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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Pełne uruchomienie PROW 2014–2020 coraz bliżej. W ślad za dokumentem zatwierdzonym przez Komisję Europejską przyszedł czas na odpowiednie ustawy,
a mamy nadzieję, już wkrótce, na rozporządzenia wykonawcze.

Trzy pytania do…

Województwa Mazowieckiego i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz szukać
najaktualniejszych szkoleń i konferencji.
Powinni również już teraz myśleć o swoich projektach, montażach finansowych,
planach i potrzebach. W czasie oczekiwania na nowe środki z UE nie możemy
sobie pozwolić na bierność i politykę
„jakoś zdążymy”.

...wicemarszałek
Janiny Ewy Orzełowskiej
Polska jako jeden z pierwszych
krajów członkowskich Unii
Europejskiej uzgodniła nowy
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
z Komisją Europejską.
To dobry prognostyk przed jego
uruchomieniem?

To fundamentalny, ale nie ostatni krok
przed uruchomieniem kolejnej transzy
ogromnych środków europejskich dla polskiej wsi i rolnictwa. Daje podstawy do
pierwszych analiz, szkoleń i seminariów,
pierwszych przymiarek do nowych projektów. Do tego wszystkiego zachęcam
nasze samorządy, przedsiębiorców i rolników. Oczywiście bardzo cieszy, że Polska znalazła się w gronie liderów tego
okresu programowania. Daje to bowiem
nadzieję, że z uruchomieniem przynajmniej części środków poradzimy sobie
jeszcze w tym roku. Buduje również fakt,
że województwo mazowieckie uzgodniło z Komisją Europejską końcową wersję
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014–2020, więc fundusze PROW
i RPO będą mogły być uruchomione komplementarnie i niemalże w tym samym
czasie. To dobre wiadomości dla samorządów gminnych i powiatowych.

Parlament intensywnie zabrał się
także za konieczne do wdrażania
PROW 2014–2020 ustawy. Czy one
zamkną etap przygotowań?

Sejm – 20 lutego br. – uchwalił ustawę
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.
Uwzględnia ona nowe podstawy i zasady
realizacji polityki rozwoju obszarów
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wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia
do wspólnej polityki rolnej. Wskazano
w niej podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014–2020 oraz ich zadania,
jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
oraz pomocy technicznej. Nowe przepisy regulują także zasady doradzania
podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz adresatom programu.
Prace nad ustawą będą kontynuowane
w Senacie. Potem, podobnie jak w okresie 2007–2013, przyjdzie czas na szczegółowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dopiero to zamknie wstępny etap PROW
2014–2020.

Co Pani zdaniem powinni już
dziś robić zainteresowani nową
perspektywą finansową UE?

Przede wszystkim zapoznać się z zatwierdzonymi już postanowieniami, śledzić
losy dokumentów będących w trakcie
toku legislacyjnego, przeglądać bieżące
komunikaty zarówno ministerstw, ośrodków doradztwa, ale także Samorządu

Już wkrótce Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich tradycyjnie weźmie udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach (10–12 kwietnia). Ich ideą jest szeroko
rozumiana komercjalizacja usług turystyki
wiejskiej. To doskonałe miejsce promocji oferty, dziedzictwa kulturowego wsi
oraz lokalnych i regionalnych produktów
turystycznych z Mazowsza. Nasze stoisko
będzie miało ponad 100 m2 i pełne będzie
muzyki, tradycyjnych potraw oraz wielu
innych atrakcyjnych propozycji.
Będziemy także obecni na Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia (17–19 kwietnia) organizowanych
w Centrum MT Polska w Warszawie. Podczas spotkania lokalni producenci zaprezentują szeroki wybór organicznej żywności
i produktów wytwarzanych na bazie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wydarzenie bardzo dobrze wpisuje
się w popularny trend slow food, promujący dbałość o zdrowie i środowisko, a do
udziału na stoisku regionalnym Mazowsza,
zaprosimy wystawców z szeroką gamą produktów regionalnych i ekologicznych.
Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej"
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny
radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych
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Wypalanie traw
przyczyną tragedii

atalne statystyki. W ostatnich 3 latach na Mazowszu odnotowano prawie 24 tys. pożarów traw. Spłonęło
ponad 11 tys. ha łąk i nieużytków. W 2014 r.
największy wzrost – prawie o 240 proc. –
odnotowano w powiecie przysuskim. Duża
liczba podpaleń traw wystąpiła również
w powiatach: wołomińskim (742), piaseczyńskim (687), nowodworskim (370),
mińskim (216) i grójeckim (181). Podczas akcji gaszenia pożarów traw, strażacy
spędzili w sumie 300 dni, zużyli 35 tys.
m3 wody, która wypełniłaby 14 basenów
olimpijskich. Koszty akcji wyniosły ok.
1,5 mln zł.
st. bryg. Józef Galica, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej: Pożary traw, łąk i nieużytków stanowiły w 2014 roku około 30 % wszystkich

pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Pożary te,
z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków
służb ratowniczych. Każda interwencja powoduje poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw,
w tym samym czasie mogą być potrzebni do
ratowania życia i mienia ludzkiego w innym
miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam,
gdzie będą naprawdę niezbędni.
Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu.
Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc
może być potrzebna w innych sytuacjach – to
główne niebezpieczeństwa wynikające z wydokończenie na str. 4

Mazowiecki urząd
marszałkowski informuje

Ekspresowy przegląd wydarzeń

2

Wypalanie traw przyczyną tragedii

3

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Płocku
Złote Jabłko dla Mazowszan
Wkrótce IX Wiosna na Polu i w Ogrodzie
Wiedza i aktywność szansą na sukces

5
6
6
7

Nieznajomość prawa nie zwalnia
od odpowiedzialności

8

Mazowiecki urząd
wojewódzki informuje
wieści mazowieckie

Prawo na co dzień
ARimr informuje

Wnioski o płatności obszarowe przez internet pomoże je wypełnić doradca z ODR
9

Wspólna Polityka Rolna

Rolnictwo ekologiczne - nowy program
Wyższe dopłaty za zazielenienie

10
13

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

11

Powierzchnia gospodarstwa a poziom
produkcji mleka
Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach ...

12
39

Porady prawne

Rozwój obszarów wiejskich

Integrowana Ochrona Roślin

O ochronie roślin w Poznaniu, cz. 1
Prawie wszystko o ziemniaku - konferencja
w Poświętnem, cz. 2

14

Fosfor w uprawie kukurydzy
Fuzarioza kłosów pszenicy
Jak zapobiegać wyleganiu zbóż ?
Gorczyca - uprawa, odmiany, ochrona
Plantacja grochu siewnego
Zmianowanie a choroby podsuszkowe zbóż
Seradela - godna polecenia
Dlaczego warto uprawiać mieszanki
motylkowo - trawiaste ?
Monitoring szkodników kukurydzy
Diagnoza problemów w uprawie kukurydzy

15
17
19
22
23
24
25

XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego, cz. 1

20

Kwiecień w ogrodzie
Wiosna w kwiatach
Potrawy wielkanocne
Ciasta na Wielkanoc

29
30
32
33

Czym jest Święto Wielkiej Nocy?

31

Krzyżówka Nr 4
Rebus 4

38
38

16

Rady gospodarskie

26
27
28

MODR informuje

Poradnik gospodyni

tradycje, zwyczaje, ciekawostki ...

Pożar traw - strażacy PSP Piaseczno w akcji

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

Kącik dla dzieci
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Mazowiecki Urz ą d W o j e w ó d z k i i n f o r m u j e
dokończenie ze str. 3

palania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.Wbrew temu, co sądzą
niektórzy, ziemia na pogorzeliskach staje się jałowa. Ogień hamuje
przyswajanie azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Cierpi również przyroda - płomienie niszczą miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków oraz
środowiska naturalnego zwierząt.
Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął
się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, lub tracą dobytek całego życia.
Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu infrastruktury
kolejowej, to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych. Co roku
dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolizji drogowych. Może powodować także zatrucia.
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki: Mimo ogólnego wzrostu
liczby pożarów traw na Mazowszu, w ubiegłym roku mniej ich było
w powiatach: zwoleńskim, mławskim, garwolińskim i lipskim. Wierzę,
że jest to jeden z efektów naszej wspólnej kampanii. Niezmiernie ważna
jest edukacja i wyelminowanie błędnego przeświadczenia, że ogień jest
najlepszym środkiem do zwalczania chwastów.
Kary i utrata dopłat bezpośrednich. Ustawy o ochronie przyrody i o
lasach zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na
nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcom

podpaleń grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku
do 10 lat pozbawienia wolności. Zakaz wypalania traw jest również
jednym z unijnych „wymogów dobrej kultury rolnej“. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie wysokości wszystkich
rodzajów dopłat bezpośrednich o 3 proc. Jeśli zostanie stwierdzone,
że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego
gruntów, o tyle mogą być pomniejszone: jednolita płatność obszarowa,
płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność
obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW
2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 2013) oraz płatności z tytułu ONW.
Cele kampanii i edukacja. Skuteczność kampanii zależy od dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Mazowsza, przede
wszystkim do młodzieży, rolników, właścicieli nieużytków oraz

samorządowców. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na skalę problemu oraz edukację społeczeństwa związaną z zagrożeniami wynikającymi z wypalania traw. W szkołach na terenie gmin, w których
pożarów traw w ostatnich latach było najwięcej, odbędą się lekcje
prowadzone przez strażaków, policjantów oraz funkcjonariuszy
Straży Ochrony Kolei. Do akcji może włączyć się każda placówka
z terenu Mazowsza. Partnerem kampanii jest Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, który wspólnie z przedstawicielami straży
pożarnej będzie zaangażowany w szkolenia. Podczas warsztatów
rolnicy zapoznają się z informacjami na temat skutków wypalania
traw i sankcjami, jakie się z tym wiążą.
Partnerzy. Kampania prowadzona jest od 2013 roku w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Polega na koordynacji
działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Organizatorami kampanii są: Wojewoda Mazowiecki,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Mazowieckie
Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Stołeczna Policji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz
Straż Ochrony Kolei. n
Źródło:
Oddział Prasowy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zdjęcia za zgodą MUW
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W i e ś c i m a z owieckie

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Płoc ku
tekst – Grażyna Gołębiewska
zdjęcia – Mariola Dudkowska, Marta Michalak
Oddział Płock

26

lutego 2015 r. odbyła się czwarta Olimpiada Wiedzy
Rolniczej zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku wraz ze
współpracującymi instytucjami i firmami działającymi na rzecz
rolnictwa. Jej celem było propagowanie wiedzy rolniczej oraz
popularyzacja osiągnięć polskiego rolnictwa.

Doradztwa Rolniczego nagrodził ich okolicznościowymi statuetkami i roczną prenumeratą miesięcznika „Wieś Mazowiecka”. Finaliści otrzymali również upominki od firmy Anwil, Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, a zdobywca I miejsca otrzymał dodatkowo nagrodę od firmy SHiUZ w Bydgoszczy Oddział
w Piątnicy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka
Terenowa w Płocku ufundowała nagrody dla rolników, którzy zajęli

Finaliści olimpiady
Uczestnicy rozwiązują test pisemny
Uczestniczyło w niej 55 rolników prowadzących samodzielnie
gospodarstwa rolne, lub wspólnie z rodzicami, z powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.
Olimpiada przebiegała w dwóch etapach:
I etap, pisemny – uczestnicy otrzymali test zawierający 30 pytań
z zakresu: produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska,
ekonomiki i zarządzania, bhp oraz zagadnień dotyczących Wspólnej
Polityki Rolnej oraz PROW na lata 2014-2020.
II etap, ustny (finał) – zakwalifikowało się do niego 5 osób z największą liczbą punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda
z nich losowała zestaw 5 pytań.
Laureatami Olimpiady zostali:
I miejsce – Rafał Kowalewski ze Starej Białej (gmina Stara
Biała),
II miejsce – Piotr Pankowski ze Starej Białej (gmina Stara Biała),
III miejsce – Mateusz Kowalewski z Dziarnowa (gmina Stara
Biała),
IV miejsce – Dariusz Ziemkiewicz z Czerniewa (gmina Radzanowo),
V miejsce – Łukasz Dziełakowski z Daniszewa (gmina Bulkowo).
Otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania w gospodarstwie, ufundowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Mazowiecki Ośrodek
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

miejsca od 6. do 10. Jedna z uczestniczek dostała nagrodę od właściciela firmy „Agromin” z Nowych Proboszczewic, natomiast wszystkie panie biorące udział w olimpiadzie, otrzymały słodkie upominki
od przedstawicieli SHiUZ w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami pocieszenia
ufundowanymi przez firmy Cargill (Poland) Oddział w Kiszkowie,
Anwil, P.H. Konrad, SHiUZ w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy,
a podczas przerwy na kawę mogli degustować produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
Uczestnicy mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy
podczas wykładu doradcy z płockiego Oddziału MODR na temat
„System dopłat bezpośrednich od 2015 r.”.
Na stoiskach informacyjnych mogli też zapoznać się z ofertami instytucji i firm: Agencja Rynku Rolnego, P.H. Konrad, SHiUZ
w Bydgoszczy Oddział w Piątnicy, Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA.
Olimpiada odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka
Województwa Mazowieckiego i Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, gratulujemy
dużej wiedzy i znajomości problematyki rolniczej, szczególnie
zwycięzcom, którzy wykazali się wyjątkowym znawstwem tematu,
a fundatorom nagród i upominków dziękujemy za pomoc organizacyjną. n
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Wieści mazowie c k i e

Złote Jabłko dla Mazowszan
tekst: Grażyna Nowak
Oddział Ostrołęka
zdjęcie: archiwum rodzinne
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lutego 2015 r. odbyła się w Warszawie uroczysta Gala Finałowa XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIKFARMER ROKU". Podczas niej zostali nagrodzeni rolnicy
z gminy Goworowo, zgłoszeni przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Państwo Andrzej i Barbara Fronczyk zdobyli Złote Jabłko w kategorii alternatywne źródła dochodu.
Rolnicy, poza pracą w gospodarstwie, prowadzą szeroką działalność pozarolniczą (sklep z firmową odzieżą, transport, usługi
dla ludności wiejskiej, współpracują z firmą Danone, zajmują się
produkcją ziemniaka skrobiowego).
Sam konkurs „Rolnik-Farmer Roku" jest najwyższej rangi, gdyż
patronują mu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
przy współpracy medialnej TVP Regionalnej, Grupy Medialnej
Polska Prasa Rolnicza i Pierwszego Portalu Rolnego.
W czerwcu 2014 roku, na podstawie nadesłanych materiałów,
Kapituła Konkursu, którą tworzyli przedstawiciele Stowarzysze-

Państwo Barbara i Andrzej Fronczyk
nia Polski Klub Rolnik-Farmer Roku, uczelni rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz niezależni eksperci - wyłoniła finalistów XXI edycji
Konkursu. Od lipca do września ubiegłego roku przedstawiciele
Kapituły wizytowali gospodarstwa finalistów.
- Warto było doczekać takiej chwili i ciężko pracować…- powiedzieli wzruszeni finaliści.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy im kolejnych
sukcesów. n

Wkrótce IX Wiosna na Polu i w Ogrodzie !

T
  

a popularna impreza wystawienniczo-handlowa organizowana
jest przez siedlecki Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. W tym roku odbędzie się, w niedzielę 19 kwietnia
przy ul. Kazimierzowskiej 21 w Siedlcach.

Zapraszamy!
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Można będzie podziwiać i zakupić, m.in.  rośliny rabatowe, kwiaty doniczkowe, zioła, byliny, krzewy i drzewka ozdobne, drzewa owocowe,
nasiona i urządzenia do ogrodów oraz uzyskać wiele cennych i fachowych
porad dotyczących uprawy roślin. Na stoiskach organizatorów informacją
będą służyli doradcy siedleckiego Oddziału MODR.
Ponadto prezentowane będą produkty tradycyjne i regionalne oraz wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego. Swoją ofertę przedstawią gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne.
Jak co roku, na kiermaszu żywności ekologicznej można będzie kupić
wypieki cukiernicze i piekarnicze, przetwory owocowo-warzywne, sery,
jogurty, świeże zioła i sadzonki warzyw. Można też będzie porozmawiać
z rolnikami prowadzącymi tego typu działalność.
Niedzielną wystawę uświetnią występami lokalne zespoły artystyczne
i ludowe. Dla zwiedzających przeprowadzone będą dwa quizy z nagrodami. Pierwszy - Wiosenne porządki zacznij od segregacji - będzie dotyczył
wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a drugi - Wiosna w kwiatach - będzie wymagał podstawowej wiedzy z zakresu ogrodnictwa.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w imprezie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 640 09 11, 25 640 09 22.
Wszystkie osoby i firmy zainteresowane wystawieniem własnych
stoisk handlowych prosimy o nadesłanie do 10 kwietnia br. wypełnionych druków Zgłoszeń, które wraz z Regulaminem imprezy można
znaleźć na stronie www.modr.mazowsze.pl n
   

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

W i e ś c i m a z owieckie

Wiedza i aktywność szansą na sukces
tekst: Maria Kacprowska
zdjęcie: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne

J

uż po raz czternasty w Oddziale Poświętne Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odbyły się 3 marca br. Targi Edukacyjne dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Impreza była wspólną inicjatywą Oddziału Poświętne MODR, Starostwa Powiatowego w Płońsku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Warszawie Filia
w Ciechanowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Płońsku.
Otwarcia targów dokonali: dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku MODR
– Łukasz Lewandowski, starosta płoński - Andrzej Stolpa oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie - Jakub Gwoździk. Zwiedzającym czas umilił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Płońsku.
W tym roku, w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku swoje oferty
zaprezentowało 27 wystawców. Były to uczelnie państwowe, prywatne, szkoły
policealne i instytucje rynku pracy. Sympatyczni przedstawiciele szkół udzielali
młodym ludziom wszelkich informacji dotyczących zasad rekrutacji, aktualnych
kierunków studiów, warunków socjalno-bytowych, itp. Ofertę kształcenia uzupełniały stanowiska do pomiaru ciśnienia, cholesterolu i poziomu cukru we krwi,
odbyły się również pokazy masażu klasycznego i produkcji mydła.
W tegorocznej imprezie wzięło udział około 500 uczniów z Płońska, Raciąża
i Czerwińska. Dla szkół pomaturalnych i policealnych oraz uczelni jest to doskonała forma prezentacji, promocji i okazja do bezpośredniego przekazania aktualnych ofert kształcenia w roku 2015/2016.

nia, elementy dotyczące lokalnego rynku pracy” przygotowali pracownicy WUP Filia w Ciechanowie, PUP
w Płońsku i CEiPM OHP w Ciechanowie. Natomiast
warsztaty pt. „Znaczenie samowiedzy i samoświadomości w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu” prowadziły specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku.
W opinii uczestników, tegoroczne Targi Edukacyjne spełniły oczekiwania, zarówno wystawców,
jak i organizatorów oraz najbardziej zainteresowanej nimi młodzieży, szczególnie tej jeszcze niezdecydowanej. Pomogły w poszukiwaniach atrakcyjnej
oferty edukacyjnej i interesującej drogi zawodowej.
Wielu przedstawicieli uczelni zapowiedziało swój
przyjazd w przyszłym roku.
Miło nam, że odwiedzili nas dziennikarze telewizji TVP Warszawa i prasy lokalnej – naszych patronów medialnych, pomagających nam w propagowaniu idei świadomego wyboru drogi zawodowej
i rozwoju naukowego młodzieży.
Wystawcom i młodzieży dziękujemy za udział
w imprezie, a współorganizatorom za pomoc w jej
organizacji i przeprowadzeniu zajęć. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję za rok. n

REK L AMA

Od lat uznaniem młodzieży cieszą się zajęcia informacyjno-szkoleniowe towarzyszące targom. Wykład pt. „Co jest ważne przy wyborze zawodu i kierunku kształce-

Stoisko Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015
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Prawo na co dzi e ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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zczegółowy zakres i sposób realizacji niektórych zadań
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015
roku (Dz. U. z 06.02.2015 r., poz. 187).
ybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 4 lutego 2015 roku, zostały wyznaczone na
niedzielę 10 maja 2015 roku (Dz. U. z 07.02.2015 r., poz. 188).
rogram zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń,
wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
27 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 09.02.2015 r., poz. 189).
ednolity tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zawiera Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 lutego 2015 roku (Dz. U.
z 09.02.2015 r., poz. 192).
ednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, został zawarty w Obwieszczeniu Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2015 roku (Dz. U.
z 10.02.2015 r., poz. 199).
miana rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję
Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia
dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej
– została dokonana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 lutego
2014 roku (Dz. U. z 12.02 2015 r., poz. 209).
rajowy program zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach indyków hodowlanych na 2015 rok –
wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 6 lutego 2015 roku (Dz. U. z 17.02.2015 r., poz.221).
rajowy program zwalczania serotypów Salmonella
w stadach indyków rzeźnych na 2015 rok, wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 6 lutego 2015 roku (Dz. U. z 18.02.2015 r., poz. 228).
asady i warunki ochrony zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych lub edukacyjnych, określa Ustawa
z 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 26.02.2015 r., poz. 266).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, została zawarta
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lutego
2015 roku (Dz. U. z 02.03.2015 r., poz. 281).
miana rozporządzenia w sprawie Krajowego zwalczania
niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2014 -2016, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 13 lutego 2015 roku (Dz. U. z 4.03.2015 r., poz. 301).
łatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określa Ustawa z 5 lutego 2015 roku (Dz. U. z 05.03.2015 r.,
poz. 308).
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Płatności bezpośrednie przyznawane są rolnikowi, jeżeli:
Ø został mu nadany numer identyfikacyjny oraz
Ø łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym jest nie mniejsza niż 1 ha. Jeśli nie ma posiadanej powierzchni, a spełnia warunki do przyznania płatności do zwierząt i złoży
wniosek o jej przyznanie, a łączna kwota płatności, wyniesie co
najmniej równowartość w złotych 200 euro.
Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność
dla młodych rolników, płatność dodatkowa i płatności związane do
powierzchni upraw, są przyznawane do powierzchni działki rolnej
położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami,
będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, o powierzchni
nie mniejszej niż 0,1 ha i nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar, określony w systemie identyfikacji działek.
Płatność dodatkowa jest przyznawana rolnikowi, który posiada
łączną powierzchnię gruntów zatwierdzoną do JPO większą niż
3 ha, do powierzchni 30 ha, pomniejszonej o 3 ha (płatność maksymalnie do 27 ha).
Płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy
w plonie głównym roślin wysokobiałkowych (maksymalnie 75 ha), ziemniaków skrobiowych (zawarta umowa), buraków cukrowych (zawarta
umowa), pomidorów (zawarta umowa), chmielu (wyznaczony rejon),
owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych.
Płatności związane do zwierząt przysługują do następujących
gatunków:
1. Bydło domowe (co najmniej 3 sztuki, nie więcej niż 30 szt. - oddzielny limit dla bydła i krów):
ü bydło - obu płci, w wieku nie przekraczającym 24 m-ce w dniu
15 maja, posiadane przez okres od dnia złożenia wniosku do
30 czerwca (roku w którym został złożony wniosek), i nie krócej niż
do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy;
ü do krów - wiek w dniu 15 maja przekracza 24 miesiące, posiadane przez okres od dnia złożenia wniosku do 30 czerwca roku,
w którym ten wniosek został złożony.
2. Owca domowa (co najmniej 10 sztuk samic) - wiek w dniu
15 maja wynosi co najmniej 12 miesięcy, jest w posiadaniu przez
okres do dnia 20 października do dnia 20 listopada roku w którym
jest składany wniosek.
3. Koza domowa (co najmniej 5 sztuk samic), -wiek w dniu 15 maja
wynosi co najmniej 12 miesięcy, jest w posiadaniu od dnia złożenia
wniosku do 30 czerwca, roku w którym jest składany wniosek.
Rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie za 2015 rok, uznany będzie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, jeśli łączna kwota płatności bezpośrednich wyniesie
nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro. Jeśli będzie wyższa, rolnik może złożyć wniosek o uznanie go za rolnika
uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, składając do
9 czerwca 2015 roku wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej
albo odrębny wniosek na formularzu ARiMR.
W 2015 roku rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie
w terminie do dnia 9 czerwca br. W kolejnych latach oświadczenie
musi być złożone w terminie do 30 września.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

A R i M R i nformuje
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

Wnioski o płatności obszarowe przez internet pomoże je wypełnić doradca z ODR

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Została ona udostępniona
15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać
jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.
Przez Internet można złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 20142020. Złożenie wniosku o przyznanie wszystkich płatności wraz
z wymaganymi załącznikami, w tym z wymaganymi materiałami
graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu
do aplikacji „e-wniosek” jest posiadanie loginu i kodu dostępu,
które są nadawane rolnikowi na jego wniosek.
Jeżeli rolnik nie posiada loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ich nadanie. Po zalogowaniu się do tej
aplikacji, rolnikowi zostanie udostępniony wstępnie wypełniony
wniosek, na podstawie danych deklarowanych do płatności w 2014
roku. Taki wniosek może zostać przekazany do wypełnienia doradcy. Lista doradców jest dostępna w tej aplikacji. Wypełniony przez
doradcę wniosek musi być podpisany i zatwierdzony przez rolnika.
Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych
użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie
kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją. Aplikacja
sprawdzi też czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów
przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała,
czy nie występują w nich, np. jakieś braki. Po przesłaniu do Agencji
wypełnionego wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie jego
przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na tym potwierdzeniu, będzie też podana
informacja o terminie na dokonanie takich poprawek czy uzupełnień.

