku 
warszawskim. Rolnik aktywnie współpra-
cuje z organizacjami rolniczymi dodatko-
wo prowadzi działalność agroturystyczną 
i zagrodę edukacyjną.

- II miejsce - Renata Telbusiewicz z miej-
scowości Kępa Wólczyńska z powiatu kozie-
nickiego.

Gospodarstwo ukierunkowane jest na 
produkcję warzywniczą. Produkty towarowe 
w gospodarstwie to głównie: brokuł włoski, 
koper włoski, dynia olbrzymi oraz pasternak 
zwyczajny. Większość produkcji trafia do 
zagranicznego kontrahenta na podstawie 
podpisanej stałej umowy kontraktacyjnej. 

Podsumowanie Konkursu  
na Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne w 2014 roku
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W gospodarstwie wdrażane są innowacje 
technologiczne przyczyniające się do po-
prawy jakości i wielkości plonów.

- III miejsce - Peter Stratenwerth z miej-
scowości Grzybów z powiatu płockiego.

Gospodarstwo prowadzi produkcję ro-
ślinną, zwierzęcą oraz przetwórstwo – po-
siada własną piekarnię i wytwórnię serów. 
Produkuje mleko kozie i krowie wykorzy-
stywane we własnej przetwórni do wyrobu 
serów twardych. Nowoczesne wyposaże-
nie przetwórni dofinansowano ze środków 
Unii Europejskiej. Gospodarstwo posiada 
również piekarnię, w której wypiekane są 
ekologiczne chleby znane ze swoich walo-
rów smakowych i prozdrowotnych. Rolnicy 
prowadzą liczne działania związane z edu-
kacją ekologiczną, angażują się w proeko-
logiczne projekty i współpracują ze stowa-
rzyszeniami. Gospodarstwo pierwszy cer-
tyfikat rolnictwa ekologicznego otrzymało 
w 1992 roku i jest uważane za pioniera 
w tej branży.

• kategoria „ekologia – środowisko”

- I miejsce - Sławomir Szerszeń z miej-
scowości Turza Mała z powiatu mławskie-
go.

Gospodarstwo specjalizuje się w eko-
logicznej produkcji jaj kurzych oraz upra-
wie zbóż. Produkty z gospodarstwa cieszą 
się dobrą opinią i trafiają miedzy innymi 
na rynek warszawski. Zastosowane inno-
wacje technologiczne w gospodarstwie 
przyczyniają się do ochrony środowiska. 
Rolnik chętnie dzieli się wiedzą praktyczną  
i udostępnia swoje gospodarstwo grupom 
zorganizowanym
- II miejsce - Państwo Elżbieta i Romu-
ald Rytel z miejscowości Stasin z powiatu 
łosickiego.

Gospodarstwo nastawione jest na bio-
różnorodność w produkcji warzyw i ziół 
w gruncie oraz pod osłonami. Oferuje bo-
gaty asortyment warzyw wysokiej jakości 
w standardzie ekologicznym. Gospodarze 
uczestniczą w działaniach propagujących 
rolnictwo ekologiczne, np. „Otwarte wrota”, 
współpracują ze stowarzyszeniem rolników 
ekologicznych „Ekoland”, organizują kier-
masze, lekcje pokazowe dla dzieci i mło-
dzieży. Warzywa z gospodarstwa cieszą się 
dużym uznaniem na rynku lokalnym i war-
szawskim. 

- III miejsce - Jerzy Brzozowy z miejsco-
wości Kolczyn z powiatu sierpeckiego.

Gospodarstwo zajmuje się hodowlą koni 
huculskich i realizuje program ochrony za-
grożonych zasobów genetycznych zwierząt 
w ramach Programu rolnośrodowiskowego. 
Dodatkowo gospodarze prowadzą działal-
ność agroturystyczną, w ramach której or-
ganizowane są zielone szkoły oraz kolonie 
dla dzieci z możliwością nauki jazdy konnej. 
W gospodarstwie przestrzegane są wymogi 
wzajemnej zgodności ze szczególnym naci-
skiem na dobrostan zwierząt. 

Finał wojewódzkiego etapu VII Ogól-
nopolskiego Konkursu na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne odbył się 
podczas VIII Mazowieckiego Kongresu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ho-
telu Kuźnia Napoleońska w Paprotni, 
w dniu 3 września 2014 roku, gdzie 
uroczyście ogłoszono i uhonorowano 
laureatów. 

Nagrody laureatom wręczyli: Janina Ewa 
Orzełowska – członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Mieczysław Paradow-
ski – zastępca dyrektora Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radosław Rybicki 

dokończenie ze str. 3

– dyrektor Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego, 

Andrzej Kamasa – Dyrektor Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Warszawie oraz Anna Bogdan – przedsta-
wiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku 
Rolnego w Warszawie.

Zdobywcy pierwszego miejsca w każ-
dej z kategorii zostali zgłoszeni do kra-
jowego etapu Konkursu. n
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Tekst i zdjęcia : Urszula Sykuła
Oddział Radom

Chlewiska leżą w południowej części województwa ma-
zowieckiego, w powiecie szydłowieckim. 10 sierpnia 
br. obchodzono tam - już po raz trzynasty - „Święto Że-

laza i Stali”. Organizatorami uroczystości były Gmina Chle-
wiska oraz Warszawskie Muzeum Techniki, natomiast reali-
zatorem Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego.

Święto cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Chlewiska i okolicznych miejscowości. Impreza odbyła 
się na terenie zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach, co stanowiło 
dodatkową atrakcję.

Ciekawa historia

Huta ta została wybudowana przez Francuskie Towarzystwo Me-
talurgiczne w latach 1882-1892. Już w 1882 roku rozpoczęto budo-

wę wielkiego pieca, wieży wyciągowej wodnej, trzech prażarek rudy 
oraz warsztatu mechanicznego. Wielki piec pracował na napędzie 
parowym, a inne urządzenia napędzane były z turbiny na rzece Sza-
basówce. W latach 1895-1912 huta należała do rodziny Platerów 
i w tym czasie dobudowano odlewnię. Kolejnymi właścicielami byli 
Władysław Pusłowski, następnie Polsko-Niemiecka Spółka Akcyjna 
Elibor w Warszawie, a w roku 1938 Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. 
W roku 1939 hutę przejęli Niemcy, którzy jednak w rok później za-
przestali produkcji. Po wojnie na terenach dawnej huty mieściły się 
zakłady Urządzeń Rozrywkowych „Rozmet”, a potem Zakład Wyro-
bów Metalowych. W roku 1960 zakład przejęło Muzeum Techniki 
w Warszawie.

Było co oglądać

Organizatorzy udostępnili zwiedzającym dawne wyposażenie 
huty, w tym: 
• wielki piec na węgiel drzewny, (który produkował w ciągu doby 13 
ton surówki) z urządzeniami zasypowymi typu Parry,
• wodną wieżę wyciągową,
• dwie dmuchawy leżące ( jedną polskiej produkcji z wytwórni An-
drzeja Zamoyskiego),
• dwa komplety nagrzewnic rekuperatorowych,
• odpylacze i trzy prażarki rudy.

W hucie od lat prezentowana jest stała wystawa „Wyposażenie 
mechanika huty” a od niedawna ekspozycja „Najbardziej Popular-
ne Samochody i Motocykle XX w”. Na czas obchodów Święta Żelaza 
i Stali muzeum udostępniło do bezpłatnego zwiedzania swoje zbio-
ry: stare zabytkowe samochody, motocykle oraz wszystkie wersje 
samochodu Syrena. Można też było obejrzeć stare i unikatowe ma-
szyny do szycia, urządzenia hutnicze i obrabiarki - wystawiane tylko 
w Chlewiskach.

Z zamiarem pokazania prywatnych zbiorów i wymienienia się 
spostrzeżeniami, na tegoroczne święto przybyło wielu miłośników 
starych aut.

Atrakcja goniła atrakcję

Dla zainteresowanych przygotowano pokaz wytopu żelaza w dy-
marce świętokrzyskiej. Można też było zobaczyć jak kiedyś lepio-
no garnki, robiono końskie podkowy i jak wyglądało bicie monet. 
Znawcy dobrej kuchni kosztowali znakomitych potraw przygoto-
wanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, a na zmęczonych upałem 
gości czekały ogródek piwny i grill. Do święta włączył się miejscowy 
hotel Spa Manor House mieszczący się w zabytkowym pałacu Odro-
wążów udostępniając zwiedzającym swe obiekty. 

Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla dzieci, dla których zorganizo-
wano wiele zabaw, konkursów, koncert zespołu Maskotki i przygo-
towano wesołe miasteczko oraz stoiska z drobiazgami.

Podczas święta wystąpiły kapele ludowe, wokalistka Anna Prus 
oraz zespoły Folk Dance Oxide i Disco Polo Marcus. Publiczność ba-
wił też kabaret "Czwarta Fala’’, a na zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu Amaretto. Krótko mówiąc każdy zna-
lazł coś dla siebie, było wesoło i świątecznie.  n

Świę to  Że laza  i  S ta l i  w  Ch l ewiska ch

Huta żelaza w Chlewiskach

Pokaz wytopu żelaza
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Teresa Głowacka
Oddział Radom
Zdjęcia udostępnione przez 
MGOK w Skaryszewie

Skaryszew, dawniej Skaryszów - to 
miasto położone w woj. mazowieckim, 
w powiecie radomskim, nad rzeką Ko-
bylanką, na wzniesieniach południowo 
- mazowieckich. Skaryszew to głównie 
ośrodek usługowo - mieszkaniowy, 
z drobnym przemysłem, jest siedzibą 
Gminy Miejsko-Wiejskiej. Przez miasto 
przebiega trasa drogi wojewódzkiej nr 
733.

Historycznie Skaryszew należy do Mało-
polski, leżał na ziemi sandomierskiej, na-
stępnie w województwie sandomierskim, 
w latach 1975-1998 miasto administracyjnie 
należało do woj. radomskiego.

Pierwszy wiarygodny przekaz historyczny 
o Skaryszewie pochodzi z 1198 roku - doty-
czy on przejścia osady na własność klasz-
toru Bożogrobców w Miechowie. Kolejny 
zapis pochodzi z drugiej połowie XII wieku 
i podaje, że miasto uzyskało od Kazimierza 
Sprawiedliwego wolność targową, dla targu 
w Skaryszewie. Wolność targowa była dla 
osady skaryszewskiej pierwszym prawem 
typu lokacyjnego, które należy uważać za 
świadectwo osadnictwa na prawie polskim. 
W 1228 roku miał tu miejsce zjazd księżnej 
Grzymisławy oraz książąt polskich: Konrada 
Mazowieckiego z synami Bolesławem i Ka-
zimierzem oraz dostojników świeckich i ko-
ścielnych. Prawa miejskie Skaryszew otrzy-
mał w 1264 roku. W bieżącym roku miasto 
obchodzi 750 lecie nadania praw miejskich.

Po upadku powstania styczniowego Skary-
szew utracił prawa miejskie, które ponownie 
odzyskał w 1922. Skaryszew przeżywał szybki 
rozwój demograficzny i gospodarczy. Rozwi-
jało się rzemiosło, natomiast upadło znacze-

P o z n a j  S k a r y s z e w
nie jarmarków i targów. Jako siedziba gminy 
i lokalny ośrodek rzemieślniczo - usługowy 
miasto otrzymało nowe obiekty administra-
cyjne, usługowe i mieszkalne. Przeprowa-
dzona w 1938 komasacja wprowadziła nowe 
ulice i nowe targowisko. Najbardziej znamien-
nym świadectwem przełomu XIX i XX wieku są 
parterowe domy murowane z przejazdowymi 
sieniami, które zachowane do dni dzisiejszych 
stanowią niepowtarzalny charakter małego 
miasteczka małopolskiego.

II wojna światowa przyniosła duże znisz-
czenia miasta. Ważnym wydarzeniem tego 
okresu było przesiedlenie części Żydów 
w marcu 1941 r. do Skaryszewa z Przytyka. 
18 stycznia 1942r.  powołano do życia liczącą 
siedem osób Żydowską Służbę Porządkową 
w Skaryszewie. Getto w Skaryszewie powsta-
ło w kwietniu 1942 r. Miały miejsce egzekucje 
Żydów w radomskim więzieniu za opuszcza-
nie terenu getta w Skaryszewie. Skaryszew-
skie getto zostało zlikwidowane w drugiej 
połowie sierpnia 1942 r., kiedy wszystkich 
mieszkańców wywieziono do getta w Szy-
dłowcu, a stamtąd 23 września do obozu 
w Treblince. Po wyzwoleniu w 1945 r. z oku-
pacji hitlerowskiej Skaryszew nadal jest mia-
stem rolniczo-rzemieślniczym z niewielkim 
zapleczem produkcyjnym. Miasto wzbogaci-
ło się w nowe obiekty mieszkalne i usługowe 
oraz administracyjne. 

Skaryszew słynie z targów 
zwanych „Wstepami”

„Wstępy”, czyli jarmark konny jest organi-
zowany w Skaryszewie bez przerw od 1432 
(według legendy przywilej targowy nadał 
sam Władysław Jagiełło w podzięce za do-
starczenie koni walczącym w Bitwie pod 
Grunwaldem. W 1633 r. król Władysław IV 

w dekrecie zezwolił by targi koni były w mie-
ście organizowane w pierwszy (wstępny 
- stąd nazwa) poniedziałek po Środzie Po-
pielcowej. Tradycja ta pozostała do dzisiej-
szego dnia. Jarmark ten jest do dziś dnia 
jednym z najstarszych, najsłynniejszych 
i najpopularniejszych tego typu targiem 
w Europie. W związku z „końskimi” tradycja-
mi miejscowości w marcu 2011 r. stanął na 
rynku drewniany koń - zabawka.

Zabytki Skaryszewa

Skaryszew posiada zabytki do których 
można zaliczyć: barokowy Kościół św. Ja-
kuba Większego Apostoła w Skaryszewie 
z przełomu XVII i XVIII wieku, cmentarz kato-
licki z kaplicą i nagrobkami z XIX wieku. 

W Skaryszewie Jarosław Iwaszkiewicz 
umieścił akcję głośnego opowiadania „Ko-
ściół w Skaryszewie” (1968 r.). Historia filmu 
opowiada o tym jak do miejscowego wika-

rego pewnego razu przychodzi partyzant 
„Ryś”. Ma on wykonać wyrok śmierci na 
rzekomym zdrajcy i konfidencie, stalmachu 
Alojzie, chce jednak wcześniej przystąpić 
do spowiedzi. Ksiądz Konrad wątpi jednak 

Rynek w Skaryszewie

Kościół św. Jakuba

"Wstępy"
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spacerk i em  po  mazowszu

w słuszność wyroku, dopatrując się pomyłki. 
Chcąc ochronić duszę młodego partyzanta 
kapłan postanawia własnoręcznie wykonać 
egzekucję, uważając że grzech, który uchro-

Kaplica na cmentarzu

ni innego przed potępieniem, zostanie mu 
wybaczony.

W 1969 r. powstała etiuda szkolna „Ko-
ściół w Skaryszewie” w reżyserii Władysława 
Wasilewskiego, a w 1981 r. Stanisław Róże-
wicz nakręcił pełnometrażowy film pod ty-
tułem „Ryś”.

Druga połowa lat sześćdziesiątych to 
intensywny rozwój miasta. W roku 1966 
oddano do użytku nowy budynek prze-
znaczony na siedzibę Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, a już w roku następnym 
myślano o budowie Banku Spółdzielczego 
i kończono roboty murarskie w budynku 
w którym miał działać dom towarowy. Za-
radność władz miejskich była nagradzana. 
Skaryszew w latach siedemdziesiątych 
otrzymywał pieniężne wyróżnienia za kil-

Anna Tomczyk 
Oddział Radom

Historia KGW w Bieniędzicach liczy 
ponad 50 lat. W tym czasie grupa 
pań uczestniczyła w kursach kroju 

i szycia, gotowania i pieczenia oraz w kur-
sie masarskim. Dzięki temu nieustannie 
pogłębiały one swoje doświadczenia oraz 
mile i pożytecznie spędzały czas po cięż-
kiej pracy w polu. Panie organizowały też 
wycieczki krajoznawcze w celu poznania 
naszego pięknego kraju. Członkinie KGW 
wyplatały również wieńce dożynkowe 
i organizowały spotkania z okazji wielu 
świąt i uroczystości. 

Obecnie Koło w Bieniędzicach liczy 15 
osób. Od roku 2008 zarejestrowane jest 
w Krajowym Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych, wpisane do Krajowego Re-
jestru Sądowego i ma osobowość praw-
ną. Jego przewodniczącą jest Kazimiera 
Owczarek.

Zespół ludowy

W roku 2008 na konkurs rozpisany przez 
Urząd Gminy w Wolanowie KGW złożyło 
dwa wnioski i oba zostały zaakceptowa-
ne oraz zrealizowane. W ramach jednego 
z nich, w roku 2009 utworzono zespół śpie-
waczy i zakupiono część strojów ludowych. 
Zespół ten liczy 12 osób (7 pań i 5 panów), 

które spotykają się w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Bieniędzicach. Po raz pierwszy 
wystąpił publicznie w roku 2010 na VI Prze-
glądzie Dorobku Kulturalnego mieszkańców 
powiatu radomskiego w Iłży. Zespół bierze 
udział w różnych imprezach kulturalnych 
o zasięgu gminnym i powiatowym, zdoby-
wając dyplomy i nagrody. 

KGW wciąż aktywne

Koło współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Razem dla Radomki, Ochotniczą Strażą 
Pożarną oraz Parafią Rzymsko-Katolicką, 
wspólnie organizując imprezy okoliczno-
ściowe, spotkania i wyjazdy dla swoich 
członkiń, dzieci i mieszkańców wsi. 

W roku 2012 zrealizowano projekt „Ocalić 
od zapomnienia”, w ramach którego zespół 
doskonalił się w śpiewie pieśni ludowych 
oraz zostały zakupione brakujące elementy 
strojów (serdaczki, spodnie męskie, kamizel-
ki) i instrumenty muzyczne. W latach 2013-
2014 zespół reprezentował LGD Razem dla 
Radomki na Międzynarodowych Targach 
Agro-Travel w Kielcach. Podczas nich KGW 
zorganizowało też stoisko, na którym pokaza-
no tradycyjne potrawy z regionu radomskie-
go. W roku ubiegłym KGW reprezentowało 
gminę Wolanów na dożynkach powiatowo-
gminnych w Jedlni-Letnisku, zajmując pierw-
sze miejsca w konkursie „Na najładniejszy 
wieniec dożynkowy” oraz w „Konkursie młó-
cenia zboża cepem i robienia masła”. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieniędzicach

kukrotny udział w konkursie „Mistrz Gospo-
darności”.

Obecny Skaryszew to miasteczko, gdzie 
mieszkańcy prowadzą głównie działal-
ność usługowo-produkcyjną, transporto-
wą, rzemieślniczą (głównie stolarstwo). 
Przedsiębiorstwo „JADAR” PTE - to jeden 
z największych producentów kostki bru-
kowej i galerii betonowej, zarówno na ryn-
ku polskim jak i środkowo-europejskim. 
PPHU „COBRA-tex  ma charakter handlo-
wo-produkcyjny. Koncentruje się na wy-
twarzaniu skór, odzieży skórzanej i wyro-
bów dziewiarskich. n

Otwarcie na młodzież

Od ubiegłego roku Koło Gospodyń Wiej-
skich jest współorganizatorem cyklicznej 
imprezy majowej Jarmark Ludowy organi-
zowanej w Bieniędzicach. Natomiast w tym 
roku jego członkinie napisały projekt, które-
go beneficjentem ponownie jest ich zespół 
ludowy. Przewidziano w nim naukę śpiewu 
i tańców ludowych oraz dalsze doposażenie 
w stroje i instrumenty muzyczne (skrzypce).

Na koniec karnawału zorganizowano za-
pusty dla 70 osób, wraz z poczęstunkiem, 
loterią i przebierańcami. Koło i zespół dbają 
o kultywowanie tradycji ludowych i pamię-
tają o historii – ostatnio umilano występami 
obchody 40-lecia szkoły w Bieniędzicach. 
Chcąc zachęcić młodych do kultywowa-
nia tradycji ludowych, KGW współpracuje 
z młodzieżą szkolną z Bieniędzic, organizu-
jąc wspólnie różne imprezy. n

Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic
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ar imr  informuje

Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, tel. 22 536 57 05 lub 06,  
fax. 22 860 29 85, mazowiecki@arimr.gov.pl

Od 5 września do 3 listopada 2014 
roku można składać osobiście lub 
przez upoważnioną osobę w oddzia-

łach regionalnych lub biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wnioski aktualizacyjne o przyznanie po-
mocy z działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Takie wnioski aktualizacyjne mogą skła-
dać osoby, które spełniają następujące dwa 
warunki. Po pierwsze ubiegały się o wspar-
cie na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w czasie naborów prowadzonych przez 
ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas 
nie dostały pomocy z powodu braku środ-
ków, to znaczy znajdują się na „białej” części 
ostatnio opublikowanych na stronie Agencji 
list wojewódzkich określających kolejność 
przysługiwania dofinansowania w poszcze-
gólnych naborach. Po drugie natomiast, nie 
otrzymały z ARiMR do 4 września 2014 roku 
informacji o odmowie przyznania im pomo-
cy finansowej z tego działania. Nie złożenie 
wniosku aktualizacyjnego w tym terminie 
oznacza, że taka osoba zostanie wykluczo-
na z przyznania pomocy z działania „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych”. 

Żadnych aktualizacji wniosków o przy-
znanie pomocy z tego działania nie muszą 
dokonywać osoby, które mieszczą się w li-
mitach dostępnych środków, czyli znajdują 
w „zielonej” części ostatnich list określa-
jących kolejność przyznawania pomocy 
w wymienionych wyżej naborach. 

Możliwość przyznanie pomocy finanso-
wej większej liczbie wnioskodawców ubie-
gających się o wsparcie z działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” wynika 
z przesunięcia dodatkowych 200 mln euro, 
na które zgodę wyraziła Komisja Euro-
pejska. To z kolei pozwoliło na dokonanie 

przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Mar-
ka Sawickiego nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy z tego działania. 

Aktualizacja wniosków swoim zakresem 
obejmować będzie w szczególności kryte-
ria, które będą mieć znaczenie dla liczby 
uzyskanych punktów, przy czym należy 
mieć na uwadze, że oprócz dotychczaso-
wych kryteriów związanych z wielkością 
ekonomiczną gospodarstwa, wpływem re-
alizowanej operacji na wzrost wartości do-
danej brutto w gospodarstwie oraz wspól-
nym ubieganiem się o przyznanie pomocy, 
które nie ulegają zmianie, zostały wprowa-
dzone dodatkowe kryteria, które będą pre-
ferowały projekty:
• przyczyniające się do poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego, 
• zawierające inwestycje związane z utrzymaniem 
lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych, 
• realizowane w gospodarstwach, w któ-
rych głównym kierunkiem produkcji jest 
produkcja trzody chlewnej.

Punkty za kryterium środowiskowe przyzna-
wane będą w zależności od udziału wniosko-
wanej kwoty pomocy na poprawę ochrony śro-
dowiska naturalnego w całości wnioskowanej 
kwoty pomocy - w przypadku operacji, której re-
alizacja ma na celu poprawę warunków ochro-
ny środowiska naturalnego (do wnioskowanej 
kwoty pomocy na poprawę ochrony środowi-
ska naturalnego nie wlicza się wnioskowanej 
kwoty pomocy np. na zakup ciągnika rolnicze-
go). Wykaz kosztów kwalifikowalnych mających 
wpływ na ochronę środowiska określają wytycz-
ne dostępne na stronie internetowej Agencji. 

Punkty za kryterium związane z utrzymaniem 
lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych 
przyznawane będą w przypadku gdy w zesta-
wieniu rzeczowo-finansowym operacji będą 
zawarte koszty kwalifikowane związane z ogó-

łem zabiegów stosowanych w gospodarstwie 
na trwałych użytkach zielonych w rozumieniu 
art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1120/2009 i opera-
cja będzie realizowana w gospodarstwie, w któ-
rym trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 
30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha. Punk-
ty przyznawane będą w zależności od tego, czy 
realizacja operacji przyczyni się do utrzymania, 
czy też zwiększenia powierzchni trwałych użyt-
ków zielonych w gospodarstwie. Powierzchnia 
trwałych użytków zielonych w gospodarstwie 
określana będzie na podstawie powierzchni 
trwałych użytków zielonych zadeklarowanej 
w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej. Wykaz kosztów kwali-
fikowalnych związanych z ogółem zabiegów 
stosowanych w gospodarstwie na trwałych 
użytkach zielonych określają wytyczne dostęp-
ne na stronie internetowej Agencji. 