Możliwość składnia wniosków przez internet to nie jedyne ułatwienie wprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Jak powiedział prezes ARiMR Andrzej Gross: dzięki porozumieniu, doradcy będą mogli w imieniu rolnika wypełnić
wniosek o przyznanie płatności obszarowych. To nowość, którą
wprowadziliśmy wiedząc, że co roku doradcy wypełniają, w formie
papierowej, ok 40 % wniosków o przyznanie tych płatności. Składając wniosek za pomocą aplikacji e-wniosek nie będzie potrzeby
przepisywania danych do systemu Agencji, dzięki temu szybciej zostanie przeprawa kontrola i rolnik może szybciej otrzymać należne
mu płatności za 2015 rok. Aplikacja sprawdzi, czy składany wniosek jest kompletny, tzn. czy wypełnione są wszystkie pola i czy dołączono wszystkie załączniki. Dzięki temu rolnicy nie będą zmuszeni poprawiać wniosków. Od tego roku po raz pierwszy na jednym
formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę
premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013. - informuje Andrzej Gross, prezes ARiMR.
W 2015 r. ARiMR rozpocznie wypłacanie wsparcia bezpośredniego
w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejski,
którą przyjęto do 2020 roku. Wchodzące w życie nowe zasady przyznawania dopłat dotyczą zarówno, tzw. I filara Wspólnej Polityki Rolnej,
jak i powiązanych z nim płatności realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami można składać od 15 marca do 15 maja
2015 r. Złożenie tych dokumentów jest możliwe także do 9 czerwca, ale wówczas kwota należnych płatności zostanie pomniejszona.
Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji są dostępne pomocne narzędzia, np. kalkulator realizacji praktyk zazielenienia,
kalkulator płatności oraz instrukcje wypełniania wniosku. Znajomość nowych zasad udzielania wsparcia obszarowego pozwoli na
skuteczniejsze wykorzystanie potencjału gospodarstwa i skorzystanie ze wszystkich możliwych środków finansowych w optymalnej wysokości – podkreśla Andrzej Gross, prezes ARiMR.
Już w ubiegłym roku pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzili blisko 3 tysiące szkoleń, w których
udział wzięło ponad 85 tysięcy rolników, pracowników Ośrodków
Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. Szkolenia trwały również w tym roku, zostały przeprowadzone we wszystkich gminach. n
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Ø 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu,
Ø 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy
oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
Ø 68 102 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony
jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
Ø 34 051 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony
jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, inny
niż małżonek lub dziecko. n

iesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2015 roku wynosi 42,00 zł – na podstawie Obwieszczenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z 27 lutego 2015 roku (M.P. z 06.03.2015 r., poz. 259).
okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej, określa Obwieszczenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2015 roku (M.P.
z 05.03.2015 r., poz. 251), wynoszą one między innymi:
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015
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Wspó lna Polity k a R o l n a

Rolnictwo ekologiczne - nowy program
Justyna Niedziałek
Oddział Siedlce

R

olnictwo ekologiczne jest w Polsce coraz częściej spotykaną metodą gospodarowania. Wymaga
wprawdzie ogromnych nakładów pracy
fizycznej i mechanicznej, nie stosowania
nawozów sztucznych i wykorzystywania
tylko określonych środków ochrony roślin, ale w efekcie rolnik otrzymuje plon
czy produkt o podwyższonej jakości.
Produkty takie są chętnie kupowane dla
dzieci, osób uczulonych i chorych. Warto
więc zastanowić się nad taką produkcją
w swoim gospodarstwie.
Wszyscy zainteresowani ekologicznym
gospodarowaniem lub właściciele gospodarstw poddawanych corocznym kontrolom przez jednostki certyfikujące, których
plan działalności rolnośrodowiskowej się
skończył powinni zastanowić się nad możliwością skorzystania z działania „Rolnictwo ekologiczne”. Terminem rozpoczęcia
realizacji zobowiązania był 15 marca. Natomiast termin sporządzenia planu działalności ekologicznej to 15 marzec-15 maj.

Nowe perspektywy

Nowy Program Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 daje rolnikom nowe perspektywy. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” będzie odrębne od programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, ale będzie możliwość ich łączenia w obrębie gospodarstwa,
lecz nie na tych samych gruntach.
Z projektu rozporządzenia wynika, że
beneficjent działania „Rolnictwo ekologiczne” będzie musiał spełnić szereg
warunków, aby móc się ubiegać o środki
finansowe. Rolnik musi posiadać numer
identyfikacyjny gospodarstwa nadany
przez ARiMR, łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych musi
wynosić 1 ha, a poza tym zobowiąże się do
realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego.

Płatności

W opisywanym działaniu będzie można
skorzystać z następujących pakietów i wariantów oraz płatności do nich przysługujących (gatunki roślin dla poszczególnych
wariantów są wymienione w załączniku do
rozporządzenia):
1) Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie
konwersji – 966 zł/ha
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2) Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie
konwersji – 1557 zł/ha
3) Pakiet 3. Uprawy warzywne w okresie
konwersji – 1325 zł/ha
4) Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie
konwersji
a) Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji – 1882 zł/ha,
b) Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe
w okresie konwersji – 1882 zł/ha,
c) Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 790 zł/ha.
5) Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach
ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha
6) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha
7) Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie
konwersji – 792 zł/ha
8) Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie
konwersji – 1310 zł/ha
9) Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie
konwersji – 1325 zł/ha
10) Pakiet 10. Uprawy sadownicze po
okresie konwersji
a) Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1501 zł/ha,
b) Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po
okresie konwersji – 1501 zł/ha,
c) Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji – 660 zł/ha.
11) Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach
ornych po okresie konwersji – 559 zł/ha
12) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po
okresie konwersji – 428 zł/ha

Wymagania wobec rolników

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne jest zobowiązany wypełnić wymogi
wspólne dla całego działania „Rolnictwo
ekologiczne", czyli:
- posiadać plan działalności ekologicznej
sporządzony przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego na formularzu udostępnionym przez ARiMR;
- nie może przekształcić ani zaorać łąk i pastwisk
trwałych występujących w gospodarstwie;
- musi zachować elementy krajobrazu rolniczego nie użytkowane rolniczo, tworzące
ostoje dzikiej przyrody oraz prowadzić rejestr działalności ekologicznej.
Dodatkowo należy przestrzegać szczegółowych wymogów określonych dla poszczególnych pakietów i wariantów.

Wymogi szczegółowe

Wymóg wspólny dla wszystkich pakietów – odpowiednie przeznaczenie plonu
– do konsumpcji, przetwórstwa, przekaza-

nia do innych gospodarstw lub sprzedaży,
a w przypadku upraw paszowych i trwałych
użytków zielonych przeznaczenie plonu
do skarmiania zwierząt, przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży. Działania
te muszą być potwierdzone dokumentami.
Pamiętajmy, że pakiety dotyczący użytków
z roślinami paszowymi oraz trwałe użytki zielone należy powiązać z posiadaniem
zwierząt przez rolnika lub małżonka,
których obsada musi wynieść co najmniej
0,3 DJP na hektar. Zwierzęta utrzymywane
ekologicznie - 0,3 DJP na hektar użytków
zadeklarowanych do pakietu uprawy paszowe i trwałe użytki zielone, natomiast zwierzęta utrzymywane konwencjonalne – 0,3
DJP na hektar wszystkich gruntów ornych
i trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o płatności ekologiczne.
Gatunki zwierząt, które należy posiadać,
chcąc korzystać z pakietu TUZ: krowy, kozy,
owce, konie, daniele, jelenie, króliki i gęsi. Do
pakietu uprawy paszowe dodatkowo: indyki,
kaczki, kury, perlice i świnie.
Trwałe użytki zielone musimy skosić do dnia
31 lipca oraz zebrać i usunąć skoszoną biomasę
lub wybrać wypas w sezonie wegetacyjnym.
Pakiety sadownicze mają określoną minimalną obsadę drzew z tolerancją do 10%
(obsada jest wymieniona w załączniku do
rozporządzenia), którą należy utrzymać
jeszcze 2 lata po zakończeniu zobowiązania.
W przypadku sadów mających ponad 15 lat
minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew
na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest
uprawianych przez co najmniej 15 lat. Drzewa i krzewy muszą być owocujące.
Rolnicy dostaną 100% stawki płatności
za powierzchnię od 0,1 do 50 ha, 75%
stawki płatności od 50 do 100 ha, a mający
powyżej 100 ha otrzymają tylko 60% płatności. Duże gospodarstwa będzie obowiązywała degresywność. Beneficjent otrzyma
dodatkowo refundację kosztów kontroli
w wysokości zgodnej z załącznikiem do
rozporządzenia, jednak nie większą niż
20% wysokości płatności ekologicznej. n
Wszystkich zainteresowanych tym działaniem zapraszamy do MODR.
Źródło: Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
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P o r a d y prawne

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Iwona Białobrzeska
Oddział Ostrołęka

W

przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg,
które stanowią niewątpliwą
zachętę do skorzystania z możliwości
obniżenia przez podatników podstawy
opodatkowania, bądź wysokości podatku poprzez zastosowanie zwolnień,
odliczeń, obniżek czy też zmniejszeń.
Jednym z takich zastosowań jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym. Zasady ulgi
reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.
z późniejszymi zmianami.

Według art.13.1 ww. ustawy ulga przysługuje podatnikowi podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:
a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz
obiektów służących ochronie środowiska,
b) zakup i zainstalowanie:
- deszczowni,
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
- urządzeń do wykorzystywania na cele
produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
O ulgę inwestycyjną można ubiegać się
w sytuacji, gdy realizowana inwestycja została zakończona.
Polega ona na odliczeniu od należnego
podatku rolnego od gruntów położonych
na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów
inwestycyjnych. Należy mieć na uwadze,
iż ulga z tej samej inwestycji nie może być
stosowana przez okres dłuższy niż 15 lat.

Jak o nią zabiegać?
Aby ulga inwestycyjna została przyznana,
rolnik musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który w okresie
miesiąca od dnia złożenia wniosku wydaje
decyzję. Do wniosku należy dołączyć zestawienie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wykazanych
nakładów finansowych. Należy pamiętać,
że praca własna nie wchodzi w zakres kosztów uprawniających do odliczenia. Podkreślić jednak trzeba, że organ podatkowy
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

nie może żądać, by podatnik ubiegający się
o przyznanie ulgi inwestycyjnej złożył stosowne oświadczenie mówiące o tym, iż przy
realizacji inwestycji nie korzystał ze środków
publicznych. Zarówno, bowiem przepisy
ustawy o podatku rolnym jak i przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują takiej
możliwości. Nie ma również zastosowania
sytuacja różnicowania podatników w zależności od tego, czy są podatnikami podatku
od towarów i usług oraz do ograniczania im
kwoty zwrotu o naliczony podatek VAT.

Jak jest rozliczana?
Po tym jak ulga zostanie przyznana rolnikowi, jej kwota jest odliczana z urzędu
w corocznych decyzjach w sprawie wysokości podatku rolnego. Natomiast podatnicy, którzy składają deklarację na
ten podatek, sami odliczają kwotę ulgi.
Ulga inwestycyjna udzielana jest od
pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty
ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży
obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga lub przeznaczenia ich na
inne cele niż określone w ustawie.
Zgodnie z art.13.d ustawy, rolnik, który
nabył decyzją urzędu gminy ten przywilej
podatkowy ma prawo przekazać go swojemu
następcy. Niewykorzystana kwota przechodzi na następcę prawnego podatnika, jeżeli
gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników lub w drodze dziedziczenia.

Było dofinansowanie? Nie ma ulgi
Ważnym aspektem w stosowaniu ulgi
jest to, czy inwestycja została sfinansowana ze środków własnych, czy ze środków
publicznych. W sytuacji, gdy inwestycja
poparta była nawet w części środkami
publicznymi, ulga nie może mieć zastosowania. Przepis taki został wprowadzony
od 01.01.2009. Przed tą datą rolnicy korzystający z dofinansowania, np. do budowy
obory ze środków ARiMR po zakończeniu
inwestycji, mogli ubiegać się o uzyskanie
ulgi. Wprowadzone zmiany ograniczyły
taką możliwość. W sytuacji, gdy rolnik
zaciągnął na ten cel kredyt lub pożyczkę,

które w żaden sposób nie są dofinansowane
ze środków publicznych, nie ma żadnych
przeszkód, aby taki przywilej w postaci
ulgi inwestycyjnej mu przyznać.

Jakie koszty uprawniają do ulgi?
Ubiegając się o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z racji wykonanej modernizacji budynku inwentarskiego należy mieć na uwadze, jakie koszty poniesione uprawniają do
zastosowania ulgi. Przy modernizacji według
Naczelnego Sądu Administracyjnego należy
brać pod uwagę prace zmierzające do udoskonalenia obiektu poprzez wprowadzenie
zmian w samej jego konstrukcji lub unowocześnienie starych lub zainstalowanie
nowych urządzeń. Wykluczone są naprawy
bieżące, tj: malowanie ścian, ale np. wyłożenie płytkami będzie stanowiło koszt kwalifikowalny. Ulga przysługuje w przypadku
instalacji urządzeń na stałe zainstalowanych w budynku, a nie przenośnych. Modernizacja musi dotyczyć substancji budynku, a nie jego wyposażenia ruchomego.
W przypadku wydatków poniesionych na
ochronę środowiska, nie uzależnia się stosowania ulgi od tego czy głównym celem
obiektu jest ochrona środowiska. Wystarczy, aby obok podstawowej funkcji miał
pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

***

Podsumowując, należy zauważyć, iż ulga
inwestycyjna w podatku rolnym jest jedną
z najczęściej stosowanych ulg w rolnictwie.
Niestety w rezultacie wprowadzonych przepisów (z dniem 01.01.2009 roku) dostęp do
niej został znacznie ograniczony dla osób
korzystających z dofinansowań unijnych.
Wielu analityków i komentatorów na łamach branżowych stron internetowych i periodyków wypowiada się o konieczności
nowelizacji przedmiotowej ustawy, aby dostosować ją do aktualnych wymogów prawa
unijnego. Sprawi to, że rolnicy inwestujący
w swoje gospodarstwa mogliby w pełni korzystać z przysługujących im przywilejów. n
Źródła:
1. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.
z p.zm.
2. www.samorząd.lex.pl
3. Top Agrar, Nr 6 2014 r.
4. www.prawo.rp.pl
5. www.księgowość.infor.pl
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Powierzchnia gospodarstwa
a poziom produkcji mleka
dr inż. Witold Rzepiński
Oddział Ostrołęka

O

d 1 kwietnia br. nie będzie już w UE limitów produkcji mleka. Likwidacja limitowania jego produkcji
nadal wywołuje wśród rolników obawy. Wiadomo,
że będą musieli dostosować się do reguł gry rynkowej. Wiele
gospodarstw zostanie jednak wyłączonych z produkcji, gdyż
ich właściciele rozpoczęli już likwidacje krów z obawy o przekroczenie kwot mlecznych.

Można domniemywać, że perspektywa zakończenia produkcji
mleka w tych gospodarstwach nie może być odległa, bo są one słabe ekonomicznie i zamiast inwestować raczej konsumowały swój
kapitał. Nie dogonią już gospodarstw dobrze zorganizowanych
i nie przeinwestowanych. Dla rolników zarządzających produkcją
mleka najważniejszym zadaniem jest utrzymanie płynności finansowej gospodarstwa.

Co nas czeka?
Uwolnienie kwot mlecznych wywoła duże zmiany na unijnym
rynku mleka. Wydaję się, że czeka nas nawet tąpnięcie na globalnym rynku mleka. Szacuje się, że w UE ponad 60% mleka wyprodukują: Niemcy, Holandia, Dania, Polska, Irlandia, Austria i Wielka Brytania. Jest to duże wyzwanie dla rodzimych producentów
i przetwórców. Nasze zakłady mleczarskie są na to przygotowane
- mają rezerwy w mocach produkcyjnych i uznawane są za najnowocześniejsze w świecie. Rolnicy będą, więc musieli zwiększać
swoje stada. Aby móc wykorzystać kapitał produkcyjny i zachować płynność finansową, prawdopodobnie te najmniejsze przekroczą 100 sztuk krów mlecznych. Z kolei sektor produkcji
i przetwórstwa musi dokonać zmian organizacyjno-finansowych, najprawdopodobniej tworząc klastry wespół z bankami.

Zmiany w organizacji produkcji
Wzrastający udział krów wysokowydajnych w stadach spowodował zapotrzebowanie na bardziej energetyczną paszę objętościową LKS (Lischen-Kolben-Schrot), którą podaje się krowom o wydajności jednostkowej powyżej 8500 kg mleka. Zapotrzebowanie
na świeże ziarno kukurydzy i paszę objętościową w postaci
LKS spowoduje zmiany w organizacji produkcji mleka w Polsce po uwolnieniu kwot mlecznych. Właśnie traci na znaczeniu
mit uzasadniający, że wielkość stada bydła w gospodarstwie rolnym wyznacza powierzchnia gruntów rolnych, na których można
wyprodukować pasze objętościowe. Aktualnie coraz więcej producentów mleka dokonuje zakupu sianokiszonki w balotach, podobnie dokonuje się zakupu świeżego ziarna kukurydzy. Obserwuje
się też pierwsze zakupy paszy objętościowej LKS - technicznie
jest to możliwe z wykorzystaniem transportu samochodowego
TIR. Warto zastanowić się, ile lat rolnik będzie czynny zawodowo
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- 20 -25 lat? Ile płaci aktualnie za 1 ha gruntu rolnego - 40-80 tys.?
Zatem ma do dyspozycji 1,6-4,0 tys. rocznie na transport surowca
z 1 ha do produkcji paszy objętościowej. Z kalkulacji wynika, że
jest to uzasadnione ekonomiczne, ponieważ nie trzeba inwestować
w zakup gruntów rolnych, co zawsze jest dużym obciążeniem finansowym, bo zwiększa ryzyko utrzymania płynności finansowej
gospodarstwa rolnego i utrudnia jego rozwój. Owszem, zakup
gruntów rolnych jest w pewnym sensie lokatą kapitału. Ale po co
go lokować, kiedy trzeba wspierać produkcję w toku?

Wzrost zapotrzebowania na kukurydzę
Czy koszty produkcji paszy objętościowej zmaleją? Czy ten model ekonomiczno-organizacyjny po uwolnieniu kwot mlecznych
jest do przyjęcia? Niektóre gospodarstwa z wybranych regionów
kraju (podlaskie, mazowieckie), które zechcą się rozwijać, będą
zmuszone z tego skorzystać (pewnym problemem może być zagospodarowanie odchodów zwierzęcych).
Producenci mleka z pewnością zechcą skupić się na zarządzaniu
stadem bydła i przygotowaniem dobrej jakościowo paszy objętościowej. Część surowca do produkcji pasz objętościowych nie
musi pochodzić z własnych gospodarstw - takie są realia ekonomiczne, z którymi polscy rolnicy będą musieli się zmierzyć po uwolnieniu kwot mlecznych. Jest to dobra prognoza dla producentów kukurydzy, gdyż pojawia się nowy segment rynku kukurydzy - LKS.