Punkty za kryterium związane ze średniorocz-
ną liczbą sztuk trzody chlewnej przyznawane 
będą w zależności od wielkości stada obliczo-
nego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszo-
nych do rejestru zwierząt gospodarskich oznako-
wanych do dnia 31 lipca 2014 r., w przypadku gdy 
głównym kierunkiem produkcji ustalonym w dro-
dze aktualizacji będzie trzoda chlewna. 

Po upłynięciu terminu na dokonanie aktuali-
zacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa poda na stronie internetowej informację 
o kolejności przysługiwania pomocy w postaci 
jednej krajowej listy rankingowej. 

Zachęcamy Wnioskodawców, którzy będą 
zobowiązani do aktualizacji złożonych wnio-
sków o przyznanie pomocy do zapoznania się 
z treścią rozporządzenie zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. n

Można składać aktualizację wniosków o przyznanie 
pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
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prawo  na  co  dz i eń

Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR Warszawa, Urzę-
dach Gmin oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

§
Barbara Włodarczyk 
Oddział Siedlce

Jednolity tekst rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie ramowego statutu wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego, zawiera 
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 3 czerwca 2014 roku (Dz. U. 
z 05.08.2014 r., poz. 1034).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie prowadzenia po-
datkowej księgi przychodów i rozcho-

dów, został zawarty w Obwieszczeniu Mini-
stra Finansów z 18 kwietnia 2014 roku (Dz. 
U. z 05.08.2014 r., poz. 1037).

Rozporządzenie określa sposób prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozcho-
dów, szczegółowe warunki jakimi powinna 
odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód 
pozwalający na określenie zobowiązań podat-
kowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków 
związanych z jej prowadzeniem, a także termi-
ny zawiadomienia naczelnika urzędu skarbo-
wego o prowadzeniu księgi. Rolnicy prowadzą-
cy gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim 
pracowników, członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wy-
konujący działalność gospodarczą, osobiście 
lub z udziałem członków rodziny pozostają-
cych we wspólnym gospodarstwie domowym, 
jeżeli łączny przychód z tej działalności gospo-
darczej nie przekracza 10 000 zł w roku podat-
kowym, są obowiązani prowadzić księgę wg 
wzoru ustalonego w jednym z załączników do 
rozporządzenia.

Jednolity tekst ustawy o izbach rol-
niczych, został zamieszczony w Ob-
wieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej z 30 maja 2014 roku (Dz. 
U. z 13.08.2014r., poz. 1079).

Jednolity tekst rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zakazu stosowa-
nia materiału siewnego odmian ku-

kurydzy MON 810, zawiera Obwieszczenie 
Prezesa Rady Ministrów z 15 lipca 2014 roku 
(Dz. U. z 14.08.2014 r., poz. 1085).

Wzór formularza wykazu producen-
tów, którzy spełnili wymagania 
dotyczące produkcji w rolnictwie 

ekologicznym, oraz sposobu jego przekazy-
wania, określa Rozporządzenie Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2014 roku 
(Dz. U. z 14.08.2014 r., poz. 1086).

Gminy poszkodowane w wyniku ży-
wiołu w maju 2014 roku, w których 
stosuje się szczególne zasady odbu-

dowy, remontów i rozbiórek obiektów bu-
dowlanych, określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 14 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 
z 22.08.2014 r., poz. 1107).

Z województwa mazowieckiego zostały za-
kwalifikowane gminy: Bodzanów, Brochów, 
Chotcza, Gąbin, Gniewoszów, Iłów, Jabłonna, 
Kozienice, Magnuszew, Młodzieszyn, Przyłęk.

Jednolity tekst rozporządzenia w spra-
wie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń zwią-

zanych z pracą pracownikom jednostek do-
radztwa rolniczego, zawiera Obwieszczenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 czerwca 
2014 roku (Dz. U. z 25.08.2014., poz. 1124).

Szczegółowy sposób postępowania przy 
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrze-
nianiu się bakterii Clavibacter michiga-

nensis ssp. sepedonicus, określa Rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 kwiet-
nia 2007 roku (Dz. U. z 25.08.2014 r., poz. 1121).

Zmiana rozporządzenia w sprawie wy-
sokości opłaty za wydanie opinii o pla-
nie nawożenia oraz sposobu jej uisz-

czania, została dokonana w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 sierpnia 
2014 roku (Dz. U. z 26.08.2014 r., poz. 1131).

Opłata za wydanie opinii wynosi 7,11 zł za 
każde pole, za które uważa się powierzchnię 
użytków rolnych nie większą niż 4 ha, lub każ-
dą uprawę jednego gatunku rośliny upraw-
nej na powierzchni nie większej niż 4 ha.

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013, została zawarta w Rozporządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 
2014 roku (Dz. U. z 27.08.2014 r., poz. 1137).

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przy-
znanie pomocy w latach 2011- 2013 i znaj-
dowali się na tzw. ”białej liście” (na dzień 
23.07.2014 wnioski znajdowały się w puli 
przekraczającej limit dostępnych środków dla 
województwa), obowiązani są do złożenia 

aktualizacji danych zawartych we wniosku, 
na formularzu ARiMR. Wnioskodawca aktuali-
zuje dane dotyczące wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa (na dzień złożenia aktualizacji) 
oraz inne dane, które uległy zmianie. Może do-
konać także aktualizacji celów i zestawienia 
rzeczowo - finansowego operacji, jeżeli ak-
tualizacja nie spowoduje zwiększenia kwoty 
pomocy. Pomoc przysługiwać będzie według 
ustalonej przez Agencję dla całego kraju, kry-
teriów wyboru operacji. O kolejności przysłu-
giwania pomocy zadecyduje suma uzyska-
nych punktów. Agencja nie przyzna pomocy, 
jeżeli zostanie przyznane mniej niż 3,5 pkt. Do 
obowiązujących wcześniej kryteriów wyboru 
operacji do których przyznawane są punkty, 
rozporządzenie wprowadza dodatkowe: 
 poprawa ochrony środowiska naturalne-
go - punkty przyznaje się w zależności od udziału 
wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę środo-
wiska w całości wnioskowanej kwoty: jeśli wynosi 
ona od 30 - 50% - 1punkt; więcej niż 50% i nie wię-
cej niż 70% - 3 punkty; powyżej 70% - 5 punktów.
 w zestawieniu rzeczowo - finansowym 
zawarte są koszty kwalifikowane związane 
z ogółem zabiegów stosowanych w gospo-
darstwie na trwałych użytkach zielonych, jeże-
li trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 
30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha: utrzy-
manie trwałych użytków zielonych- 1punkt, 
zwiększenie trwałych użytków zielonych co 
najmniej o 10% i nie mniej niż 1 ha - 2 punkty.
 głównym kierunkiem produkcji w go-
spodarstwie jest trzoda chlewna (tj. kierunek 
produkcji w gospodarstwie, który pozwala 
osiągnąć wielkość ekonomiczną przekracza-
jącą 1/3 wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa): średnia liczba świń w stadzie w 2013 
roku: wynosiła od 10 do 200 sztuk - 1 punkt; 
więcej niż 200 sztuk i nie więcej niż 1000 sztuk 
- 3 punkty; więcej niż 1000 sztuk i nie więcej 
niż 2000 sztuk - 2 punkty.

Jednolity tekst ustawy o lasach, zawie-
ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 

2014 roku (Dz. U. z 01.09. 2014 r., poz. 1153).

Zmiana rozporządzenia w sprawie środ-
ków podejmowanych w związku z wystą-
pieniem u dzików afrykańskiego pomoru 

świń, została dokonana w Rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 sierpnia 2014 
roku (Dz. U. z 10.09. 2014 r., poz. 1205). n
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przeds i ęb iorczość

Grażyna Walaszczyk
MODR Warszawa

Przed podjęciem działalności go-
spodarczej należy wybrać jej for-
mę prawną. Są dwie podstawo-

we formy jej prowadzenia – indywidu-
alna oraz prowadzona razem ze wspól-
nikami, w formie spółki. Procedurę roz-
poczęcia działalności rozpoczynamy od 
jej rejestracji. 

Przedsiębiorcy działający indywidualnie 
oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują 
działalność w Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). W przypadku prowadzenia dzia-
łalności w formie spółki osobowej, albo 
kapitałowej, rejestracji dokonuje się w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie działalności

Pierwszym formalnym krokiem jest zgło-
szenie działalności do CEIDG. Chodzi 
o centralny system prowadzony przez Mi-
nistra Gospodarki, stanowiący ogólnopol-
ską bazę osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w Polsce. Można 
to zrobić idąc do właściwego dla naszego 
miejsca zamieszkania urzędu gminy (lub 
miasta), albo dokonać rejestracji za pośred-
nictwem strony internetowej www.ceidg.
gov.pl W każdym z tych przypadków bę-
dziemy posługiwali się wnioskiem CEIDG-1 
w formie papierowej lub e-formularzem. 
Jeśli składamy wniosek w urzędzie gminy, 
urzędnicy na miejscu potwierdzają naszą 
tożsamość oraz przyjęcie wniosku. Gmina 
ma obowiązek przekształcenia papierowej 
wersji wniosku w jego wersję elektroniczną 
i przesłania go do CEIDG najpóźniej następ-
nego dnia roboczego od dnia otrzymania. 
Jeśli jednak wysyłamy wniosek listem po-
leconym, musimy złożyć pod nim podpis 
potwierdzony notarialnie. 

Wypełniając i składając wniosek elektro-
nicznie powinniśmy dysponować kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, bądź 
profilem zaufania ePUAP.. Profil ten jest 
bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamo-

ści w systemie elektronicznej administracji 
(odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego). Aby uzyskać profil zaufany 
należy założyć konto na stronie www.epu-
ap.gov.pl i potwierdzić swoje dane w jed-
nym z „punktów potwierdzeń” (np urząd 
skarbowy, odział ZUS, urząd wojewódzki). 
Samo wypełnienie wniosku na platformie 
www.cedig.gov.pl nie jest tożsame z jego 
złożeniem. Wniosek uważa się za złożo-
ny, jeśli został podpisany.

Potwierdzenie złożenia wniosku CEIDG-1 
on-line otrzymamy na wskazany adres 
poczty elektronicznej.

Wszystkie czynności związane z wpisem do 
CEIDG są bezpłatne, a zaświadczenie o wpisie 
możemy wydrukować ze strony CEIDG.

Czym jest wniosek?

Wniosek CEIDG-1 jest pierwszym i naj-
ważniejszym etapem rejestracji firmy. Dla 
osób fizycznych wykonujących działalność 
gospodarczą jest on jednocześnie:
• wnioskiem o uzyskanie, zmianę, albo 
skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
• zgłoszeniem identyfikacyjnym, albo aktu-
alizacyjnym, do naczelnika urzędu skarbo-
wego (NIP),
• oświadczeniem o wyborze formy opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych,
• zgłoszeniem, albo zmianą zgłoszenia, 
płatnika składek do ZUS,
• oświadczeniem o kontynuowaniu ubez-
pieczenia społecznego rolników,

Jest to wniosek zintegrowany, ponieważ 
system przesyła odpowiednie dane zawar-
te we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją 
o dokonaniu wpisu do właściwego Urzędu 
Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycz-
nego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
nie później niż następnego dnia roboczego 
po dokonaniu wpisu.

Wypełniamy wniosek

Wypełnienie wniosku nie jest trudne, ale 
wymaga uważnego i dokładnego przeana-
lizowania innych zagadnień dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Na początku podaje się wszystkie dane 
osobowe i adresowe wnioskodawcy 
oraz adres działalności gospodarczej 
( jeśli będzie wykonywana poza adresem 
zamieszkania), nazwę firmy i datę roz-
poczęcia działalności. Data rozpoczęcia 
działalności może być późniejsza niż data 
złożenia wniosku. Od dnia podanego jako 
dzień rozpoczęcia działalności powstaje 
obowiązek opłacania składek na ubezpie-
czenie społeczne i zdrowotne i rozliczania 
się z urzędem skarbowym.

Należy też pamiętać, że jeśli nasza działal-
ność wymaga wcześniejszego wpisu do re-
jestru działalności regulowanej, lub zgody, 
zezwolenia, czy odpowiednich uprawnień 
zawodowych, licencji albo koncesji, to dzia-
łalność gospodarczą możemy rozpocząć 
dopiero po ich uzyskaniu.

Nazwą firmy dla przedsiębiorcy będące-
go osobą fizyczną może być jego imię i na-
zwisko. Dopuszczalne jest też dodawanie 
w niej określeń identyfikujących firmę, aby 
odróżniała się od innych. 

We wniosku CEIDG-1 określamy również 
przedmiot działalności zgodnie z koda-
mi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD. 
Kody te można wyszukać na stronie CEIDG 
jak i na stronie GUS www.stat.gov.pl/klasy-
fikacje 

Zobowiązania

Wypełniając wniosek CEIDG-1 auto-
matycznie zgłaszamy naszą firmę jako 
płatnika składek ZUS lub KRUS. W ciągu 
7 dni od daty rozpoczęcia działalności mu-
simy dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia 
do odpowiednich ubezpieczeń. Na podsta-
wie CEIGD-1, ZUS automatycznie wystawia 
właściwy dokument zgłoszeniowy płatnika 
składek.

Składając formularz CEIDG-1 prywatny 
NIP staje się automatycznie NIP-em 
firmy. Jeśli jeszcze numeru NIP nie posia-
damy, zostanie on nam nadany bez wypeł-
niania dodatkowych formularzy. 

W CEIDG-1 składamy też oświadczenie 
o wyborze formy opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) - wcześniej należy sprawdzić dostęp-

Rejest ru jemy dz ia ła lność  gospodarczą 
lub  spó łkę  cywi lną



11Wieś Mazowiecka, październik 2014

pytan i a  od  roln i ków

C z y t e l n i c y  p y t a j ą  -  R e d a k c j a  o d p o w i a d a
( Posiadam gospodarstwo 8-hektaro-
we, na 6 hektarach mam sad jabłonio-
wy, na 2 ha mieszankę zbożową. Jestem 
ubezpieczony w KRUS, mam 45 lat. Czy 
mogę uzyskać pieniądze przeznaczone na 
wsparcie małych gospodarstw? 

Małe gospodarstwo w tym przypadku 
to takie, którego żywotność ekonomiczna 
wynosi poniżej 6 tysięcy euro. Aby ją obli-
czyć, określamy rodzaj i wielkość produk-
cji. W Pana przypadku ta wielkość wynosi 

16 284,83 euro. To eliminuje niestety Pana 
jako beneficjenta działania „Restruktury-
zacja małych gospodarstw” i uzyskanie 
premii w wysokości 60 000 zł. 

( Otrzymałem informacje z przetwórni, 
że odbiorą ode mnie tylko połowę zakon-
traktowanej kapusty brukselskiej. Czy 
mogę skorzystać z pomocy przysługującej 
producentom owoców i warzyw w związku 
z rosyjskim embargiem?

Tak. Kapusta znajduje się na liści pro-
duktów objętych wsparciem stabilizują-
cym rynek owoców i warzyw. Należy zło-
żyć, jak najszybciej, do Agencji Rynku Rol-
nego powiadomienie o zamiarze wycofa-
nia kapusty z rynku, na odpowiednim for-
mularzu dostępnym na stronie www.arr.
gov.pl. Producenci zrzeszeni w grupach 
producentów owoców i warzyw składają 
powiadomienie poprzez grupę. n

ność form opodatkowania dla planowane-
go biznesu. 

Przedsiębiorca, który zamierza być 
płatnikiem VAT i posiada podpis elektro-
niczny przy wypełnianiu CEIDG-1, dołącza 
formularz VAT-R oraz potwierdzenie 
uiszczenia opłaty (koszt rejestracji 170 
zł). Jeśli nie dysponuje podpisem elektro-
nicznym, wypełnia druk VAT-R tradycyjnie 
w urzędzie skarbowym. Rejestracja VAT-R 
musi nastąpić najpóźniej w dniu poprze-
dzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży to-
warów lub świadczenia usług objętych VAT.

Ostatnie formalności

Po przesłaniu odpowiednich danych 
przez CEIDG do właściwego urzędu staty-
stycznego, firmie zostanie nadany numer 
REGON. Numer ten jest niepowtarzalny 
i osobie fizycznej zostaje nadany tylko je-
den raz. Informację o nadanym numerze 
otrzymuje się za pomocą wyszukiwarki CE-
IDG lub na stronie GUS. 

Ostatnimi krokami związanymi z urucho-
mieniem firmy mogą być jeszcze taki for-
malności jak posiadanie pieczątki i konta 
bankowego. Posiadanie pieczątki firmowej 
nie jest uregulowane żadnymi przepisami 
i tylko niektóre banki wymagają od przedsię-
biorcy aby ją posiadał, jednakże dla własnej 
wygody warto ją mieć. Powinny się na niej 
znaleźć dane dotyczące nazwy i siedziby fir-
my, NIP, można też umieścić REGON.

W polskim prawie nie ma obowiązku po-
siadania rachunku bankowego. Transakcje 
można przeprowadzać z konta prywatnego, 
jak i płacić gotówką. Wyjątek od tej zasady 

i obowiązek założenia konta firmowego po-
jawia się przy zawieraniu transakcji z innym 
przedsiębiorcą, gdy jednorazowa wartość 
takiej transakcji przekracza równowartość 
15000 euro. 

Rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna, w rozumieniu przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej, nie jest przedsiębiorcą - przedsiębior-
cami są jej wspólnicy. Nie wpisuje się jej 
odrębnie do Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej ani do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.

Chociaż nie jest ona przedsiębiorcą, to musi 
posiadać swój własny NIP, REGON i może 
być płatnikiem VAT. Oznacza to, że musi być 
zgłaszana odrębnie we właściwych reje-
strach. Każdy ze wspólników spółki cywilnej 
musi więc zarejestrować swoją firmę w sys-
temie CEIDG (wypełnić wniosek CEIDG-1). Na-
stępnie należy spisać umowę spółki cywilnej 
podlegającą podatkowi od czynności cywil-
noprawnych, który uiszczamy w urzędzie skar-
bowym (odpowiednio według siedziby spółki). 
Opłacenie tego podatku powinno nastąpić 
w ciągu 14 dni od spisania umowy spółki i w tym 
celu składamy deklarację PCC-3.

Z umową spółki oraz zaświadczeniami 
o wpisie do CEDIG każdego ze wspólników 
należy się udać do GUS w celu otrzymania 
numeru REGON spółki cywilnej (może to 
zrobić jeden ze wspólników).
 
Oczywiście to nie wszystko

Ponadto w urzędzie skarbowym (właści-

wym ze względu na siedzibę spółki), należy 
uzyskać numer NIP dla spółki. W tym celu 
składamy wnioski NIP-2 oraz NIP-D (za-
wierający informację o wszystkich wspólni-
kach). Musimy mieć ze sobą wpisy do CE-
DIG wszystkich wspólników, zaświad-
czenie o nadanym spółce numerze RE-
GON, akt prawny do lokalu, w którym 
będzie siedziba, a także numer firmo-
wego rachunku bankowego. 

W przypadku spółki cywilnej każdy ze 
wspólników rozlicza swój dochód oddziel-
nie w urzędzie skarbowym właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania. Dodat-
kowo - jeżeli wspólnicy zamierzają rozliczać 
się z podatku VAT - należy spółkę zarejestro-
wać jako płatnika VAT i wypełnić w tym celu 
deklarację VAT-R.

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowni-
ków, przyjmuje się, że płatnikiem składek 
są wspólnicy (każdy płaci za siebie) i dekla-
rują to na etapie wypełniania formularza 
CEDIG-1. W przypadku zatrudniania pra-
cowników należy w ZUS dokonać zgłosze-
nia spółki jako płatnika składek za osoby 
zatrudnione.

Każdy ze wspólników spółki cywilnej po-
winien dokonać aktualizacji swojego wnio-
sku CEDIG-1 w zakresie podania informacji 
dotyczących spółki cywilnej, której stał się 
wspólnikiem. n

Źródła:
1. www.pit.pl
2. www.zakladamyfirme.pl
3. www.zus.pl
4. www.ifirma.pl
5. www.ceidg.gov.pl
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ochrona  środowiska

Krzysztof Lech
Oddział Poświętne

Obecnie działają w Polsce 44 bio-
gazownie rolnicze, chociaż miało 
być ich 2000. Wielu rolników inte-

resuję się nimi, bo posiadają odpowied-
nie zaplecze surowcowe i chętnie uczest-
niczy w szkoleniach skrupulatnie liczą 
koszty i uważnie słuchając o korzyściach 
płynących z ich eksploatacji. A jednak… 
rzadko podejmują się ich budowy. 

Pierwszą w kraju biogazownię rolniczą 
(mikrobiogazownię) oddano do użytku 
w listopadzie 2009 r. w Studzionce, w gmi-
nie Pszczyna (woj. śląskie). Właściciele 
otrzymali za nią nagrodę Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Elektroenergetyki „Zielony Feniks” 
oraz główną nagrodę w konkursie „Euroza-
groda 2009”, przyznaną przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Mikrobiogazownię 
tę należy traktować jako prototypową dla 
małej instalacji, a zdobyte przy jej budowie 
i eksploatacji doświadczenia za bardzo cen-
ne dla przyszłych (miejmy nadzieję) naśla-
dowców. 

Dlaczego jest wyjątkowa? 

Dlatego, że zbudował ją sposobem 
gospodarczym sam rolnik, prowadzący 
40-hektarowe gospodarstwo nastawione 
na chów trzody chlewnej (250 szt.) i kur nio-
sek (14 tys. szt.). Mikroinstalacja przetwarza 
rocznie około 700 ton nawozu kurzego, 320 
ton gnojowicy świńskiej oraz 400 ton ki-
szonki z kukurydzy. W procesie kofermenta-
cji wykorzystywana jest również trawa oraz 
odpady organiczne z gospodarstwa. Wypro-
dukowany przez nią biogaz jest przetwarza-
ny na energię w agregacie kogeneracyjnym 
o mocy 30 kWt i 40 kWt. Powstałą energię 
gospodarstwo wykorzystuje na potrzeby 
własnej biogazwowni, z kolei ciepło wyko-
rzystane jest do podtrzymywania procesu 
fermentacji zachodzącej w biogazowni, 
ogrzania budynków mieszkalnych i wycho-
walni prosiąt. Masę pofermentacyjną wła-
ściciel wykorzystuje do nawożenia pól. 

Komorą fermentacyjną jest izolowana 
cieplnie cysterna stalowa kupiona z PKP 
o pojemności 61 m3. Masa pofermentacyjna 

gromadzona jest w zbiorniku o pojemno-
ści 350 m3, zagłębionym w ziemi na 1,5 m. 
Zbiornikiem biogazu jest balon z tworzywa 
sztucznego o pojemności 90 m3, umieszczo-
ny w osłonie stalowej (silos zbożowy). Rocz-
na produkcja biogazu wynosi około 100 
tys. m3, produkcja energii elektrycznej 
- 180 MWh a energii cieplnej - 1000 GJ. 

Koszty budowy i eksploatacji

Całkowite koszty wybudowania bioga-
zowni zamknęły się w kwocie ok. 400 tys. zł. 
Tak niska kwota wynikała z tego, że znaczną 
część pracy wykonał rolnik metodą „zrób 
to sam”, a wiele urządzeń do budowy wy-
korzystał po wcześniejszej ich regeneracji 
(np. w przypadku układu kogeneracyjnego). 
Obniżenie nakładów inwestycyjnych było 
możliwe również dzięki adaptacji elementów 
mających wcześniej zupełnie inne zastoso-
wanie (np. komora fermentacyjna to cyster-
na kolejowa). Budowa instalacji sposobem 
gospodarczym, z udziałem pracy własnej, 
w znacznym stopniu ograniczyła nakłady 
inwestycyjne, które dla mikrobiogazowni 
o tej mocy mogłyby sięgnąć nawet 1 mln zł.  
W Niemczech koszt jednostkowy małej bioga-
zowni wynosi około 5 tys.Euro/1kWe, a mikro-
biogazowni odpowiednio 15 tys. Euro/1 kWe. 