Mity idą do lamusa
W polskich warunkach ekonomiczno-organizacyjnych producenci kukurydzy muszą przyjąć strategię terminowego, szybkiego sprzętu kukurydzy w momencie, kiedy jest ona dojrzała
z przeznaczeniem na ziarno, bądź kiszonkę, ponieważ szybko traci
na jakości, co wpływa na wyniki końcowe w produkcji mleka i wieprzowiny. Wielu polskich rolników sporządzających kiszonkę jest
jeszcze przekonanych, że należy nisko kosić kukurydzę, bo będzie
więcej paszy. Podobnie producenci ziarna kukurydzy, przynajmniej
do ostatnich zbiorów, twierdzili że najlepiej jest ziarno wysuszyć
i poczekać na dobrą cenę. Wydaje się jednak, że ostatnie zbiory nieco zweryfikowały ten pogląd, gdyż tona świeżego ziarna (w okresie
zbiorów) kosztowała 300-350 zł. Cóż, zmieniło się zapotrzebowanie i rośnie zbyt na świeże ziarno kukurydzy (producenci mleka
i wieprzowiny). Jak wiemy, nie może być ono konserwowane tylko
w rękawach foliowych. Zapotrzebowanie mniejszych gospodarstw
wymusza potrzebę konserwacji w workach typu big-bag, które
mogą być przedmiotem obrotu handlowego, podobnie jak baloty
z sianokiszonką. Pamiętajmy, że ziarno wysuszone i przechowywane zawsze jest narażone na porażenie grzybami i mikotoksynami,
natomiast zakiszone jest przed nimi chronione, a nawet odnotowano
częściową degradację grzybów i mikotosyn.
I jeszcze jedna uwaga na koniec: Z pewnością zmiany na rynku
produkcji i przetwórstwa mleka wywołają zapotrzebowanie na fachowe doradztwo technologiczno-finansowe. n
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W s p ó l n a P o l i t y ka Rolna

Wyż sze dopła ty za zazielenienie
Zuzanna Antosiuk
Oddział Siedlce

P

ocząwszy od bieżącego roku rolnicy ubiegający się
o przyznanie dopłat bezpośrednich będą musieli sprostać wielu nowym wymogom. Jednym z nich jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska,
czyli, tzw. zazielenienie. Co do zasady: wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność
z tytułu realizacji tych praktyk. Szacunkowa stawka płatności
za zazielenienie wyniesie ok. 71,8 EUR na każdy hektar kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.

Z obowiązku spełniania tych praktyk zwolnieni są rolnicy, którzy:
· prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych
mniejszej niż 10ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych,
· przystąpią w roku 2015 do systemu dla małych gospodarstw,
· prowadzą gospodarstwo ekologiczne.
Natomiast pozostali rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania
na wszystkich hektarach kwalifikujących się do: jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, lub tzw. praktyk równoważnych.
Do obowiązkowych praktyk w ramach zazielenienia należą:
• Dywersyfikacja upraw.
• Utrzymanie trwałych użytków zielonych.
• Utrzymanie obszarów proekologicznych.
W latach 2015 i 2016 nie będą stosowane kary administracyjne
za niedochowanie obowiązku realizacji obowiązkowych praktyk
zazielenienia, np. z tytułu przekroczenia maksymalnych progów
powierzchni dla upraw głównych, zaorania części powierzchni
trwałych użytków zielonych, czy też utrzymywania obszarów ekologicznych na niewystarczającej powierzchni gruntów ornych.

Dywersyfikacja upraw…

…dotyczy gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 ha
gruntów ornych. Obowiązkowa liczba i struktura powierzchni poszczególnych upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych:
· od 10 do 30 ha gruntów ornych - minimum 2 różne uprawy na
gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować
więcej niż 75% gruntów ornych;
· powyżej 30 ha gruntów ornych - minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej
niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie
mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.
Za oddzielną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw uznawany będzie:
· każdy rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw (np. jęczmień,
pszenica, owies, itp.), przy czym jako oddzielne uprawy traktowane będą formy jare i ozime, np. pszenica jara i pszenica ozima będą
oddzielną uprawą, ale np. pszenica zwyczajna i pszenica orkisz
traktowane będą jak jedna uprawa,
· gatunki z rodziny krzyżowych, psiankowatych i dyniowatych,
· grunt ugorowany,
· trawy i inne rośliny zielne uprawiane na gruntach ornych.
Ustalenie liczby i obliczanie udziału różnych upraw następować
będzie w okresie od 15 maja do 15 lipca roku, w którym rolnik
złoży wniosek o przyznanie płatności.
Z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw zwolnione będą
następujące gospodarstwa:
• w których więcej niż 75% gruntów ornych to:
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

- grunt ugorowany, lub
- połączenie powyższych,
a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,
• w których więcej niż 75% gruntów rolnych to:
- trwałe użytki zielone,
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne, lub
- połączenie powyższych,
a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,
• w których powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów
ornych w danym roku nie będzie przez rolnika deklarowanych
w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym
roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do uprawy, w poprzednim roku kalendarzowym.
Za praktykę równoważną dla dywersyfikacji upraw uznana będzie realizacja Pakietu rolnictwo zrównoważone w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020. Szacuje się,
że ok. 83% gospodarstw zwolnionych będzie z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych

Obowiązkowa praktyka TUZ składa się z dwóch elementów:
· utrzymania wyznaczonych cennych przyrodniczo TUZ położonych na obszarach Natura 2000 na poziomie gospodarstwa,
· utrzymywania powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni TUZ ustalonej w roku referencyjnym (2015).

Utrzymanie obszarów proekologicznych

Rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej, posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do zapewnienia, że obszar odpowiadający przynajmniej 5% gruntów ornych
gospodarstwa stanowi obszar proekologiczny.
Do obszarów proekologicznych zaliczamy:
· grunty ugorowane,
· elementy krajobrazu,
· strefy buforowe,
· pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu,
· zagajniki o krótkiej rotacji,
· obszary zalesione,
· międzyplony i pokrywę zieloną,
· uprawy wiążące azot.
Z obowiązku realizacji utrzymania obszarów proekologicznych zwolnione będą następujące gospodarstwa:
• w których więcej niż 75% gruntów ornych to:
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
- grunt ugorowany,
- grunty wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych,
- połączenie powyższych,
a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,
• w których więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to:
- trwałe użytki zielone,
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
- połączenie powyższych,
a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.
Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane będą współczynniki konwersji i ważenia.
Rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w bliskiej
odległości, będą mieli możliwość wspólnej realizacji obowiązku
utrzymywania obszarów proekologicznych. n
Źródło: www.arimr.gov.pl
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O ochronie roślin w Poznaniu, cz.1
Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz
Oddział Poświętne

W

dniach 12-13 lutego br. w Instytucie Ochrony Roślin PIB w Poznaniu odbyła się 55 Sesja Naukowa. W programie uwzględniono szeroki wachlarz
zagadnień związanych z ochroną upraw przed chorobami,
szkodnikami i chwastami, a także dotyczących techniki ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności. Wiele uwagi poświęcono
też problematyce integrowanej ochrony roślin i metodom chemicznym w tym systemie ochrony.
Ważnym celem sesji było przekazanie najnowszych osiągnięć
nauki rolniczej do praktyki rolniczej, nie tylko przez bezpośredni
udział w obradach pracowników doradztwa rolniczego i członków
różnych organizacji rolniczych, ale także przez liczne publikacje
w czasopismach naukowych i w prasie rolniczej.
Uroczyste otwarcie imprezy i pierwsza jej część odbyły się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ograniczanie ryzyka
Na temat krajowego planu działania, na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata
2013-17 mówił dr Bogusław Rzeźnicki - zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW. Głównym
celem krajowego planu działania jest upowszechnienie ogólnych
zasad i wiedzy o integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie
zagrożeniom związanym ze stosowaniem środki ochrony roślin.
Odbywać się to będzie poprzez:
§ pracowanie i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony,
§ utworzenie platformy internetowej poświęconej integrowanej
ochronie roślin,
§ rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin,
§ modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów,
§ udostępnienie systemów wspomagania decyzji,
§ upowszechnienie wyników PDOiR,
§ upowszechnienie ekologicznym metod ochrony roślin i sytemu
Integrowanej Produkcji Roślin.
W ramach tych działań przeprowadzana jest modyfikacja systemu okresowego badań opryskiwaczy. Od roku 2014 badaniami
tymi objęte są statki powietrzne oraz pojazdy szynowe, a od roku
2015 sprzęt niestandardowy, tj. instalacje do oprysków w szklarniach, zaprawiarki do nasion, opryskiwacze taczkowe oraz inny
sprzęt specjalistyczny. Wyłączone są nadal z badań opryskiwacze
ręczne i plecakowe.
Prowadzona jest też rejestracja zatruć pszczół w wyniku stosowania środków ochrony roślin. Takich zdarzeń w roku 2013 odnotowano 44, a w roku ubiegłym już 90. Nie zawsze udaje się wykryć
sprawców.

Jak wypadły kontrole?
Interesujący wykład na temat wyników kontroli w roku 2014,
dotyczących stosowania środków ochrony roślin z uwzględnie14

niem integrowanej ochrony roślin, wygłosił Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Tadeusz Kłos. Do 31 grudnia
2014 r. skontrolowano 23 575 gospodarstwa rolne. Nieprawidłowości stosowania środków ochrony roślin wykryto 1489, czyli
u 6% kontrolowanych. Najwięcej występowało ich w: dokumentacji dotyczącej stosowanych ś.o.r - 368, użyciu ś.o.r. niezgodnie
z zakresem stosowania - 385, posiadaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia - 289 oraz badań
sprawności technicznej sprzętu do wykonywania zabiegów - 300.
Kontrole obejmowały też stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin.
Tabela. Stosowanie zasad IOR przez kontrolowanych
rolników w roku 2014
Stosowanie zasad integrowanej
ochrony roślin

% profesjonalnych użytkowników ś.o.r.
Stosujących:

Nie stosujących:

Działania w celu zapobiegania lub ograniczania występowania organizmów szkodliwych
płodozmian, termin siewu lub
sadzenia

92,5

7,5

agrotechnika uprawy

95,3

4,7

stosowanie odmian odpornych/tolerancyjnych oraz materiału siewnego
wytworzonego i poddanego ocenie
zgodnie z przepisami o nasiennictwie

84,7

15,3

biologiczne i mechaniczne zwalczanie organizmów szkodliwych

81,7

18,3

zrównoważone nawożenie, nawadnianie i wapnowanie

92,1

7,9

stosowanie środków higieny (np.
czyszczenie i dezynfekcja maszyn,
sprzętu itp.)

89,2

10,8

Korzystanie z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji
o zwalczaniu organizmów szkodliwych
monitorowanie organizmów szkodliwych

95,1

4,9

progi ekonomicznej szkodliwości

86,3

13,7

opracowania naukowe, dane meteorologiczne

84,8

15,2

korzystanie z usług doradczych
w integrowanej ochronie roślin

71,8

28,2

Podejmowanie działań w celu minimalizowania zagrożeń związanych
ze stosowaniem ś.o.r
stosowanie selektywnych środków
ochrony roślin

87,4

12,6

ograniczenie liczby zabiegów

92,4

7,6

redukowanie dawek

72,6

27,4

przemienne stosowanie środków
ochrony roślin

90,9

9,1

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

R a d y g o s p odarskie

Fosfor w uprawie kukurydzy
Radosław Jóźwiak
Oddział Ostrołęka

W

zrastająca z każdym rokiem
popularność uprawy kukurydzy ujawniła szereg problemów związanych z odżywianiem jej
upraw we wczesnych fazach rozwoju.
Mylne okazało się przekonanie rolników
o dużej tolerancji kukurydzy we wczesnym okresie wegetacji na warunki termiczne (niska temperatura) oraz niską
zasobność gleby w podstawowe składniki
pokarmowe. Największa wrażliwość na
te czynniki występuje w okresie wytworzenia 6 (7) liści.
Fioletowe przebarwienia na liściach kukurydzy, to objaw pojawiający się w okresie chłodnej i wilgotnej wiosny, spowodowany najczęściej niedoborem lub zablokowaniem pobierania fosforu. Hodowla
odmian kukurydzy ukierunkowana jest na
adaptację tego gatunku do klimatu chłodnego, jednak musimy pamiętać, że jest to
roślina ciepłolubna. Najbardziej zauważalne jest to na glebach lekkich, w powiązaniu z jednoczesnym niedoborem magnezu
i potasu. Skutkiem jest osłabienie wzrostu
systemu korzeniowego prowadzące często
do zahamowania wzrostu.
Niedobór składników pokarmowych do
6.(7.) liścia rzutuje na liczbę zawiązków
liści oraz zawiązków kwiatów w kolbie,
czyli bezpośrednio na plon kukurydzy.

Mniej chemii na polach,
czyli bezpieczniej
Na temat wsparcia przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR)
integrowanej ochrony roślin, mówiła
Anna Tuleja - dyrektor PSOR. Stowarzyszenie reprezentuje w Polsce 11 firm
produkujących środki ochrony roślin.
Branża znacząco udoskonala profil produkowanych preparatów, wprowadzając
selektywne substancje czynne, mniejsze
dawki, nowe formulacje, bezpieczne opakowania.
Obecnie stosowane dawki środków są
średnio o 25 razy niższe niż 65 lat temu.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

W odpowiednio zaplanowanej technologii
uprawy nie ma zatem miejsca na niski poziom zasobności gleby w fosfor, jak również w magnez i potas. Stosując nawożenie
mineralne musimy również pamiętać o odpowiednim odczynie gleby, który nie powinien być niższy jak 5,5, inaczej pobieranie
fosforu również zostanie zakłócone.
Dolistne dokarmianie kukurydzy fosforem ma znaczenie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, głównie dłuższego okresu chłodów. Stosujemy
wówczas niewielkie ilości - do 1kg/ha P,
gdyż potrzeby rośliny są małe w tym okresie, a przyswajalność bardzo duża. Stosowane są tu najczęściej ortofosforany potasu
i polifosforany amonu.
Prawidłowe nawożenie fosforem, potasem
i magnezem zwiększa odporność kukurydzy na
stres termiczny i niedobory wody oraz poprawia

skład aminokwasowy białek. Fosfor i magnez
decydują także o równomiernym i przyspieszonym dojrzewaniu, co powoduje wzrost zawartości suchej masy i cukrów w plonie.
Musimy pamiętać również o wyborze odpowiedniej odmiany w zależności od tego
na jakim polu ma zostać wysiana kukurydza.
Inna odmiana powinna być zasiana na glebie
lekkiej, która szybko się nagrzewa, a inna na
glebie tzw. „zimnej”, którą to - w przypadku mokrej i zimnej wiosny - uprawiamy na
końcu. Warto zatem przed zakupem odmiany dowiedzieć się z ulotki informacyjnej na
jakie gleby jest ona zalecana, gdyż koszt zakupu nasion jest jednym z niższych kosztów
poniesionych na uprawę kukurydzy. n

Współczesne środki ochrony roślin są
6 razy bezpieczniejsze niż 65 lat temu.
PSOR promuje dobrą praktykę w rolnictwie poprzez realizację ogólnopolskich projektów adresowanych do rolników: BHP
w ochronie roślin oraz zbiórkę opakowań
po środkach ochrony roślin.
Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych
produktach, a punkty sprzedaży - do ich
przyjęcia, natomiast producenci i importerzy - do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby
wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w roku 2004 Polskie Stowarzysze-

nie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało, i do dziś nadzoruje, System Zbiórki
Opakowań.
W ciągu 11 lat PSOR stworzył model prawidłowego i bezpiecznego dla środowiska
i rolników postępowania z opakowaniami
po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Masa opakowań
zebranych w latach 2004-14 to łącznie
11 291,55 ton. n

Źródła:
1. http://yadda.icm.edu.pl/
2. https://nawozy.eu/
3. Top Agrar Polska 2014/5

Dokończenie artykułu w następnym numerze „Wsi
Mazowieckiej”.
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Prawie wszystko o ziemniaku - konferencja
w Poświętnem, cz. 2
-

Janusz Sychowicz
Oddział Poświętne w Płońsku

10

lutego br. w Oddziale MODR Poświętne w Płońsku
odbyła się konferencja pt. „Prawidłowa uprawa
ziemniaka”. Jej tematyka poświęcona była aktualnym problemom produkcji, znaczeniu agrotechniki w integrowanej ochronie ziemniaka oraz podstawom właściwego nawożenia. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie - dr Wojciech
Nowacki i dr Cezary Trawczyński.
Doktor Nowacki omówił znaczenie agrotechniki w programie
integrowanej ochrony ziemniaka i przedstawił metody ograniczające stosowanie środków ochrony roślin.
Tabela 1. Biologiczne i agrotechniczne metody ograniczające
stosowanie środków ochrony roślin w integrowanej ochronie
ziemniaków
Elementy konwencjonalnej
technologii wymagające użycie ś.o.r.

Zaprawianie sadzeniaków
(rizoktonioza ziemniaka,
parch srebrzysty,
parch zwykły)

Metody redukujące użycie środków ochrony roślin
-

używanie tylko zdrowych i kwalifikowanych sadzeniaków
uprawa odmian o podwyższonej odporności na choroby skórki
podkiełkowywanie lub pobudzenie sadzeniaków
optymalny termin i głębokość sadzenia
właściwe obredlanie plantacji do momentu wschodów roślin
w okresie wegetacji utrzymanie optymalnej wilgotności gleby
zbiór plonu tuż po dojrzeniu ziemniaków
właściwe zmianowanie (4 lub 5-letnie)
optymalne pH gleby (5-6) i dobrze rozłożone substancje
organiczne (słoma, obornik)

-

utrzymywanie właściwej kultury gleby w całym gospodarstwie
stosowanie zespołu uprawek pożniwnych po sprzęcie
przedplonu
wielokrotne stosowanie mechanicznych metod odchwaszczania - od posadzenia do zwarcia międzyrzędzi
uwzględnianie progów ekonomicznej szkodliwości
chwastów

Kontrola zachwaszczenia
(stosowanie herbicydów)
Ochrona plantacji przed
chorobami okresu
wegetacji
(zaraza ziemniaka,
alternarioza).

-

Ochrona przed szkodnikami
ziemniaka (mątwik
ziemniaczany, stonka
ziemniaczana)

-
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uprawa odmian o podwyższonej odporności na choroby
używanie tylko zdrowych sadzeniaków
niszczenie w gospodarstwie pierwotnych źródeł rozwoju
Ph. infestans
wczesne sadzenie
stosowanie podkiełkowywania bulw odmian wczesnych
izolacja przestrzenna między plantacjami odmian wcześniejszych i późniejszych
lokalizacja plantacji na otwartych przestrzeniach
przy stosowaniu nawadniania używanie systemów kroplujących
stosowanie 4-5-letniego zmianowania w gospodarstwie
korzystanie z systemu monitorującego pojawienie się Ph.
infestans i wspomagającego decyzje o ochronie.
4 lub 5-letnie rotacja w płodozmianach z ziemniakami
uprawa odmian odpornych na mątwika
przestrzeganie przepisów kwarantanny
unikanie uprawy ziemniaków po ugorach lub wieloletnich
uprawach
staranna uprawa gleby, we wszystkich członach zmianowania
uwzględnianie progów ekonomicznej szkodliwości
szkodników.
wykorzystanie biologicznych wrogów szkodników ziemniaka
wykorzystanie w ochronie przed szkodnikami biopreparatów

Ochrona przed gniciem
bulw i przedwczesnym
kiełkowaniem w okresie
przechowywania (mokra
zgnilizna, sucha zgnilizna)

-

zbiór ziemniaków nie powodujący uszkodzeń mechanicznych bulw
do przechowywania przeznaczać tylko bulwy zdrowe i
dojrzałe
w pierwszym etapie przechowywania osuszyć bulwy i
zagoić zranienia
utrzymywanie niskich temperatur w miejscach długotrwałego przechowywania (2-4o C-sadzeniaki, 4-6oC- jadalne)
częste przewietrzanie składowanego materiału
niedopuszczanie do zawilgocenia wierzchniej warstwy bulw
dostosowanie długości okresu przechowywania do okresu naturalnego spoczynku odmian i intensywności wzrostu kiełków
obróbkę ziemniaków przeprowadzać w wyższych temperaturach niż składowanie (8-10oC)
uprawiać odmiany dobrze przechowujące się

Najważniejsze aspekty nawożenia
Dr Cezary Trawczyński przedstawił zagadnienia dotyczące nawożenia jako jednego z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaka. Najlepszym nawozem organicznym
(naturalnym) pod ziemniaki jest obornik, który stanowi znaczne
źródło podstawowych makroelementów (N, P, K, Ca, Mg) oraz niezbędnych mikroelementów (Mn, Zn, Cu, B, Fe, Mo). Wraz z dawką 30t/ha obornika wprowadza się do gleby między innymi 150kg
azotu (N), 80 kg fosforu (P2O5), 180 kg potasu (K2O), 150 kg wapnia (CaO) i 60 kg magnezu (MgO). Wykorzystanie przez ziemniaki
składników z obornika w pierwszym roku może wynieść do 50%.
Potrzeby pokarmowe ziemniaka są dość wysokie, bowiem z plonem
jednostkowym (1t bulw w odniesieniu do azotu, fosforu i potasu) stanowią odpowiednio: 5 kg N, 1,5 kg P2O5 i 7 kg K2O - stąd konieczność uzupełniania składników pokarmowych w formie nawożenia mineralnego.
Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym, ale przenawożenie tym składnikiem powoduje bardzo bujny rozwój części nadziemnej roślin i opóźnia gromadzenie plonu.
Zastosowanie zbyt wysokiej dawki powoduje również łuszczenie
naskórka, większe ciemnienie miąższu, wzrost azotanów w bulwach, zmniejszenie zawartości suchej masy, witaminy C i skrobi
oraz zwiększa podatność na uszkodzenia mechaniczne przy zbiorze i straty w okresie przechowywania.

Reakcja różnych odmian na azot
Odmiany ziemniaka odznaczają się dużym zróżnicowaniem
w reakcji na nawożenie azotem.
Tabela 2. Wymagania odnośnie azotu odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej i zbieranych po zakończeniu wegetacji
Odmiany o wymaganiach w stosunku do azotu
małych (ok. 100 kg/ha)

średnich (ok. 120 kg/ha)

dużych (ok. 140 kg/ha)

Augusta, Impala, Molli, Orlik, Ruta,
Velox, Bila, Ewelina, Korona, Lady
Florina, Latona, Miłek, Oman,
Rosalind, Vitara, Agnes, Asterix,
Ditta, Marlen, Romula, Roxana,
Satina, Zebra, Żagiel, Fianna, Jelly,
Niagara, Roko, Zeus, Medea, Ursus,
Karlena, Tucan, Adam, Albatros,
Glada, Harpun, Pasat, Rumpel, Ikar,
Gandawa, Jasia, Kuras, Neptun,
Pokusa, Rudawa, Ślęza.

Arielle, Bard, Denar,
Justa, Karatop, Bellarossa, Gracja, Lady Claire,
Vineta, Almera, Andromeda, Bartek, Elanda,
Finezja, Ibis, Meridian,
Promyk, Redstar, Tajfun,
Victoria, Bryza, Syrena,
Zagłoba, Kuba, Monsun,
Bzura, Hinga, Inwestor,
Skawa, Umiak.

Berber, Eugenia, Irys,
Lord, Nora, Benek, Cekin,
Irga, Pirol, Sante, Wiarus,
Cedron, Pasja, Sekwana.
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I n t e g r o w a n a O c h r o n a Roślin
Pod ziemniaki zbierane po zakończeniu okresu wegetacji i charakteryzujące się małymi wymaganiami w stosunku do azotu należy zastosować około 100 kg/ha N. W przypadku odmian o średnich
wymaganiach ok. 120 kg/ha N, a dla tych o dużych wymaganiach
ok. 140 kg/ha N. Uprawiając ziemniaki bez obornika dawki te należy zwiększyć o 20-40 kg/ha.

Ważny jest marketing
Na temat odmian ziemniaka z hodowli Europlant mówił dyrektor spółki Krzysztof Korolewicz. Europlant to hodowca ziemniaka
mający w swojej ofercie handlowej odmiany jadalne i skrobiowe,
takie jak: Bellarosa, Catania, Jelly, Vineta, Viviana, Augusta, Liliana, Red Sonia i Elfe. Wykładowca omówił też zagadnienia dotyczące marketingu i promocji ziemniaka. Jego zdaniem brak nazwy
odmiany i jej typu kulinarnego oraz mały wybór na targowiskach

i w sklepach zniechęca konsumentów do wiecznych zakupów
w „ciemno”. Sprawia to, że ta wspaniała roślina jest spychana z naszych stołów. Ktokolwiek dopuszcza do obrotu ziemniakami złej
jakości, przyczynia się do spadku spożycia ziemniaka i pogarsza
sytuacje plantatorów.
Ofertę preparatów do ochrony ziemniaka firmy Arysta LifeScience Polska przedstawił dr Wojciech Fabisiewicz. Firma Arysta
oferuje insektycyd Apacz; fungicydy Fantic, Gwarant i Indofil oraz
herbicyd Targa.
Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję
można było obejrzeć ekspozycje ziemniaków oraz uzyskać specjalistyczne informacje i przejrzeć materiały reklamowe. Pracownicy
Oddziału Poświętne przygotowali dla wszystkich uczestników materiały konferencyjne z treścią wykładów. n

Fuzarioza kłosów pszenicy
Andrzej Kordalski
Oddział Poświętne

G

rzyby z rodzaju Fusarium mają istotne znaczenie ekonomiczne, bowiem w bardzo dużym stopniu wpływają
na wielkość i jakość plonu ziarna zbóż. Zainteresowanie tymi patogenami wiąże się z ich szerokim zasięgiem geograficznym oraz dużą szkodliwością w stosunku do wszystkich
gatunków zbóż uprawianych na całym świecie.

Mikroorganizmy te porażają zboża w różnych fazach wzrostu
i rozwoju wywołując: przed- i powschodową zgorzel siewek, zgniliznę korzeni, zgniliznę podstawy źdźbła powiązaną z przedwczesnym bieleniem kłosów, a także fuzariozę siewek i kłosów.

Przyczyny i objawy występowania fuzariozy kłosów
Fuzarioza kłosów pszenicy jest chorobą wywołaną przez patogeny z rodzaju Fusarium. Naukowcy wskazują aż szesnastu sprawców infekcji, jednak najbardziej istotne to F. avenaceum, F. culmorum oraz szybko szerzący się F. graminearum. Występowanie
choroby obserwowane jest na wszystkich zbożach uprawianych
w naszej strefie klimatycznej (pszenicy, pszenżycie, życie, owsie,
jęczmieniu, kukurydzy). Badania potwierdzają, że największe
znaczenie gospodarcze ma fuzarioza kłosów pszenicy i kolb kukurydzy. Wynika to z dużej podatności tych zbóż, powszechności
występowania patogenu oraz ze znacznej powierzchni ich uprawy.
Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia fuzariozy są warunki agrotechniczne oraz przebieg pogody w okresie kwitnienia. W pierwszym przypadku szczególny wpływ ma bezorkowa
lub płytka uprawa gleby, której skutkiem jest pozostawienie na
powierzchni gleby resztek pożniwnych. Poza nimi inokulum (zakażającą dawkę drobnoustrojów) mogą stanowić chwasty, czy też
samosiewy zbóż. Czynnikiem sprzyjającym występowaniu choroby jest porażony materiał siewny pochodzący z kłosów zasiedloWieś Mazowiecka, kwiecień 2015

nych przez Fusarium. Wysycenie płodozmianu zbożami oddziałuje korzystnie na rozwój choroby. Jej rozwojowi sprzyja także duże
zagęszczenie roślin w łanie i ich wyleganie. Wpływ ma również
przenawożenie azotem opóźniające dojrzewanie oraz silne skracanie źdźbeł zbóż. Rozwój fuzariozy uzależniony jest także od warunków atmosferycznych. Najszybciej do zakażenia dochodzi przy
ciepłej, wilgotnej i deszczowej pogodzie w fazie kwitnienia. Przy
sprzyjających warunkach zarodniki są przenoszone z zainfekowanych resztek pożniwnych na kłosy zbóż. Optymalna do infekcji
zbóż temperatura dla F. culmorum wynosi 15-25oC, natomiast dla
F. graminearum 24-27oC.
dokończenie na str. 18
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Rady gospodars k i e
dokończenie ze str. 17

Przekrój poprzeczny przez zdrowy (a) ziarniak pszenicy oraz
ziarniaki porażone przez F.culmorum (b-d) (Jackowiak i in 2005).

Symptomy choroby
Pierwsze symptomy fuzariozy kłosów mogą się uwidaczniać
już po 3-5 dniach od infekcji w przypadku odmian bardzo podatnych, szczególnie w warunkach dużej wilgotności powietrza
i temperatury. Pojawiająca się grzybnia zasiedla kwiaty, plewy
i pozostałe części kłosa, w skutek czego dochodzi do bielenia
poszczególnych jego części, a w następstwie do porażenia ziarniaków. Naukowcy dowodzą, że objawy porażenia kłosów przez
Fusarium występują najczęściej już w czasie kwitnienia zbóż.
Początkowo w wyniku infekcji na kłosie następuje bielenie pojedynczych kłosków, natomiast reszta kłosków nie ulega zmianie.
Dzięki temu łatwo jest rozróżnić symptomy fuzariozy kłosów od
chorób podsuszkowych. W dalszym etapie infekcji grzyb przenika na pozostałe kłoski poprzez osadkę kłosową. W ostateczności
zakażony kłos bieleje.

Metody zapobiegania i dobra praktyka rolnicza (GAP)
W celu ograniczenia porażenia kłosów przez grzyby z rodzaju
Fusarium należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.
Najważniejszymi jej elementami, ograniczającymi występowanie
fuzariozy, są: prawidłowo prowadzony płodozmian, właściwy dobór odmian, gleby i metoda jej uprawy oraz prawidłowe stosowanie środków grzybobójczych.
Prawidłowo skonstruowany płodozmian skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia fuzariozy. Najkorzystniejszymi przedplonami, które nie są porażane przez grzyby z rodzaju Fusarium są
rośliny okopowe, motylkowate drobnonasienne oraz warzywa potwierdzają to zalecenia europejskie. Wiele badań dowiodło, że
najmniejsze porażenie przez Fusarium występowało w uprawie
18

pszenicy po takich przedplonach jak rzepak oraz grubonasienne,
natomiast największe po zbożach.
Duże znaczenie w uprawie pszenicy ma wybór odmian. Powinny być one właściwe dla warunków glebowych i klimatycznych panujących na określonym obszarze. Materiał siewny
powinien być odporny na zakażenia grzybowe oraz szkodniki
owadzie. Badania przeprowadzone w obszarze Europy Zachodniej i Polski dowiodły istotnego znaczenia zróżnicowania wrażliwości odmian pszenicy na choroby podstawy źdźbła i fuzariozy
kłosa. Z odmian niepodatnych na choroby fuzaryjne uzyskiwano
wyższe plony ziarna charakteryzującego się do tego lepszą jakością w porównaniu z odmianami podatnymi, uprawianymi w płodozmianach zbożowych. Zaprawianie materiału siewnego jest
efektywne dla zwalczania zgorzeli siewek i pleśni nasion przenoszonych przez nasiona lub glebę. Natomiast w celu zminimalizowania infekcji grzybiczych oraz szkód wyrządzanych przez
owady, w jak największym zakresie powinny być stosowane
środki profilaktyczne. Skuteczne stosowanie preparatów grzybobójczych, we właściwym czasie, ma ważne znaczenie w walce
z grzybami - należy opierać się na informacjach meteorologicznych i/lub badaniu upraw. Jednokrotny zabieg wykonany w fazie
dojrzałości wodnistej, w następnym dniu po zakażeniu grzybami
z rodzaju Fusarium, ma wysoką skuteczność zwalczania fuzariozy kłosa (83,2%). Wysoką efektywność redukcji fuzariozy kłosów (powyżej 80%) osiąga się również przy stosowaniu oprysku
profilaktycznego w fazie początku kwitnienia.

Mechaniczna uprawa gleby…
…powinna umożliwiać przenikanie wody oraz ograniczać
ryzyko erozji gleby oraz znajdujących się w niej substancji odżywczych. Odnośnie metod uprawy najważniejsze jest właściwe traktowanie resztek pożniwnych. Słoma zbóż i kukurydzy
powinna zostać rozdrobniona do postaci sieczki o długości 2-3
cm oraz rozrzucona równomiernie na polu, po czym najlepiej
wprowadzić ją w wierzchnią warstwę gleby, co powoduje jej
szybszy rozkład. Za szybki rozkład substancji organicznej odpowiedzialne są bakterie, promieniowce, a także antagonistyczne
grzyby. Ulokowanie resztek pożniwnych w górnej warstwie gleby prowadzi do przyspieszenia rozkładu substancji organicznej,
co może przyczynić się do zmniejszenia ilości grzybów chorobotwórczych. Jednak z drugiej strony obecność resztek pożniwnych
na powierzchni gleby przy siewie bezpośrednim może być przyczyną chorób fuzaryjnych. n
Źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka 2006.Fuzariozy w uprawie zbóż. O. Roślin 12; 19-21.
2. Korbas M., Ławecki T. 2008. Możliwości ograniczania fuzariozy kłosów w Polsce
i Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43(1); 200-207.
3. Nitzsche O., Schmidt W., Gebhart C. 2002. Fusariumbefall vorbeugen. Neue
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Jak zapobiegać wyleganiu zbóż?
Izabela Deja
Oddział Radom

W

yleganie zbóż może spowodować znaczne straty ilościowe oraz jakościowe w plonie ziarna. Ich wielkość zależy od stopnia oraz terminu wylęgnięcia.
Można jednak temu zapobiec poprzez działania profilaktyczne
i stosowanie odpowiednich dla danego gatunku roślin retardantów.
Wyleganie zbóż polega na trwałym pochyleniu łodyg u podstawy źdźbła lub w międzywęźlach. Na proces ten mają wpływ następujące czynniki:
• genetyczne, takie jak gatunek i odmiana zboża, długość źdźbła
oraz masa kłosa,
• agrotechniczne, do których zaliczyć można zbyt dużą obsadę roślin na jednostce powierzchni, zbyt wysokie nawożenie azotem,
deficyt potasu w kompleksie sorpcyjnym gleby, porażenie roślin
przez choroby podstawy źdźbła, przez choroby podsuszkowe,
• meteorologiczne, takie jak silny wiatr, obfite opady deszczu,
• czynniki bezpośrednie, do których można zaliczyć niedobór
światła, nieodpowiedni rozwój korzeni, antagonizm jonowy.
Żyto jest najbardziej podatne na wyleganie w fazie kwitnienia,
pszenica ozima w fazie kwitnienia i w fazie dojrzałości mlecznej
ziarna, jęczmień przed kwitnieniem, a owies przed fazą wyrzucania wiech.

Jak temu przeciwdziałać?
Wyleganie we wczesnych fazach rozwojowych roślin (zwykle
przed kłoszeniem) nie powoduje istotnych obniżek plonu. Dzieje się tak, ponieważ rośliny stosunkowo szybko wracają do pionu. Również wylęgnięcie zbóż w późnych fazach rozwojowych,
czyli od końcowej fazy dojrzałości mlecznej (kiedy ziarno jest już
wykształcone), skutkuje niewielkim obniżeniem plonu o około
5-10%.
Największe straty w plonie - sięgające nawet 60% - występują, gdy zboże wylega w okresie od momentu pełni kłoszenia do
początku dojrzałości mlecznej. Następuje wtedy zmniejszenie
plenności kłosów, obniża się masa 1000 ziaren oraz wzrasta udział
pośladu w ogólnym plonie ziarna.
Wyleganiu można zapobiec poprzez odpowiednie działanie profilaktyczne, takie jak: odpowiednia technologia uprawy, dobór
odmian o zwiększonej odporności na wyleganie oraz stosowanie
odpowiednich dla danego gatunku retardantów (regulatorów wzrostu). Oprócz doboru odpowiednich odmian bardziej odpornych na
wyleganie bardzo skutecznym i powszechnie stosowanym zabiegiem jest stosowanie retardantów. Występuje kilka grup retardantów, a ich podział jest oparty na bazie stosowanych substancji chemicznych.

Retardanty CCC
Pierwszą grupę stanowią retardanty, które zawierają substancję
czynną chloromekwat, czyli chlorek chlorocholiny CCC. HaWieś Mazowiecka, kwiecień 2015

muje on działanie hormonów wzrostu - giberelin i auksyn, przez
co skraca dolne międzywęźla o około 10%. Po jego zastosowaniu
następuje pogrubienie międzywęźli. Jednocześnie CCC stymuluje
rozwój korzeni oraz powoduje zwiększanie liczby źdźbeł płodnych. U pszenicy wyższą efektywność zabiegu uzyskuje się stosując retardant w dawkach dzielonych. W pierwszym zabiegu 1/3 do
2/3 dawki, a resztę po około 5 - 8 dniach. Ten drugi zabieg powinien być wykonany w okresie, gdy z jednego kolanka rozpoczyna
się uwalnianie drugiego. CCC najlepiej działa w temperaturze 1015°C. Kiedy spada ona poniżej 10°C w ciągu 5 dni od zabiegu jego
skuteczność znacznie spada.

Preparaty zawierające etefon
Kolejna grupa to retardanty zawierające substancję czynną etefon. Rozkłada się ona w komórkach roślin powodując wydzielenie etylenu, który hamuje aktywność hormonów wpływających na
wzrost i długość źdźbeł. Preparaty najefektywniej działają w okresie intensywnego wydłużania się źdźbła, czyli od fazy ukazywania
się drugiego kolanka aż do momentu ukazywania się liścia flagowego. Optymalna temperatura działania etefonu to 15-20°C. Należy pamiętać, iż retardantów z tej grupy nie należy stosować
łącznie z herbicydami. Jeżeli konieczne jest użycie herbicydu,
należy go zastosować na 10 dni przed zastosowaniem retardantu.
Kolejna grupa to preparaty zawierające substancje czynne chloromekwat oraz etefon. Retardanty z tej grupy powodują hamowanie wzrostu oraz skracanie i usztywnianie górnych międzywęźli.
W pszenicy jarej stosuje się je od momentu strzelania w źdźbło
do momentu ukazania się liścia flagowego. W pszenżycie ozimym
stosuje się od fazy 1-go kolanka do początku liścia flagowego.
W pszenżycie jarym i życie ozimym stosuje się od fazy 2-go kolanka do początku liścia flagowego, a w jęczmieniu ozimym i jarym od ukazania się liścia flagowego do momentu pojawienia się
pierwszych ości. Preparaty te najlepiej działają w temperaturze 1525°C i nie wolno stosować ich łącznie z herbicydami.

Ostatnią grupę stanowią…
…preparaty zwierające substancję czynną trineksapak etylu.
Przedstawicielem tej grupy retardantów jest Modus 250 EC.
Zapobiega on wyleganiu żyta, pszenicy ozimej, jęczmienia
ozimego i owsa. Pobierany jest przez liście i źdźbła, a następnie
przemieszczany do tkanek merystematycznych, zapobiegając
nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skutkiem jest
usztywnienie źdźbeł bez redukcji masy roślin i długości korzeni.
Szczególnie zalecany jest dla gospodarstw zainteresowanych
uzyskiwaniem wysokich plonów słomy. Największą skuteczność
wykazuje w temperaturze 10-15°C, kiedy rośliny są suche.
Pszenicę ozimą należy opryskiwać od fazy krzewienia do fazy
całkowicie rozwiniętego liścia flagowego. Na pszenicę preparat ten
można stosować także w dawkach dzielonych - pierwszy zabieg
w końcu krzewienia, a drugi w początkowej fazie liścia flagowego.
Na jęczmień ozimy i żyto preparat należy stosować od fazy pełni
krzewienia do fazy rozwiniętego liścia flagowego, natomiast na
owies od fazy pierwszego do fazy drugiego kolanka. n
19

MODR informuje

XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego, cz . 1
tekst: Marek Świątkowski, Jacek Kałwa, Jarosław Toruński
zdjęcie: Jarosław Toruński
Oddział Poświętne
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lutym br. w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyły się XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego pod hasłem
„Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie”. Organizatorami imprezy byli: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG we Frankfurcie, natomiast współorganizatorami
ośrodki doradztwa rolniczego z województw: mazowieckiego,
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

szy wykonywany jest w celu zniszczenia ścierniska, drugim jest
zazwyczaj orka z jednoczesnym wyrównaniem gleby zestawem
wałków, a trzeci przejazd stanowi uprawę przedsiewną i siew.
Po części plenarnej, w trzech panelach dyskusyjnych dotyczących produkcji roślinnej, produkcji mleka, produkcji trzody chlewnej - zaprezentowały się gospodarstwa z Polski (po trzy) i z Niemiec (po jednym).

Panel produkcja roślinna: Innowacje
w produkcji roślinnej
Jak miało to miejsce w poprzednich edycjach Dni Przedsiębiorcy Rolnego, tak i w tym roku zaprezentowały się trzy polskie gospodarstwa oraz jedno niemieckie, każde z nich specjalizujące się
w produkcji roślinnej (tab. 1).
Tab. 1. Charakterystyka prezentowanych gospodarstw – panel produkcja roślinna (średnie uzyskiwane plony podano w nawiasach).

Mariusz Kopczyński przedstawia technologię produkcji
roslinnej w swoim gospodarstwie
Obrady plenarne otworzył wykład dra Pawła Boczara dotyczący wybranych elementów konkurencyjności w produkcji pszenicy, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych na świecie. Prelegent przedstawił charakterystykę analizowanych gospodarstw
odmiennie zorganizowanych i działających w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, co miało bezpośredni wpływ na
łączne koszty uprawy oraz poziom uzyskiwanych plonów. Na
tle prezentowanych krajów polskie gospodarstwa osiągnęły
najwyższe wyniki finansowe w uprawie pszenicy, rzepaku
i kukurydzy, a w produkcji buraka cukrowego zajęły trzecie
miejsce.

Uprawa w trzech przejazdach - coraz popularniejsza
Wykład dra Tomasza Piechota na temat „Innowacji w uprawie
roli i nawożeniu roślin rolniczych” uzupełniały prezentacje gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną, które coraz częściej
idą w kierunku uproszczeń w uprawie i nawożeniu. Zachowują
przy tym wysoki wskaźnik plonowania, dzięki czemu nie tylko
zaoszczędzają pieniądze, ale również czas i środowisko. Rolnicy
coraz częściej zamykają całą uprawę w trzech przejazdach: pierw20

Gospodarstwo

Lech
Kostecki

Mariusz
Kopczyński

Zakład
Produkcji
Roślinnej Sp.
z o.o.

Agrar – Betriebsgem ein
schaft Leine –
Solling

Miejscowość

Toniszewo

Cieszkowo
Kolonia

Kowróz

Parensen

Powierzchnia
gosp., ha

670

181

1036

593

Pszenica

150 (70)

30 (90)

257,8 (70)

Zboża- 445
(84)

Rzepak

103 (35)

42 (48)

-

65 ( 38)

Pszenżyto

-

-

34,65 (60)

Jęczmień

-

20 (68)

58,95 (45)

Kukurydza na
ziarno

335 (100)

46 (100)

361,18 (70)

Kukurydza na
kiszonkę

-

-

99,80 (730)

Facelia

40 (1)

-

-

Łąki

42 (-)

-

-

Burak cukrowy

-

40 (660)

106 (757)

Lucerna

-

-

39,76 (500)

(80)

83 (695)

W panelu tym prezentowało się nasze gospodarstwo Katarzyny i Mariusza Kopczyńskich znajdujące się w Cieszkowie,
gmina Baboszewo. Obejmuje ono 181 ha gruntów, z czego 178
ha to grunty orne. Dwie trzecie powierzchni gospodarstwa stanowi własność, a reszta jest w dzierżawie. Małżeństwo gospodaruje
na bardzo zróżnicowanej glebie od klasy II do VI, w dodatku te
zróżnicowanie występuje na większości pól uprawnych. Struktura
produkcji obejmuje takie gatunki jak: pszenica ozima, kukurydza
na ziarno, rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz czasami jęczmień
jary i facelia. Powierzchnia danych gatunków i plony uzyskiwane
w gospodarstwie przedstawione są w tab. 1. Rolnik od dwóch lat
stosuję bezpłużną technologię uprawy. Siew zbóż oraz rzepaku
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015
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Kalendarz imprez promocyjnych MODR Warszawa IV - VII 2015 r.
L.p.

Nazwa imprezy
promocyjnej

Organizator/
Współorganizator*

Data
i miejsce

Informacje
dział/ osoba odpowiedzialna
/tel., e-mail/

1.