Scharakteryzowana wyżej mikrobiogazow-
nia nie uzyskała żadnego dofinansowania. 
Rolnik wykorzystał jedynie kredyt bankowy, 
który w 25% pokrył koszt jej wybudowania, na-
tomiast pozostałe wydatki poniósł ze środków 
własnych. Miesięczne koszty eksploatacyjne 
biogazowni w Studziance wynoszą około 800 
- 1000 zł. Na jej bieżącą obsługę rolnik przezna-
cza dziennie 1,5 h. 

Dodajmy, że pomysł budowy mikrobio-
gazowni w gospodarstwie w Studzionce 
zrodził się w roku 2006, w związku z budową 
płyty obornikowej. Rolnik odwiedził wtedy 
kilkanaście biogazowni rolniczych w Niem-
czech oraz Austrii i postanowił, że odpadów 
hodowlanych (obornik, gnojowica) będzie 
pozbywał się w podobny sposób. Projekt mi-
krobiogazowni wykonali dr Jan Cebula z Po-
ltechniki Śląskiej w Gliwicach oraz mgr inż. 
Ludwik Latocha. Prace przy budowie trwały 
2 lata, a roboty budowlane wykonała firma 
Wolf System. 

Bariery w budowie
i uruchamianiu 

Właściciel, mówiąc o zaletach swojego 
przedsięwzięcia, nie zapomina o napotka-
nych problemach. Trudności przy budowie 
biogazowi, w jego odczuciu, to brak ustawy 
o odnawialnych źródłach energii (powinna 
być uchwalona już w roku 2010) oraz nad-
mierna biurokracja. Sam etap pozyskiwania 
pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budo-
wy trwał 2,5 roku. Kolejną trudną barierą oka-
zała się procedura uzyskania oceny oddzia-
ływania na środowisko (OOŚ), która zabrała 
pół roku i gdyby nie pomoc projektodawcy, 
rolnik (który na co dzień zajęty jest prowa-
dzeniem gospodarstwa) w żaden sposób nie 
byłby w stanie zamknąć etapu przedinwesty-
cyjnego. Następny problem pojawił się w mo-
mencie podłączenia biogazowni do sieci elek-
trycznej. Operator (zakład energetyczny) za-
żądał instalacji urządzenia informującego go, 
czy układ produkujący prąd jest przyłączony 
w danej chwili do sieci. Cena tego urządzenia 
wynosiła wówczas 90 tys. zł. Porównując tę 
sumę do kosztów budowy całej biogazowni 
trzeba przyznać, że był to bardzo duży wy-
datek. A więc inwestor stanął przed problem 
polegającym na niedostosowaniu dostępnej 
techniki i prawa do specyfiki mikrobioga-
zowni. Jednak po wielu rozmowach udało 
się w końcu wynegocjować dobudowanie do 
licznika modemu przekazującego minutowe 
sygnały do sieci GSM operatora (rozwiązanie 
10-krotnie tańsze). Rolnik musiał również od-
być szkolenie energetyczne w Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich, przewidziane dla osób, 
które zawodowo zajmują się „ekspoloatacją 
urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wy-
konujących pracę w zakresie obsługi, napraw, 
montażu i kontrolno-pomiarowych”. Okazało 
się ono niepotrzebne, ponieważ specyfika 
pracy w mikrobiogazowni jest zupełnie inna 
niż w przypadku obsługi dużych instalacji, 
o których mówi polskie prawo. Rolnik musiał 
również zgłosić do Urzędu Regulacji Energety-
ki (URE) zaświadczenie o niekaralności – jest 
to warunek niezbędny do obracania świadec-
twami pochodzenia energii elektrycznej z bio-
gazowni, tzw. zielonymi certyfikatami. Okaza-
ło się również, że do sprzedaży wyprodukowa-
nej energii elektrycznej konieczne jest także 

B i o g a z o w n i e  s z a n s ą  d l a  r o l n i k a ?
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zarejestrowanie działalności gospodarczej. 
Dla rolnika oznacza to konieczność płacenia 
drugiej składki KRUS i wiąże się z ryzykiem, że 
jeśli roczna kwota od podatku dochodowego 
z działalności gospodarczej wyniesie powy-
żej 2863 zł, to będzie musiał zamiast składki 
KRUS płacić dużo wyższą składkę ZUS. W tym 
przypadku znacznym uproszczeniem byłoby 
wpisanie prowadzenia biogazowni do działu 
specjalnego produkcji rolnej. Rolnik płaciłby 
wtedy podatek ryczałtowy i nie musiałby reje-
strować działalności gospodarczej. 

Wnioski

Z przedstawionego przykładu nasuwają 
się następujące wnioski: 

Po pierwsze główną barierą uniemożli-
wiającą dynamiczny rozwój biogazowni jest 
brak ustawy o OZE oraz to, że w świetle prze-
pisów i prawa mikroinstalacje traktowane są 
tak samo jak duże instalacje o mocy kilku, 
czy kilkunastu megawatów. 

Po drugie przepisy prawa związane z bu-
dową biogazowni są bardzo skompliko-
wane, niespójne i trudne, a przez to dla 
przeciętnego rolnika stanowią barierę unie-
możliwiającą rozpoczęcie inwestycji (średni 
okres załatwienia formalności prawnych 
trwa 2-3 lata). 

Natomiast niekwestionowaną korzyścią 
z funkcjonowania biogazowni w Studzionce 
jest to, że rolnik nie ma obecnie żadnych pro-
blemów z zagospodarowaniem obornika, 

kurzaka czy gnojowicy. Poza tym jest energe-
tycznie samowystarczalny (nadwyżkę prądu 
sprzedaje do sieci energetycznej), pozbył się 
raz na zawsze nieprzyjemnych odorów przy 
rozlewaniu gnojowicy oraz rzecz niebaga-
telna – zmniejszył emisję gazów cieplarnia-
nych. Ciepło wytwarzane przez biogazownię 
służy do ogrzewania domu, wody użytkowej, 
budynków inwentarskich oraz utrzymania 
procesu fermentacji. Rolnik w znacznym 
stopniu ograniczył też wydatki na nawozy 
azotowe i fosforowo-potasowe, gdyż stosuje 
w tym celu poferment. n

Źródło: Materiały konferencyjne „Biogazow-
nie szansą dla rolnictwa i środowiska” - Piła 
2014 

Tomasz Sobotka
Oddział Siedlce

Na terenie gminy Korytnica (powiat 
węgrowski) znajduje się obszar 
szczególnie narażony na zanie-

czyszczenia związkami azotu pochodze-
nia rolniczego. W wyniku analiz wody 
pochodzącej z jednej ze studni we wsi 
Pniewnik, pracownicy Okręgowej Stacji 
Chemiczno Rolniczej w Warszawie stwier-
dzili, aż trzykrotne przekroczenie dopusz-
czalnych norm związków azotu NO3. 

Wobec tego w roku 2004 Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadził 
program działań (tzw. dyrektywę azotano-
wą), mający na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych do obszaru szcze-
gólnie narażonego. Program ten realizowany 
był do roku 2008 i obejmował cztery wsie: 
Pniewnik, Zakrzew, Nojszew i Dąbrowę,  
z czego dyrektywą azotanową objętych zostało 
19 gospodarstw rolnych. 

To niewiele dało

Po zakończeniu pierwszego etapu progra-
mu i ponownym wykonaniu badań wody, 
stwierdzono 62,98 mgNO3/dm3, co nadal 
stanowiło znaczne przekroczenie warto-
ści granicznej wynoszącej 50 mgNO3/dm3. 
W związku z tym wyodrębnionych zostało 
siedem największych gospodarstw produk-

cyjnych (zarówno produkcji roślinnej, jak 
i zwierzęcej), w których za kryterium przyjęto 
minimum 10 DJP (DJP-Duża Jednostka Przeli-
czeniowa-współczynnik przeliczeniowy odno-
szący się do zwierząt gospodarskich) oraz 15 
ha użytków rolnych. 

Program został przedłużony o kolejne cztery 
lata (2008-2012) i był realizowany w tych samych 
miejscowościach (oprócz Zakrzewa, gdzie więk-
szość gospodarstw rolnych znacznie ograniczyła 
lub zaniechała produkcji rolnej w wyniku spadku 
jej opłacalności).

Po tym czasie RZGW w Warszawie opraco-
wała kolejny plan działań dla obszaru szcze-
gólnie narażonego na terenie gminy Koryt-
nica. Obecnie dotyczy on już tylko dwóch 
wsi: Pniewnika i Dąbrowy.

Badania naukowe wykazały działanie ra-
kotwórcze wody z dużą zwartością azo-
tanów. Ponadto duża zawartość azotanów 
w wodzie przyczynia się do eutrofizacji rzek, 
jezior i Bałtyku co skutkuje procesem wzbo-
gacania zbiorników wodnych w substancje po-
karmowe (biogeny) i tym samym stopniowym 
zmniejszaniem się zawartości tlenu w wo-
dzie, niezbędnego do życia ryb.

Szkolenia i doradztwo

Ogólnym celem programu jest poprawa ja-
kości wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu ich 
czystości. W ramach działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu organizowane są 

minimum dwa szkolenia w roku oraz prowa-
dzone doradztwo indywidualne podczas wizyt 
w gospodarstwach. Tematyka szkoleń i porad 
dotyczy głównie ograniczania zanieczyszczenia 
środowiska przez gospodarowanie zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Rolnikom 
objętym programem „OSN” udzielana jest po-
moc w prowadzeniu kart dokumentacyjnych 
pól i rejestrów działań agrotechnicznych. Zwra-
cana jest szczególna uwaga na konieczność 
przeprowadzania co trzy lata obowiązkowych 
badań technicznych opryskiwaczy, ukończenie 
obowiązkowego szkolenia z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwa-
czy organizowanego przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i uzyskania stosownego 
zaświadczenia ważnego przez pięć lat od daty 
ukończenia kursu. 

Smutna konkluzja

Głównym powodem trudności we wdra-
żaniu dyrektywy azotanowej wśród rolników 
objętych rejestrem OSN jest brak środków fi-
nansowych oraz wsparcia inwestycyjnego na 
zakup urządzeń do przechowywania odcho-
dów zwierzęcych przez czas trwania progra-
mu oraz systematycznie pogarszająca się sy-
tuacja ekonomiczna gospodarstw. W związku 
z tym większość gospodarstw ograniczyła, lub 
całkowicie zaniechała, prowadzenia produk-
cji zwierzęcej i pozostała przy produkcji roślin-
nej. n

Dyrektywa azotanowa w gminie Korytnica
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Iwona Woźniak
Oddział Radom

Gleba należy do najważniejszych 
zasobów naszej przyrody, po-
nieważ stanowi środowisko ży-

cia roślin, zwierząt i człowieka. Chociaż 
jest głównym elementem środowiska 
przyrodniczego, zaliczana jest do łatwo 
zniszczalnych i trudno odtwarzalnych 
zasobów. Co jej zagraża i jak można ją 
ochronić?

Spośród wielu czynników, które w znacz-
ny sposób deformują przyrodę, jest degra-
dacja gleb, polegająca na pomniejszaniu 
lub niszczeniu ekologicznej i produkcyjnej 
wartości gleby. Degradacja ma wiele form 
i charakteryzuje się różnorodną genezą. Ze-
wnętrznym jej przejawem jest zmniejszenie 
lub całkowity brak produkcji biomasy na 
zdegradowanych obszarach. Na szczęcie 
gleba - dzięki swoim właściwościom fi-
zycznym, chemicznym i biologicznym - ma 
ogromne zdolności regeneracyjne i długo 
może opierać się czynnikom degradacyj-
nym.

Etapy degradacji

Degradacja jest definiowana jako pogor-
szenie właściwości chemicznych, biolo-
gicznych i fizycznych gleby, a także spadek 
jej aktywności biologicznej, co z kolei skut-
kuje spadkiem ilości i jakości pozyskiwanej 
biomasy roślin.

Możemy wyróżnić następujące formy de-
gradacji gleby:
• zakwaszenie gleby,
• wyjałowienie gleby ze składników po-
karmowych,
• ubytek próchnicy i pogorszenie, jakości 
próchnicy,
• zniekształcenie stosunków wodnych,
• procesy erozyjne gleby,
• mechaniczne zniszczenie struktury gle-
by,
• zniekształcenie rzeźby terenu,
• zanieczyszczenia mechaniczne,
• zanieczyszczenia biologiczne,
• zanieczyszczenia chemiczne.

Zakwaszenie gleby

Z ogrodniczego punktu widzenia, pH jest 
ważne, gdyż silnie wpływa na wzrost roślin, 
dostępność składników pokarmowych 
oraz żywiołową toksyczność i aktywność 
drobnoustrojów. Odczyn ma pośrednio 
daleko idące skutki dla roślin. Zbyt niskie 
pH jest dla nich niebezpieczne, ponieważ 
zwiększa aktywność metali ciężkich i glinu. 
Kwaśny odczyn gleby ogranicza plonowa-
nie większości roślin uprawnych, dla któ-
rych optymalny odczyn wynosi 6-7,5 pH. 
W glebie o odczynie zasadowym - czyli przy 
wysokim pH - molibden, który bierze udział 
w przemianach azotu, uwalniany jest ze 
związków nieprzyswajalnych dla roślin. Or-
ganizmy glebowe są niezwykle wrażliwe na 
zmiany pH gleby, bakterie lepiej się będą 
rozwijały w środowisku lekko kwaśnym lub 
zasadowym, natomiast grzyby preferują 
środowisko zdecydowanie kwaśne.

Wyjałowienie ze składników 
pokarmowych

O zasobności gleby w przeważającej mierze 
decydują właściwości gleby, takie jak skład 
granulometryczny oraz zawartość i jakość sub-
stancji organicznej. Spadek zasobności gleb, 
czyli wyjałowienie ich ze składników pokar-
mowych, następuje na skutek systematyczne-
go pobierania makroelementów przez rośliny 
oraz wypłukiwania przyswajalnych form pier-
wiastków przez wody.

Zawartość próchnicy w glebie jest 
ważnym kryterium przy określaniu stopnia 
degradacji gleby. W wyniku zachodzących 
procesów w glebach, takich jak wyjałowie-
nie, erozja i brak nawożenia organicznego, 
zasoby próchnicy w glebie ulegają stopnio-
wemu zmniejszeniu.

Zniekształcenie stosunków 
wodnych

W wyniku dużego oddziaływania człowie-
ka na środowisko przyrodnicze, niezwykle 
często mamy do czynienia z zakłóceniem 
stosunków wodno-powietrznych w glebach. 
Sytuacja taka jest spotykana w przypadku 
wydobywania kopalin czy wykonywania 
zabiegów melioracyjnych. Możemy spotkać 

się z dwoma rodzajami równie groźnych za-
kłóceń – jedne spowodowane są wzrostem 
uwilgotnienia (zawodnienie), a drugie spad-
kiem zawartości wody na korzyść powietrza 
(przesuszenie).

Procesy erozyjne 

Inną formą degradacji gleby jest erozja 
wietrzna i wodna, czyli proces rozmywania 
i rozwiewania jej powierzchniowej warstwy. 
Działalność człowieka ma istotny wpływ na 
pogłębianie się procesu erozji poprzez nisz-
czenie naturalnej szaty roślinnej, nieprawi-
dłową uprawę ziemi, wadliwy dobór roślin 
uprawnych itp. Charakter i nasilenie procesu 
zależą od rzeźby terenu, składu mechanicz-
nego gruntu, wielkości i rozkładu opadów 
atmosferycznych oraz sposobu użytkowa-
nia terenu. Dla przeciwdziałania erozji wod-
nej zasadnicze znaczenie ma prawidłowe 
rozmieszczenie gruntów ornych oraz trwa-
łych użytków zielonych i lasów, zakładanie 
ochronnych pasów zieleni na zagrożonych 
zboczach oraz stosowanie do nich odpo-
wiedniego układu pól, prawidłowego zmia-
nowania i właściwej uprawy gleby. Erozji 
wietrznej przeciwdziałają zadarnienie i za-
drzewienie pasowe zmniejszające prędkość 
wiatru.

Mechaniczne zniszczenie 
struktury gleby

Wśród przyczyn mechanicznej degradacji 
gleby należy wymienić zagęszczenie jej struk-
tury spowodowane naciskiem kół maszyn 
rolniczych, udeptywaniem jej przez zwierzęta 
i człowieka, a także działaniem na glebę kro-
pel deszczu. Długotrwałe ugniecenie może 
spowodować trwałą degradację struktury 
gleby. Istnieją jednak sposoby zapobiegania 
negatywnym skutkom degradacji, takie jak 
mechaniczne zabiegi agrotechniczne oraz 
dobór roślin do właściwego zmianowania.

Zanieczyszczenia mechaniczne, 
biologiczne, chemiczne

Zanieczyszczenia mechaniczne spoty-
kane są najczęściej na terenach miejskich, 
gdzie w wyniku różnego rodzaju prac i dzia-

Procesy  degradac j i  g leby
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łań dochodzi do zaśmiecania gleby. Ta 
forma degradacji wpływa negatywnie za-
równo na estetyczne walory krajobrazu, jak 
i na czystość gleb. 

Chemiczna degradacja gleby to wprowa-
dzenie do niej różnych związków chemicz-
nych hamujących jej życie biologiczne. Ta 
forma degradacji uznawana jest za najbar-
dziej niebezpieczną.

Natomiast biologiczne zanieczyszczenie 
gleb polega na ich skażeniu w chorobo-
twórcze bakterie i pasożyty. Jest to bardzo 
niebezpieczne, gdy ma miejsce na obsza-
rach produkcji warzywniczo-rolniczej. 

***
Aby zapobiec degradacji gleby, należy pod-

jąć wszelkie działania ochronne. Przejawiać 

się one powinny w minimalizacji erozji wodnej 
i wiatrowej, przeciwdziałaniu biologicznej de-
gradacji, przeciwdziałaniu przesuszeniu i za-
wodnieniu gleby, ograniczeniu do minimum 
technicznych deformacji gruntu i mechanicz-
nego zanieczyszczenia gleb, zachowaniu grun-
tów o walorach ekologiczno-produkcyjnych, 
ograniczeniu przejmowania gruntów pod za-
budowę techniczną i eksploatację kopalin. n

Jacek Tyszka 
Oddział Ostrołęka

Kolektory słoneczne przekształcają pro-
mieniowanie słoneczne (odnawialne źródło 
energii) w ciepło. Słońce ogrzewa umiesz-
czony w kolektorze absorber, który pochła-
nia promieniowanie słoneczne i zamienia je 
w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy 
od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny ab-
sorber, dużą część promieniowania odbija. 
Skuteczniejszy jest, tzw. absorber selektyw-
ny, który pochłania 95% promieniowania. 
Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy 
(może to być woda lub płyn niezamarzają-
cy) przepływający przez kolektor. Ogrzany 
płyn przemieszcza się do zasobnika, tam 
oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytko-
wej znajdującej się w zasobniku i - ochło-
dzony - wpływa z powrotem do kolektora. 

Optymalne ustawienie 
– ważna rzecz

Ciepło pochodzące z kolektorów słonecz-
nych wykorzystywane jest do ogrzewania 
wody użytkowej w domach i gospodarstwach 
rolnych. Energooszczędność kolektorów 
związana jest z uzyskaniem możliwie wysokiej 
sprawności i zależy głównie od ich ustawienia 
względem stron świata - największą wydaj-
ność mają urządzenia zwrócone w kierunku 
południowym. Kolektor płaski może być od-
chylony o maksimum 15° w kierunku wschod-
nim lub zachodnim, gdyż wtedy jego spraw-
ność obniży się nieznacznie. Jeśli odchylenie 
jest większe, musi mieć większą powierzchnię 

niż w przy ustawieniu w kierunku południo-
wym.

Jeśli dom ma niekorzystne położenie 
względem stron świata, warto zastosować 
kolektory rurowe, w których można indy-
widualnie dopasować kierunek ustawienia 
absorbera. Mogą one mieć większe dopusz-
czalne odchylenie od południa niż kolektory 
płaskie – kąt nachylenia absorbera reguluje-
my w każdej rurze indywidualnie. 

Najlepszą wydajność kolektora uzyskamy, 
gdy promienie będą padały prostopadle do 
jego powierzchni. Ponieważ położenie Słoń-
ca zmienia się w ciągu roku, również opty-
malny kąt nachylenia kolektora nie jest stały: 
w lecie wynosi 30°, a zimą 60°. Te kolektory, 
które mają pracować tylko latem, można 
ustawić pod kątem 30°, natomiast całorocz-
ne pod kątem 45°. Zmiana nachylenia urzą-
dzenia zamontowanego na połaci dachu nie 
jest możliwa, ale między 35° a 50° sprawność 
kolektora spada w bardzo niewielkim stop-
niu. 

To się opłaca

Wielkość kolektorów powinna zapewnić 
uzyskanie z każdego średnio 85-95% ciepłej 
wody użytkowej w półroczu letnim. Można 
przyjąć, że czteroosobowa rodzina potrze-
buje kolektora: 
• płaskiego o powierzchni 1–1,5 m² na 
1 osobę, czyli 4–6 m² albo 
• rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m² na 
1 osobę, czyli 2,4–3,2 m².

Z punktu widzenia klienta urządzenie jest 
niedrogie, a jego instalacja stosunkowo ła-

twa do wykonania - w zamian użytkownicy 
obniżają rachunki za ogrzewanie. 

Należy pamiętać, że im więcej zużywamy 
wody w domu, tym zakup kolektora bardziej 
się opłaca. Oblicza się, że koszt zamontowa-
nia kolektorów zwraca się po około 3-5 la-
tach użytkowania. 

Możliwości wykorzystania

Firmy, które sprzedają i instalują kolektory 
słoneczne proponują wykorzystywanie ich nie 
tylko do podgrzewania c.w.u., ale także wody 
na cele c.o. Jest to możliwe jedynie w instala-
cjach niskotemperaturowych (zwłaszcza ogrze-
wania podłogowego), których czynnik grzew-
czy może mieć temperaturę około 40°C. Wtedy 
jednak potrzebne są kolektory o znacznie więk-
szej powierzchni i bardziej skomplikowanej in-
stalacji, niż w przypadku przygotowania ciepłej 
wody. Jest to rozwiązanie godne polecenia, 
ale tylko dla osób, które stać na taki wydatek. 
Z punktu widzenia ekonomiki inwestycji, na-
kłady są zbyt wysokie w stosunku do zysków, 
nawet w aspekcie energooszczędności. 

Wciąż rosnące ceny węgla, gazu i energii 
elektrycznej powodują, że koszty energii 
wykorzystywanej do ogrzewania domów 
stają się coraz wyższe. Dlatego warto zasta-
nowić się nad alternatywnymi źródłami po-
zyskania energii. n 
 
Źródła:
1. www.budujemydom.pl
2. www.muratordom.pl
3. www.poradnik.sunage.pl 
4. www.dom.pl
5. www.kolektory-sloneczne.ekologika.com.pl

Dzięki kolektorom słonecznym możemy wyprodukować darmowe ciepło, które wykorzystamy na własne potrzeby. 
Położenie geograficzne Polski zapewnia nam około 1400-1900 godzin słonecznych w ciągu roku, a to oznacza możli-
wość uzyskania kilku tysięcy kWh bezpłatnej energii. Jednak rozłożenie tej wartości jest nierównomierne - najwięcej 
promieni słonecznych dociera do nas wiosną i latem. 
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Maria Kosek
Oddział Poświętne

Rolnicy, z którymi współpracuję, 
utrzymują zwierzęta przeżuwa-
jące i magazynują znaczne ilości 

pasz na okres zimy. Podczas suszenia 
z roślin zielonych uzyskują siano lub 
susz, natomiast w procesie fermenta-
cji kiszonki. Największe straty suchej 
masy, energii i białka występują przy 
suszeniu na siano, następnie przy spo-
rządzaniu kiszonek, a najmniejsze przy 
sporządzaniu suszu. 

Rolnicy preferują kiszenie, gdyż jego za-
letą jest to, że w małym stopniu zależy od 
pogody i mogą sporządzać kiszonki od wio-
sny do późnej jesieni. Spośród pasz objęto-
ściowych szczególnego znaczenia nabiera 
kiszonka z traw, która obok kiszonki z kuku-
rydzy stanowi podstawę dawki pokarmowej 
każdego gospodarstwa mlecznego. 

Poniżej opiszę przykłady przygotowania 
kiszonek i sianokiszonek w trzech gospo-
darstwach z gminy Żuromin. Zwracam przy 
tym uwagę na najważniejsze aspekty do-
brego konserwowania pasz objętościowych 
dla krów i podkreślam, że rolnicy z którymi 
współpracuję stosują dobrą praktykę rol-
niczą, dbają o zachowanie ogólnych zasad 
higieny, m.in. ochronę przed zanieczysz-
czeniami, odpowiednią czystość oraz prze-
strzegają zasad bezpieczeństwa pracy.