IX Wiosna na Polu i w
Ogrodzie

MODR Warszawa
Oddział Siedlce*

19 kwietnia,
Siedlce

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Anna Olędzka,
25 640 09 22
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

2.

Światowy Dzień Ziemi

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

26 kwietnia,
Ostrołęka

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Stanisław Orłowski,
29 760 03 69, stanislaw.orlowski@modr.mazowsze.pl

3.

XXII Targi Rolne i
Przedsiębiorczości

MODR Warszawa
Oddział Bielice*

26 kwietnia,
Sochaczew

Urszula Milczarek – dyrektor Oddziału Bielice
tel. 46 862 00 40
urszula.milczarek@modr.mazowsze.pl

Oddział Płock*

17 maja,
Łąck

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa,
Krzysztof Pielach, 24 262 97 72 wew. 15,
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

31 maja,
Płoniawy-Bramura

TZD w Makowie Maz.,
Barbara Karol, 29 717 13 97, barbara.karol@modr.mazowsze.pl

4.

XXIV Giełda Rolnicza

5.

Regionalna Wystawa
MODR Warszawa
Zwierząt Hodowlanych
Oddział Ostrołęka*
„Święto Mleka”

6.

XVI Mazowieckie Dni
Rolnictwa

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

13-14 czerwca,
Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, Natalia Kraśniewska, 23 663 07 12,
natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

7.

IV Wakacyjny Piknik
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

27 czerwca
Poświętne

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
i Agroturystyki,
Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

8.

XII Dni Ogórka – Powiśle 2015

MODR Warszawa
Oddział Radom*

5 lipca
Piotrkowice

TZD w Kozienicach,
Małgorzata Mazur, 48 611 05 08,
malgorzata.mazur@modr.mazowsze.pl

wykonuje agregatem uprawowo - siewnym Horsch, a siew buraków i kukurydzy wykonuje w mulcz. Taka technologia pozwala
mu zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale przede wszystkim
zatrzymuje wodę w glebie.
Rolnik wraz z małżonką prowadzi również dodatkową działalność usługową, głównie siew buraków i kukurydzy, jak również
zbiór zbóż, rzepaku, kukurydzy, a nawet buraków. Małżeństwo
skorzystało z wielu funduszy Unii Europejskiej, w tym z Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006, jak również z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20014, dzięki czemu
udało im się zakupić bardzo nowoczesny i bardzo drogi sprzęt rolniczy. W przyszłości planują budowę budynków na sprzęt rolniczy
i magazyny zbożowe oraz utwardzenie podwórza i zakup siewnika
z GPS-em.

gleby, poprzez ograniczenie intensywności uprawy i nawożenia.
Rolnicy, którzy prezentowali swoje gospodarstwa zrezygnowali
z uprawy płużnej. Cała ich praca zamykała się nie w trzech przejazdach, a już w dwóch, a nawet coraz częściej w jednym przejeździe. Zazwyczaj wykonują siew w mulcz, co ogranicza straty wody
i składników mineralnych, a nawozy aplikowane są w bardzo bliskim sąsiedztwie wysiewanych nasion. W każdym gospodarstwie
wprowadzane jest już, albo planowane, stosowanie elementów
rolnictwa precyzyjnego, czyli kolejny krok w celu udoskonalenia
technologii produkcji roślinnej. Najczęściej stosowanymi elementami rolnictwa precyzyjnego są: system jazdy równoległej,
zarządzanie maszynami na uwrociach oraz wszelkie systemy
oparte na sygnale GPS, wykorzystywane przy praktycznie
wszystkich pracach polowych.

Innowacje są normą

Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy wzięli
udział w panelach i osobiście przedstawili swoje gospodarstwa na
forum DPR. Była to naprawdę dobra wizytówka polskiego rolnictwa. n

W tym i pozostałych gospodarstwach są wdrażane innowacje w uprawie roślin. Dzięki temu następuje łączenie bezpośrednich efektów ekonomicznych z długofalową poprawą właściwości
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015
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Gorczyca - uprawa, odmiany, ochrona
Wojciech Szymborski
Oddział Poświętne

G

orczyca jest rośliną oleistą i posiada wiele cech podobnych do
rzepaku, ale nie wymaga szczególnych warunków klimatyczno-glebowych i wysokich nakładów na uprawę
i ochronę. Jest również mniej podatna
na osypywanie nasion.
W Polsce uprawia się ją głównie jako
poplon, ale można też uprawiać w plonie głównym na nasiona. Taka uprawa
może być opłacalna i przy dobrym plonie przynieść spory dochód.

Najlepszymi przedplonami dla gorczycy są rośliny okopowe i motylkowate, ale
najczęściej jest uprawiana po zbożach. Nie
wolno jej wysiewać po roślinach z rodziny kapustnych (dawniej krzyżowych), np.
rzepaku, bo może być atakowana przez
pchełki i istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia samosiewów w plantacji,
których nie można zwalczyć. Nie zaleca się
również następstwa gorczycy po sobie.

Przygotowanie gleby pod uprawę
Najlepiej zacząć od uprawki pożniwnej
kultywatorem ścierniskowym, a następnie
wykonać orkę przedzimową na głębokość
około 15 cm (po ziemniakach) lub 20-25 cm
po zbożach i kukurydzy. Jesienią, przed orką
można wysiać nawozy fosforowo-potasowe
w dawkach 50-70 kg/ha P2O5 oraz 60-120
kg/ha K2O.Mniejsze dawki stosuje się po roślinach motylkowych, a wyższe po zbożach.
Wiosenne uprawki pod siew na glebach lekkich można ograniczyć do przejazdów broną.
Im suchsza gleba wiosną, tym bardziej należy
upraszczać jej uprawę, aby unikać parowania
i przesuszania. Gleby cięższe dobrze jest doprawić maszynami cięższymi w celu lepszego
zagęszczenia ich wierzchniej warstwy. Gleba
musi być tak doprawiona, aby możliwe było
wysianie nasion na głębokość około 2 cm.
Termin siewu gorczycy pokrywa się z terminem siewu zbóż jarych (od końca marca
do połowy kwietnia). Jego przyśpieszenie
może spowodować zbyt intensywny rozwój
wegetatywny roślin i tym samym opóźnić
ich dojrzewanie. Natomiast zbyt późny termin siewu spowoduje mniejsze wiązanie
łuszczyn i tym samym zmniejszenie plonu.
22

Optymalna obsada roślin powinna wynosić 100 szt./m2. Rozstawa rzędów powinna wynosić 25 cm przy siewie na nasiona,
a w uprawie na poplonach 12,5 cm. Dawka wysiewu nasion (w zależności od masy
tysiąca nasion) powinna wynosić 5-9 kg/ha
ha. Gorczycę najczęściej wysiewa się siewnikami zbożowymi wyposażonymi w aparaty przeznaczone dla nasion drobnych.

Co trzeba wiedzieć o odmianach?
W krajowym rejestrze jest kilkanaście odmian gorczycy białej: Ascot, Bardena, Borowska, Dara, Nakielska, Bamberka, Barka,
Concerta, Maryna, Metex, Radena, Rota,
Tango i Warta. Odmiany Barka, Concerta,
Maryna, Metex, Radena, Rota oraz Tango
wpływają na zmniejszenie w glebie liczebności mątwika burakowego (są to tzw. odmiany
mątwikobójcze gorczycy). Bamberka jest odmianą bezerukową, czyli zachodzi konieczność izolacji przestrzennej tej odmiany od innych odmian gorczycy. Minimalna odległość
wynosi 450 metrów od sąsiednich plantacji.
W polskim rejestrze nie mamy odmian gorczycy czarnej i sarepskiej. Masa 1000 nasion
gorczycy (MTN) wynosi od 3 do 10 g.

Nawożenie azotowe
Należy je zastosować już w momencie,
gdy po zbożach na polu zostaje słoma. Wtedy dla dobrej mineralizacji warto rozsiać
50 kg/ha N i dokładnie wymieszać go z glebą.
Ale właściwe nawożenie azotowe stosuje się
na wiosnę. Dawki azotu wahają się przedziale
60-120 kg/ha. Najmniej nawozimy w przypadku, gdy przedplonem były okopowe na
oborniku lub rośliny strączkowe. Wyższą
dawkę - 80-120 kg - wysiewamy po zbożach.

Ochrona plantacji
Zwalczanie chwastów przeprowadza
się najczęściej przy pomocy herbicydów. Chwasty dwuliścienne można niszczyć preparatem Galera 334 SL, w dawce
0,35 l/ha stosowanej od fazy 4 liści gorczycy do momentu wybijania w pęd. Można też
wykorzystać herbicydy z tej samej grupy, są
to Borowik 334 SL, Avocent 334SL i Kratos.
Rośliny zasiane w wąskich rzędach i odpowiednio wcześnie bardzo szybko rosną zakrywając międzyrzędzia oraz zagłuszając chwa-

sty, wskutek czego chemiczne odchwaszczanie plantacji może okazać się bezzasadne.

Zbiór
Gorczycę zbieramy w sposób identyczny
jak rzepak, w technologii jedno- lub dwuetapowej. Przy zbiorze jednoetapowym, w celu
przyspieszenia i wyrównania dojrzewania
roślin, można opryskać rośliny preparatem
Reglone 200 SL, w dawce 2-3 l/ha i terminie
4-6 dni przed planowanym zbiorem. Zbiór
dwuetapowy należy wykonać w następujący
sposób: Kiedy łuszczyny po zżółknięciu zaczynają przybierać kolor brunatny, a nasiona
zaczynają żółknąć, należy wykonać koszenie
w pokos, co spowoduje równe dojrzewanie
i wysuszenie nasion. Zbiór kombajnem wyposażonym w podbieracz należy wykonać po
upływie 2-3 tygodni od skoszenia.
Plony gorczycy białej wahają się w przedziale 0,7-2,5 tony z ha. W wyjątkowych
przypadkach osiągają poziom 3 ton z ha, ale
realny plon średni to 1,5 tony. Duży wpływ
na wielkość plonu mają owady zapylające.
Plantacje znajdujące się w sąsiedztwie pasieki mogą zebrać o 30-40 % wyższy plon.

Uwaga na zawilgocenie nasion!
Należy zwrócić szczególną uwagę na wilgotność skoszonych nasion i stopień ich zanieczyszczenia w zielone części chwastów,
gdyż zbyt duża wilgotność może w bardzo
krótkim czasie spowodować bezpowrotną
stratę ich parametrów technologicznych.
Bezpieczny poziom wilgotności to 10%, ale
przy wilgotności 12% istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu temperatury nasion
i rozwoju grzybów powodujących dyskwalifikację całej partii do przydatności spożywczej. Gorczyca, w której zbyt duża wilgotność spowoduje pleśnienie nasion, nie będzie
mogła być także wykorzystana np. na poplon,
gdyż bardzo spadnie zdolność kiełkowania.
Na nasionach pojawi się wtedy biały nalot, co
bardzo obniży wartość handlową ziarna. n
Źródła:
1.
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/
Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin;
2. Metodyka integrowanej ochrony gorczycy białej,
sarepskiej i czarnej. INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PIB Poznań 2013 - Opracowanie zbiorowe pod redakcją: dr Ewy Jajor i prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego
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Plantacja grochu siewnego
Adam Matyszczak
Oddział Siedlce

G

roch odgrywa najważniejszą rolę wśród roślin strączkowych - jest uprawiany do celów jadalnych i pastewnych.
Wartość odżywczą zawartego w nim białka określa wysoka zawartość lizyny - aminokwasu, który ogranicza wartość
pokarmową zbóż. Groch jest ważnym ogniwem płodozmianu,
który przerywa częste następstwo zbóż po sobie. Jest także cenną rośliną fitosanitarną, a jego krótki okres wegetacji sprawia,
że jest bardzo dobrym przedplonem dla roślin ozimych.

Groch należy uprawiać na glebach średnio zwięzłych, o dobrej
kulturze i pH zbliżonym do obojętnego. Gleby zbyt mokre, zwięzłe,
zalewane, suche lub kwaśne nie nadają się do jego uprawy. W okresie wschodów zbyt mała wilgotność gleby powoduje, że rośliny słabo
wschodzą, a w okresie początkowego rozwoju, słabo wiążą strąki.
Wymagania termiczne są umiarkowane. Groch kiełkuje już w temperaturze 1-2oC, a optimum termiczne dla wzrostu wynosi 13-18oC.
Młode rośliny są odporne na przymrozki do -6oC, co sprawia, że groch
należy wysiewać możliwie wcześnie, nawet w drugiej połowie marca.

Przygotowanie do siewu

Najlepszym przedplonem są zboża w 3-4 roku po okopowych.
Groch należy uprawiać nie częściej niż co 4 lata, gdyż częstsza
uprawa powoduje nasilenie występowania chorób i szkodników.
Przed przystąpieniem do określenia potrzeb nawozowych, powinniśmy wykonać optymalizację odczynu gleby. Niskie pH hamuje wzrost korzeni oraz zmniejsza aktywność bakterii brodawkowych. Wapnowanie powinno więc być wykonane pod przedplon,
lub najpóźniej w roku poprzednim na ściernisko.
Ustalenie poziomu nawożenia fosforem i potasem powinno
uwzględniać zasobność gleby oraz wysokość spodziewanego plonu. Średnio przyjmuje się nawożenie na poziomie 70 kg/ha P2O5
oraz 100 kg/ha K20. Dzięki współpracy roślin grochu z bakteriami brodawkowymi nawożenie azotem jest zbędne, chociaż można
polecić dawkę startową azotu w ilości 20-30 kg/ha na słabszym
stanowisku, lub gdy po sprzęcie przedplonu została zaorana słoma.

Siew i ochrona chemiczna

Groch wysiewa się na głębokość 5-8 cm w rozstawie rzędów
12,5 cm. Nasiona powinny być zaprawione zaprawami nasiennymi
oraz Nitraginą dla grochu. Obsada roślin może wynosić, w zależności od typu odmiany, dla wąskolistnych 110-120 roślin/m2, a dla
normalnie ulistnionych 90-110 roślin/m2.
Tabela. Obecnie zarejestrowanych jest 22 odmiany grochu siewnego
Odmiana
Akord
Arwena
Audit
Batuta
Boruta
Cysterski
Ezop
Hubal
Lasso
Mecenas

Typ
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
parzystopierzaste
wąskolistna
wąskolistna
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Kolor kwiatów
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały

Przeznaczenie
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe

kolorowe

pastewne

biały
biały

ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe

Medal
Mentor
Milwa
Model
Muza
Pomorska
Roch
Santana
Sokolik
Tarchalska
Turnia

wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
parzystopierzaste
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna
wąskolistna

biały
biały
kolorowe
kolorowe
biały
kolorowe

ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
pastewne
pastewne
pastewne
pastewne

kolorowe

pastewne

biały
kolorowe
biały
kolorowe

ogólnoużytkowe
pastewne
ogólnoużytkowe
pastewne

www.coboru.pl
Długi okres kiełkowania i powolny wzrost powodują, że konieczne
jest dwukrotne wykonywanie hebicydowych zabiegów chemicznych
- przedwschodowo i powschodowo. Fazy stosowania herbicydów
w grochu to: bezpośrednio po siewie, do 3 dni (BBCH00); od wykształcenia przez rośliny dwóch liści właściwych (BBCH>12); faza 1-3 wąsów czepnych (BBCH 110-12) oraz na początku pojawienia się wąsów
czepnych, przy wysokości roślin 6-12 cm (BBCH12-16). Do zabiegów
należy stosować herbicydy zalecane przez IOR-PIB w Poznaniu.

Choroby i szkodniki

Choroby zagrażające grochom to: zgorzel siewek, askochytoza grochu, szara pleśń oraz mączniaki rzekomy i prawdziwy. Zalecanych
jest wiele środków ograniczających występowanie chorób, które można stosować w fazie od początku kwitnienia do początku rozwoju strąków (BBCH 60-71) oraz do zaprawiania nasion przed siewem.
Główne szkodniki to: oprzędziki - pojawiające się na plantacjach
w fazie wschodów. Insektycydy należy stosować w chwili pojawienia się chrząszczy i po zauważeniu pierwszych uszkodzeń liści;
mszyca grochowa - powodująca, że rośliny nie zawiązują strąków
oraz osypują się kwiaty; strąkowiec grochowy - szkodliwe są larwy chrząszcza uszkadzające nasiona, insektycydy należy stosować
na początku zawiązywania pierwszych strąków; pachówka strąkóweczka - jest motylem, szkodliwe są gąsienice uszkadzające nasiona, opryskiwać należy w okresie zawiązywania pierwszych strąków.
Plantacje powinny być lustrowane i w razie potrzeby należy
wykonać zabiegi zalecanymi przez IOR środkami. Nazwy tych
środków oraz ich etykiety można znaleźć, m.in. na stronach internetowych: www.ior.poznan. pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl.

Zbiór kombajnem

Zbiór nasion wykonuje się metodą jednofazową. Do zbioru kombajnem przystępujemy, gdy 80-90% nasion jest w pełni dojrzałych. Strąki
powinny być suche, a łodygi i liście zaschnięte. Dostosowanie kombajnu do zbioru grochu polega na zmniejszeniu obrotu bębna młócącego
600-700 obr./min., ustawieniu prędkości obrotowej wentylatora na 700800 obr./min., powiększeniu szczeliny roboczej oraz dobraniu odpowiednich sit. Nasiona zbierane kombajnem są z reguły zanieczyszczone
częściami roślin i ziemią, co powoduje ich wtórne zawilgocenie. Doczyszczone do wilgotności 14-15% nadają się do przechowywania. n
Źródła:
1. Rośliny strączkowe - poradnik dla producentów. Agro Serwis, 2007
2. Topagrar, Nr 2/2011
3. www.coboru.pl
4. www.minrol.gov.pl
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Zmianowanie a choroby podsuszkowe zbóż
Andrzej Marek Kukwa
Oddział Ostrołęka

N

asilenie wielu chorób roślin
uprawnych zwiększa się znacznie, gdy wysiewane są po złych
przedplonach - w przypadku zbóż są to
rośliny kłosowe. Udział zbóż w obecnej
strukturze zasiewów jest duży i w wielu
regionach sięga ponad 70%, a w niektórych województwach przekracza nawet
tę wartość. Oznacza to, że zboża uprawiane są zbyt często po sobie, co w konsekwencji odbija się niekorzystnie na ich
plonowaniu.
Na glebach często obsiewanych roślinami
zbożowymi dochodzi, bowiem do nagromadzenia się grzybów chorobotwórczych, które
przeżywają i rozwijają się na resztkach pożniwnych. Chodzi tu głównie o grupę grzybów powodujących brunatnienie lub czernienie korzeni i dolnych części źdźbeł, czyli
odpowiedzialnych za choroby podsuszkowe. Do najgroźniejszych należą: łamliwość
źdźbła, zgorzel podstawy źdźbła oraz zgorzele fuzaryjne. Niektóre objawy tych chorób na
zbożach są podobne, co utrudnia ich prawidłowe rozpoznawanie - tym bardziej, że bardzo często występują jednocześnie.

Charakterystyka chorób

Łamliwość źdźbła zbóż powodowana jest
przez grzyb Tapesia yallunde, chociaż lepiej
znane jest stadium konidialne tego grzyba Pseudocercosporella herpotrichoides. Choroba ma największe znaczenie w uprawach zbóż
ozimych, a zwłaszcza pszenicy, jęczmienia
i pszenżyta. Łamliwość źdźbła jest znacznie
mniej groźna w zasiewach zbóż jarych.
W początkowych fazach rozwoju roślin
zbożowych, czyli jesienią lub wczesną wiosną, choroba jest trudna do rozpoznania ze
względu na fakt, że jej objawy w tej fazie nie
są charakterystyczne wyłącznie dla niej. Są
to mianowicie niewielkie, zwykle wydłużone lub owalne, brązowe plamy na pochwach
liściowych. Podobne przebarwienia powodować mogą grzyby z rodzaju Fusarium. W późniejszych fazach rozwoju roślin patogen przenosi się także na źdźbło, a plamy przybierają
wygląd bardziej charakterystyczny dla tej choroby. Mają one najczęściej kształt medalionu,
a jeżeli kilka plam się ze sobą zleje, to przybiorą kształt nieregularny Na ich obrzeżach występuje zwykle ciemne, rozmyte przebarwie24

nie. Natomiast w ich centralnej części tworzą
się czarne skupiska grzybni.
Silne porażenie powoduje całkowite zmurszenie podstawy źdźbeł, dużą ich podatność
na wyleganie i przedwczesne bielenie kłosów. Opisane powyżej zmiany chorobowe
występują tylko na podstawie pędów, zwykle
na pierwszym dolnym międzywęźlu.
Zgorzel podstawy źdźbła zbóż powodowana jest przez grzyb Gaeumannomyces
graminis. W naszym kraju nie wykryto dotychczas zgorzeli podstawy źdźbła na owsie
i głównie dlatego owies uważany jest za dobry przedplon dla innych zbóż, w tym także
dla pszenicy. Gatunkami najsilniej porażanymi przez G. graminis są pszenica, pszenżyto i jęczmień, zwłaszcza formy ozime.
Najważniejszym objawem charakterystycznym dla zgorzeli podstawy źdźbła jest poczernienie korzeni i dolnych części pędów. Czernienie młodych korzeni ozimin ma miejsce już
jesienią i rozpoczyna się od ich wnętrza (wiązki
przewodzące), natomiast warstwy zewnętrzne takich korzeni są początkowo stosunkowo
mało zmienione. Chore siewki są mniej od
porne na mróz, w wyniku czego przerzedzenie
zasiewów zbóż ozimych po zimie może być
znaczne, zwłaszcza wtedy, gdy nasilenie choroby jesienią było duże, W późniejszych fazach
rozwojowych roślin, chore korzenie ulegają
zwykle zupełnemu poczernieniu. W miarę rozwoju infekcji patogen przenosi się także na podstawę pędów, które również ulegają poczernieniu. W starszych zasiewach zbóż porażonych
przez G. graminis występują zwykle mniej
lub bardziej rozlegle „ogniska” chorobowe,
w których rośliny są rzadsze, mniejsze, ze słabo wykształconymi, przedwcześnie zbielałymi
kłosami. Rośliny takie dają się łatwo wyrwać
z gleby na skutek zniszczenia przez patogena
systemu korzeniowego. Kłosy i źdźbła obumarłych roślin ulegają często wtórnemu poczernieniu na skutek rozwoju na nich grzybów
saprofitycznych. W zasiewach o słabszym nasileniu zgorzeli podstawy źdźbła, pojedyncze,
przedwcześnie bielejące pędy występują na
ogół na całej powierzchni pola.
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
zbóż może być powodowana przez kilka
gatunków grzybów z rodzaju Fusarium.
Korzenie i dolne części pędów zbóż zainfekowanych przez te grzyby pokryte są
różnej wielkości nieregularnymi plamami
o zabarwieniu brązowym lub brunatnym.
Przy dużym nasileniu choroby dochodzić
może do całkowitego zbrązowienia korzeni

i podstawy źdźbła, a nawet do przedwczesnego zamierania (bielenia) całych pędów.
Choroba występuje na wszystkich zbożach, ale najczęściej porażane są oziminy
(choć w stopniu niepowodującym dużych
strat). Grzyby z rodzaju Fusarium powodować mogą również zgorzel siewek zbóż,
w wyniku której dochodzi do przedwschodowego zamierania kiełków.

Najważniejsze jest zamianowanie

Wyniki doświadczeń wskazują wyraźnie, że pszenica ozima - najcenniejszy gatunek zboża - jest najbardziej wrażliwa na
wysiew po przedplonach kłosowych. Tak,
więc należy unikać wysiewu po pszenicy
przede wszystkich pszenicy, ale także innych gatunków zbóż ozimych, a zwłasz
cza pszenżyta i jęczmienia ozimego.
Najbardziej niekorzystna jest wieloletnia uprawa jednego gatunku zboża na
tym samym polu (uprawa monokulturowa),
dlatego że w tych warunkach dochodzi do
nagromadzenia się dużych ilości grzybów
bytujących na porażonych resztkach pożniwnych. Grzyby te eliminowane są z resztek
roślinnych dopiero wtedy, gdy ulegną one
całkowitemu rozkładowi. Jeżeli zboża uprawiane są po przedplonach nie zbożowych,
czyli po roślinach, które zwykle nie są żywicielami patogenów zbóż, istnieją warunki
do wyeliminowania tych patogenów z gleby.
Ogólnie można, więc stwierdzić, że im dłuższa jest przerwa pomiędzy uprawą danego
gatunku zboża na tym samym polu, tym
warunki do jego plonowania są lepsze.

System norfolski

Bardzo dobrym płodozmianem, do którego
każdy rolnik powinien dążyć, jest tzw. sys
tem norfolski (okopowe - zboże - pastewne
- zboże) i jego różne modyfikacje. W systemie tym udział zbóż w strukturze zasiewów
wynosi 50% i wysiewane są one po roślinach
nie zbożowych. W takim zmianowaniu zboża pozostawiają resztki słabo porażone przez
grzyby podsuszkowe, a w dodatku ulegają
one w dużym stopniu rozkładowi pod uprawą rośliny nie zbożowej. W związku z tym
bytujące na resztkach grzyby są w znacznej
mierze eliminowane z gleby, zanim wysiane
zostanie kolejne zboże.
Najlepszymi przedplonami dla zbóż są
rośliny strączkowe, okopowe i rzepak.
W praktyce jest jednak coraz trudniej ułożyć
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

R a d y g o s p odarskie

Seradela – godna polecenia
Mirosław Wesołowski
Oddział Siedlce

S

eradela siewna jest rośliną jednoroczną z rodziny bobowatych.
Naturalnym obszarem jej występowania jest Afryka Północna (Algieria i Maroko) oraz Europa Południowa
(Hiszpania, Francja oraz Portugalia),
ale jest uprawiana w wielu krajach
świata, także w Polsce. Ma wzniesioną,
lub płożącą się łodygę o długości 30-60
cm. Liście są drobne, pierzasto-złożone,
a kwiaty małe, niepozorne, białe z odcieniem różowym. Owocem jest strąk, który rozpada się na pojedyncze człony.

Seradela jest uprawiana głównie na ubogich glebach lekkich, chociaż lepiej plonuje na glebach średniozwięzłych. Nie udaje się na glebach ciężkich i zbyt suchych.
Dobrze znosi duże zakwaszenie gleby. Jej
wymagania cieplne są niewielkie - kiełkuje w temperaturze 3-5oC i znosi przymrozki do – 5oC. Ma zdolność do korzystania z mgły i rosy. Do prawidłowej wegetacji potrzebuje podłoża o odczynie kwaśnym
i lekko kwaśnym (pH 5,4-5,5). W resztkach
pożniwnych pozostawia w glebie około 50 kg
azotu pobranego z atmosfery.

Zasady uprawy

Roślina ta uprawiana jest w plonie głównym, wtórym i jako wsiewka poplonowa.
Na nasiona uprawiana jest w siewie czystym, lub z roślinami podporowymi, np.
owsem. Z kolei na zielonkę może być wysiewana w mieszankach z innymi roślinapoprawne zmianowanie roślin, zwłaszcza
z fitosanitarnego punktu widzenia. W warunkach starannej i intensywnej agrotechniki
można uprawiać zboża w zmianowaniach,
w których stanowią 67%, a nawet 75%.
Rolnicy uprawiający dużo zbóż powinni
często i dokładnie obserwować swoje zasiewy. Jeżeli stwierdzą duże nasilenie opisanych
wyżej chorób, powinni przez co najmniej rok,
a najlepiej przez dwa sezony wegetacyjne nie
uprawiać zbóż na danym polu. Przy czym jedną z roślin przerywających może być owies.

Profilaktyka

Ogólnie należy stwierdzić, że metodami
agrotechnicznymi nie można całkowicie zniWieś Mazowiecka, kwiecień 2015

mi, np. z łubinem pastewnym.
Co do przedplonu seradela nie ma specjalnych wymagań, poza tym, że nie powinna być
uprawiana po innych roślinach motylkowatych.
Jej wymagania uprawowe i nawozowe są
znacznie mniejsze niż innych strączkowych.
Seradeli nie nawozi się azotem. Fosfor i potas
podaje się zależnie od zasobności gleby, w dawkach 50-80 kg/ha P2O5 i 80-120 kg/ha K2O.
Przeznaczoną na nasiona w siewie czystym
wysiewamy w ilości 20-30 kg/ha, w rzędach
12-15 cm i jeśli jest to możliwe, w terminie od
15 marca do 5 kwietnia (zależnie od warunków
pogodowych). Zaleca się, aby przed siewem
zaprawić nasiona zaprawą Funaben T lub Sarfun T 65 DS wraz z dodatkiem nitraginy.
Po wschodach seradela rośnie bardzo
wolno i może ulegać zachwaszczeniu.
Chwasty można zwalczać mechanicznie poprzez bronowanie, lub chemicznie.
W poplonie ścierniskowym wysiewa się
ją najpóźniej do 30 lipca, w ilości około
60 kg/ha, w rzędach 12-15 cm, na głębokość 2 cm. Przy siewie czystym, w uprawie
poplonu ścierniskowego można uzyskać
6-7 t/ha zielonki. Przy uprawie jako wsiewki najczęściej stosowaną rośliną ochronną
jest żyto ozime, ponieważ wcześnie schodzi z pola i ma podobne wymagania glebowe. Seradelę należy wysiewać w żyto
ozime możliwie wcześnie wiosną stosując
30-50 kg nasion na 1ha. Przeciętny plon zielonki seradeli jako wsiewki wynosi 6-15 t/ha.

Wykorzystanie

Seradelę przeznaczoną na zielonkę należy zbierać od początku kwitnienia do zawiązywania strąków w dolnej części rośliwelować ujemnego wpływu złego przedplonu
na pionowane zbóż. Można jednak zmniejszyć
straty przestrzegając pewnych zasad. Bardzo
ważne jest prawidłowe nawożenie zbóż nawozami mineralnymi i organicznymi. Rośliny dobrze odżywione wykazują większą odporność
na patogeny, lepiej się krzewią i wytwarzają
więcej nowych korzeni, zastępujących korzenie
zainfekowane przez grzyby. Nie wolno zaniedbać zabiegów zwalczania chwastów, zwłaszcza trawiastych, na których mogą przeżywać,
m.in. grzyby podsuszkowe. Możliwie jak
najwcześniej trzeba wykonać uprawę pożniwną (podorywkę) przyspieszającą rozkład
resztek pożniwnych oraz orkę przedsiewną
dokładnie przykrywającą resztki roślinne. Za-

ny. Zielonka z seradeli dodatnio wpływa na
mleczność krów. Poza tym skarmianie nie
wywołuje wzdęć. Zaletą jest także możliwość użytkowania zielonki jeszcze w końcu października i na początku listopada.
Seradela może być też użytkowana
pastwiskowo, gdyż znosi przygryzanie
i przydeptywanie przez pasące się zwierzęta. Wypasamy je, kiedy rośliny osiągną
wysokość co najmniej 20-25 cm.

Zbiór

Seradelę uprawianą na nasiona zbieramy wtedy, gdy większość strąków jest
zabarwiona na kolor żółto-brązowy. Nie
czekamy jednak na zakończenie kwitnienia, gdyż najładniejsze, wcześniej dojrzałe
strąki opadną. Ze względu na to, że strąki
łatwo się łamią i osypują, zaleca się zbiór
jednoetapowy - po oprysku i podsuszeniu
roślin preparatem Reglone.
Plon wynosi od 400 do 1000kg z 1ha.

Dlaczego jest rośliną godną polecenia?

Dlatego, że:
- znakomicie udaje się na glebach lekkich,
z małą zawartością wapnia,
- jako pasza wpływa korzystnie na jakość mleka,
- jest dobrym przedplonem dla innych upraw,
- można ją siać w różnych terminach,
- wpływa korzystnie na żyzność gleby i jej
zasobność w azot,
- jest rośliną miododajną. n
Źródła:
1. www.piagro.pl
2. www.bayercropscience.pl

biegiem o dużym znaczeniu dla plonu zbóż jest
przedsiewne zaprawianie ziarna środkami
chemicznymi. Zaprawy hamują we wczesnych
fazach wzrostu roślin rozwój wielu chorób
przenoszonych na materiale siewnym, a także
niszczą niektóre grzyby zgorzelowe.
Opryski fungicydowe przeciwko chorobom podsuszkowym są skuteczne tylko
w przypadku łamliwości źdźbła i częściowo zgorzeli fuzaryjnych - jeżeli wykonane
są w fazie pierwszego kolanka. Zbyt gęste
i zbyt wczesne zasiewy sprzyjają rozwojo
wi chorób podsuszkowych. n
Źródła:
1. Choroby podsuszkowe zbóż - broszura
2. www.topagrar.pl

25

Rady gospodars k i e

Dlaczego warto uprawiać mieszanki
motylkowo - trawiaste?
Katarzyna Wyczółkowska
Oddział Siedlce

R

ośliny motylkowate drobnonasienne i trawy mają duże znaczenie w uprawie polowej, na
łąkach i pastwiskach. W dobie poszukiwania tanich źródeł białka w żywieniu
zwierząt, mieszanki motylkowo-trawiaste mogą stać się alternatywą dla drogich
pasz. Podstawą ich dobrego plonowania
jest jednak właściwy dobór gatunków,
które muszą być przystosowane do klimatu, gleby i odpowiedniego okresu
użytkowania. Łączny siew gatunków,
których maksymalne plonowanie przypada w różnym okresie, pozwala na uzyskanie równomiernych plonów o dobrej
jakości.
Podstawowymi gatunkami motylkowatych w uprawie polowej powinny być
przede wszystkim: koniczyna czerwona,
lucerna mieszańcowa, koniczyna biała oraz
częściowo komonica zwyczajna i esparceta siewna. Z traw w warunkach polowych
najczęściej uprawia się kupkówkę pospolitą, życicę trwałą i wielokwiatową oraz kostrzewę łąkową.

Jakie są korzyści?
Uprawa mieszanek pozwala na uzyskanie korzystniejszego składu chemicznego
paszy, która charakteryzuje się większym
udziałem węglowodanów w stosunku do
białka. Umożliwia to lepsze wykorzystanie tego składnika przez zwierzęta. Pasze
otrzymywane z mieszanek są bogatsze
w aminokwasy, witaminy i sole mineralne. Są też smaczniejsze i chętniej zjadane
przez zwierzęta. Poza tym łatwiej się zakiszają, co jest ważne przy produkcji sianokiszonek. Ponadto mieszanki motylkowo-trawiaste charakteryzują się dłuższym
okresem eksploatacji (przeciętnie o rok).
W wielu wypadkach uprawa ich pozwala
na zmniejszenie kosztów materiału siewnego, gdyż nasiona traw są tańsze niż roślin
motylkowatych, a przy siewie mieszanki
zmniejsza się ilość ich wysiewu.
W uprawie polowej właściwe są mieszanki proste, składające się z 2-3 kompo26

nentów, które jest łatwiej dostosować do
warunków glebowo-klimatycznych i potrzeb paszowych gospodarstwa.

Wysiew i skład mieszanek
Mieszanki traw z motylkowatymi wysiewa się najczęściej wiosną w terminie siewu
zbóż jarych. Korzystnym terminem siewu jest również późne lato, druga połowa
sierpnia. W takim wypadku istnieje możliwość uzyskania wysokich plonów przez
cały okres wegetacyjny roku następnego,
podczas kiedy w warunkach siewów wiosennych zbiór paszy może być opóźniony,
a plony zasiewu niższe.
Rośliny motylkowate są bardzo wrażliwe na odczyn gleby - najlepszy jest obojętny (pH 6,0-6,5). Rośliny te słabo tolerują
gleby podmokłe i zalewane. Siew na głębokość maksymalnie 2 cm wpływa na równomierność i szybkość wschodów.
Podstawę mieszanki stanowi jedna roślina, a pozostałe jej uzupełnienie. Ogólnie
przyjmuje się, że mieszanki przeznaczone
do uprawy w polu powinny składać się
w 75-80% z roślin motylkowatych i 2025% z traw. W warunkach gleb suchszych,
słabszych i przy trawach mniej agresywnych proporcje te mogą wynosić 50% rośliny motylkowate i 50% trawy.
Skład mieszanki traw z motylkowatymi
powinien być ustalony na podstawie tempa rozwoju poszczególnych komponentów.
Wolniej rozwijające się gatunki traw są
lepszymi komponentami dla roślin motylkowatych, które we wczesnych fazach też
rozwijają się powoli. Dla koniczyny czerwonej dobre będą więc tymotka i kostrzewa łąkowa. Natomiast lucerna daje dobre
wyniki ze stokłosami, kostrzewą trzcinową
i kupkówką pospolitą. Istotny jest dobór
komponentów mieszanki, który zależy od
długości użytkowania, przeznaczenia paszy
i nawożenia - głównie azotem. Ze względu
na długość użytkowania możemy wyróżnić
mieszanki: jednoroczne, dwu- i wieloletnie.

Zbiór i wartość pokarmowa
Zbiór mieszanki przeznaczonej na paszę trzeba dostosować do fazy rozwojowej
dominującego gatunku, ponieważ jakość

i wysokość jego plonów decyduje o wartości plonu mieszanki. W pierwszym pokosie
mieszanek zwykle dominują trawy. Dlatego
też, ze względu na bardzo znaczne zmniejszenie się strawności traw od momentu
wykłoszenia, nie należy opóźniać zbioru
I pokosu mieszanek poza ten termin, niezależnie od fazy w jakiej znajduje się roślina
motylkowata. Przesunięcie terminu zbioru,
a zwłaszcza jego opóźnienie, powoduje
obniżenie zawartości białka i zwiększenie
ilości włókna pogarszającego strawność
paszy.
Najwyższą wartość pokarmową ma zielonka zbierana we wczesnych fazach rozwojowych, aż do początku wytwarzania
pąków kwiatowych. Drugi i następne odrosty zbiera się zależnie od stanu użytku
i możliwości zagospodarowania plonu.
Wartość pokarmowa w dalszych pokosach
nie podlega tak dynamicznym zmianom,
jak w pierwszym odroście.

Zalet mieszanek jest więcej
Warto wspomnieć, że mieszanki silniej
wpływają na tworzenie struktury gruzełkowatej gleby i działają przeciwerozyjnie, ponieważ wytwarzają darń i dużo masy korzeniowej. Wzbogacają także glebę w substancję organiczną, która wpływa na jej strukturę
i właściwości fizyko-chemiczne. Powoduje
to znaczne zwiększenie plonów innych roślin
uprawianych w tym samym zmianowaniu.
Stosowanie roślin motylkowatych w mieszankach z trawami pozwala na obniżenie o nawet ½ dawek nawozu azotowego
w porównaniu z uprawą samych traw, co
w znacznej mierze pozwala zmniejszyć
koszty produkcji. Oszczędności te mają
aspekt nie tylko ekonomiczny, ale są również czynnikiem przyjaznym ekologicznie
(ograniczenie skażenia środowiska).
Biorąc pod uwagę powyższe zalety mieszanek motylkowo-trawiastych, warto zastanowić się nad wprowadzeniem ich do
uprawy we własnym gospodarstwie. n
Źródła:
1. Zielonka z mieszanek. Farmer Nr 7
2. Łąkarstwo. Rogalski M. 2004
3. Mieszanki motylkowo-trawiaste w uprawie polowej, prof. M. Ćwintal
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Monitoring szkodników kukurydzy
Monika Górzyńska
Oddział Poświętne

P

lantatorzy z problemem szkodników w kukurydzy mają do
czynienia ponad 60 lat. Nie należy go bagatelizować, gdyż
szkodliwość agrofagów jest bardzo duża i ma silny związek
z występowaniem chorób w uprawach. Obecnie znamy ponad 50
gatunków szkodników kukurydzy, wśród których duże znaczenie
gospodarcze ma tylko kilka: drutowce i pędraki, ploniarka zbożówka, rolnice i piętnówki, mszyce oraz omacnica prosowianka.
Poza tym lokalne szkody, nieraz o dużym znaczeniu, może powodować zwierzyna łowna oraz ptaki. Dość kłopotliwym gatunkiem jest
także stonka kukurydziana, która była szkodnikiem kwarantannowym.
Z dniem 06.02.2014 r. utraciła ona status szkodnika kwarantannowego. Mimo to ich liczba sukcesywnie wzrasta, gdyż co pewien czas
pojawiają się nowe gatunki, czego przykładem są, m.in.: wieczernica
szczawiówka, włócznica białożyłka, słonecznica orężówka, przędziorek chmielowiec, Helotropha leucostigma, a także udaje się zidentyfikować te, które choć występują od wielu lat, dotychczas określane
były, np.: ogólną nazwą rodziny – takim przykładem są wciornastki,
których pełen skład gatunkowy został ostatnio rozpoznany.

Warunki dobrej ochrony

W ochronie kukurydzy bardzo ważny jest monitoring obecności
szkodników na plantacji - od momentu wytypowania pola pod uprawę aż do zbioru plonu. Przystępując do ochrony, powinnyśmy poznać terminy ich występowania, szkodliwość oraz metody zwalczania. W tabeli nr 1 prezentuję terminy występowania najważniejszych
szkodników wraz z określeniem orientacyjnego terminu zwalczania.
Tabela. Występowanie i terminy zwalczania wybranych
szkodników kukurydzy (zielony kolor)
Szkodnik
Drutowce
Mszyce
Omacnica
prosowianka
Pędraki
Piętnówki
Ploniarka
zbożówka
Ptaki
Rolnice
Stonka kukurydziana
Zwierzęta
łowne

Występowanie w poszczególnych miesiącach
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X X
X X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X – termin chemicznego (lub biologicznego) zwalczania

Monitoring występowania i liczebności gatunków szkodliwych
powinien być prowadzony co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku gatunków bardzo ważnych gospodarczo niekiedy 2–3 razy w tygodniu, w okresie występowania stadium szkodliwego lub stadium
bezpośrednio je poprzedzającego. Od dokładności przeprowadzenia
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obserwacji zależy odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i stosowne zareagowanie na nie z wykorzystaniem metod ochrony roślin.
Należy pamiętać, że plantatorzy decydujący się na stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin, w razie kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) powinni wykazać, że ich działania były słuszne. Jak można
to zrobić? Po prostu należy przez co najmniej trzy lata przechowywać dokumentację monitoriowania agrofagów.

Metody obserwacji

Przy powadzeniu monitoringu można zastosować wiele metod
obserwacyjnych, np.:
 analizę gleby na obecność szkodników glebowych,
 bezpośrednie obserwacje nadziemnych i podziemnych części
roślin na obecność szkodników oraz uszkodzeń jakie powodują,
 zastosowanie kolorowych naczyń i tablic do śledzenia nalotu
niektórych szkodników,
 zastosowanie czerpaka entomologicznego,
 zastosowanie izolatorów entomologicznych,
 użycie pułapek feromonowych i świetlnych do odłowu niektórych szkodników.
W podejmowaniu decyzji o terminie zwalczania niektórych organizmów bardzo pomocne są systemy sygnalizacyjne prowadzone przez
państwowe służby fitosanitarne, instytuty naukowo-badawcze, a także firmy komercyjne. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w odniesieniu do kukurydzy prowadzi ogólnokrajowy system
sygnalizacji dotyczący zwalczania ploniarki zbożówki oraz omacnicy
prosowianki. Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu prowadzi
system sygnalizacji w kilku miejscowościach, dotyczący terminów
i potrzeby zwalczania omacnicy prosowianki oraz stonki kukurydzianej. Z kolei coraz większa liczba firm komercyjnych skupia się na
systemie sygnalizacji zwalczania omacnicy prosowianki.
Przy korzystaniu z komunikatów sygnalizacyjnych jednostek zewnętrznych należy jednak pamiętać, że muszą być one weryfikowane
własnymi obserwacjami pola. Terminy pojawiania się i optymalnego
zwalczania niektórych organizmów mogą być, bowiem różne nawet
w obrębie jednej miejscowości, gdyż na ich występowanie i zwalczanie
ma wpływ, m.in. termin siewu, zastosowane uproszczenia agrotechniczne, podatność odmiany, zastosowane zabiegi profilaktyczne i inne.