Kiszonki pana Sławomira 
z Tadajówki

Pan Sławomir z Tadajówki na użytkach 
zielonych produkuje nie tylko zielonkę do 
bezpośredniego wykorzystania w żywieniu 
bydła, ale pozyskuje także siano i siano-
kiszonkę. Jakość kiszonki z traw zależy 
nie tylko od zawartości białka i energii, ale 
i szeregu innych czynników, jak skład bota-
niczny runi, nawożenie czy czas koszenia. 
Optymalnym terminem koszenia runi prze-
znaczonej na siano i kiszonkę jest moment 
kłoszenia dominujących gatunków traw 
w pierwszym odroście, a w następnych po-
kosach czas wzrostu trwający 6-8 tygodni. 
Chcąc wyeliminować koszt zakupu dodat-
ków konserwujących, rolnik tnie zielonki 
w godzinach południowych i popołudnio-

wych, ze względu na większą koncentrację 
cukrów w roślinach. Aby ograniczyć ryzyko 
zanieczyszczenia ziemią przeprowadza cię-
cie kosiarką rotacyjną na wysokości 7 cm. 
Trawę podsusza na pokosie i najpóźniej 
następnego dnia zbiera pokos przyczepą 
samozbierającą wyposażoną w noże, które 
tną materiał roślinny na długość ok. 10 cm. 
Młode zielonki zazwyczaj są łatwe do za-
kiszania, wymagają jednak podsuszenia 
do co najmniej 30-35 % zawartości suchej 
masy. Pan Sławomir podkreśla, że wówczas 
- przy odpowiedniej pogodzie - ma dobrą, 
zdrową i nie wydzielającą soków kiszonkę. 
Stosuje, tzw. „regułę praczki” pomocną przy 
sprawdzaniu zawartości suchej masy przy 
sporządzaniu kiszonki z traw: Jeśli podczas 
wykręcania roślin nie wydobywa się z nich 
płyn, a ręce stają się wilgotne, to trawa ma 
pożądaną zawartość suchej masy na po-
ziomie ok. 30%. Potwierdzające to badania 
przeprowadził Henrik Wessel Fyhn.

Pan Sławomir stara się, aby nie kosić traw 
zbyt późno, gdyż młoda zielonka jest bogat-
sza w cukry potrzebne do fermentacji. Wraz 
ze wzrostem roślin zawartość składników 
pokarmowych i strawność materiału spada. 
Wyjątkiem jest kukurydza - im później jest 
koszona, tym lepiej. Jej zbioru przeznaczo-
nego do kiszenia dokonuje w terminie „doj-
rzałości kiszonkowej”, kiedy jest w niej dużo 

suchej masy i cukrów. Kiszonka z kukurydzy 
jest w tym gospodarstwie jedną z głównych 
pasz dla krów w okresie zimy.

Kiszenie zielonki z żyta

Rolnik zakisza również zielonkę z żyta, 
którą tnie w momencie formowania kłosa, 
gdy następuje jego „luzowanie” - zazwyczaj 
od początku do połowy maja. W tym czasie 
wartość paszowa żyta na zielonkę jest naj-
wyższa. Po ścięciu rolnik zboże podsusza, 
aby uzyskać lepszy materiał do zakiszania. 
Zgrabiarką, odpowiednio wyregulowaną, 
tworzy starannie duży, prawidłowo uformo-
wany pokos i nie dopuszcza do zanieczysz-
czenia go ziemią, co nie jest łatwe. Następ-
nie przyczepą samozbierającą zwozi zie-
lonkę na pryzmy. Pryzmy zabezpiecza folią, 
sytuując je w pobliżu budynków inwentar-
skich na równym terenie, aby nie gromadzi-
ła się tam woda. Materiał kiszonkarski zwozi 
i układa na kilku mniejszych pryzmach, 
gdyż łatwiej jest je uformować, a w okresie 
zadawania zwierzętom wybierać kiszonkę. 
Szybkie napełnienie, ugniecenie, a potem 
szczelne przykrycie folią i obciążenie pry-
zmy zapewniają odpowiednie zakonserwo-
wanie roślin objętościowych bez zbędnego 
wycieku soków. 

Kiszonk i  kró lu ją  w gmin ie  Żuromin 
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Sianokiszonki i kiszonki 
pana Radosława z Rozwozina

W powiecie żuromińskim powszechne 
jest przechowywanie porostu łąkowego 
w belach, tak jak to robi w swoim gospodar-
stwie pan Radosław z Rozwozina. Alterna-
tywą dla produkcji siana jest sporządzanie, 
m.in. kiszonki z traw podsuszonych - siano-
kiszonki. Ten sposób uniezależnia rolnika 
od przebiegu pogody, gdyż materiał roślin-
ny nadający się do zakiszania gospodarz 
uzyskuje w ciągu 1-2 dni od skoszenia, na-
tomiast do wysuszenia siana potrzeba 4-5 
dni dobrej pogody. 

Zielonkę przeznaczoną na kiszonkę kosi, 
gdy rośliny osiągną ok. 30 cm. Po ścięciu 
pozostawia - w zależności od warunków 
atmosferycznych - na 1 dobę lub dłużej, 
w celu przewiędnięcia, aby uzyskać połowę 
suchej masy. Przyśpieszenie podsuszania 
rolnik uzyskuje poprzez przetrząsanie trawy 
przetrząsarką karuzelową. Tak podsuszony 
i zagrabiony na wałki materiał zbiera prasą 
zwijającą i formuje w bele o masie ok. 400 kg. 
Podczas zwijania bel dostosowuje prędkość 
prasy do wielkości plonu. Do równomier-
nego sprasowania beli rolnik stosuje prasę 
o dużym zgniocie, która stwarza warunki 
optymalne dla uzyskania wartościowej 
sianokiszonki. Już drugiego dnia od ścię-
cia bele przewozi na miejsce składowania, 
gdzie możliwie szybko owija specjalną bia-
łą folią rozciągliwą, samokurczliwą, przy 
pomocy owijarki. Kilkakrotne owinięcie 
z tzw. zakładem (3-5 warstw folii) gwaran-
tuje szczelne zamknięcie zakiszanej zielonki 
i uzyskanie warunków beztlenowych. Na-
stępnie bele ustawia w pozycji pionowej, 
gdyż na spodzie znajduje się najwięcej 
warstw folii. Miejsce składowania siano-
kiszonki jest utwardzone, bez roślinności, 
nie zbiera się w nim woda i znajduje się 
ono w odległości 10-15 m od budynków, by 
ograniczyć inwazję gryzoni. Przechowywa-
ne bele chroni przed uszkodzeniem przez 
ptaki i inne zwierzęta, a wszelkie uszkodze-
nia natychmiast zakleja. Chroni też kiszonkę 
przed dostępem powietrza i wpływem wa-
runków atmosferycznych.

Kukurydza na kiszonkę

Pan Radosław z Rozwozina uprawia rów-
nież kukurydzę na kiszonkę. Zbioru roślin 
dokonuje sieczkarnią z gniotownikiem w fa-
zie dojrzałości mleczno-woskowej ziarna, 
na wysokości 30-40 cm, co zdecydowanie 
wpływa na jakość paszy i nie obniża zbytnio 

plonu. Dokładne rozdrobnienie zielonki oraz 
dodanie preparatu do zakiszania Labacsil, 
zapewnia uzyskanie dobrej i strawnej paszy 
dla bydła. Odpowiednio pocięta na równe 
i krótkie kawałki roślina pozwala na lepsze 
ubicie zakiszanej zielonki. Tak przygotowa-
ną kukurydzę zwozi na pryzmę wyłożoną 
folią i równomiernie rozrzucana warstwami, 
a następnie dokładnie ugniatana ciągnikiem 
kołowym, by pozbyć się powietrza z zakisza-
nej masy. Po zwiezieniu ostatniej przyczepy 
ubija pryzmę jeszcze przez godzinę i szczel-
nie okrywa folią dla zapewnienia warunków 
beztlenowych, koniecznych do prawidłowe-
go przebiegu fermentacji mlekowej. Dodatek 
drugiej folii zapewnia odcięcie dopływu po-
wietrza i chroni przed wsiąkaniem wody opa-
dowej. Na koniec na pryzmę sypie warstwę 
piasku i dodatkowo obciąża starymi opona-
mi przeciętymi na pół, aby mogła zbierać się 
w nich woda, co powoduje prawidłowe osia-
danie zakiszanej masy.

Kiszonka z kukurydzy 
pana Józefa z Dębska

Z podobnych metod zakiszania kukury-
dzy korzysta pan Józef z Dębska. Kiszonkę 
sporządza w silosie przejazdowym usy-
tuowanym w pobliżu budynku inwentar-
skiego, ale z zachowaniem odpowiedniej 
odległości od zabudowań, otwartych skła-
dowisk nawozów naturalnych i z dala od 
odpadów i substancji niebezpiecznych. Po-
jemność płyty uwzględnia roczne zapotrze-
bowanie na kiszonkę. 

Cały proces rozpoczyna się w momencie 
ustalenia najlepszej fazy wegetacji zakisza-
nej rośliny i przy odpowiedniej pogodzie. 
Cięcia zielonki rolnik dokonuje w czasie, 
gdy kukurydza uzyskuję dojrzałość wosko-
wą ziarna. Rośliny tnie i rozdrabnia siecz-
karnią na niewielkie odcinki o jednakowej 

długości. Następnie napełnia silos rozpro-
wadzając sieczkę na całej jego długości, 
w cienkich warstwach - do 10 cm. Przez cały 
czas napełnia materiał roślinny i go ugniata. 
Szybkie i dokładne zamknięcie silosu folią 
kiszonkarską - najpóźniej drugiego dnia 
- przyśpiesza przebieg fermentacji, która 
przebiega jednakowo w całej masie. 

Podsumowanie

W procesie przetwarzania i konserwowa-
nia zielonek ważne jest stosowanie odpo-
wiednich metod. Zbiór i staranne przygoto-
wanie oraz odpowiednie przechowywanie 
kiszonki gwarantuje uzyskanie wartościo-
wej paszy dla zwierząt gospodarskich. Pro-
ces zakiszania przebiega podobnie zarówno 
w belach, jak i w pryzmach czy silosach. 

Rolnicy, sprawdzając organoleptycznie 
rezultaty kiszenia, powinni porównać je  
z następującym wzorcem: Dobra kiszon-
ka charakteryzuje się aromatycznym, lekko 
chlebowym i przyjemnie kwaskowym, ale nie 
ostrym zapachem. Jej konsystencja i barwa 
powinny być jak najbardziej zbliżone do kolo-
ru surowca wyjściowego, z brązowym odcie-
niem. Liście i łodygi - dobrze widoczne, bez 
zanieczyszczeń i pleśni. Prawidłowo sporzą-
dzone kiszonki można skarmiać po sześciu ty-
godniach, a przechowywać przez ponad rok. 

Skarmianie złej kiszonki jest szkodliwe dla 
krów i nie zapewnia dobrej produkcji mleka. 
Każdy producent mleka wie, że racjonalne 
żywienie krów - bez udziału dobrej kiszon-
ki w dawce pokarmowej - jest niemożliwe 
i ekonomicznie nieopłacalne.  n

Źródła:
1.www.cdr.gov.pl,
2. www.arimr.gov.pl,
3. www.raportrolniczy.pl,
4. www.ppr.pl,
5. Jamroz D., Chachułowa J., Żywienie zwierząt i paszo-
znawstwo t. III, PWN 2006.
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Ryszard Rembiszewski
Oddział Ostrołęka

Ilość suchej masy pobranej przez krowy w ciągu dnia zale-
ży od masy ich ciała, wydajności, kondycji i okresu fizjo-
logicznego (nie wspominając o jakości paszy). Zwierzęta 

o wyższej wydajności pobierają więcej zarówno pasz objęto-
ściowych, jak i treściwych. Te znajdujące się w pierwszej lak-
tacji pobierają o około 1kg s.m. więcej niż wieloródki. 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, charakteryzujące się większy-
mi gabarytami, pobierają o 10-15% więcej pasz niż krowy ras czar-
no-białej czy czerwono-białej. Zmienia się to w zależności od prze-
biegu laktacji. Licząc pobieranie suchej masy paszy w procentach 
masy ciała, najmniejsze jest przed wycieleniem - około 2% masy 
ciała, a największe w szczycie laktacji - około 4,1%.

Optymalna zawartość suchej masy

W większości krajów, gdzie rozwinięta jest hodowla i chów bydła 
mlecznego, w żywieniu dominują kiszonki z kukurydzy i z traw. Ba-
dania terenowe dotyczące wartości pokarmowej kukurydzy poka-
zują rosnącą zawartość suchej masy, skrobi i energii. Z kolei zawar-
tość włókna systematycznie się obniża, co jest przyczyną wysokiego 
cięcia zielonek, coraz powszechniej stosowanego przy zbiorze na 
kiszonkę. Jeden kg suchej masy takiej kiszonki pokrywa pod wzglę-
dem energetycznym potrzeby na produkcję 2 l mleka. 

Ogólnie uważa się, że sucha masa nie powinna przekraczać 35%, 
bo ma to wpływ na gorsze trawienie skrobi. Badania wykazują, że 
przy sporządzaniu kiszonki z całych roślin kukurydzy optymalna 
zawartość suchej masy powinna wynosić właśnie ok. 35%. Przy jej 
wzroście do ok. 40% s.m. rosną straty składników pokarmowych, 
a wyprodukowana kiszonka jest zwykle gorszej jakości (złe ubicie, 
pleśnienie). Należy liczyć się z gorszym pobieraniem takiej kiszonki 
przez krowy. 

W warunkach polowych zawartość suchej masy w całej roślinie 
można określić na podstawie wyglądu ziarna w kolbie. Przy zawar-
tości ok. 35% s.m. około 50% ziaren w kolbie ma ściemniałą podsta-
wę, a wciskany w ziarno w połowie kolby paznokieć wchodzi z wy-
raźnym oporem. Po przełamaniu kolby linia mleczna ziarniaków 
powinna znajdować się na wysokości 1/2-1/3 od podstawy. Jeśli 
znajduje się ona w 1/3 części ziarniaka (licząc od podstawy), zawar-
tość suchej masy w całej roślinie wynosi 35%.

Wysokość cięcia na sieczkę 

Bardzo ważną sprawą przy produkcji kiszonek z kukurydzy jest 
wysokość cięcia na sieczkę. Poznajmy zalecenia określające dłu-
gość cięcia kukurydzy na kiszonkę i stosowania zgniatacza ziaren 
(Schwartz, Preisainger, Kirchgessner):

1. Jeśli przy zbiorze kukurydzy zawartość suchej masy wynosi ok. 
27%, to w kolbach jest ok. 50% wody. Sieczkarnię należy wtedy nasta-
wić na 8 mm długości cięcia, ponieważ krótkie cięcie (4-5 mm) obniża 
trawienie włókna. Zgniatacz w tym przypadku jest niepotrzebny.

2. Przy zawartości ok. 32% suchej masy w kukurydzy (kolby mają 
poniżej 50% wody), można ją ciąć na sieczkę o długości 4-8 mm, 
gdyż nie ma to wpływu na strawność i zawartość energii netto.

3. Przy późnym zbiorze (sucha masa >35%), dojrzałości ziarna 
szklisto woskowej, przy braku zgniatacza, kukurydzę trzeba ciąć na 
krótką sieczkę - 4 mm. Jeżeli jest zgniatacz do ziaren, cięcie można 
wydłużyć do 8 mm.

Rozdrobienie ziarna a wydajność krów

Rozdrobnienie ziarna kukurydzy wpływa znacząco na jego wy-
korzystanie w żywieniu. Im bardziej będzie ono rozdrobnione, tym 
większa jego część ulegnie fermentacji w żwaczu, przez co zawarta 
w nim energia zostanie wykorzystana mniej efektywnie. Generalnie 
zaleca się, by ziarna kukurydzy ulegały zgnieceniu w trakcie zbio-
ru za pomocą zgniataczy, gdyż wtedy część zawartej w nich skrobi 
przedostanie się do jelita cienkiego w stanie nienaruszonym i do-
piero tam ulegnie strawieniu. Ze strawionej skrobi powstaje glu-
koza, będąca substratem do syntezy laktozy, a jej ilość jest bardzo 
ściśle związana z wydajnością mleczną.

Korzyści ze stosowania dodatków do zakiszania

Chociaż kukurydza należy do roślin łatwo kiszących się ze wzglę-
du na zawartość cukrów i skrobi, zaleca się stosowanie dodatków 
chemicznych lub biologicznych. Zastosowanie ich zapewnia:
• uzyskane kiszonki o wysokiej jakości, charakteryzującej się opty-
malnym udziałem kwasów organicznych,
• ograniczenie start składników pokarmowych,
• zahamowanie rozwoju niepożądanej mikroflory, w tym pleśni 
i drożdży,
• stabilność tlenową i wyższą wartość pokarmową uzyskanej kiszonki.

Należy podkreślić, że stosowanie dodatków do zakiszania zapo-
biega występowaniu wtórnej fermentacji po otwarciu pryzmy głów-
nie wtedy, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.

Od czego jeszcze zależy jakość kiszonki?

Jakość zakiszanej kiszonki z kukurydzy zależy także od czasu na-
pełniania silosu (formowania pryzmy), który nie powinien przekra-
czać trzech dni. Wielkość silosów i pryzm musi więc być odpowied-
nio dostosowana do ilości sporządzanej kiszonki. Ma ona również 
wpływ na wysokość strat ponoszonych w trakcie skarmiania ki-
szonki - grubość warstwy wybieranej codziennie z czoła silosu po-
winna wynosić kilkanaście centymetrów, aby zapobiec psuciu się 
reszty w warunkach dostępu powietrza. Podstawowym warunkiem 
uzyskania dobrej jakości kiszonki jest bardzo staranne ugniatanie 
w trakcie napełniania silosu. Uformowany silos należy bardzo do-
kładnie okryć specjalną folią kiszonkarską. Chcąc zapobiec uszko-
dzeniu jej przez ptaki lub zwierzęta, dobrze jest dodatkowo położyć 
specjalną siatkę kiszonkarską.  n

Właściwa technologia zakiszania kukurydzy 
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Kukurydza jest rośliną o najwięk-
szym znaczeniu gospodarczym 
na świecie. W ostatnich 25 latach 

powierzchnia jej zasiewów wzrosła 
o około 20%, zaś zbiory prawie dwu-
krotnie, wyraźnie wyprzedzając psze-
nicę i ryż. Jest też jednym z najważniej-
szych źródeł surowców odnawialnych 
i paszowych na świecie. Kukurydza, 
w odróżnieniu od innych europejskich 
roślin, ma ogromny potencjał plonowa-
nia. 

Już dziś jej realne możliwości plonowa-
nia sięgają 15 ton ziarna lub 25 ton suchej 
masy całych roślin z hektara. W odróżnieniu 
od tradycyjnych roślin przemysłowych (bu-
rak cukrowy, rzepak), kukurydza charakte-
ryzuje się szerokim wachlarzem kierunków 
wykorzystania, a przez to łatwiej może do-
pasować się do rynku. 

Zalety kukurydzy

Oprócz tych wartości makroekonomicz-
nych, charakteryzuje się również korzystny-
mi cechami na poziomie gospodarstwa:
• dobrze znosi uproszczenia uprawowe,
• można ją uprawiać na bardzo różnych sta-
nowiskach, w monokulturze oraz w zmiano-
waniu o dużym udziale zbóż,
• spełnia rolę rośliny okopowej, a nawo-
żenie jej można oprzeć tylko na nawozach 
organicznych,
• ma umiarkowane wymagania glebowe 
i te odnośnie kultury roli,
• należy do nielicznych roślin, których pro-
dukcję można w pełni zmechanizować - za-
równo na dużych areałach, jak i w małych 
gospodarstwach.

Szacuje się, że możliwości uprawy kuku-
rydzy w Polsce wynoszą około 2,0 mln ha. 
Znaczący postęp hodowlany, jaki mogliśmy 
obserwować w ostatnich latach, spowo-
dował duże zainteresowanie tą rośliną za-
równo u nas, jak i na świecie. Jeszcze 20 lat 
temu rzadkim przypadkiem była sytuacja, 
że rolnik, np. z Polski północno-wschodniej 
swoje pola obsiewał kukurydzą, a dzisiaj to 
już nikogo nie dziwi. Choć roślina ta nadal 
ma wysokie wymagania cieplne, to jednak 

hodowcom udało się wyhodować odmiany 
na tyle wczesne, że praktycznie bez więk-
szego ryzyka można je uprawiać w większo-
ści rejonów kraju. Ponadto jej szybki rozwój 
fizjologiczny i wegetatywny - jaki niewątpli-
wie osiąga w procesie fotosyntezy - pozwa-
la w warunkach podwyższonej wilgotności 
i temperatury na uzyskiwanie wysokich 
plonów w porównaniu do innych gatunków 
zbóż uprawianych w naszym kraju. 

Warunki środowiskowe 
i wykorzystanie 

Poziom temperatur w ostatnich latach 
nie podlegał w naszym kraju tak dużym wa-
haniom, aby nie odpowiadało to rozkłado-
wi i ilości opadów w okresie wegetacji ku-
kurydzy. Większość gleb jakimi dysponuje 
polski rolnik to gleby średnie i słabe, gdzie 
najważniejszym czynnikiem plonotwór-
czym dla kukurydzy staje się woda. 

Wszechstronne wykorzystanie przemy-
słowe tej rośliny, zachęca do jej uprawy. 
Zarówno w USA, jak i w innych częściach 
świata, coraz więcej kukurydzy przezna-
cza się na produkcję bioetanolu. Poza tym 
wykorzystuje się ją w przemyśle młynar-
skim oraz krochmalnictwie. Podobnie jest  
i w Polsce, czego efektem może być i tak 
stale rosnące zapotrzebowanie na ziarno ku-
kurydzy - nawet przy ewentualnym spadku 
pogłowia trzody chlewnej. Mamy tu, między 
innymi na myśli możliwości jej wykorzystania 
w produkcji biogazu. Co prawda budowa bio-
gazowni w Polsce nie przebiega w tak szyb-
kim tempie jak to planowano jeszcze kilka lat 
temu, ale przy jeszcze większym zaangażowa-
niu środków z różnych funduszy UE w latach 
2014-2020 ich budowanie nabierze szybszego 
tępa, dzięki czemu pojawi się możliwość pro-
dukcji biomasy z kukurydzy na ich potrzeby. 
A to oznacza kilkadziesiąt kolejnych tysięcy 
hektarów obsianych kukurydzą.

Kukurydza to racjonalność

Zwiększona powierzchnia upraw kuku-
rydzy i w związku z tym większa częstotli-
wość samej uprawy nie obniży plonowania, 
a wręcz odwrotnie: zwiększy się wydajność 
całego płodozmianu. Kukurydza najsła-
biej spośród roślin uprawnych reaguje na 
uprawę w monokulturze i można umieścić 

ją w każdym płodozmianie, ale szczególnie 
cenna jest w przypadku monokultur zbo-
żowych. Jeśli zboża stanowią ponad 75% 
struktury zasiewów, udział kukurydzy jest 
niezbędny dla racjonalnego wykorzystania 
pola. Może spełniać ona rolę rośliny oko-
powej (na oborniku), co powoduje wyraźny 
wzrost plonów roślin następczych. Głów-
nym walorem kukurydzy jest jednak nie-
wątpliwie wysokie plonowanie w różnych 
warunkach środowiskowych. Dzięki temu 
powinna i musi być szerzej wykorzystywana 
w światowym, a także polskim rolnictwie.

Bariery

Mimo powyższych zalet dla dalszego roz-
woju produkcji kukurydzy trzeba pokonać 
szereg barier. Wraz z upowszechnianiem 
uprawy tej rośliny nasila się presja chorób 
i szkodników, co wymaga opracowania za-
równo agrotechnicznych jak i chemicznych 
metod ochrony. Kukurydzę coraz częściej 
sieje się też na gorszych stanowiskach. Li-
czyć się trzeba, że w najbliższych latach 
prawdopodobnie trzeba będzie zrezygno-
wać z uprawy w monokulturze, ze względu 
na stonkę korzeniową, ale także zaostrzenie 
przepisów rolnośrodowiskowych. W warun-
kach Polski często kukurydzę siać się będzie 
na słabych glebach, gdzie konieczna jest 
inna technologia uprawy. Dlatego wzro-
snąć muszą umiejętności uprawy tej rośliny 
wśród praktyków i należy zwiększyć prace 
naukowe nad kukurydzą. n

M o ż l i w o ś c i  u p r a w y  k u k u r y d z y
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Była piękna pogoda, przybyło ponad 100 tys. zwiedza-
jących i 501 wystawców wyeksponowanych na po-
wierzchni ponad 10 ha. Byli też znakomici goście, w tym 

posłowie i urzędnicy administracji państwowej oraz samorzą-
dowej, a wszystko relacjonowali dziennikarze z TVP Warsza-
wa, TV Wschód, kilku stacji radiowych i prasy. Mowa oczywi-
ście o zorganizowanych w Siedlcach dniach 6-7 września br. 
XXI Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym. 