To na pewno się opłaca

Wzrastający areał oraz następujące ocieplenie klimatu sprzyjają
rozprzestrzenianiu się i pojawianiu nowych szkodników kukurydzy.
Warto więc prowadzić monitoring ich występowania, chociażby
dlatego, że spowodowane przez nie straty mogą być duże, a nawet
powodować likwidację zasiewu, co może zdarzyć się, np. w latach
gradacji rolnic. W wyniku występowania najważniejszych gatunków średnie straty w plonach kiszonki w skali kraju szacowane
są na około 10%, natomiast przy produkcji kukurydzy ziarnowej na 15–20%. Jednocześnie następstwem ich działania jest gorszej jakości plon ziarna i zielonej masy przeznaczonej na kiszonkę.
Oprócz szkodliwości bezpośredniej wiele z tych owadów wykazuje
szkodliwość pośrednią – powodowane przez nie uszkodzenia ułatwiają zainfekowanie roślin grzybami i wirusami, a nawet skażenia
ich mikotoksynami, czy też wtargnięcie innych szkodników. n
Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów, red. P. K. Bereś, M. Mrówczyński, Poznań 2013
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Diagnoza problemów w uprawie kukurydzy
Jolanta Budzichowska
Oddział Ostrołęka

K

ukurydza od lat uprawiana jest
w naszym kraju, a powierzchnia
zasiewów przekroczyła już 1 mln
ha. Mimo że znane są zasady jej uprawy,
to zdarzają się problemy, które należy zdiagnozować, aby im w porę zapobiec, lub nie
powtarzać błędu w roku następnym. Występują one wówczas, gdy rośliny na plantacji różnią się wyglądem od kukurydzy
„normalnej”.
Powodem mogą być kłopoty agronomiczne, niedobory składników pokarmowych,
fitotoksyczność herbicydowa, szkodniki, choroby i klimat. Diagnozę należy rozpocząć od
zebrania informacji o polu, a następnie dokładnie określić fazę rozwojową roślin i rozpocząć
obserwacje od ogółu do szczegółu.

Co jest ważne?

Staranne przygotowanie roli do siewu
to połowa sukcesu w uprawie kukurydzy.
Głównym jego celem jest ograniczenie parowania, zniszczenie wschodzących chwastów i wymieszanie nawozów (co należy
wykonać przy jak najmniejsze liczbie przejazdów). Wiosenne spulchnianie gleby powinno być płytkie – do głębokości siewu
nasion, bo zapewni roślinom szybkie i równomierne wschody.
Siew, im wcześniej tym lepiej, ale nie można
przesadzać. Gleba musi się ogrzać do 8-10oC,
gdyż siew w zimną glebę opóźnia wschody.
Konieczne jest kontrolowanie głębokości siewu i rozmieszczenia nasion w rzędzie.
Od kiełkowania do fazy 5-6 liści kształtuje
się jeden z elementów plonu kukurydzy, czyli
obsada roślin i dlatego już 6-10 dni po siewie
należy skontrolować wschody. W okresie od
siewu do wschodów niejednokrotnie dochodzi
do zaskorupienia gleby. W takim przypadku
możliwe jest zastosowanie lekkiej brony – do
fazy BBCH 09 (pękanie gleby – pochewka
liściowa, czyli koleoptyl, przebija się na powierzchnię gleby). Pamiętajmy, że wszystkie
rośliny są ważne, gdyż na hektarze jest ich
tylko 80 do 110 tys., a kukurydza nie krzewi
się i braków nie uzupełni. Wszystkie rośliny
powinny też być w tym samym stadium
rozwojowym, aby ograniczyć konkurencję
do minimum. Idealnie byłoby, gdyby wzeszły
jednego dnia, gdyż głównym konkurentem
siewki kukurydzy jest jej „sąsiadka”, która ma
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o pół liścia więcej. Francuskie doświadczenia
wykazały, że jednorodność wschodów jest
ważniejsza niż równomierność rozmieszczenia roślin w rzędzie.

Obserwujemy objawy

Po wschodach należy systematycznie
kontrolować plantację, za każdym razem
określając jej fazę rozwojową. Ocenę można przeprowadzić w kilku miejscach pola,
na kolejnych 10 roślinach w rzędzie. W jej
trakcie bardzo łatwo popełnić pomyłkę.
Zdarza się, że oceniono fazę rozwojową na
5-6 liści, a w rzeczywistości jest to faza 7-8
liści. Należy zwrócić uwagę na pierwszy
liść – czy jest zaokrąglony. Jeśli nie, to znaczy, że pierwszy liść obumarł i trzeba dodać
jeden. Kolejna pomyłka może polegać na
pominięciu liścia szczytowego, wyrastającego z pochwy liściowej odchylonego liścia.
Dane stadium można uznać za osiągnięte,
jeśli znajduje się w nim 50% roślin.
Następnie należy pogrupować objawy:
• ogniska lub plamy, sugerują występowanie szkodników glebowych lub niedobory;
• rozproszone – choroby lub szkodniki latające;
• jednolite na całym polu – klimat, ewentualnie fitotoksyczność;
• związane z użyciem narzędzi – problem
występuje w miejscu przejazdu kół.
Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i spadek temperatury poniżej 2oC, powoduje wymarzanie roślin. Na szczęście do fazy 6 liścia stożek wzrostu znajduje się pod ziemią
i roślina jest w stanie się zregenerować.

Niedobór pierwiastków

W fazie 4-5 liści kończą się rezerwy
składników pokarmowych zawarte w nasieniu. Rośliny przechodzą wtedy na „samodzielne odżywianie” (niektórzy ten
okres nazywają odsadzeniem). Często
w tym stadium pojawiają się symptomy
niedoborów składników pokarmowych,
czyli kukurydza przyjmuje różne kolory.
Jeśli od fazy 4 liścia występują charakterystyczne fioletowe przebarwienia końcówek lub dużych części najmłodszych
liści, a pierwszy liść wykazuje symptomy
obumierania, świadczy to o prawdziwym
niedoborze fosforu. Pseudo-niedobory
fosforu, związane z zimnem lub strukturą
podłoża są bardzo podobne, z ta różnicą, że
pierwszy liść jest zdrowy.
Od fazy czwartego liścia można również
zaobserwować objawy niedoboru:

• cynku – na najmłodszych liściach widoczne
są odbarwione miejsca po obu stronach nerwu
głównego, sprawiające wrażenie przezroczystych,
• manganu – żółte odbarwienia między
nerwami,
• magnezu – żółte odbarwienia między nerwami, liście starsze czerwone z białymi cętkami,
• siarki – liście przybierają barwę jasnożółtą
aż do białawych, a nerwy są słabo widoczne.
Począwszy od fazy 8 liści pojawiają się
objawy niedoborów azotu i potasu:
• niedobór azotu – żółte odbarwienia w kształcie litery V wzdłuż nerwu
głównego.
• niedobór potasu – żółknięcie, brązowienie, a następnie zasychanie brzegów blaszki liściowej.

Objawy żerowania szkodników
i inne

W fazie 3 liści mogą pojawić się mniej
lub bardziej regularne otwory w liściach.
Są to objawy żerowania szkodników – rolnic, ślimaków lub chrząszczy.
Począwszy od 4 liścia, podczas chłodnej i suchej wiosny na plantacji kukurydzy
może pojawić się ploniarka zbożówka.
Rośliny są zwinięte, a końcówki liści sklejone. Na liściach widoczne ślady żerowania.
Odbarwienia liniowe biegnące wzdłuż
nerwu mogą być objawem żerowania drutowców. Dlatego, aby nie pomylić z objawami niedoborowymi, podczas prowadzenia obserwacji należy również sprawdzać,
co dzieje się pod ziemią.
Z kolei białe odbarwienia, czasami prześwitujące, lub najmłodsze liście blado-żółte, a w późniejszych fazach liście pomarszczone i pogniecione są najczęściej efektem
fitotoksycznego działania herbicydów,
ale nie zawsze. Zazwyczaj na polu są miejsca, które nie zostały opryskane (rogi, słupy). Jeśli mamy do czynienia z problemem
wywołanym środkami ochrony roślin, te
obszary powinny być zdrowe.
Diagnozowanie problemów uprawowych
nie jest proste. Czasami ten sam problem
może przyjąć różne formy lub różne przyczyny dają podobne objawy. Dlatego, aby uniknąć błędnego diagnozowania należy rozważyć
wszystkie możliwe hipotezy bez wyciągania
pochopnych wniosków, a założone hipotezy
potwierdzać dodatkowymi obserwacjami. n
Źródło: Opracowanie na podstawie wykładu GUILLAUME CLOUTÉ – Instytut ARVALIS (Francja)
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Kwiecień w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka
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wiecień wszyscy miłośnicy ogrodów witają z radością - jest już
wiosna i coraz wyraźniej widać
jak budzi się przyroda. Jak sama nazwa wskazuje, jest to miesiąc, w którym
rozpoczyna się okres kwitnienia wielu
roślin. Nadeszła więc pora, aby ostro
zabrać się za porządkowanie ogrodu po
zimie i inne prace na działce. Wykonując
je pamiętajmy tylko, aby się zbytnio nie
rozpędzić, szczególnie przy odkrywaniu
roślin, gdyż noce bywają jeszcze mroźne.

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Usunąć zimową osłonę róż i przyciąć pędy.
• Posadzić nowo zakupione róże. Przy zakupie krzewów wybierajmy takie, które
mają co najmniej 3 zdrowe pędy i dobrze
rozwinięty system korzeniowy.
• Przyciąć krzewy karłowe i półkrzewy
(wrzosy, lawenda, budleja).
• Przygotować materiał na sadzonki i posadzić w doniczkach.
• Nawieźć świeżo posadzone drzewa
i krzewy, regularnie je podlewać.
• Przyczepić do podpór nowe pędy pnączy.
• Posadzić liściaste drzewa i krzewy ozdobne (można sadzić, dopóki nie zaczną wypuszczać pierwszych liści). Po posadzeniu
należy je silnie przyciąć, a dookoła pnia
uformować w ziemi zagłębienia w kształcie mis, dzięki którym możliwe będzie zatrzymanie wody.
• Posadzić iglaki i gatunki zimozielone.
• Uciąć bardzo nisko krzewy żywopłotowe
kwitnące latem na pędach tegorocznych
(np. tawuła japońska).
• Ściółkować glebę pod krzewami, zwłaszcza tymi o płytkim systemie korzeniowym
(azalie, oczary, różaneczniki czy wrzosy).
Ściółka pomoże utrzymać w glebie wilgoć
i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem.

Zielne rośliny ozdobne

• Usunąć zwiędłe kwiaty roślin cebulowych.
• Zasadzić późno kwitnące byliny.
• Przesadzić do gruntu odporne kwiaty
kwitnące latem.
• Podzielić i przesadzić byliny kwitnące
latem i jesienią (przed posadzeniem suche
karpy zanurzamy w wodzie).
• Wyhodować dalie w pojemnikach (najpierw podzielić zbyt duże bulwy).
• Wysiać jednoroczne kwiaty kwitnące latem.
• Posadzić sadzonki złocieni i pelargonii.
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• W miejsce stałe sadzimy rozsadę bratków i niezapominajek.

Trawnik i ozdobne trawy

• Wykonać pierwsze koszenie po zimie,
kiedy trawa ma 7-8 cm wysokości. Regularne koszenie sprzyjać będzie lepszemu
krzewieniu się trawy, dzięki temu trawnik
stworzy gęsty kobierzec i będzie odporny na
intensywne użytkowanie. Pamiętajmy jednak, aby nie przycinać trawy krócej niż na
4 cm, a w miejscach zacienionych pozostawić źdźbła jeszcze dłuższe. Skoszoną trawę
można wykorzystać jako ściółkę dla świeżo
posadzonych bylin i roślin użytkowych.
• Oczyścić krawędzie trawnika.
• Wyciąć darń pod nowe rabaty i tym materiałem naprawić uszkodzone miejsca,
albo posypać je kompostem wymieszanym
z ziemią i wysiać nasiona trawy.
• Oczyścić trawnik z mchu, napowietrzyć
go, poddać wertykulacji i nawożeniu.
• Przygotować podłoże pod zasiew nowej
trawy i wysiać ją w ciepły, bezwietrzny
dzień; pamiętać o ciągłym podlewaniu.
• Kwiecień jest dobrym miesiącem na sadzenie traw ozdobnych

Ogrodowe oczka wodne

• Prace wiosenne w oczku wodnym należy
zacząć od sprawdzenia szczelności zbiornika i jego oczyszczenia (usuwamy gnijące
resztki roślinne i resztki pokarmu dla ryb);
czyścimy stawowe filtry i przygotowujemy
je do rozruchu. Jeżeli staw był opróżniony
na zimę, teraz napełniamy go wodą.
• Gdy wystarczająco się ociepli, rozmnożyć i przesadzić rośliny strefy przybrzeżnej, a kiedy temperatura się ustabilizuje
(około 10°C) przenieść do stawu rośliny
wodne, które zimowały w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
• Usunąć pierwsze chwasty z krawędzi
oczka wodnego.
• Rozpocząć ostrożnie karmienie ryb, początkowo niewielkimi dawkami.
• Usunąć z brzegów chwasty i przykryć go
nową ściółką.

Warzywa i rośliny sadownicze

• Posadzić cebule i ziemniaki.
• Posiać w rzędach zioła kuchenne.
• Posiać w rzędach sałatę głowiastą i roszponkę (także w rzędach albo szeroko rozrzucając nasiona).
• Przez cały kwiecień możemy wysiewać rzodkiewkę, najlepiej w odstępach 7-10-dniowych,
w różnych miejscach - do gruntu odkrytego,

przykrywanego potem włókniną lub folią perforowaną, do niskiego tunelu foliowego lub do
zimnego inspektu. To zapewni nam ciągłość
zbiorów przez cały sezon.
• Posiać nasiona średnio późnych odmian marchwi na zbiór wczesnojesienny,
oraz nasiona pietruszki, pasternaku i kopru. Pod koniec miesiąca możemy wysiewać skorzonerę, cykorię, bób i szczaw.
• Posiać nasiona buraków ćwikłowych
w rzędach oddalonych od siebie o 20 cm.
Najlepiej siać je w bruzdę o głębokości
2 cm. Młode rośliny przerywamy, pozostawiając je w odstępach 15-centymetrowych.
• Przeprowadzić pikowanie siewek warzyw psiankowatych, takich jak pomidor,
czy papryka.
• Wrażliwe rośliny okrywać na noc włókniną.
• Posadzić w gruncie przechowywane
w piwnicy sadzonki krzewów porzeczek
i winorośli.
• Zahartować rozsadę.
• Posadzić rozsadę do gruntu.
• Założyć pryzmę kompostową.
• Chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami.
• Szczepić drzewa owocowe.
• Posadzić truskawki i poziomki.
• Chronić rośliny sadownicze przed chorobami i szkodnikami.

Rośliny doniczkowe

• Od połowy miesiąca wystawiać na dzień
do ogrodu rośliny w pojemnikach i powoli
je hartować.
• Rośliny ze zwartą bryłą korzeniową przesadzić do większych pojemników.
• Posadzić nowe rośliny w donicach
i skrzynkach, zakopać kłącza begonii.
• Odnowić warstwę ściółki w donicach
i skrzynkach
• Nawieźć fuksje i pelargonie, obficie podlewać.

Infrastruktura i narzędzia

• Dokonać przeglądu i konserwacji placu
zabaw dla dzieci, dokręcić wszystkie śruby, w piaskownicy wymienić piach.
• Przenieść do ogrodu meble ogrodowe,
wyczyścić je, naoliwić wszystkie zawiasy,
zaimpregnować olejem części drewniane
i dokręcić śruby.
• W razie potrzeby przerzucić kompost zgromadzony jesienią ( na pół dojrzałym kompostem
można okryć rabaty, a dojrzały wykorzystać do
donic i na rabaty podczas sadzenia roślin). n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa – praca zbiorowa, Reader’s Digest;
2. www.poradnikogrodniczy.pl;
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Wiosna w kwiatach
Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

K

wiecień to miesiąc, którego nazwa mówi sama za siebie. Dlatego sadząc krzewy ozdobne pamiętajmy o tych, które już na początku
wiosny ubarwią nasz ogród. Niektóre
tworzą kwiaty jeszcze w stanie bezlistnym, więc warto je mieć u siebie. Oto
najpiękniejsze z nich.
Najwcześniej, bo już na przełomie marca i kwietnia, przed pojawieniem się liści,
zakwita dereń jadalny (Cornus mas). Jego
kwiaty są drobne, żółte i miododajne, zebrane w płaskie kwiatostany. Krzew dorasta do
7 m wysokości i tworzy szeroką, zaokrągloną koronę. Dobrze rośnie na stanowiskach
słonecznych lub półcienistych, na każdej
przeciętnej glebie, jest też mrozoodporny.
Dereń był kiedyś bardzo popularnym
krzewem użytkowym, ponieważ jego czerwone owoce - dojrzewające stopniowo od
sierpnia aż do października - są jadalne
i bardzo dobrze nadają się na przetwory
i nalewki. Sam krzew doskonale nadaje
się na żywopłoty, które najlepiej formować
zimą lub latem, gdyż cięty wczesną wiosną
„płacze”. Warto wprowadzić go do ogrodu,
aby od wczesnej wiosny rozświetlał go żółtym kolorem. Pod koniec lutego i w marcu
gałązki derenia można ścinać do wazonu.

Pigwowiec – dekoracyjny
i doskonały na przetwory
Kwiecień jest miesiącem, w którym zakwitają też oryginalne pigwowce. Pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica) to niski, ciernisty krzew, dorastający do 1m. Kwiaty o niespotykanym, ceglastoczerwonym kolorze,
zebrane po kilka tuż przy pędzie, pojawiają się
bezpośrednio przed rozwojem liści. Późnym
latem na krzewach pojawiają się jasnożółte,
aromatyczne owoce, doskonałe na przetwory,
zawierające duże ilości witaminy C i pektyn.
Pigwowiec japoński dobrze się sprawdzi
na stanowiskach słonecznych i półcienistych,
osłoniętych. Jest najbardziej mrozoodpornym gatunkiem wśród pigwowców. Krzew
formować można po kwitnieniu, usuwając
pędy nadmiernie zagęszczone oraz pędy
słabe. Nowym okazom zaraz po posadzeniu
skracamy wszystkie gałązki, aby lepiej się
przyjęły w nowym miejscu i ładnie zagęściły.
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Obsypana kwiatem forsycja
Nie można wyobrazić sobie wiosennego
ogrodu bez kwitnącej forsycji (Forsythia).
Do mniejszych można polecić polskie odmiany Kanarek i Maluch.
Kanarek dorasta do 2 m, jego pędy
są wyprostowane i nie pokładają się. Jasnożółte kwiaty pojawiają się wcześnie
- na przełomie marca i kwietnia. Tak jak
wszystkie forsycje wymaga gleb lekkich,
świeżych, żyznych i zasobnych w wapń.
Lubi stanowiska słoneczne, ale toleruje
również częściowo ocienione. Pędy można
ścinać zimą do wazonów.
Maluch to krzew dorastający do 1m.
Cienkie pędy przewisają, mogą się zakorzeniać i tworzyć nowe krzewy. Kwitnie
na początku kwietnia i jest odporny na
mróz.
Forsycje pośrednie to duże, rozłożyste
krzewy dorastające do 3 m. W kwietniu pojawiają się na nich bardzo duże, złotożółte
kwiaty z szerokimi płatkami, dość odporne
na wiosenne przymrozki i lekko pachnące. Do uprawy polecić można sprawdzone
w naszych warunkach i bardzo efektowne odmiany Lynwood i Goldzauber oraz
nieco niższą odmianę Mindor o wzniesionych, wyprostowanych pędach.
Forsycje najpiękniej kwitną na pędach
dwu-, trzy- i czteroletnich. Starsze należy
wycinać. Aby uformować krzew, należy
przycinać go po kwitnieniu (maj).

Wspaniałe magnolie
Marzeniem niejednego właściciela ogrodu jest pięknie kwitnąca magnolia. Krzewy te nie są roślinami rodzimymi i nie
zawsze dobrze znoszą polskie warunki.
Młode rośliny są szczególnie wrażliwe na
silne mrozy. Starsze okazy są bardziej odporne, ale przy bardzo niskich temperaturach u niektórych przemarzają pąki.
Magnolie najlepiej rosną w miejscach
osłoniętych od wiatru, na stanowiskach
słonecznych lub lekko ocienionych. Do
prawidłowego wzrostu potrzebują głębokiej i żyznej gleby o odczynie lekko kwaśnym. Krzewy te mają kruche korzenie
i bardzo źle znoszą przesadzanie. Niezbędne jest ich ściółkowanie, które utrzymuje
właściwą wilgotność podłoża oraz chroni
korzenie przed przemarzaniem. Magnolie
nie lubią przycinania.

Rośliny najlepiej kupować w pojemnikach od sprawdzonego sprzedawcy, ponieważ krzewy pochodzące z niepewnego
źródła mogą okazać się siewkami (rozmnażanymi z nasion) i kwiaty pojawią się na
nich dopiero po kilkunastu latach. Za to
rośliny rozmnażane wegetatywnie mogą
wytwarzać je już w drugim, trzecim roku
po posadzeniu. W Polsce uprawia się kilka
gatunków magnolii.