Jak co roku wystawa odbyła się na terenach Agencji Rozwoju 
Miasta, przy ul. Jana Pawła II 6. W ciągu dwóch dni towarzyszy-
ły jej X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz 
22. Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem publiczności.

Hasłem tegorocznej wystawy było: Unia Europejska – 
Nowe Szanse! Już wkrótce zaczną bowiem obowiązywać za-
sady nowego PROW na lata 2014-20, a to oznacza nowe pie-

niądze dla naszego rolnictwa z UE i nowe możliwości jego 
rozwoju. A skoro tak, to i nasze targi powinny się rozwijać. 
W ciągu ubiegłych lat właśnie to obserwowaliśmy, ale w tym roku 
wydaje się, że trend się ustabilizował. Pesymista powiedziałby, że 
wystawa osiągnęła już właściwy dla tego rejonu Mazowsza poziom 
podaży, a wiec liczba i skala ofert nie mogą spotkać się z większym 
zainteresowaniem. Być może, ale przecież wkrótce Unia Europejska 
da nam nowe szanse, a wtedy…

Kilka wymownych liczb

Wystawcy nie skarżyli się jednak ani na brak zainteresowania 
swoją ofertą, ani na popyt. Wielu z nich – po pierwszym, sobot-
nim dniu targów – wyjeżdżało, aby uzupełnić sprzedawane towary. 
Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie powtarzali że powrócą 
do Siedlec za rok. 

Natomiast w tym roku, spośród 501 wystawiających się firm, eks-
pozycję maszyn i urządzeń rolniczych przygotowało 45 z nich, środki 
do produkcji 32 kolejne, a pasze 24 firmy. Zwierzęta zaprezentowało 
47 hodowców bydła i 9 hodowców drobnego inwentarza. Prezen-
towane były także rośliny uprawne, m.in. odmiany poszczególnych 
gatunków zbóż: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia, kukurydzy oraz 
ziemniaków, a także owoców i warzyw. 

Wystawiło się też 9 grup producenckich i 9 gospodarstw ekolo-
gicznych. Oczywiście nie zabrakło przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją ogrodniczą – taka ofertę przedstawiły aż 52 firmy. Niemal 
tyle samo, bo 40 następnych, oferowało różnego rodzaju wyroby 
spożywcze. 

Stoiska wystawiło też 68 instytucji reprezentujących bankowość, 
finanse, edukację i turystykę, przy czym zwiększyła się oferta ban-
ków i instytucji finansowych, co może świadczyć o tym, że możliwo-
ści kredytowe i inwestycyjne naszych rolników zostały wyraźniej do-
strzeżone. Potwierdziła to licznie obecna branża budowlana, której 
34 przedstawicieli oferowało rolnikom projekty i budowę domów 
czy budynków inwentarskich oraz różnego rodzaju i przeznaczenia 
materiały budowlane. Rolnicy mogli się też zapoznać z ofertami 
6 firm sprzedających samochody. 

Dla ducha i ekologicznie

Miłośnicy sztuki również mieli co podziwiać. Aż 29 wytwórców 
oferowało publiczności rękodzieło ludowe (malarstwo olejne na 
płótnie i drewnie, tkaninę artystyczną, haft, wyroby gliniane, z masy 
solnej, ze sznurka, wełny i papieru oraz biżuterię artystyczną). Na 
targach można też było zakupić produkty tradycyjne i regionalne 
wytwarzane w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych. 

Tradycyjne już w czasie trwania wystawy odbywał się Kiermasz 
Żywności Ekologicznej z terenu działania Oddziału Siedlce. Moż-
na było tam nabyć pieczywo ekologiczne, m.in. chleb orkiszowy 
znany ze swoich walorów zdrowotnych (obniża poziom choleste-
rolu), przetwory mleczne (masła sery, jogurty), wędliny ekologiczne 
i przetwory owocowo-warzywne. 

Poza tym w sobotę odbył się Piknik Zbożowy zrealizowany ze 
środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 

Nie  mogło  być  lep ie j

Zaproszonych gości powitał Andrzej Kamasa - dyrektor MODR

Pokazy konne cieszyły się dużym zainteresowaniem
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przez KRIR, natomiast w niedzielę II Mazowiecka Wystawa Kla-
czy i Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych.

Bardzo smaczna tradycja

W specjalnie przygotowanym namiocie zaprezentowano pro-
dukty tradycyjne wschodniego Mazowsza. Odbyła się w nim 
degustacja dwudziestu potraw tradycyjnych wykonanych przez 
uczestników konkursów kulinarnych organizowanych na te-
renie działania Oddziału Siedlce oraz produktów wpisanych na 
Listę Produktów Tradycyjnych. Zwiedzający wystawę mogli zo-
baczyć i poznać smak: szlachciców, sójek mazowieckich, kiełbasy 
jałowcowej nadbużańskiej suchej, czosnku latowickiego maryno-
wanego, sera podpuszczkowego dojrzewającego, mazowieckich 
ciastek ze skwarek, smalcówek, kornickiech jaj faszerowanych, sera 
ziemnego, kiełbasy z wątrobą, miodu wielokwiatowego łąkowego 
z Kornicy, lipówki, naleśników starokornickich, golonki faszerowa-
nej grzybami leśnymi z Rudki, miodu nadbużańskiego, pomasty, 
karpia wędzonego z dworskich stawów, szynki z tynki, pyzów ziem-
niaczanych „Biedaków”, kiełbasy wędzonej podsuszanej folwarcz-
nej. W degustacji uczestniczyło ponad tysiąc osób.

Poza tym w namiocie prezentowane były produkty sporządzo-
ne przez laureatów konkursu „Najlepsze produkty tradycyjne 
wschodniego Mazowsza”, były to m.in. bendzwały szlacheckie, 
korowaj weselny, gruszki w syropie z „Retro Spiżarni”, pasztetowa 
siedlecka, piwo kozicowe, miastkowskie jakubaszki, syrop z kwia-

tów bzu czarnego, łyskowioki, palcówka dworska, bułki drożdżowe 
z dynią, miastkowskie kapuśniaczki.

Degustację i koszty wynajęcia namiotu pokryto ze środków będą-
cych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regio-
nalnego KSOW na lata 2007-2013.

Dodajmy, że specjalnie na targi wydrukowano okolicznościową 
Gazetę Targową w nakładzie 3 000 egzemplarzy. Można w niej zna-
leźć wszystkich uczestników naszej imprezy. 

***

A zatem sukces? 
Tak, bez wątpienia był to sukces. Dodajmy, że zależny od bardzo 

wielu ludzi, bo pracy naprawdę było co niemiara. Na szczęście pra-
cownicy Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego pracy się nie boją i z tego, co słyszałem, planują ten suk-
ces powtórzyć za rok. 

Myślę, że im się uda. n

INFORMACJE

Głównym organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego Oddział Siedlce. Partnerzy to: Miasto Siedlce, Powiat Sie-
dlecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego 
w Siedlcach, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region 
Oceny Parzniew, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. 
z o.o. w Łowiczu.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki.
Współpracę z nami podjęli: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, 
Mazowiecka Izba Rolnicza, Publicity, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, 
Gazeta Ogłoszeniowa, Tygodnik „Echo Katolickie”, PZHiPTCh „POLSUS”.
Eko-patronat nad wystawą objął Zakład Utylizacji Odpadów Sp. 
z o.o. w Siedlcach.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TVP Warszawa, Tygo-
dnik Siedlecki, TV Wschód, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal 
Informacyjny - podlasie.24, Hodowla i Chów Bydła.Degustacja produktów tradycyjnych

TVP Warszawa na żywo relacjonowała naszą Wystawę
Wydawnictwa MODR chętnie kupowano
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Dla każdego rolnika zajmujące-
go się hodowlą bydła mleczne-
go podstawowym celem jest 

uzyskanie jak najwyższej wydajności 
mleka, przy ponoszeniu jak najniż-
szych kosztów. Dążenie do osiągnięcia 
maksymalnej wydajności powoduje, 
że mamy krowy coraz lepsze genetycz-
nie, ale i coraz bardziej wrażliwe na 
choroby, między innymi na zaburzenia 
metaboliczne. Schorzenia te związane 
są właśnie z wysoką wydajnością i po-
wodują utratę apetytu, czego skutkiem 
jest pusty przewód pokarmowy i ryzy-
ko przemieszczenia trawieńca. 

Schorzenie to występuje najczęściej na 
trzy tygodnie przed porodem i cztery tygo-
dnie po porodzie, głównie u krów wieloró-
dek, lecz nie omija i jałówek cielnych. Jego 
efektem są znaczne straty ekonomiczne, na 
które składają się leczenie, zmniejszona wy-
dajność mleka i brakowanie krów. Bardzo 
często dochodzi też do upadków.

Główne przyczyny przemieszczenia tra-
wieńca można podzielić na żywieniowe 
i nie żywieniowe. Do żywieniowych należą 
błędy w żywieniu popełniane w okresie oko-
łoporodowym oraz nadmierne otłuszczenie 
krów.

Pamiętajmy 
o paszach treściwych

Zdecydowana większość przypadków 
przesunięcia trawieńca występuje w pierw-
szych dwóch tygodniach laktacji, wskutek 
nadmiernej utraty apetytu przez zwierzę 
( jego utrata w okresie poporodowym może 
również wiązać się np. z ketozą). Brak apety-
tu powoduje mniejsze wypełnienie żwacza, 
co sprzyja przemieszczeniu się trawieńca. 

Ale nie tylko za małe, także nadmierne 
pobieranie pasz treściwych w okresie około-
porodowym może sprzyjać jego przemiesz-
czeniu się. W sytuacji kiedy krowa zjada 
zbyt duże ilości pasz treściwych, a mniejsze 
objętościowych, zmniejsza się wypełnienie 
żwacza. Następuje w nim bowiem koncen-
tracja lotnych kwasów tłuszczowych, przez 
co maleje motoryka przewodu pokarmowe-

go, co z kolei prowadzi do powstawania ga-
zów. Zwiększanie dawek pasz treściwych po 
porodzie jest więc koniecznością, gdyż wraz 
ze wzrostem wydajności mleka wzrasta za-
potrzebowanie na nie krów. Chcąc jednak 
uniknąć kwasicy, zaleca się zwiększanie 
tych dawek w odpowiednim tempie, czyli  
1-1,5kg na tydzień.

Ważnym zagadnieniem jest także umie-
jętne przygotowanie krów do laktacji, a więc 
żywienie ich w okresie ostatnich trzech ty-
godni ciąży. Aby uniknąć ewentualnego 
wpływu dużych dawek pasz treściwych 
na pogorszenie apetytu i przez to na prze-
mieszczenie się trawieńca, dawki te należy 
wprowadzać równomiernie przygotowując 
do tego krowę.

Inne przyczyny

Zachorowalność na przemieszczenia 
trawieńca jest również związana z innymi 
chorobami metabolicznymi i często pozo-
staje ich następstwem. Wiążę się to przede 
wszystkim z utratą apetytu w wyniku cho-
roby pierwotnej. Ponadto w przypadku 
braku wapnia w okresie okołoporodo-
wym pogarsza się ruchliwość trawieńca, 
a kiedy krowa już nie wstaje, jego ruchli-
wość zmniejsza się nawet o 70%, przez co 
zwieracze nie zamykają się. Wówczas do 
otwartego trawieńca wpływa ze żwacza 
treść i gromadzą się w nim gazy. Trawieniec 
wypełniony płynem i gazami przemieszcza 
się, a wtedy krowa całkowicie traci apetyt 
i nie pobiera paszy w ogóle. Nie stwierdzo-
no jednak, aby dodatek wapnia w okresie 
okołoporodowym mógł mieć wpływ na 
zmniejszenie zapadalności na przemiesz-
czenie się trawieńca. 

Coraz częściej do przemieszczenia tra-
wieńca dochodzi zaraz po wycieleniu krów, 
prawdopodobnie na wskutek zajęcia przez 
żwacz miejsca opróżnionej w czasie poro-
du macicy. Chcąc temu zapobiec, należy 
spowodować, aby krowa bezpośrednio po 
wycieleniu wypiła przynajmniej 50 l cieplej 
wody ze specjalnymi dodatkami energe-
tyczno-mineralnymi.

Według informacji amerykańskich ryzy-
ko wystąpienia przemieszczenia trawieńca 
wiąże się ściśle z nadmierną kondycją 
krów. Krowy za grube nie jedzą przed po-
rodem, a po porodzie maksymalnie pobie-

rają suchą masę, ale robią to zdecydowanie 
później niż krowy w prawidłowej kondycji. 

Istotnym czynnikiem wpływającym 
na przesunięcie trawieńca jest także zła 
organizacja żywienia. Często bowiem 
zdarza się, że część zwierząt ze stada ma 
utrudniony dostęp do stołu paszowego,  
a nawet do wody ze względu na domina-
cję krów starszych i silniejszych. Dlatego 
wskazane jest, by uważnie obserwować 
zwierzęta po różnego rodzaju przegru-
powaniach w stadzie, dokonanych przez 
rolnika. W okresie zimowym nie można 
wykluczyć, że na spadek apetytu wpływa 
podawanie krowom zbyt zimnych kiszo-
nek.

Leczenie

Lewostronne przemieszczenie tra-
wieńca występuje najczęściej w krótkim 
czasie po porodzie i spowodowane jest 
przesunięciem się żwacza na miejsce opróż-
nionej w czasie porodu macicy i powstałej 
w ten sposób wolnej jamy brzusznej. 

Natomiast prawostronne przemiesz-
czenie trawieńca występuje najczęściej 
w kilka tygodni po porodzie, w okresie 
szczytowej laktacji. Krowy żywione są w tym 
czasie dużą ilością pasz treściwych powo-
dujących wzdęcia i zaburzenia pH treści 
trawieńca. Wypełniony gazami trawieniec 
unosi się do górnej części jamy brzusznej 
i dochodzi do jego przemieszczenia. 

Na lewostronne przemieszczenie trawień-
ca, poza zabiegiem chirurgicznym, dość 
skutecznie wpływa przegonienie krowy, 
najlepiej po nierównym terenie, lub próba 
przetoczenia jej przez grzbiet. Podaje się 
również środki przeczyszczające i pobudza-
jące motorykę przewodu pokarmowego.

Natomiast krów z prawostronnym prze-
mieszczeniem trawieńca należy jak naj-
szybciej się pozbyć, bo rzadkością jest ich 
wyleczenie. n

P r zem i e s z c z en i e  t r aw i eń c a  u  k r ów
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Znaczący rozwój hodowli bydła 
mięsnego w Polsce miał miejsce 
w latach 90. ubiegłego wieku. 

W dużej mierze przyczyniło się do tego 
powołanie Krajowego Związku Ho-
dowców Bydła Mięsnego. Po okresie 
intensywnego wzrostu populacji, od 
roku 2006 obserwujemy jej stopniowe 
zmniejszanie się. Obecnie pogłowie 
krów i jałówek ras mięsnych stanowi 
jedynie odsetek ogólnej liczby krów 
w naszym kraju i nie ma znaczącego 
wpływu na jakość i skalę produkcji wo-
łowiny.

Dobrej jakości wołowinę można uzyskać 
od wyspecjalizowanych ras mięsnych, cha-
rakteryzujących się ogromną różnorodno-
ścią dotyczącą, m.in.: wieku dojrzewania, 
wymagań środowiskowych i pokarmowych, 
potencjału wzrostu, umięśnienia oraz wydaj-
ności rzeźnej. Ogół tych czynników nie po-
zwala jednak na jednoznaczne wytypowanie 
rasy najlepszej, ponieważ każda z nich, jeśli 
jest utrzymywana w odpowiednich warun-
kach, uwydatnia swoje najlepsze cechy i daje 
zadowalające efekty. Obecnie spośród 14 ras 
bydła mięsnego, objętych oceną użytkowo-
ści, szczególnie cenione przez hodowców są 
limousine i charolaise. 

Tworzenie stada

W chowie i hodowli bydła mięsnego wy-
różniamy trzy zasadnicze modele tworzenia 
stada:

• Czystorasowe stada hodowlane - ich 
tworzenie odbywa się w oparciu o zakup 
osobników czystej rasy. Reprodukcja pro-
wadzona jest tylko w cyklu zamkniętym, 
z zachowaniem czystości rasy. Podstawo-
wym celem utrzymania tego typu stada jest 
doskonalenie w czystości rasy, ustalenie 
buhajów o wysokiej wartości hodowlanej 
oraz produkcja jałówek hodowlanych.

• Stada mieszańcowe (wielorasowe) - 
tworzenie takich stad odbywa się w oparciu 
o zakup zwierząt pochodzących od krów 
mlecznych zacielonych nasieniem buha-
jów ras mięsnych. Za pomocą krzyżowania 

wypierającego, po około 6 latach hodowca 
staje się posiadaczem cieląt rasowych by-
dła mięsnego. Celem tworzenia tego typu 
stada jest osiągnięcie wysokiej efektywno-
ści produkcji mięsa wołowego.

• Hodowla własnych mieszańców - 
alternatywą dla rolników rezygnujących 
z chowu bydła mlecznego jest zacielenie 
krów nasieniem buhajów ras mięsnych 
w celu otrzymania własnych mieszańców 
i poddania ich krzyżowaniu wypierającemu. 
Odchowane cielęta stanowią dobry mate-
riał rzeźny, a ich potomstwo to wysokiej ja-
kości żywiec wołowy.

Stan hodowli 

Największe zagęszczenie gospodarstw 
zajmujących się chowem i hodowlą bydła 
mięsnego znajduje się w województwach: 
warmińsko-mazurskim, zachodniopomor-
skim, podlaskim, wielkopolskim i lubu-
skim. Tereny te cechuje duży areał użytków 
zielonych, lub nieużytków pozostałych po 
dawnych gospodarstwach państwowych. 
W regionach gdzie przeważają niewielkie 
gospodarstwa, nie przystosowane do pro-
dukcji mleka (małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie) pogłowie ras mięsnych jest, 
niestety, bardzo niskie. To wielka szkoda, 
ponieważ chów bydła mięsnego nie wy-
maga kosztownego zaplecza technicznego 
i mógłby stanowić doskonałą perspektywę 
dla tamtejszych rolników.

Czystorasową populację krów stanowią 
przede wszystkim rasy limousine, charola-
ise, hereford i simental. Wśród mieszańców 
wyraźnie zaznacza się dominacja potom-
stwa po buhajach rasy limousine. Kolejne 
miejsce pod względem liczebności zajmują 
mieszańce rasy charolaise i simental.

Stosunkowo mała populacja bydła mię-
snego nie sprzyja efektywności pracy ho-
dowlanej. Niemniej jednak niektórzy polscy 
hodowcy mogą poszczycić się posiadaniem 
w swoich stadach bardzo wartościowych 
egzemplarzy, pochodzących z najlepszych 
hodowli zagranicznych.

Przyszłe losy rozwoju

Analizując perspektywy rozwoju ho-
dowli bydła mięsnego i produkcji woło-

winy w Polsce należy wziąć pod uwagę 
możliwości jej zbytu. Aktualnie trudno 
mówić o rynku krajowym, ponieważ skala 
produkcji jest znikoma. Przeciętne roczne 
spożycie wołowiny w latach 1990-2011 
spadło z 16,4 kg do zaledwie 2,5 kg, przy 
możliwościach produkcyjnych rzędu 410 
tys. ton. Alternatywą dla polskich pro-
ducentów wołowiny może być eksport, 
głównie do krajów UE.

W przeciwieństwie do niewielkiej chłon-
ności rynku krajowego, znacznie lepiej 
przedstawia się baza biologiczna do pro-
dukcji (cielęta, baza paszowa). W ostatnich 
latach eksport i ubój cieląt kształtował się 
na poziomie 550 tys. sztuk. Obecne pogło-
wie bydła i bogata baza paszowa pozwala 
na zwiększenie produkcji wołowiny do po-
ziomu określonego możliwościami sprze-
daży.

Ze względu na niewielką populację ras 
mięsnych w Polsce, przyszły model sektora 
produkcji wołowiny powinien zakładać:
• wzrost pogłowia ras mięsnych,
• zwiększenie populacji krów-mamek,
• maksymalizację krzyżowania towarowego 
krów mlecznych z buhajami wyspecjalizo-
wanych ras mięsnych,
• ograniczenie sprzedaży i uboju cieląt je-
dynie do osobników nie nadających się do 
dalszego opasania,
• opas buhajów do masy ciała sięgającej 
550-700kg, w zależności od rasy,
• integrację producentów żywca wołowego 
z przemysłem mięsnym.

Rozszerzając w kraju hodowlę i chów by-
dła ras mięsnych i mieszańców z udziałem 
ras mięsnych powinniśmy nie tylko zwięk-
szać pulę żywca i mięsa wołowego, ale też 
troszczyć się o wysokie walory jakościowe 
i poprawę efektywności ekonomicznej opa-
sów. n
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Pomiot ptasi jest dla rolnika bar-
dzo atrakcyjnym nawozem, gdyż 
charakteryzuje się dużą zawar-

tością składników pokarmowych i sto-
sunkowo szybkim tempem ich uwalnia-
nia. Jego stosowanie ma na celu wzbo-
gacenie gleby w substancję organiczną, 
z czasem przekształcającą się w próch-
nicę, przez co wzrasta jej żyzność.

Przed przystąpieniem do nawożenia po-
miotem ptasim, podobnie jak przy aplikacji 
innych nawozów naturalnych, trzeba rozpo-
znać jego wartość nawozową, która zależy 
m.in. od zawartości składników pokarmo-
wych, sposobu przechowywania oraz tech-
niki stosowania. Należy również zastanowić 
się pod jakie rośliny i w jakich terminach 
go stosować, aby uzyskać wysoką efektyw-
ność. Nieodpowiednie stosowanie pomio-
tu ptasiego (np. w zbyt wysokiej dawce, 
czy zbyt płytkie jego wymieszanie z glebą), 
skutkuje nie tylko zmniejszeniem efektyw-
ności nawożenia, ale może być przyczyną 
spadku plonu. Wynika to z tego, że pomiot, 
jako nawóz o wysokiej koncentracji skład-
ników pokarmowych, może przyczyniać 
się do nadmiernego zasolenia gleby, szcze-
gólnie azotem i potasem, w następstwie 
czego początkowo zostaje zahamowany 
rozwój systemu korzeniowego, a następnie 
całej rośliny. Ponadto zawarty w nim azot 
stosunkowo łatwo przechodzi w amoniak 
(NH3), szczególnie w glebach o odczynie 
obojętnym i zasadowym, co w konsekwen-
cji osłabia rozwój systemu korzeniowego, 
zwłaszcza młodych roślin.

Wartość pokarmowa 

Skład chemiczny pomiotu zależy od za-
wartości wody, która wpływa na procen-
towy udział suchej masy, a tym samym na 
stężenie składników pokarmowych. Jak 
wynika z danych zamieszczonych w tabeli, 
obornik pochodzący od bydła czy trzody 
chlewnej zawiera zwykle mniej suchej masy 
( jest „rzadszy”) niż nawóz pochodzący od 
drobiu, z czym wiąże się m.in. zawartość 
składników pokarmowych. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że pomiot pochodzący od 

kur zwykle zawiera więcej suchej masy, niż po-
miot pochodzący od ptactwa wodnego. 

Skład chemiczny pomiotu zależy również 
od ilości i jakości ściółki, gatunku i sposobu 
użytkowania zwierząt, rodzaju paszy oraz spo-
sobu przechowywania nawozu. Zatem ulega 
on wahaniom, dlatego wskazane jest, aby 
systematycznie kontrolować zawartość skład-
ników pokarmowych w pomiocie, w myśl za-
sady, że pomiot pomiotowi nierówny.

Straty składników pokarmowych

Zapach, który unosi się wokół pryzmy 
z pomiotem lub z pól świeżo nawożonych, 
jest nie tylko problemem estetycznym. 
Świadczy również o tym, że rolnik ponosi 
znaczne straty, gdyż z nawozu ulatnia się 
azot. Występuje on w pomiocie ptasim, 
w trzech formach: organicznej, kwasu mo-
czowego (przeważająca część) oraz amono-
wej (NH4). Kwas moczowy i forma amonowa 
azotu w sprzyjających warunkach ulatniają 
się do atmosfery jako amoniak (NH3), co 
skutkuje właśnie stratami azotu. W zależno-
ści od temperatury, koncentracji składnika 
w nawozie, odczynu gleby oraz sposobu 
aplikacji, straty mogą wynosić 25-60% azo-
tu (w skrajnych warunkach mogą być wyż-
sze). Chcąc je ograniczyć, należy:
 stosować nawóz przy korzystnej pogo-
dzie, najlepiej w dni pochmurne i możliwie 
bezwietrzne (wysoka temperatura i wiatr 
przyspieszają parowanie); wykluczone jest 
to podczas upału i niskiej jego wilgotności;
 unikać łączenia stosowania pomiotu 
z wapnowaniem (środowisko zasadowe 
sprzyja ulatnianiu się azotu do atmosfery 
w postaci amoniaku);
 równomiernie rozrzucić i jak najszybciej 
wymieszać z glebą.

Dostępność składników 

W przeciwieństwie do obornika pomiot 
jest nawozem o szybszym działaniu. Przyj-
muje się, że składniki pokarmowe z obornika 
uwalniają się (działają) do czterech lat, przy 
czym w pierwszym roku uwalnia się do gleby 
20-40% azotu (sumarycznie 40-75%), 20-25% 
fosforu (sumarycznie 50-75%) i 50-60% pota-
su (sumarycznie około 90%). Natomiast więk-
szość składników pochodzących z pomiotu 
rośliny mają do dyspozycji już w pierwszym 

roku po zastosowaniu, zwłaszcza gdy odzna-
czają się długim okresem wegetacji. Jak już 
wspomniano, nawóz ten pod względem for-
my chemicznej azotu znacząco różni się od 
obornika (pomiot ptasi zawiera kwas moczo-
wy, który nie występuje w oborniku). Przyjmu-
je się, że azot z pomiotu pod względem szyb-
kości działania można porównać z gnojowicą, 
z której 50–70% składnika jest do dyspozycji 
roślin w pierwszym roku po jej zastosowaniu, 
a w drugim dalsze 10–20%. Jednak - w od-
różnieniu od gnojowicy - w pomiocie mała 
część azotu występuje w formie amonowej, 
a większość stanowi kwas moczowy, który 
przekształca się w mocznik, i w zależności 
od warunków glebowych (temperatury gleby 
i jej wilgotności) w różnym tempie przechodzi 
w formy mineralne (w pierwszej kolejności 
w formę amonową NH4).

Termin stosowania

Sytuacja na rynku nawozowym sprawia, 
że pomiot ptasi jest bardzo często traktowa-
ny przez rolników jako klasyczny nawóz wie-
loskładnikowy. Dlatego w gospodarstwach 
mających do niego dostęp, stosowany jest 
praktycznie pod wszystkie uprawiane rośliny. 
Oczywiście pomiot, jako nawóz naturalny (po-
dobnie jak obornik), w pierwszej kolejności po-
winien być stosowany pod okopowe i kukury-
dzę - rośliny, które z jednej strony charakteryzu-
ją się stosunkowo długim okresem wegetacji, 
a z drugiej znajdują się na polu w miesiącach 
najintensywniejszego uwalniania składników 
pokarmowych z nawozów naturalnych i orga-
nicznych (lipiec i sierpień). Najlepszym termi-
nem nawożenia pomiotem jest rozrzucenie 
go na ściernisko przed siewem poplonów na 
przyoranie. Poplon będzie mógł pobrać łatwo 
przyswajalne składniki pokarmowe, co znaczą-
co zmniejszy ryzyko strat spowodowanych wy-
płukaniem azotu do wód gruntowych. Skład-
nik ten zostanie związany przez poplon.

Ze względu na dużą koncentrację skład-
ników w pomiocie ptasim oraz specyfikę 
działania azotu, nie zaleca się w okresie let-
nio-jesiennym dawek większych niż 5–9 t/
ha (jeżeli nawóz zawiera dużo wody, dawkę 
możemy zwiększyć do 10-15 ton). Ustalając 
dawkę musimy pamiętać, że zgodnie z obo-
wiązującym prawem nie wolno nam zasto-
sować więcej niż 170 kg N/ha w sezonie we-
getacyjnym w postaci nawozów naturalnych. 

N a w o ż e n i e  p o m i o t e m  p t a s i m
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Pomiot ptasi można oczywiście stosować również w innych ter-
minach, a mianowicie późną jesienią (zgodnie z ustawą nawozy 
naturalne można stosować do 30 listopada), a nawet na wiosnę 
(trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić z dawką). 

O czym powinniśmy pamiętać? 

Jak już wspomniano, azot w pomiocie działa w dużym stopniu 
podobnie jak mocznik i w nadmiarze może spowodować poparze-
nie korzeni roślin, a nawet wypadanie całych siewek (buraki, ku-
kurydza). Dlatego po zastosowaniu koniecznie trzeba go starannie 
wymieszać z glebą.

Konieczność dokładnego wymieszania nawozu z glebą praktycz-
nie wyklucza stosowanie pomiotu ptasiego w okresie wiosennym 
przed siewem buraków cukrowych, gdyż – jak powszechnie wiado-
mo – prawidłowa agrotechnika buraków cukrowych nie przewiduje 
głębokich uprawek wiosennych. 

Stosując ten nawóz w okresie wiosennym, warto nawożenie prze-
prowadzić możliwie jak najwcześniej (zgodnie z prawem w okresie 
wiosennym nawozy naturalne można stosować od 1 marca), aby 
okres od zastosowania nawozu do siewu był możliwie jak najdłuż-
szy. Ma to na celu zmniejszenie niekorzystnego wpływu nawozu na 
młode rośliny (przy wczesnym zastosowaniu jest większa szansa, że 
składniki lepiej przemieszczą się w glebie). 

Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych w niektó-
rych nawozach naturalnych (wg różnych autorów).

rodzaj na-
wozu

Składniki pokarmowe kg/t
Sucha 

masa (%) n p2O5 k2O S MgO

Pomiot ptasi 
(świeży) 18–25 10–15 6–9 6–7 1–1,5 1,5–2,5

Pomiot ptasi 
(suchy) 45–55 20–25 15–

20
12–
14 2–3 4–6

Obornik by-
dlęcy* 20–25 4–6 3–4 6–7 0,3–0,6 1–2

Obornik świń-
ski* 20–25 6–7 7–8 5–6 0,5–0,8 2–3

* wartości przedstawione dla porównania

Jak już wspomniano, pomiot ptasi bardzo często jest stosowany 
pod wszystkie rośliny, które są uprawiane w gospodarstwie. Zatem 
w praktyce stosuje się go również przed siewem rzepaku czy zbóż. 
W takim przypadku wskazana jest jednak szczególna ostrożność, 
zwłaszcza jeśli chodzi o dawkę, bowiem nadmierna podaż azotu 
w okresie jesiennym nie tylko może przyczynić się do wybujania ro-
ślin, ale również znacząco zmniejszyć ich zimotrwałość. n

Źródło: Agrotechnika 2013/06

Genowefa Wacławek 
Oddział Bielice
Dariusz Dąbrowski
UG Baranów

W ostatnią niedzielę sierpnia w Kaskach odbyły się ko-
lejne obchody Święta Plonów – staropolskiego po-
dziękowania rolnikom za trud ich pracy. Tegoroczne 

uroczystości rozpoczął korowód z wieńcami dożynkowymi, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokal-
nego, ochotniczych straży pożarnych, jednostek organiza-
cyjnych działających przy urzędzie gminy oraz mieszkańcy. 
Korowód ruszył przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP w Kaskach.

O godzinie 13:00 rozpoczęła się Msza Święta Dziękczynna w inten-
cji rolników, którą odprawił ks. biskup Józef Górzyński. Dużą atrak-
cję okazał się piękny ołtarz w kształcie młyna zbudowany dzięki po-
mocy lokalnej społeczności z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Kask i Okolic. Jego projekt wykonał Stanisław Wardziak. 

Następnie starości - Anna Szelachowska i Jarosław Nowak - 
wręczyli wójtowi gminy Baranów, gospodarzowi dożynek, bochen 
chleba wypieczonego z tegorocznych plonów. Został on sprawie-
dliwie podzielony i rozdany uczestnikom uroczystości. W dzieleniu 
pomagali starostowie dożynek oraz sołtysi. 

Gośćmi tegorocznego święta byli miedzy innymi: przewodniczący Rady 
Powiatu Grodziskiego Wojciech Hardt, starosta powiatu grodziskiego 
Marek Wierzbicki i prezes Zarządu Powiatowego PSL  Andrzej Kopeć. 

Jak zwykle swoje stoisko promocyjne przygotował Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach, którego do-

radcy udzielali porad i przy którym eksponowane były płody rolne 
z okolicznych gospodarstw.

Część rozrywkową rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej OSP Kaski. Następnie dla zgromadzonych, utwory Alicji Majew-
skiej, zaśpiewały reprezentantki naszej gminy - Paulina Piwowarska 
i Natalia Duda. Do tańca porywały publiczność zespoły The Lejkers 
i Kanon, a gwiazdą wieczoru był zespół disco-polo Efekt. 

Równolegle na placu przy bibliotece odbywały się zawody si-
łaczy, a wszystkie dzieci mogły wyszaleć się na dmuchanym pla-
cu zabaw i podczas zabaw z animatorami. Sołectwa prześcigały się 
w przeróżnych smakołykach, które tradycyjnie prezentowane są 
podczas tego święta. Natomiast Młodzieżowa Rada Gminy Bara-
nów, w ramach podziękowania za pomocw działaniach, przyzna-
ła tytuły „Przyjaciela Młodzieżowej Rady Gminy Baranów” Roma-
nowi Bodychowi, Wojciechowi Hardt, Sławomirowi Janic-
kiemu i Angelice Majewicz. Rozstrzygnięte też zostały konkursy 
na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najciekawsze stoisko sołeckie. 
Zwycięzcami konkursu na „Najciekawsze stoisko sołeckie” zostali: 
I miejsce - sołectwo Cegłów-Murowaniec
II miejsce - sołectwo Gole
III miejsce - sołectwo Basin
Zwycięzcami konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynko-
wy” zostali: 
I miejsce - wieś Osiny
II miejsce - wieś Basin
III miejsce - Koło Seniora Strażaka przy OSP Boża Wola.

A już niebawem, bo 18 października, w Baranowie odbędzie się 
druga edycja Fetting Festiwalu. W tym roku uczestnicy wykonają 
utwory z repertuaru Alicji Majewskiej, a gwiazdą wieczoru będzie 
Zbigniew Wodecki. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie (wię-
cej informacji na www.fettingfestiwal.pl). n

Roln i cy  podz iękowal i  za  p lony 
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pszcze larstwo

Małgorzata Biercuk 
Oddział Bielice

Apiterapia to metoda profilak-
tyki i leczenia produktami 
pochodzenia pszczelego. Zali-

czamy do nich: miód pszczeli, pyłek 
kwiatowy, propolis (kit pszczeli), 
mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk 
pszczeli. Ich wartość odżywcza 
i lecznicza znana jest ludzkości od 
bardzo dawna. Apiterapię stosowa-
no już w starożytnym Egipcie, Grecji 
i Chinach. 

Miód pszczeli jest jedną z najcenniejszych 
i niepowtarzalnych substancji odżywczych, 
jakich nam dostarcza natura. Jego właści-
wości znane są od 4 tys. lat - już starożytni 
potrafili wykorzystać jego leczniczą siłę. 
Jedną z cenniejszych właściwości miodu 
jest jego działanie na bakterie chorobo-
twórcze. 

Lecznicze działanie miodów

Miody, pomimo że posiadają wiele cech 
wspólnych, różnią się między sobą wła-
ściwościami organoleptycznymi, fizyko-
chemicznymi, składem chemicznym oraz 
zakresem działania i zastosowania profilak-
tycznego. I tak dla przykładu: 
Miód rzepakowy - stosuje się w choro-
bach wątroby i dróg żółciowych, serca 
i stanach zapalnych dróg oddecho-
wych.
Miód lipowy - w schorzeniach górnych 
i dolnych dróg oddechowych, serca 
i układu nerwowego.
Miód wielokwiatowy - pomocny jest 
w stanach alergicznych dróg odde-
chowych, przy wyczerpaniu fizycznym 
i psychicznym oraz w chorobach serca 
i naczyń krwionośnych. 
Miód spadziowy z drzew iglastych - 
w chorobach dróg oddechowych, układu 
pokarmowego, chorobach serca i ner-
wicach.

Istnieje, więc możliwość doboru odpo-
wiedniego miodu do profilaktyki i leczenia 
wspomagającego podstawową terapię 
leczniczą danego schorzenia. 

Zalety innych produktów

Pyłek kwiatowy jest najwartościow-
szym, odżywczym produktem roślinnym. 
Zawiera białka, cukry proste i złożone, tłusz-
cze, sterole, flawonoidy, karotenoidy, wita-
miny i sole mineralne. Znajduje się w nim 
β- karoten i jest go o ponad 20 razy więcej 
niż w marchwi. Poza tym zawiera liczne 
witaminy i około 40 biopierwiastków. Już 
niewielka jego ilość pokrywa dzienne za-
potrzebowanie organizmu na białko. Pyłek 
służy do leczenia, między innymi: miażdży-
cy, choroby niedokrwiennej, chorób 
nerwowych, schorzeń wątroby, choro-
by wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
cukrzycy, pomocny jest też w chorobach 
wzroku i alergii. 

Propolis (kit pszczeli) – jego źródłem 
są zbierane przez pszczoły smoliste i bal-
samiczne substancje z pączków niektórych 
drzew i krzewów oraz żywica znajdująca 
się w szparach kory drzew. Dotychczas wy-
odrębniono około 300 substancji wcho-
dzących w skład propolisu. Są to, m.in. fla-
wonoidy, substancje lipidowe i woskowe, 
biopierwiastki, witaminy i związki białkowe. 
Propolis służy do leczenia schorzeń ukła-
du oddechowego (grypa, przeziębienia, 
zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli, angina), 
schorzeń układu pokarmowego (zapale-
nia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, 
nadkwasoty), jak również schorzeń skóry, 
oparzeń, odmrożeń, odleżyn i trudno 
gojących się ran. 

Mleczko pszczele - stwierdzono w nim 
ponad dwadzieścia makro- i mikroelemen-
tów, m.in. miedź, magnez, żelazo, mangan, 
nikiel i kobalt. Ponadto zawiera 24 amino-
kwasy, enzymy i hormony – szczególnie 
wzrostowy. Mleczko, ze względu na swój 
bardzo bogaty skład, jest znakomitym 
biostymulatorem organizmu ludzkiego, 
uaktywnia przemianę materii zwiększa ak-
tywność życiową. Stosuje się je do leczenia 
chorób serca, układu trawienia, niedo-
krwistości, schorzeń narządu wzroku 
i słuchu oraz nerwic i schizofrenii. 

Jad pszczeli - stanowi mieszaninę róż-
nych związków chemicznych, głównie biał-

ka. W jadzie, oprócz histaminy i fosfolipazy 
A, znajduje się jeszcze kilka innych toksycz-
nych peptydów. Ponadto stwierdzono w nim 
obecność kwasu fosforowego, palmitynowe-
go i kwasów tłuszczowych. Ze związków mi-
neralnych jad zawiera, m.in. wapń, magnez, 
węgiel, fosfor, azot i siarkę. Wykazuje działa-
nie ochronne przed promieniowaniem joni-
zującym. Główne zastosowanie jad pszczeli 
znalazł w leczeniu chorób reumatycznych, 
gdzie jest bardzo skuteczny. Ponadto stosu-
je się go w leczeniu schorzeń układu ner-
wowego, w chorobach układu krążenia, 
astmie i leczeniu ran. Używa się go w po-
staci kontrolowanych użądleń, w postaci 
preparatów, maści, inhalacji i kąpieli. 

Wosk pszczeli - jest jednym z najczyst-
szych produktów jakie dała nam natu-
ra. Podstawowym surowcem, z którego 
pszczoła wytwarza wosk, są węglowodany. 
Wosk pszczeli można wykorzystać w lecze-
niu kataru siennego (żując wosk na mie-
siąc przed pyleniem kwiatów), a także sto-
sować okłady w przypadku ropnych cho-
rób skóry, chorób reumatycznych i dny. 
Niektórzy lekarze polecają żucie wosku 
zamiast gumy do żucia, bo aktywizuje to 
wytwarzanie śliny, oczyszcza zęby z nalotu 
i wzmacnia dziąsła. Świece woskowe spala-
ne w domu odświeżają i jonizują powietrze. 
Duże zastosowanie znalazł wosk w kosme-
tyce jako składnik kremów, pomadek, itp. 

***
Apiterapia jeszcze do niedawna kojarzo-

na była z folklorem, ale dziś staje się coraz 
szerzej uznawaną na całym świecie sztuką 
medyczną, stwarzającą możliwości leczenia 
wielu chorób, jako alternatywa konwencjo-
nalnej terapii. Produkty pszczele są łatwo 
przyswajalne przez organizm i przy facho-
wym stosowaniu nie powodują skutków 
ubocznych. Warto, więc sięgać po te natu-
ralne substancje na co dzień, a nie tylko od 
święta. n

Źródła: 
1. Apiterapia. Rostowski. info. 
2. Marcin Kijak.www.apiterapia.biz
3. Apiterapia - leczenie produktami pszczelimi - www.
apiterapia.biz

Produkty pszczelarskie w leczeniu rodziny
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sadown ic two  towarowe

Grażyna Michalak
Oddział Bielice

Rosnące wymagania konsumen-
tów i eksporterów jabłek zmu-
szają sadowników do coraz więk-

szej dbałości o jakość produkowanych 
owoców. Na drodze do sukcesu dość 
często pojawiają się problemy związane 
z występowaniem chorób fizjologicz-
nych, które mogą się pojawiać zarówno 
w sadzie, jak i w przechowalni. Choroby 
te, zwane też nieinfekcyjnymi, powstają 
w wyniku zaburzeń procesów fizjolo-
gicznych zachodzących w owocach. 

Nie zawsze doprowadzają do całkowite-
go zniszczenia owoców, niektóre powodują 
tylko pogorszenie się ich jakości. Wystę-
powanie chorób fizjologicznych zależy od 
wielu czynników: odmiany, terminu zbioru, 
warunków atmosferycznych i agrotechnicz-
nych, nawożenia oraz warunków przecho-
wywania.

Objawy niektórych chorób występują 
w sadzie już przed zbiorem owoców (gorzka 
plamistość podskórna, szklistość miąższu), 
inne pojawiają się dopiero po kilku mie-
siącach przechowywania (oparzelizna po-
wierzchniowa, rozpady miąższu).

Gorzka plamistość podskórna

Główną przyczyną powstawania tej choroby 
jest niedobór wapnia w owocach, a szczegól-
nie stosunek potasu do wapnia. Najbardziej 
wrażliwe na brak wapnia są owoce z drzew 
młodych, duże i zbyt wcześnie zebrane. Czyn-
nikami sprzyjającymi chorobie są też opady 
deszczu w okresie poprzedzającym zbiór, nie-
właściwe nawożenie i zbyt wysoka temperatu-
ra w okresie wegetacji. Do odmian podatnych 
należą: Szampion, Jonagold, Ligol, Cortland, 
Gloster. Jednym ze sposobów zapobiegania 
chorobie jest pozakorzeniowe dokarmianie 
owoców wapniem, poprzez 5-6-krotne opryski-
wanie drzew solami wapnia co dwa tygodnie.

Szklistość miąższu

Objawy choroby pojawiają się już w sa-
dzie, w końcowym okresie wzrostu. Wystę-
powaniu choroby sprzyjają znaczne wahania 

temperatury między dniem a nocą, długo-
trwała susza, szybkie schładzanie owoców 
po zbiorze, przenawożenie azotem lub opóź-
niony zbiór. Opanowany chorobą miąższ, na 
skutek wysycenia wodą przestworów mię-
dzykomórkowych, staje się szklisty i przezro-
czysty. Pierwsze objawy są widoczne dopiero 
po przekrojeniu jabłek. Odmiany podatne na 
szklistość miąższu: Gloster, Empire, Szam-
pion.

Ograniczenie występowania szklistości 
polega na umiarkowanym nawożeniu azo-
tem, systematycznym dostarczaniu wapnia 
i optymalnym terminie zbioru.

Oparzelizna powierzchniowa

Objawy choroby widoczne są na skórce 
w postaci brązowych plam o nieregularnych 
kształtach. Plamy te ukazują się na owocach 
po kilku miesiącach przechowywania. Po prze-
niesieniu owoców z chłodni do temperatury 
pokojowej plamy stają się bardziej widoczne, 
a nasilenie choroby wzrasta. Objawy tej cho-
roby można pomylić z tymi spowodowanymi 
przez nadmiar dwutlenku węgla w komorze 
chłodniczej. Aby stwierdzić z którą z chorób 
mamy do czynienia, należy przenieść owoce 
do temperatury pokojowej. W przypadku owo-
ców z oparzelizną następuje szybki rozwój cho-
roby, natomiast uszkodzenia spowodowane 
przez CO2 nie zwiększają swej powierzchni. 

Występowaniu choroby sprzyjają suche 
i gorące dni w ostatnich tygodniach przed 
zbiorem, intensywne nawadnianie przed 
zbiorem, niska zawartość wapnia w owo-
cach, zbyt wysokie nawożenie azotem oraz 
zbyt wczesny zbiór. Odmiany podatne na 
chorobę to: Cortland, Golden Delicious, 
Melrose, Idared.

Nie ma metody która w 100% zapobie-
ga występowaniu tej choroby, można tylko 
próbować ją ograniczać poprzez pozakorze-
niowe nawożenie wapniem, zbiór w odpo-
wiednim terminie oraz odpowiednie tempo 
schładzania owoców w chłodni.

Rozpad starczy

Nazwa choroby związana jest z proce-
sami dojrzewania i starzenia się owoców. 
Czynnikami sprzyjającymi są: zaawansowa-
na dojrzałość jabłek podczas zbioru, wyso-

ka temperatura przechowywania, wydłu-
żony okres przechowywania, duże owoce, 
niska zawartość wapnia. Choroba rozwija 
się w miąższu bezpośrednio pod skórką. Jej 
typową oznaką jest miękki, brązowy miąższ, 
sypki i kaszowaty. Niekiedy dochodzi do 
pękania owoców, szczególnie po przenie-
sieniu ich do temperatury pokojowej. Roz-
pad występuje głównie na jabłkach dużych, 
z niedostateczną ilością wapnia. Objawy 
choroby występują w charakterystyczny 
sposób na poszczególnych odmianach, 
dlatego rozróżnia się rozpad Jonagolda, 
Jonathana, Spartana. 

Zbrązowienie przygniezdne

Objawem choroby jest brązowienie miąż-
szu, głównie wokół gniazda nasiennego. 
W przypadku odmiany McIntosh objawom 
towarzyszy brązowienie skórki w zagłębieniu 
szypułkowym. Pierwsze objawy pojawiają się 
już w grudniu i nasilają się pod koniec prze-
chowywania. Czynnikami sprzyjającymi roz-
wojowi choroby są: niska temperatura prze-
chowywania (poniżej 10C), wilgotna i zimna 
pogoda przed zbiorem oraz zbyt wczesny 
zbiór. W chłodniach z KA, w których utrzymy-
wany jest właściwy skład gazowy powietrza, 
zbrązowienie przygniezdne nie występuje.

Plamistość przetchlinkowa

Objawami choroby są brązowe plamy 
wokół przetchlinek, które z czasem mogą 
ulec skorkowaceniu. Przebarwienia uwi-
daczniają się już w sierpniu i wrześniu. Opa-
nowana skórka lekko się zapada, a prze-
tchlinki tworzą wyniesione wysepki. Niekie-
dy w uszkodzonych miejscach dochodzi do 
infekcji wtórnej spowodowanej przez pato-
geny, w wyniku czego tkanki ulegają gniciu. 
Nie udało się jeszcze ustalić bezpośrednich 
przyczyn występowania tej choroby. n

Źródła: 
1. Hasło Ogrodnicze 9/2013 i 10/2013
2. www.sadinfo.pl

Fizjologiczne choroby jabłek w przechowalni
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poradn i k  gospodyn i

Renata Rejmentowska
Oddział Ostrołęka

Zadaniem racjonalnego żywienia 
jest dostarczenie organizmowi 
wszystkich składników odżyw-

czych w odpowiednich ilościach i pro-
porcjach. Do prawidłowego wzrostu 
i funkcjonowania potrzebuje on pokar-
mów będących źródłem energii, białek, 
tłuszczów, cukrów i witamin. Wymie-
nione składniki pełnią różne funkcje - 
tłuszcze to materiał zapasowy, białko 
jest głównie składnikiem budulcowym 
komórek ciała, a sole mineralne i wita-
miny regulują procesy życiowe. 

Zapotrzebowanie organizmu 
na wymienione składniki za-
leży od różnych czynników, 
np. płci, rodzaju wykonywa-
nej pracy, wieku, stanu fizjo-
logicznego, pory roku, stanu 
zdrowia. Są one źródłem ener-
gii niezbędnej nam do wszystkich 
procesów życiowych. Już dawno stwier-
dzono, że ich niedobór jest niekorzystny, 
a nawet szkodliwy, gdyż prowadzi do 
zaburzeń funkcjonowania organizmu 
oraz wywoływania lub pogłębiania sta-
nów chorobowych. Nadmiar składników 
odżywczych również jest niepożądany, po-
nieważ prowadzi do otyłości, która jest przy-
czyną ciężkich schorzeń, np. układu krąże-
nia, chorób stawów, itd.

W prawidłowo zestawionej diecie wartość 
energetyczna dziennej racji pokarmowej 
powinna obejmować wszystkie składniki 
potrzebne organizmowi, w tym ok. 15% bia-
łek, 55% cukrów i 30% tłuszczów.

Podstawowe zasady 
żywienia dzieci

Dzieci i młodzież stanowią szczególnie 
podatną na skutki niewłaściwego żywienia 
grupę społeczną. To wymaga, aby rodzice 
byli świadomi na czym polega racjonalne 
żywienie oraz jakie jest zapotrzebowanie na 
składniki odżywcze w różnym wieku. Dziec-
ko należy uczyć od najwcześniejszych lat 
jaką rolę pełni żywienie w zachowaniu zdro-
wia, a tym samym jak można zapobiegać 

chorobom wynikającym z wadliwego ży-
wienia. Właśnie dziecko można łatwo prze-
konać do nowych smaków, nowych potraw 
i produktów. Nieprawdą jest, że ma ono już 
w chwili przyjścia na świat ukształtowany 
model żywienia kształtowany poprzez wła-
sny smak (np. słodki), czy też chęć na dany 
produkt (lubi, albo nie, mleko, warzywa). 

Odrębne problemy związane są z żywie-
niem ucznia, czyli dziecka starszego, które 
w chwili przyjścia do szkoły ma nawyki ży-
wieniowe wyniesione 
z domu. Wyra-
bianie 
t y c h 
n a -
wy-

k ó w p o l e g a 
na przyzwyczajaniu dziecka do pewnych 
zachowań higienicznych, kulturalnych, 
a także żywieniowych. Jeżeli przyzwycza-
imy je do zjadania posiłków w określonych 
porach, zjadania ich przy stole, zawsze po 
umyciu rąk, i będą to potrawy estetycznie 
podane, to po pewnym czasie samo będzie 
chciało zjadać posiłki w tych warunkach. 
W podobny sposób możemy przyzwycza-
ić dziecko do zjadania określonych jako-
ściowo i ilościowo posiłków w ciągu dnia. 
Zdrowe dziecko w porach otrzymywania 
posiłków będzie odczuwało głód i wówczas 
chętnie zje podany mu posiłek. Dziecko, 
które chodzi do szkoły, musi mieć wykształ-
cony nawyk zjadania pierwszego śniadania 
przed wyjściem z domu. Temu pierwszemu 
posiłkowi należy poświęcić najwięcej uwa-
gi, gdyż w ogromnej mierze decyduje o kon-

dycji dziecka w szkole, o jego zdolności 
skupienia się i przyswajania wiedzy. Dowie-
dziono, że dzieci prawidłowo odżywione, 
jedzące pierwsze śniadanie, osiągają lepsze 
wyniki nauczania i lepiej się rozwijają. Nie 
należy zmuszać dziecka do zjadania dużych 
porcji, gdyż wyrabia to negatywny nawyk 
jedzenia.

Najważniejszy jest umiar

Istotne w kształtowaniu prawidłowych 
nawyków żywieniowych jest wyrabianie na-
wyków smakowych. Przede wszystkim nie 

należy przyzwyczajać dziecka do sma-
ków słonych, bo dziecko z potrzebą 

takiego smaku nie przychodzi na 
świat. Z badań Instytutu Żyw-

ności i Żywienia wynika, 
że przeciętny Polak spo-

żywa codziennie ok. 
16-18 g soli, z czego 
ponad połowę sta-

nowi sól dodawana do 
potraw. Zapotrzebowanie doro-

słego człowieka na sól wynosi 1,2-
2,4 g, co uzyskujemy jedząc produkty 

naturalne, bez dosalania potraw. We-
dług najnowszych zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia dzienne spożycie 

soli, łącznie we wszystkich produktach, nie 
powinno przekraczać 6 g na dobę, co rów-

na się jednej płaskiej łyżeczce od herbaty. 
Nasze dzieci zjadają nadmierne ilości soli 

z chipsami, chrupkami, frytkami, itp. Z po-
wodu szkodliwego działania na organizm 
żywieniowcy nazwali sól kuchenną „białą 
śmiercią” (podobnie jak czysty cukier). Za-
miast niej należy stosować do potraw natu-
ralne przyprawy ziołowe, jak: bazylia, estra-
gon, majeranek czy tymianek, które w pełni 
mogą ją zastąpić. Podobnie należy kontro-
lować chęć jedzenia słodyczy. Zaleca się 
spożywanie cukru zawartego w owocach 
i miodzie oraz pod postacią skrobi (cukier 
złożony). Skrobia to główny składnik, np. 
nasion zbóż, ziemniaków. Nadmierna ilość 
słodyczy w różnych postaciach jest przyczy-
ną bardzo wielu schorzeń u dzieci jak i do-
rosłych, np. 90% naszego społeczeństwa 
ma problemy z próchnicą zębów, otyłością, 
cukrzycą i różnymi nowotworami. 

Z a s a d y  r a c j o n a l n e g o  ż y w i e n i a
cz. 1
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Dziesięć żelaznych zasad

W prawidłowym żywieniu u dzieci w wie-
ku szkolnym obowiązują zasady racjonal-
nego żywienia sformułowane jako „dziesięć 
przykazań żywieniowych”, zalecane także 
ludziom dorosłym. 
Oto one: 
1. Dbaj o różnorodność spożywanych produk-
tów. Różnorodność zabezpiecza przed niedo-
borem składników odżywczych. 
2. Wybieraj produkty jak najmniej przetworzone.
3. Produkty zbożowe powinny być głównym 
źródłem kalorii.

4. Spożywaj codziennie co najmniej dwie 
duże szklanki mleka.
5. Dostarczaj organizmowi odpowiednią 
ilość błonnika (chleb razowy, płatki zbożo-
we, warzywa). Błonnik nie ma większej war-
tości odżywczej, ale ma ogromne znaczenie 
zdrowotne - np. chroni jelita przed choroba-
mi nowotworowymi.
6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owo-
ców. Dostarczają one organizmowi dużo wi-
tamin, soli mineralnych i błonnika.
7. Ograniczaj jedzenie, w szczególności pro-
duktów zwierzęcych, a także zawierających 
cholesterol.

8. Unikaj węglowodanów prostych (cukry 
i słodycze). Unikaj słodyczy, z wyjątkiem 
miodu.
9. Ograniczaj spożycie soli. Podnosi ona ci-
śnienie krwi, obciąża nerki. Unikaj alkoholu, 
mocnej herbaty i kawy.
10. Zastępuj tłuszcze zwierzęce (tłuste sery, 
masło, mięso) tłuszczami roślinnymi (olej, oli-
wa). Spożywaj ryby 2-3 razy w tygodniu. Ryby 
są zdrowszym źródłem białka niż mięso. n
(Według prof. W.B. Szostaka i prof. B. Cybulskiej).

Maria Janicka
MODR Warszawa

Ziemniaki są jedną z czterech naj-
ważniejszych roślin uprawnych 
mających istotne znaczeniu w ży-

wieniu ludzi. 

W ostatnich latach powstał mit negujący ich 
dobrą wartość odżywczą mówiący, iż ziem-
niaki są tuczące. Myślenie to jest błędne, gdyż 
zestawiając ziemniaki, np.: z produktami zbo-
żowymi obserwuje się, że gotowane ziemniaki 
(100 g - 70 kcal) zawierają o wiele mniej kcal 
niż, np.: ryż (100 g - 299 kcal). Ponadto w bul-
wach ziemniaka znajduje się ok. 2% białka 
(najwartościowsze białek roślinnych), w skład 
którego wchodzą niezbędne aminokwasy, 
których nasz organizm nie jest w stanie sam 
wytworzyć. Uważa się, że 200 g ziemniaków 
pokrywa dzienne zapotrzebowanie człowieka 
na witaminy  C i B6. Oprócz tego spożywanie 
ziemniaków korzystnie wpływa na gospodar-
kę jonową i wodną organizmu człowieka (po-
tas), a obecność błonnika pobudza perystal-
tykę jelit i ułatwia trawienie.

O oto kilka prostych przepisów na wykorzy-
stanie ziemniaków w naszej diecie:

Zapiekanka z ziemniaków 
z jajkami

Składniki: 80 dag ziemniaków, 1,6 szklan-
ki śmietany, 6 jaj, 6 dag sera żółtego, sól, 
pieprz, 0,5 łyżeczki majeranku.
Sposób wykonania: Obrane i pokrojone 
w plastry ziemniaki zalać ciepłą śmietaną wy-

mieszaną z przyprawami. Gotować około 20 
minut. Przełożyć do naczynia żaroodporne-
go. Jaja wymieszać dokładnie z serem i zalać 
ziemniaki. Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i zapiekać 25 - 30 minut. Podawać z surówkami.

Placki z gotowanych ziemniaków

Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków, 
1 łyżka masła, 1 duża cebula, 2-3 łyżki mąki, 
3 jaja, 2-3 łyżki tartej bułki, sól, pieprz, smalec 
do smażenia.
Sposób wykonania: Ziemniaki przepuścić 
przez praskę, dodać drobno pokrojona ce-
bule, stopione masło, 2 jaja, mąkę i przypra-
wy. Wyrobić dokładnie ciasto i rozwałkować 
na stolnicy na dość gruby placek. Szklanką 
wycinać krążki, każdy maczać w roztrzepa-
nym jaju i obtaczać w tartej bułce. Na wy-
smarowanej smalcem blaszce ułożyć placki. 
Wstawić do rozgrzanego piekarnika. Piec 
około 30 - 35 minut.

Ziemniaczane kieszonki

Składniki: 30 dag ziemniaków ugoto-
wanych, 30 dag ziemniaków surowych,  
6-7 łyżek mąki krupczatki, 15 dag startego 
żółtego sera, 1 łyżka smalcu, 1 jajo, sól.
Sposób wykonania: Obrane ziemniaki ze-
trzeć na tarce o drobnych oczkach, dodać 
przepuszczone przez praskę ugotowane 
ziemniaki, jajo, mąkę i sól. Wyrobić masę, 
która powinna być dość miękka. Blachę 
wysmarować tłuszczem, nałożyć cienką 
warstwę masy ziemniaczanej, posypać se-
rem, polać stopionym smalcem. Wstawić 
do nagrzanego piekarnika i zapiec na złoty 

kolor. Gorącą masę pokroić i podawać, np.: 
z jajkami sadzonymi.

Racuszki

Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków, 
3 jaja,1 łyżka masła, 2 łyżki gęstej śmietany, 
tłuszcz do smażenia.
Sposób wykonania: Ziemniaki zmielić, 
utrzeć z masłem, śmietaną, cukrem i żółt-
kami na gładka masę. Połączyć z ubitą na 
sztywno pianą z białek. Kłaść łyżką niewielkie 
placuszki na rozgrzany tłuszcz, Smażyć z obu 
stron na złoty kolor. Podawać posypane cu-
krem lub polane śmietaną.

Knedle

Składniki: 1 kg ziemniaków, 20 dag mąki, 
2 jaja, 12 łyżek cukru, 1 kieliszek rumu, 5 dag 
tartej bułki, 30 dag śliwek węgierek, masło, 
bułka tarta, cynamon, sól.
Sposób wykonania: Ugotowane ziemniaki 
przepuścić przez praskę, połączyć z mąką, 
żółtkami i bułką, dodać 1 łyżeczkę soli. Wy-
robić ciasto. Białka ubić na sztywną pianę 
i połączyć z ciastem. Z ciasta uformować wa-
łek i pokroić na plastry. Śliwki wydrylować. 
W każdą śliwkę wsypać łyżeczkę cukru i po-
kropić rumem. Każdy plaster lekko rozgnieść, 
włożyć śliwkę i zlepić. Knedle wrzucić do oso-
lonego wrzątku i gotować 15 minut.

Najlepiej podawać polane zrumienio-
nym masłem z bułką tartą (na suchej pa-
telni rumienimy 2 minuty samą bułkę tartą, 
a potem dodajemy do niej tyle masła, aby 
powstała lekko płynna masa) i posypane 
cukrem cynamonowym. n 

Z i e m n i a k  n a  r ó ż n e  s p o s o b y



Wieś Mazowiecka, październik 201430

poradn i k  gospodyn i

Zenona Szostek
Oddział Poświętne

Konsumenci coraz częściej poszukują żywności o wyso-
kiej jakości, która zarazem wyróżnia się niepowtarzal-
nym smakiem i aromatem. Właśnie takimi walorami 

cechują się produkty oznaczone znakiem „Jakość Tradycja”. 
Znak ten gwarantuje wysoką jakość produktu poprzez wgląd 
w cały proces jego wytwarzania i stosowanie procedur kon-
trolnych. Pozwala, więc śledzić drogę produktu „od pola do 
stołu” i poznać pochodzenie surowców. W tym systemie pro-
ducent nie może pozostać anonimowy.

Znak służy wyróżnianiu produktów żywnościowych 
o wysokiej jakości, zaliczanych do produktów trady-
cyjnych, korzystających z naszego kulinarnego 
dziedzictwa i tradycyjnych receptur pod-
trzymujących magię i pamięć dawnych 
smaków, i - co najważniejsze - gwarantu-
je, że cały proces wytwarzania podlega 
kontroli. Dzięki temu sprawdzona, o wy-
sokiej jakości żywność, zyskuje coraz 
więcej konsumentów. 

System jakości żywności „Jakość Tra-
dycja” funkcjonuje od 12 czerwca 2007r., 
kiedy to został uznany przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Opracowały go 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego oraz Związek Województw RP. 

Co gwarantuje ten system? 

Głównymi priorytetami systemu „Jakość Tradycja” są:
• jakość produktu - produkty posiadające ten znak są wysokiej jako-
ści i mają tradycyjny charakter,
• kontrola jakości - producenci są zobligowani do posiadania certy-
fikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie 
ze specyfikacją poprzez wybraną jednostkę kontrolującą,
• otwartość systemu - mogą do niego przystąpić rolnicy, producen-
ci rolni i przetwórcy w kraju i za granicą, 
• przejrzystość i identyfikowalność - producenci zobowiązani są do 
określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia do-
kumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności 
produktu (traceability)*.
 
Gwarancje dla konsumenta

Konsument nabywający żywność legitymującą tym znakiem wie, że: 
• produkty posiadające znak „Jakość Tradycja” są wyproduko-
wane przy użyciu naturalnych surowców, najlepiej pochodzących 
z gospodarstw ekologicznych stosujących Dobrą Praktykę Rolniczą 
i Dobrą Praktykę Hodowlaną (oczywiście z wyłączeniem GMO),
• surowce użyte do produkcji są w pełni identyfikowalne (Traceability), 
charakteryzują się tradycyjnym składem i tradycyjną metodą wytwarzania.,

• produkty oznaczone znakiem „Jakość Tradycja” posiadają co 
najmniej 50-letnią historię wytwarzania (czyli przez dwa pokolenia). 
Wymogiem jest pochodzenie surowca od tradycyjnych ras lub od-
mian, które były użytkowane przed 1956 rokiem.

Jak można go zdobyć? 

Znak „Jakość Tradycja” jest chroniony zgodnie z prawem własno-
ści przemysłowej (zarejestrowano go w Urzędzie Patentowym pod 
Nr Z307821). O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła. W jej 
skład wchodzi 4 przedstawicieli Polskiej Izby Produktu Regionalne-
go i Lokalnego, 4 przedstawicieli Związku Województw RP i 3 nie-

zależnych ekspertów wybieranych wspólnie przez Zarząd 
Izby i Zarząd Związku Województw RP. Znak jest przy-

znawany na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia 
na kolejne lata. Wypełniony wniosek, wraz 

z dokumentacją i po uiszczeniu opłaty 100 zł, 
producent składa do Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Używanie Znaku 

jest odpłatne i wynosi miesięcznie 50 zło-
tych. Formularz wniosku jest dostępny 
na stronie www.produktyregionalne.
pl

Producent - przed rozpoczęciem posłu-
giwania się Znakiem - zobowiązany jest do 

posiadania certyfikatu zgodności potwier-
dzającego wytwarzanie produktu zgodnie 
ze specyfikacją. On sam dokonuje wyboru 
jednostki certyfikującej i ponosi koszty z tym 

związane.
Po przyznaniu Znaku, Wojewódzki Inspektorat Jako-

ści Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) 

Znak „Jakość Tradycja” - dobry biznes 

Jednostki certyfikujące akredytowane przez ministra Rolnictwa i Rozwoju 
wsi, które są uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją:

1) PNG Sp. z o.o., cisów 77 a, 26-021 Daleszyce numer identyfi-
kacyjny Oz/jc-01/2006/PL, tel.  +48 41 306 40 00, kom. 665 046 943,  
e-mail: png@ecofarm.pl, www.ecofarm.pl
 
2) Polskie centrum Badań i certyfikacji w warszawie, numer identyfika-
cyjny Oz/jc-02/2006/PL, 02-699 warszawa, ul. Kłobucka 23a, 
www.pcbc.gov.pl, +48 22 464 52 00
 
3) cOBIcO Sp. z o.o., numer identyfikacyjny Oz/jc-03/2007/PL, Przebie-
czany 529, 32-020 wieliczka, www.cobico.pl, tel.: + 48 12 632 35 71, 
+ 48 12 630 90 90, fax: + 48 12 416 36 46.
 
4) BIOceRt małOPOLSKa Sp. z o.o., numer  identyfikacyjny Oz/jc-
04/2007/PL, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 a, www.biocert.pl; 
tel/fax: + 48 12 430 36 06. 
 
5) tÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 warszawa 
Oddział: ul. Kołobrzeska 50, 10 - 434 Olsztyn, numer identyfikacyjny Oz/
jc-06/2008/PL, tel. +48 89 533 14 80, fax: +48 89 533 15 39, 
kom:+48 609 579 378, www.tuv.pl
Główny Inspektor Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych spra-
wuje nadzór nad tymi jednostkami.
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może dokonać kontroli z urzędu, sprawdzając czy posługujący się 
nim producent nie wprowadza konsumentów w błąd. 

***
Znakiem tym oznaczonych jest obecnie około 120 produktów 

z takich grup jak: pieczywo, nabiał, wędliny, ryby, miody, piwa, prze-
twory owocowe i warzywne. 

System „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa 
unijnego i jest otwarty dla producentów nie tylko w kraju, ale i za 
granicą. Służy on ochronie i promocji produktów tradycyjnych 

i jest znakomitą propozycją wyróżniania produktów o wyjątkowej 
jakości. n

*Traceability - system kompleksowego śledzenia pochodzenia (identyfikacja 
partii produktu, surowców użytych do jego produkcji, a następnie indywidu-
alnie każdego produktu składającego się na partię w czasie produkcji lub/i 
dystrybucji do bezpośredniego konsumenta).

Źródła:
 http://www.produktyregionalne.pl/
 http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/

Małgorzata Florczak
Oddział Bielice

Od starożytnych czasów czosnek używany jest do ła-
godzenia różnorakich dolegliwości. I nic dziwnego, 
bo zawiera ponad 200 wartościowych dla naszego 

organizmu substancji, między innymi witaminy (C, A, B1, 
B2, B3, PP), fitosterole, flawonoidy, składniki mineralne, 
aminokwasy i enzymy. Regularne spożywanie czosnku ob-
niża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu i cukru, a zwiększa 
produkcję żółci, przyspieszając jednocześnie trawienie oraz 
redukując wzdęcia. 
 

Wykazuje on również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzy-
biczne, ponieważ zawiera substancje lotne, w których znajdują się 
allicyna i allistatyna. Allicyna działa silnie na bakterie gruźlicy, a al-
listatyna na gronkowce i bakterie okrężnicy. Jest więc uznawany za 
naturalny antybiotyk, który nie niszczy flory bakteryjnej.

Czosnek ma szerokie zastosowanie w kuchniach większości naro-
dów. Odrobina tej przyprawy nadaje potrawom z mięsa, ryb i warzyw 
charakterystyczny smak i aromat. Czosnek pojawia się też często 
w sosach do makaronu, dressingach do sałatek, itp. Jeżeli chcemy 
otrzymać tylko delikatny aromat, należy potrzeć ząbkiem czosnku sa-
laterkę lub naczynie, w którym, np. będziemy zapiekali potrawę.

W Polsce produkcja towarowa czosnku rozwija się głównie na 
Podkarpaciu, a wśród odmian wyróżniamy, m.in.: Jarusa, Arkusa, 
Harnasia, Huzara, Megę czy Ornaka. 

Co jeszcze trzeba wiedzieć? 

Czosnek jest wytrzymały na niskie temperatury. Posadzony na jesie-
ni dobrze zimuje w gruncie, a wiosną, w temperaturze 3-5°C wznawia 
wzrost. Jeśli będzie przechowywany wyłącznie w wysokiej temperaturze, 
około 20°C, zatrzymany zostanie proces jarowizacji, nie wytworzy więc 
główek. Z kolei wyższa temperatura w okresie powstawania cebul spra-
wia, że będą one większe i wcześniej dojrzeją.

Czosnek jest rośliną dnia długiego i w takich warunkach tworzy więk-
sze główki. Przy krótkim dniu następuje głównie wyrastanie liści. Ma on 
duże wymagania wodne, ale nie znosi stanowisk podmokłych i uprawia-
ny w takich warunkach gnije. Wymaga gleb żyznych, o wysokiej zawarto-
ści próchnicy i odczynie zbliżonym do obojętnego. Najlepiej uprawiać go 
w drugim roku po oborniku, po kapuście, ogórkach, burakach, itp.

Jak go sadzić? 

Odległość rzędów w uprawie polowej powinna wynosić 30-45 
cm, w zależności od narzędzi jakie posiadamy do pielęgnacji roślin. 
W rzędach sadzi się go co 6-10 cm, zależnie od wielkości ząbków. 
Do obsadzenia 1 ha potrzeba 350-1500 kg ząbków, zależnie od ich 
wielkości. Zwykle sadzi się je pionowo, wciskając w dno bruzdy. 
Głębokość przykrycia przy sadzeniu jesiennym powinna wynosić 
5-8 cm, a przy sadzeniu wiosennym 3-5 cm. Czosnek ozimy sadzimy 
w drugiej połowie października lub na początku listopada. Wiosną 
staramy się sadzić go możliwie jak najwcześniej.

Czosnek nie znosi zachwaszczenia i w związku z tym trzeba go 
kilkakrotnie odchwaszczać. Jest też bardzo podatny na choroby 
grzybowe, dlatego nie uprawia się go po innych warzywach cebu-
lowych.

Zbiór i przechowywanie

Ważnym czynnikiem, decydującym o jakości czosnku, jest wła-
ściwy termin zbioru. Sadzony jesienią dojrzewa w lipcu, a sadzony 
wiosną o miesiąc później. Możemy go wykopać, kiedy szczypiory 
z połowy plantacji są załamane i przyschnięte. Zbyt wczesne zbiera-
nie może być przyczyną zagrzewania się główek podczas przecho-
wywania. Z kolei u czosnku zbieranego zbyt późno łatwo odrywa 
się szczypior, łuski ochronne często odpadają i cebule rozsypują się.

Plony wahają się w granicach 60-130 dt/ha. Cebule najlepiej jest 
przechowywać w temperaturze -3°C, wtedy nie wyrosną nawet przy 
dużej wilgotności.

Jeżeli mamy działkę, warto na niej znaleźć miejsce dla czosnku. 
Wtedy nie będziemy musieli martwić się skąd pochodzi ten, który 
jest w sklepie. A jeśli już musimy czosnek kupić, to szukajmy pol-
skiego, chociażby dlatego, że w ten sposób wesprzemy lokalnych 
rolników, a poza tym na pewno będzie zdrowszy i lepszy.  n

Źródła: 

1. Czosnek dla zdrowia i smaku, Elżbieta Frankowska, wyd. Astrum, 2012 
2. http://www.przyprawowy.pl/czosnek.html
3. http://ziolowyzakatek.com.pl/czosnek-chinski-fakty-mity/
4. http://czosnek.uprawy.info/odmiany-czosnku/
5. Czosnek dobry na wszystko, Edgar Brown, wyd. ABA, 2011
6. Czosnek i cebula - zastosowanie i właściwości lecznicze, James Hopkins, Robert 
Waliś, wyd. K.E. Liber, 2008
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Kazimiera Wołkowska 
Oddział Bielice

Jesień obfituje w bogactwo świe-
żych owoców, warzyw, ziół i grzy-
bów. Warto, więc wykorzystać je 

jak najlepiej w potrawach, bo treściwy 
posiłek nie musi być wyłącznie daniem 
mięsnym. Z pewnością dodatek wa-
rzyw czy owoców sprawi, że nasze po-
trawy będą lekkostrawne, aromatycz-
ne i apetyczne. Przetworzone w sło-
ikach, jako zapasy domowej spiżarni, 
będą miłym wspomnieniem lata. 

Zupa - krem z kurek

Składniki: 30 dag świeżych lub mrożonych 
kurek, kostki bulionowe (warzywna i grzy-
bowa), 1 cebula, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki 
ziemniaczanej, 100 ml śmietany 30 %, 1 litr 
gorącej wody, gałka muszkatołowa, sól, 
pieprz, posiekana natka pietruszki, grzanki.

Wykonanie: Na rozgrzanej patelni rozpusz-
czamy masło. Obraną i posiekaną na drob-
no cebulę, zeszklić na maśle. Dodać oczysz-
czone kurki, dusić razem około 15 minut. 
Grzyby przełożyć do garnka, zalać gorącą 
wodą, dodać kostki bulionowe i przyprawy 
do smaku. Chwilę gotować, po czym zmik-
sować zupę blenderem. Zaprawić mąką 
ziemniaczaną wymieszaną ze śmietaną i za-
gotować. Podawać z grzankami, posypaną 
pietruszką. 

Krokiety cebulowe

Składniki na ciasto: 300 ml mleka, 
1 ½ szklanki mąki, 2 jajka, sól, przyprawa do 
dań włoskich.
Składniki na farsz: 3 cebule, olej, 10 dag 
żółtego sera, natka pietruszki, sól, pieprz, 
1 jajko, 4-5 łyżek bułki tartej.

Wykonanie: Składniki na ciasto zmikso-
wać, usmażyć naleśniki. Na każdy naleśnik 
nałożyć farsz, z posiekanej i przesmażonej 
cebuli, natki pietruszki, startego sera i przy-
praw. Zawinąć krokiety, obtoczyć w jajku 
i bułce tartej, obsmażyć. Podawać na ciepło 
z dowolną surówką.

Pasztet warzywny

Składniki: 2 nieduże cukinie, 1 cebula, 
1 marchew, 1 pietruszka, 1 plaster selera, 
2 łyżki posiekanej pietruszki, 10 dag sera żół-
tego, 3 jajka, ¾ szklanki bułki tartej, 2 łyżki 
kaszy manny, 1/3 szklanki oleju, 3/4 łyżki soli, 
½ łyżeczki pieprzu.

Wykonanie: Warzywa oczyścić, obrać ze 
skórki. Cukinie zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach, posolić, odstawić, aby puściły 
sok. Odcedzić z nadmiaru wody. Zetrzeć na 
tarce resztę warzyw, połączyć z cukinią, do-
dać starty ser, natkę, olej, bułkę tartą, kaszę 
i żółtka. Doprawić do smaku solą, pieprzem, 
dokładnie wymieszać. Białka ubić na sztyw-
no, dodać do masy, wymieszać. Przełożyć 
masę do foremek keksowych wyłożonych 
papierem do pieczenia. Piec ok. 1 godziny 
w piekarniku, w temp. 1800 C.

Chrupiące placki ziemniaczane

Składniki: 20 dag ugotowanych ziemnia-
ków, 10 dag ugotowanej marchewki,5 dag 
solonych prażonych orzeszków ziemnych, 
2 dag gęstego jogurtu naturalnego, 20 dag 
mąki pszennej, 1 łyżka posiekanego koperku, 
szczypta ostrej papryki, sól, olej do smażenia.

Wykonanie: Ziemniaki i marchew zmik-
sować na puerre. Grubo posiekać prażone 
orzeszki, dodać je do purre razem z jogur-
tem, mąką i ostrą papryką. Przyprawić do 
smaku solą i wymieszać. Masę podzielić na 
8 porcji, uformować kulki, lekko spłaszczyć. 
Smażyć na rozgrzanym oleju po 5 minut 
z każdej strony, lub do momentu, gdy za-
rumienią się i będą chrupiące. Podawać na 
gorąco z dodatkiem surówki, np. z kapusty 
pekińskiej lub białej.

Dynia faszerowana

Składniki: 10 dag kaszy jęczmiennej, 4 małe 
dynie, 1 cebula, ząbek czosnku, 2 łyżki oleju, 
60 dag mielonego mięsa wieprzowo-woło-
wego, 3 pomidory, 1 szklanka białego wina 
wytrawnego, natka pietruszki, 1 szklanka bu-
lionu, oregano, sól, pieprz.

Wykonanie: Kaszę ugotować na sypko. 
Dynie umyć, z każdej odciąć górną część. 

Z dolnej części wydrążyć miąższ z nasiona-
mi. Cebulę i ząbek czosnku obrać, posiekać 
i przesmażyć na oleju. Dodać mięso, przy-
prawy, pokrojone pomidory, podlać winem, 
dusić około 10 minut. Mięso z patelni wymie-
szać z kaszą i posiekaną natką pietruszki. Dy-
nie napełnić farszem, przykryć czapeczkami. 
Ułożyć w brytfannie, podlać bulionem, przy-
kryć folią aluminiową. Wstawić do piekarnika 
rozgrzanego do temp. 190 0C, piec ok. 1 go-
dziny, aż dynia będzie miękka.

Marmolada z pigwy 

Składniki: 2 kg pigwy dojrzałej oczyszczonej, 
bez gniazd nasiennych, 1 laska wanilii prze-
krojona wzdłuż na pół, skórka z cienko obranej 
cytryny, 3 łyżki soku z cytryny, 4 szklanki cukru.
 
Wykonanie: Pokrojoną pigwę włożyć do 
garnka o grubym dnie i zalać taką ilością 
wody, aby owoce były lekko przykryte. Dodać 
wanilię i skórkę z cytryny. Gotować na małym 
ogniu, aż owoce będą miękkie, po czym wyjąć 
wanilię i skórkę z cytryny. Pigwę zmiksować 
i wsypać cukier. Gotować na małym ogniu, 
mieszając drewnianą łyżką, aż rozpuści się cu-
kier. Następnie dodać sok z cytryny i gotować 
dalej, na niewielkim ogniu, przez około pół-
torej godziny. Gotowa marmolada powinna 
mieć pomarańczową barwę. Gorącą nakła-
dać do słoików. Słoiki zakręcić i ustawić w wy-
sokim garnku wyłożonym na dnie ściereczką. 
Zalać wodą do 3/4 ich wysokości. Gotować 
przez 15 minut w temperaturze 85 stopni C, po 
czym wyjąć ostrożnie z garnka, postawić na 
czystej ściereczce i pozostawić do ostygnięcia.

Papryka na słodko

Składniki: około 3 kg papryki.
Składniki zalewy: 1 litry wody, 1 szklanka ole-
ju, 1 szklanka, octu 6 %, 1 szklanka cukru, 1 łyżka 
soli, 6 ząbków czosnku, ziele angielskie.

Wszystkie składniki zalewy zagotować. 
Oczyszczoną i pokrojoną paprykę wrzucić 
na wrzątek i parzyć na wolnym ogniu przez 
3 minuty. Sparzoną paprykę układać w sło-
jach, zalewać przygotowaną, gorącą zalewą 
i mocno zakręcać - nie pasteryzować. Paste-
ryzacja byłaby konieczna tylko wtedy, gdyby 
papryka nie była parzona. n

J e s i e n n e  p o t r a w y  i  p r z e t w o r y
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konkurs

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

Przepisy naszych Czytelników

Cukinia w cynamonowo 
- miodowej zalewie

Składniki: 3 kg młodej cukinii obranej ze skórki 
i pokrojonej w kostkę, 2 małe torebki cukru wa-
niliowego, 4 goździki,1 kg cukru, 4 łyżki soku z cy-
tryny, ½ szklanki octu,10 łyżek miodu, 1 łyżeczka 
cynamonu, 4-5 ziaren ziela angielskiego.

Wykonanie: Zagotować 2 liry wody wraz z so-
kiem z cytryny, octem, miodem, goździkami, 
zielem angielskim i cynamonem. Wystudzić. 
Pokrojone cukinie przełożyć do garnka, zalać 
zalewą. Odstawić na 2-3 godziny. Następnie 
doprowadzić do wrzenia, wsypać cukier wa-
niliowy i gotować około 5-7 minut. Nakładać 
wszystko do słoików tak, aby kawałki cukinii 
były całkowicie przykryte zalewą. Pasteryzo-
wać przez około 10 minut.

Cukinia na słodko jest świetna jako deser, 
albo dodatek do drobiu.

Ciasto ze śliwkami pod 
kokosową pierzynką

Składniki: 4 jajka, ½ kostki masła, ½ szklan-
ki mąki,1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
1 szklanka cukru, 1 opakowanie cukru wani-
liowego, szczypta soli, 20 dag wiórków koko-
sowych, śliwki świeże lub z syropu.
Polewa: 1 łyżka margaryny, 1 ½ łyżki cukru, 
1 ½ łyżki wody, 1 ½ łyżki kakao.

Wykonanie: Żółtka, masło, sól cukier waniliowy 
i ¼ szklanki cukru utrzeć, dodać mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia. Wyrobić ciasto. 
Wyłożyć je na blaszkę o wymiarach 28x24 cm, 
wyłożoną papierem do pieczenia i wyrównać. 
Śliwki z syropu osączyć, jeśli świeże - wydrylo-
wać, przekroić na pół, obtoczyć w wiórkach ko-
kosowych, ułożyć na cieście rozcięciem do dołu. 
Białka ubić na sztywno z dodatkiem pozostałe-
go cukru. Dodać resztę wiórków kokosowych, 
delikatnie wymieszać. Wyłożyć na śliwki. Piec 
w piekarniku nagrzanym do 190 OC. Wystudzić. 

Z podanych składników przygotować po-
lewę kakaową, polać nią wystudzone ciasto.

Do ciasta można wykorzystać każde do-
wolne sezonowe owoce. 

Marzena Tondera,
  Andrzejów Duranowski, gm. Sochaczew

Sałatka z tortellini
Składniki: 1 opakowanie pierożków tor-
tellini z mięsem, 3 pomidory, 1 zielony długi 
ogórek, 1 czerwona średniacebula,1 opako-
wanie sera feta, bazylia, oregano, majonez.

Wykonanie: Pierożki ugotować wg przepi-
su na opakowaniu i wystudzić. Pomidory 
pokroić na małe kawałki. Cebulę i ogórek 
obrać, pokroić w półkrążki, a ser feta w kost-
kę. Składniki połączyć, delikatnie wymie-
szać, dodać majonez, przyprawić ziołami.

Renata Książek, Andrzejów Daranowski, 
gm. Sochaczew

Surówka uniwersalna
Składniki: 1 średnia główka białej kapusty, 
1 szklanka cukru, 2 łyżki soli, 4 marchewki, 
2 cebule, ½ szklanki octu winnego, ½ szklan-
ki oleju, 1 mały słoiczek chrzanu, 3-4 ząbki 
czosnku.

Wykonanie: Kapustę poszatkować na cien-
kie paski, marchew zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Cebulę pokroić w cienkie ćwierć pla-
stry. Dodać pozostałe składniki: ocet, olej, cu-
kier, chrzan i pokrojony czosnek. Wymieszać, 
odstawić na kilka minut, podawać jako świe-
żą surówkę do dań obiadowych. 

Tak przygotowaną surówkę możemy rów-
nież przeznaczyć na przetwory. Surówkę 
należy przełożyć do przygotowanych sło-
ików i pasteryzować około 15 minut.

Maryla Pawelec, Bronisławy, gm Sochaczew

Zupa z jarmużu
Składniki: 1 szt. jarmużu (ok. 50 dag), 50 
dag ziemniaków, 1 marchewka, 1 pietruszka, 
1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, kilka łyżek słodkiej 
śmietany, przyprawy do smaku – sól, pieprz.
Wykonanie: Ziemniaki, marchewkę, pietrusz-
kę oczyścić, umyć i pokroić w kostkę. Jarmuż 
należy bardzo dokładnie umyć i drobno po-
kroić. Następnie wszystkie warzywa wraz z jar-
mużem ugotować w około 1,5 - 2 litra wody 
do miękkości. Przyprawić do smaku solą i pie-
przem. Pod koniec można doprawić zasmaż-

ką sporządzoną z masła i mąki lub śmietaną. 
W zależności od upodobań zupę można 

ugotować na wędzonym boczku (ok. 20 dag). 

Barbara Błaszczyk, Strzegocin, gm. Świercze

Dżem z dyni i jabłek
Składniki: 1 kg dyni, 1 kg jabłek (np. anto-
nówek), 2 szklanki cukru, 2 cytryny, 15 goź-
dzików, 1 łyżka cynamonu, 0,5 szklanki wody. 

Wykonanie: Dynię, sam miąższ bez skórki 
i pestek, kroimy w kostkę. Wkładamy do garn-
ka, dodajemy goździki, cukier, 0,5 szkl. wody 
i dusimy pod przykryciem na małym ogniu, aż 
dynia zacznie się rozpadać. Cytryny szorujemy, 
sparzamy, ocieramy ze skórki i wyciskamy sok. 
Jabłka myjemy, obieramy ze skórki, wydrąża-
my gniazda nasienne, miąższ kroimy w kostkę, 
polewamy sokiem z cytryn. Kiedy dynia zmięk-
nie, dodajemy jabłka z sokiem, skórkę cytryno-
wą, mieszamy i smażymy - bez przykrycia - aż 
jabłka się rozpadną a dżem zgęstnieje (ok. 30-
45 minut). Pod koniec smażenia wyławiamy 
łyżką goździki. Na koniec dodajemy cynamon, 
mieszamy i po chwili wrzący dżem nakładamy 
do wyparzonych słoików, zakręcamy wyparzo-
nymi nakrętkami i odstawiamy do góry dnem 
do ostygnięcia. Cynamon dodajemy na końcu 
ponieważ dodany wcześniej może gorzknieć. 

Taki dżem jest doskonały do pieczywa, 
ale też można nim smarować naleśniki 
i przekładać ciasta.

Sałatka z dynią
Składniki: Pół kapusty pekińskiej, 1 mała 
cukinia, 20 dag dyni, pół papryki, 2 łyżki oli-
wy, pieprz biały, curry, czosnek granulowany.

Wykonanie: Kapustę poszatkować, dynię 
i cukinię bez skórek i pestek zetrzeć na tarce 
z dużymi oczkami. Paprykę oczyścić, pokroić 
w słupki. Oliwę połączyć z przyprawami, polać 
sałatkę i dokładnie wymieszać składniki. n

Barbara Maciejak, Stare Kozłowice, 
gm. Wiskitki
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Sukces tkwi  
w IDEALNIE 

DOPASOWANYCH 
SKŁADNIKACH 

2:1 to najefektywniejszy stosunek azotu do siarki.

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

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

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

uodparnia uprawy od początku wiosennej wegetacji.

To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

e-mail: nawozy@grupaazoty.com
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Krzyżówka Nr 7
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Pnie się po tyczce.
2. Zerwane w Raju.
3. Malutkie truskawki z lasu.
4. Używany do sprawdzania księżniczek.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 24 października 
2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 
21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 7".

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

5. Nie rosną na wierzbie.
6. Warzywo na Halloween.
7. Czarna lub czerwona w ogrodzie.
8. Granatowe owoce z leśnej krzewinki.
9. Pomarańczowe warzywo.
10. Czerwone owoce na zdrowy sok.
11. Wyciska łzy z oczu.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 5 - DObRze zNaM pOlSKę.
Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Sierzpotowska, 

gm. Nasielsk.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca Dyrektora MODR, Sekretarz Rady Wydawnictw: agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, lucyna Kornas - Frankie, Małgorzata Najechalska, 
   agnieszka Maciejczak, ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
Korekta i redakcja: andrzej Dmowski, ewa Gregorczyk 
Zdjęcie na okładce: bożena Kalkowska - Oddział bielice 
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-34/2014; Nakład: 4900 egz. 
Druk: zenon Gochnio, Stanisław brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 19 września 2014 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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Rebus 7

Rozwiązanie Rebusu 5 - KtO W leCie pRóżNuje 
W ziMie NęDzę Czuje.

Nagrody książkowe wylosowała Kornelia Gorlewska, gm. Szreńsk.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
24 października 2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 7".

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

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

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

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

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 45

WARUNKI PRENUMERATY 
w roku 2014

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

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2014”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OGŁOSZENIE 
 

PGB Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-683 

Warszawa, ul. Gotarda 9) podejmie współpracę z producentami 

rolnymi oraz z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego w 

zakresie odbioru i zakupu surowców do biogazowni rolniczej, 

której realizacja przewidziana jest na lata 2014/2015 w gminie  

Liw, powiecie węgrowskim.  

 

Spółka zainteresowana jest kontraktacją zielonki, kiszonki 
roślin energetycznych (kukurydzy, trawy, żyta i innych), 
nawozów naturalnych z hodowli zwierząt gospodarskich 

(gnojowica, obornik, pomiot kurzy), produktów ubocznych 
oraz pozostałości poprodukcyjnych z przetwórstwa rolno-
spożywczego. 
 

Oferujemy stałą, stabilną i długoletnią współpracę na dogodnych 

warunkach z możliwością podjęcia kontraktacji biomasy od zaraz 

i odbiorem od III kwartału 2015 roku. Istnieje możliwość 
współpracy z naszą spółką także w zakresie pozyskania masy 

nawozowej do nawożenia pól uprawnych. 

 

Osoby oraz podmioty gospodarcze zainteresowane podjęciem 

współpracy i uzyskaniem dalszych informacji uprzejmie prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu (22) 548 49 00 lub drogą 
elektroniczną na adresy e-mail: karolina.harmo@pgbiogaz.pl lub 

adam.sektas@pgbiogaz.pl. Oferty prosimy kierować również na 

numer faxu (22) 548 49 04 lub adresy e-mailowe podane powyżej. 

Szkółka sadzonek truskawek i malin oferuje
duży wybór kwalifikowanych sadzonek  

z mateczników

Krzysztof Zawadzki 
Parowa 144     59-724 Osiecznica     tel. 501 599 332     

www.trusfarm.com

odmiany truskawek
Honeyoe, Elsanta, Kent, 

Selva i inne
odmiany malin

Polka 

Sadzonki dla
 plantatorów  
– z dowozem  

do gospodarstw  
(bezpłatne doradztwo)

 do sklepów ogrodniczych – 
z dowozem

 działkowiczów  
– wysyłka pocztą

Sprzedajemy sadzonki tradycyjne, kopane  
oraz ukorzenione w bryłce torfu
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test: Lucyna Kornas-Frankie
Oddział Płock
Tomasz Skwarski
MODR WArszawa
zdjęcia: Agnieszka Rembiszewska
MODR Warszawa

7 września br. w Staroźrebach odbyły się Dożynki Woje-
wództwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, na które 
zaprosili mieszkańców gmin i powiatów z całego Ma-

zowsza: J.E. ks. bp. Piotr Libera, Adam Struzik - marszałek 
województwa mazowieckiego, Jacek Kozłowski - wojewoda 
mazowiecki, Michał Boszko - starosta płocki, Józef Stradom-
ski - wójt gminy Staroźreby.

Starostami dożynek byli Alicja Burasińska i Arkadiusz Andrzej 
Gołaszewski. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem delegacji 
dożynkowych z wieńcami sprzed kościoła pw. św. Onufrego w Sta-
roźrebach, w asyście Gminnej Orkiestry Dętej i pocztów sztandaro-

wych na stadion. W barwnym korowodzie uczestniczyły gminy po-
wiatu płockiego, powiaty województwa mazowieckiego oraz parafie 
diecezji płockiej. Swoją delegację miał również Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

Polową mszę świętą koncelebrowaną z ceremonią poświęcenia 
wieńców i chlebów poprowadził J.E. ksiądz biskup Piotr Libera. 
Ceremoniał dożynkowy zakończony wspólnym dzieleniem chleba, 
zaprezentował Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. 
Druha Wacława Milke.

Uczestnicy dożynek mogli zapoznać się z ofertami licznie zgroma-
dzonych firm i instytucji współpracujących z rolnikami. Atrakcyjnie 
prezentowała się wystawa płodów rolnych Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego: kolekcje papryki z oddziału Radom, owoce 
i warzywa z O/Bielice i O/Płock, a także kolekcje zbóż i ziemniaków 
z O/Poświętne. Szczególne zaciekawienie zwiedzających budził czer-
wony ziemniak jadalny odmiany Merlot. Największym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko eksperckie z prezentacją PROW 2014-2020.

Za szczególne osiągnięcia w środowisku wiejskim zostały wręczo-
ne odznaczenia państwowe i resortowe. Mazowieckie Dożynki były 

Niezapomniane święto plonów w Staroźrebach

dokończenie na str. 40
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też okazją do podsumowania wojewódzkich i krajowych konkursów 
„Agroliga 2014”.i „Polski Producent Żywności 2014”. W konkursie „Agro-
liga 2014”, który na Mazowszu organizowany jest przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, nagrody otrzymali: 
W kategorii „Rolnik”
 Mistrz województwa mazowieckiego
Gospodarstwo ogrodnicze Monika i Grzegorz Tuszyńscy (Otrębusy, 
gmina Nadarzyn).
Wicemistrz województwa mazowieckiego
Gospodarstwo rolne Mariola i Adam Paczóscy (Korabie, gmina Bielany).
Wyróżnienie wojewody mazowieckiego
Gospodarstwo rolne Witold Kluczek (Perzanowo, gmina Czerwonka).
Wyróżnienie dyrektora MODR w Warszawie
Gospodarstwo rolne Małgorzata i Jan Pisarkiewic (Bogurzynek, gmi-
na Wiśniewo).
W kategorii „Firma” 
Mistrz województwa mazowieckiego
FRUCTOPLANT spółka z o.o (Gąbin, powiat płocki)
Wicemistrz województwa mazowieckiego
RAJPOL spółka z o.o (Wólka Łęczeszycka, gmina Belsk Duży)
Wyróżnienie wojewody mazowieckiego
PH „JACEK” Jacek Kobyliński Gmina Sabnie
Wyróżnienie dyrektora MODR w Warszawie
Tłocznia Soków z Owoców i Warzyw
Grzegorz i Karol Piekarniak (Szymanowice Małe - gmina Sobienie Jeziory).
 Nagrody wyżej wymienionym laureatom wręczyli Andrzej Kamasa - 
dyrektor MODR, Adam Struzik - marszałek województwa mazowiec-
kiego oraz Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki. Specjalnymi gośćmi uroczystości dożynkowych byli: Waldemar 

Pawlak - poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie: 
Elżbieta Gapińska, Piotr Zgorzelski, Mirosław Koźlakiewicz Wiktor 

Szmulewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Dariusz Nieć - dy-
rektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciel 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele samorządów 
powiatowych i wojewódzkich. MODR reprezentowali dyrektorzy: An-
drzej Kamasa, Agata Sosińska i Wojciech Banaszczak.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyły po-
wiaty: ostrołęcki, garwoliński i wyszkowski.

Dożynki uświetniły występy artystyczne lokalnych zespołów folk-
lorystycznych i zaproszonych gwiazd - zespoły KOMBI i BOYS. n

modr  informuje