Które wybrać?
Najwcześniej zakwita magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata). Jej czystobiałe,
gwiazdkowate i pachnące kwiaty o średnicy do 15 cm pojawiają się w kwietniu przed
rozwojem liści. Jest to wolno rosnący krzew
o zaokrąglonej koronie do 2-3 m wysokości,
odporny na mróz. Odmiana magnolii gwiaździstej Rosea ma podobny do gatunku pokrój,
ale jej pąki kwiatowe mają kolor różowy.
Magnolię japońską (Magnolia kobus)
można sadzić w dużych ogrodach. Jest to
drzewo dorastające do 10 m, o szerokiej,
nisko osadzonej koronie. Słabo pachnące
białe kwiaty, o średnicy do 15 cm i wąskich
rozchylonych płatkach, pojawiają się na
przełomie kwietnia i maja. Magnolia ta ma
również dekoracyjne, czerwonawe i poskręcane owoce. Jest odporna na mrozy.
Do naszych ogrodów polecić można
również odmiany mieszańcowe. Magnolia
Betty jest krzewem dorastającym do 4 m,
o zaokrąglonym pokroju. Przed rozwojem
liści (kwiecień-maj) ukazują się duże, purpurowo-czerwone z zewnątrz i białe z różowym odcieniem w środku kwiaty o średnicy nawet 20 cm. Oryginalne, intensywnie
żółte kwiaty wytwarza magnolia Yellow
Bird - małe drzewo o piramidalnym pokroju i zwartej koronie. Kwitnie w kwietniu,
jednocześnie z rozwojem liści.
Dużym powodzeniem cieszy się w ogrodach magnolia pośrednia (Magnolia x soulangeana). Za jedną z jej bardziej odpornych na mróz i polecaną do ogrodów przydomowych uważa się odmianę Amabilis.
Krzew ten (lub małe drzewko) wyrasta do
5 m wysokości. Kwitnie przed rozwojem
liści, na przełomie kwietnia i maja. Kwiaty
są białe z zewnątrz, delikatnie zaróżowione.
Duże i pękate ciemnopurpurowe kwiaty
przypominające kształtem tulipany, tworzy
nowa ciekawa odmiana Black Tulip. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015
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Czym jest Święto Wielkiej Nocy?
Anna Tomczyk
Oddział Radom

W

ielki Tydzień, w którym przeżywa się Misterium Męki
Pańskiej, rozpoczyna się
w atmosferze radości. Ewangeliści opisali triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku, gdy tłum witał go gałązkami palmowymi. Obrzędy Niedzieli
Palmowej zaczynają się od uroczystej
procesji na pamiątkę tego wydarzenia.
Wierni śpiewają „Hosanna na wysokości”, a w rękach mają palmy, gałązki
rozkwitniętej wierzby, ozdobione suszonymi kwiatami.
W Niedzielę Palmową, zwaną też w tradycji ludowej Niedzielą Kwietną, odczytuje się w ewangelii opis Męki Pańskiej.
W niektórych kościołach można zobaczyć
też amatorskie widowiska pasyjne przedstawiające wjazd Jezusa do Jerozolimy.
To początek przeżywania Męki Chrystusa
i tajemnicy jego zmartwychwstania.
Ostanie dni Wielkiego Tygodnia począwszy od Wielkiego Czwartku,
poprzez Wielki Piątek i Wielką Sobotę
- tworzą Triduum ( z łac. trzy dni) Paschalne. Obejmuje ono uroczystości Wielkiego
Czwartku, Wielkopiątkowe wspomnienia
męki i śmierci Chrystusa, poprzez adorację Grobu Bożego oraz radosne przeżycie
nocy Wielkiej Soboty i tryumf Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek - Dzień Ostatniej
Wieczerzy
Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy. Przed południem w każdej katedrze
odprawiana jest Msza Krzyżma, podczas
której święci się olej potrzebny do udzielenia sakramentów oraz do konsekracji
kościołów i naczyń liturgicznych, zwany
po łacinie chrisma. W pozostałych kościołach odprawiana jest tylko jedna msza,
tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej. W czasie
Liturgii Słowa przypomina się świadectwo
świętego Pawła o ustanowieniu eucharystii
w czasie Ostatniej Wieczerzy oraz fragment wg Św. Jana opisujący akt pokornej
miłości Chrystusa, wyrażający się umyciem nóg dwunastu Apostołom. W czasie
mszy biskup lub kapłan na pamiątkę czynu
Chrystusa obmywa nogi dwunastu chłopWieś Mazowiecka, kwiecień 2015

com lub dojrzałym mężczyznom. Liturgia
Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu - przeistoczenia chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Po uroczystej komunii świętej Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do
specjalnie przygotowanej, tzw. kaplicy adoracji. Obrzęd ten, który symbolizuje czas
modlitwy Jezusa w Ogrójcu, polska tradycja
religijna nazywa przeniesieniem do ciemnicy. W kościołach gaśnie wieczna lampka,
płonąca przez cały czas przed tabernakulum,
milkną dzwony, dzwonki, a czasem organy
i z ołtarza zdejmuje się obrus. Dzwonki zastępuje się stukotem drewnianych kołatek.
Gest obnażenia ołtarzy przypominać ma
upokarzający epizod, poprzedzający moment ukrzyżowania
Chrystusa
-

dzenia o brak lojalności, namiestnik cesarza wydał wyrok śmierci. Po trudach drogi krzyżowej na Golgotę, Jezus zmarł na
Krzyżu. Tego samego dnia został złożony
w grobie.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku odprawiane jest po południu - ustalenia wskazują, że Jezus zmarł około godziny 15.00
naszego czasu. Tego dnia nie odprawia
się mszy. Po podejściu do ołtarza kapłani
w czerwonych szatach, przypominających
o ofierze krwi, klękają lub padają na twarz
i modlą się w milczeniu. Wierni wysłuchują bardzo obszernego opisu Męki.
Potem rozpoczyna się Adoracja Krzyża,
a po niej Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do, tzw. grobu. Zwyczaj budowania grobu wywodzi się z Jerozolimy,
gdzie wierni gromadzili się w kolejnych
miejscach związanych z Męką Chrystusa.
Najistotniejsze jest wszakże wystawienie monstrancji z hostią, okrytej białym,
przezroczystym welonem. Przeniesienie
Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. W tradycji są
wielkopiątkowe Misteria Męki Pańskiej, w czasie, których aktorzy odgrywają sceny Drogi Krzyżowej. Najbardziej znane w Polsce odbywa się co roku
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wielka Sobota - dzień święceń
obdarcie
z szat. Następuje czas ciszy i czuwania.

Wielki Piątek - dzień, w którym
umarł Chrystus
W Wielki Piątek umarł na krzyżu Jezus. To dzień wielkiego smutku i żałoby.
Ewangelie dokładnie opisują ofiarę Jezusa. Wskazał go żołnierzom Piłata apostoł
Judasz Iskariota. Nocą w Ogrodzie Oliwnym Jezus został aresztowany. Wczesnym
rankiem Sanhedryn uznał winę Chrystusa,
że podaje się za mesjasza-króla i podburza
Żydów. Oskarżenie przedstawiono Piłatowi, namiestnikowi cesarza Tyberiusza.
Piłat próbował uwolnić Chrystusa, zaproponował, aby w myśl starej tradycji świątecznej uwolnić jednego z uwięzionych
przestępców. Tłum zażądał wolności dla
złoczyńcy Barabasza. Obawiając się posą-

Wielka Sobota to dzień wyciszenia - nie
odprawia się w tym dniu mszy świętych.
Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa
złożonego do grobu. Zgodnie ze starym
polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta - ministranci,
harcerze, a na wsiach niekiedy także strażacy w hełmach i galowych mundurach.
Wierni przychodzą do świątyń, w których kapłani błogosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw.
święcone. Święcone składa się z baranka,
jajek, kiełbasy, chleba, soli, chrzanu oraz
ciasta. Po poświęceniu pokarmu, koszyczek ze święconką przynoszony jest do
domu i stawiany na stole. Tradycją jest
nieruszanie święconego do śniadania wielkanocnego. Wiąże się to z przesądem, pojawienia się mrówek w domu, gdy koszyczek
ze święconką przestawi się w inne miejsce.
Wieczorem rozpoczynają się obchody
Wigilii Paschalnej. Kończy się adoracja
dokończenie na str. 32
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Potrawy wielkanocne
Anna Wieczorek
MODR Warszawa
  
więta Wielkanocne już niedługo, zatem na każdym stole
znajdziemy pyszne potrawy i wypieki. Będą to, m.in. lukrowane babki świąteczne, żurek i pasztety. Oto propozycje świątecznych przepisów.
                         

Ś

Babka świąteczna

Składniki: 3 szkl. mąki, 1,5 szkl. cukru, 1 szkl. mleka, 15 dag masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy, kilka kropli
olejku śmietankowego, 5 jajek, tłuszcz i bułka tarta do formy. Do
dekoracji: lukier, kandyzowane skórki.
Wykonanie: Żółtka oddzielić   od białek i ucierać   z cukrami do
białości. Pod koniec ucierania dodać miękkie masło. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia i wsypać do masy jajecznej. Wlać mleko. Wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę
i z olejkiem dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać. Ciasto wylać
do formy z kominem, posmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką
tartą. Piec przez ok. 40 min. w tem.180oC. Wyjąć, wystudzić. Polać
lukrem i posypać kandyzowanymi skórkami.

                     

Tradycyjny żurek

Składniki: 0,5 l zakwasu, 1 cebula, 15 dag wędzonego boczku, 200
ml śmietany, 4 jajka, 1,2 l wody, sól, pieprz, listek laurowy, majeranek, olej.
Wykonanie: Cebulę pokroić w drobną kostkę, a boczek w grubszą.
W garnku na niewielkiej ilości oleju zeszklić cebulę, dodać boczek
i przez chwilę smażyć. Zalać wodą i dodać przyprawy. Gotować
przez 15 minut, dodać zakwas i zagotować. Na koniec doprawić
śmietaną. Podawać z połówkami jajek, wcześniej ugotowanych na
twardo i obranych.
Zakwas na żurek przygotowuje się z mąki żytniej, a na biały
barszcz z mąki pszennej. Do 0,5 l słoika należy wsypać 5 łyżek
mąki, zalać do pełna letnią wodą, dodać przekrojone 4 ząbki czosnku. Następnie wrzucić majeranek, liście laurowe i ziele angielskie.
Zamieszać, przykryć ściereczką i pozostawić na 3-4 dni.

Pasztet staropolski
Składniki: 1 kg mięsa wieprzowego, np. łopatki, 2 udka z kurczaka, 40 dag boczku, 30 dag wątróbki drobiowej, 2 kajzerki, 4 jajka,
włoszczyzna, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, gałka muszkatołowa.
Wykonanie: Mięso (poza wątróbką) pokroić na mniejsze kawałki,
zalać zimną wodą, dodać włoszczyznę, liść laurowy, ziele i zagotować. Gotować do miękkości przez około 2 godziny. Na 3 minuty
przed końcem gotowania, włożyć wątróbkę. Ugotowane mięso wyjąć z wywaru i wystudzić. Kajzerki namoczyć w wywarze z mięsa. Wystudzone mięso oddzielić od kości, kajzerki lekko odcisnąć
i wszystko przemielić dwukrotnie. Do masy dodać jajka, sól, pieprz
i gałkę muszkatołową. Wszystko bardzo dobrze wymieszać. Gdyby
masa była zbyt sucha, można dolać trochę wywaru. Keksówki wyłożyć papierem do pieczenia, albo wysmarować masłem i obsypać
bułką tartą. Wypełnić masą mniej więcej do 3/4 wysokości foremek.
Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temp 180oC przez około
1 godz. Wyjmować z foremek po wystudzeniu. n

dokończenie ze str. 31
przy grobach. Najświętszy sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Rozpoczyna się czas czuwania.
Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczynają się
po zapadnięciu zmroku. Przed kościołami rozpalane jest ognisko,
którego płomienie zostają poświęcone. Następnie przygotowuje
się dużą wielkanocną świecę, sporządzoną z naturalnego wosku,
tzw. Paschał. W uroczystej procesji Paschał zostaje wniesiony do
świątyni i umieszczony w ozdobnym świeczniku. Wierni zapalają świece od światła Paschału. Poświęcona także zostaje woda
chrzcielna. Kapłani wzywają do udziału w procesji rezurekcyjnej.
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Wielka Niedziela - dzień Wielkanocny
Ostatni dzień Triduum Paschalnego jest pełen radości ze zmartwychwstania Jezusa. Poranną Mszę Rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Następnie trzykrotnym
śpiewem kapłan oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa.
Symbolem zwycięskiego Jezusa jest figurka zmartwychwstałego
z chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości wniebowstąpienia. Baranek z chorągiewką, a także przede wszystkim ozdobne
pisanki to symbole zwycięstwa życia nad śmiercią. Takie jest też
znaczenie dzielenia się poświęconym jajkiem w czasie świątecznego śniadania. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2015

P o r a d n i k g ospodyni

Ciasta na Wielkanoc
Agnieszka Rus
Oddział Radom

T

radycyjne polskie ciasta znakomicie prezentują się na świątecznym stole. Nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkanocnych bez pysznego,
kruchego mazurka. Dlatego warto upiec
mazurki wielkanocne goszczące na naszych stołach tylko raz do roku. Można
je dekorować bakaliami, lukrem, kolorową posypką, lub namalować na cieście
świąteczny napis.
Oprócz nich, często na Wielkanoc pieczemy bakaliowe keksy i aromatyczne makowce.

Mazurek wielkanocny
Składniki: 200 g mąki pszennej luksusowej, 1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej,
150 g dobrego masła, kilka kropel aromatu migdałowego, 45 g cukru pudru, 150 g
białej czekolady, 5 łyżek słodkiej śmietany
30%, 200 g płatków migdałowych, 200 g
konfitury morelowej, 3 łyżki cukru pudru do
posypania
Wykonanie: Przesianą mąką pszenną
i ziemniaczaną łączymy z masłem i cukrem
pudrem, aż otrzymamy gładką masę. Dodajemy kilka kropel aromatu. Formujemy
kulę z ciasta, owijamy w folię spożywczą
i wkładamy do lodówki na 30 minut.
W „międzyczasie” do rondelka o grubym
dnie wkładamy połamaną w kostkę białą czekoladę i natychmiast po tym 3 łyżki
śmietany. Mieszamy, aż do momentu, kiedy czekolada się rozpuści, ale nie powinna
się gotować.
Na rozgrzaną patelnię (bez oleju) wysypujemy płatki migdałowe i od czasu do
czasu mieszamy. Powinny się zrumienić
na kolor lekko brązowy, ale nie przypiec.
Płatki rumienią się szybko, więc trzeba je
uważnie obserwować i kiedy tylko nabiorą
pożądanego koloru, zsypujemy je na kawałek papieru do pieczenia i odstawiamy do
wystygnięcia.
Rozgrzewamy piekarnik do 165°C.
Następnie papier do pieczenia rozkładamy na stolnicy i wyjmujemy z lodówki
ciasto. Rozwałkowujemy je na papierze,
w miarę równo. Wkładamy papier z ciaWieś Mazowiecka, kwiecień 2015

stem do formy i tak pieczemy w jednakowej temperaturze przez około 25-30 minut,
aż ciasto lekko zbrązowieje.
Ciasto bardzo delikatnie wyjmujemy
z formy i studzimy na papierze do pieczenia. Następnie ostudzone smarujemy konfiturą. Na konfiturę wysypujemy połowę
płatków migdałowych i na nie wylewamy
lekko płynną i koniecznie przestudzoną
czekoladę. Na nią wysypujemy resztę płatków. Na samym końcu posypujemy całość
cukrem pudrem, lub dekorujemy według
uznania. Gotowe ciasto powinno „poleżeć''
w lodówce około dwóch godzin, a najlepiej
całą noc.

Keks
Składniki: 250 g mąki pszennej, 180 g cukru, 5 jajek, 250 g margaryny lub masła,
½ łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżka mleka, ok. 300 g bakalii.
Wykonanie: Mąkę przesiać. Przygotować
bakalie. Jeśli mamy gotową mieszankę
keksową, należy pokroić bakalie na mniejsze kawałki, ale nie za drobno. Jeśli przygotowujemy mieszankę sami, to migdały
należy sparzyć wrzątkiem, a gdy przestygną, obrać ze skórki i posiekać. Kandyzowane skórki i figi pokroić. Bakalie wymieszać z 1-2 łyżkami mąki i odstawić na bok.
Oddzielić żółtka od białek. Sodę wymieszać z mlekiem. Miękką margarynę
(masło) utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę. Dalej miksując na najwyższych
obrotach dodawać po jednym żółtkuk każde żółtko miksować, przez co najmniej
1 min.). Mąkę dodawać stopniowo do ubitej
masy (można miksować mikserem na najniższych obrotach, miksując jednak krótko,
tylko do połączenia się składników). Białka ubić na sztywną pianę i wmieszać delikatnie do masy szpatułką lub łyżką drewnianą. Na końcu wmieszać delikatnie sodę
rozpuszczoną w mleku i obtoczone w mące
bakalie.
Ciasto przełożyć do keksówki wysmarowanej margaryną i posypanej mąką. Piec
w nagrzanym piekarniku przez ok. 60 min.
w temperaturze 180°C, do suchego patyczka. Po upieczeniu pozostawić w formie, aż
lekko przestygnie. Następnie wyłożyć na
kratkę z piekarnika i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Makowiec zawijany
Składniki na ciasto: 3 szklanki mąki pszennej, 180 ml mleka, 150 g roztopionego
i ostudzonego masła lub margaryny, 6 żółtek, 45 g świeżych drożdży, 6 łyżek cukru,
1,5 łyżki oleju, pół łyżeczki soli, 1,5 łyżki
spirytusu, 1 duże opakowanie cukru waniliowego
Składniki masy: 6 białek, 500 g maku, 250
g cukru, 100 g rodzynek, 50 g posiekanych
orzechów włoskich, 1 łyżka miodu, olejek
migdałowy do smaku, szczypta cynamonu,
1 łyżka miękkiej margaryny, ewentualnie
kandyzowana skórka pomarańczowa.
Lukier: ½ szklanki cukru pudru, 2 łyżki gorącej wody, trochę maku do dekoracji
Wykonanie: Mak zalać 500 ml wrzącej
wody i przykryć, aby napęczniał. Następnie odkryć i pozostawić do wystygnięcia.
Mak dwukrotnie zmielić.
Drożdże i cukier rozpuścić w letnim mleku. Pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na około 15 min. Do wyrośniętego zaczynu dodać pozostałe składniki, na
końcu dodając roztopione masło lub margarynę. Zagnieść ciasto. Przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia.
Do maku dodać pozostałe składniki
masy. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać
do masy i delikatnie wymieszać.
Najlepiej ciasto podzielić na 3 części.
Każdą część rozwałkować na prostokąt
o grubości ok. 3 mm, nałożyć 1/3 masy,
zostawiając ok. 2 cm od brzegu i zwinąć
z roladę. Końce rolady skleić i podwinąć
pod spód. Gotową roladę przełożyć na
posmarowany olejem papier do pieczenia i zrolować w formie tuby dwukrotnie,
pozostawiając 1 cm luzu między ciastem,
a papierem (nie więcej). Końce papieru
pozostawić otwarte. Makowce przenieść
na blachę do pieczenia. Piec w nagrzanym
piekarniku 30-40 minut, w temperaturze
180°C. Pozostawić do ostygnięcia.
Przygotować lukier: cukier puder rozetrzeć razem z gorącą wodą na gładką
masę. Makowce polać lukrem i posypać
makiem. n
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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 (SO3 – 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.
36

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
e-mail: nawozy@grupaazoty.com
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Medax Top
®

Kształtuje plon!
PROMOCJA!

„Ochrona
z podwójną korzyścią”.
Kup 20 l Medax Top,
a zyskasz

150 zł!
Szczegóły na
www.agro.basf.pl

Skraca nawet w pochmurne dni
Działa skutecznie niezależnie od temperatury
Dwie wysoce aktywne substancje w pełni i równomiernie
kontrolują wysokość łanu
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

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

Medax Top 210x145 BASF promocja JW 2015.indd 1
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Kącik dla dziec i

Krzyżówka Nr 4

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
4. Wielki przed Wielkanocą?
5. Świeci, gdy jest ładna pogoda?
6. W nim święconka?
7. Wykluwa się z jajka?
8. Wysiewana zielenina przed Wielkanocą?
9. ………….DYNGUS?
10. Na wiosenne kwiaty?
11. Kotki na wierzbie?
12. Wąski i długi pas tkaniny do ozdoby, np. koszyczka.
13. Jajko ma białko i ………..?
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 27 kwietnia
2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 4".

1. Przychodzi po zimie?
2. Zawołanie „Wesołego…………”?
3. Jaja malowane na Wielkanoc?

AT=E

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 1 - Sporty zimowe.
Nagrody książkowe wylosował: Bartłomiej Radzikowski, Kobylany.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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Rebus 4
D
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
27 kwietnia 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 4".

E=ÓW

SK=P

IA=OSI

Rozwiązanie Rebusu 1 - Po lutym marzec spieszy
koniec zimy wszystkich  cieszy.
Nagrody książkowe wylosowała: Igor Tułowiecki,
Kordowo.
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
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Bożena Kalkowska - Oddział Bielice
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-13/2015; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio, Stanisław Brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 17 marca 2015 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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R o z w ó j o b s z a r ó w wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach…
tekst: Jolanta Miazek
zdjęcia: Bożena Kalkowska
Oddział Bielice
…jest organizacją społeczną z bogatą i ciekawą historią, która działa nieprzerwanie już ponad 55 lat. Jak to często bywa,
początki były skromne: koło liczyło zaledwie 11 członkiń zajmujących się propagowaniem uprawy ogródków przydomowych i kapusty pastewnej. Panie szybko jednak poszerzyły
zakres działalności - organizowały pokazy kulinarne, kursy
kroju i szycia, angażowały się w akcję podnoszenia jakości
mleka oraz w urządzanie placu gier i zabaw dla dzieci przy
miejscowym przedszkolu.
Zajmowały się też zaopatrzeniem gospodarstw w krzewy porzeczek i róż, ale nie tylko. Organizowały wyjazdy do teatru, wycieczki i wieczorki taneczne, uczestniczyły w kursie garmażeryjnym,
który podsumowano podczas otwarcia świetlicy w budynku Międzykółkowej Bazy Maszynowej (wiele ich pomysłów wspieranych
było bowiem finansowo przez Kółko Rolnicze).

Od początku były niezmordowane
Lata siedemdziesiąte oznaczały nowe wyzwania, ale i większą popularność koła, które liczyło już 70 członkiń. Były wśród
nich gospodynie wiejskie, pracownice przemysłu lniarskiego,
handlu, służby zdrowia i urzędniczki. Zarząd koła powołał
wówczas sekcje produkcji roślinnej, gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, kultury i oświaty oraz zdrowia. Panie
uczestniczyły w szkoleniach prowadzonych przez agronoma
z UG w Wiskitkach, wzięły udział w powiatowych kursach kulinarnych, dziewiarskim, racjonalnego żywienia i kosmetycznym - odbytym z instruktorką „Praktycznej Pani”.

Warsztaty origami
W latach osiemdziesiątych wciąż urozmaicały swoją działalność, organizowały kursy wypieku ciast i przyrządzania deserów,
a potem kolejne: Więcej mleka wysokiej jakości, Higiena obór oraz
Więcej warzyw i owoców. Dużym zainteresowaniem cieszył się
kurs fryzjerski II stopnia, w którym wzięło udział 18 pań. Poza
tym gospodynie z Wiskitek brały udział w licznych wycieczkach
krajoznawczych i pielgrzymkach do miejsc kultu religijnego. Na
miejscu zaopatrywały chętnych w kurczęta i kaczęta do odchowu,
pracowały przy upiększaniu miejscowego skwerku, brały udział
w gminnych dożynkach, organizowały wieczory kolęd i spotkania
z lekarzem weterynarii dotyczące chorób zwierzęcych. Na zebraniach omawiane były ważne tematy: jakości pasz dla drobiu, dofinansowania sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce i budowy
pomnika „Matki Polki”. Typowano też członkinie koła do odznaczenia „Order Serca - Matkom Wsi”.

Pierwsze odznaczenia

Panie z KGW w Wiskitkach
Chcąc poprawić estetykę najbliższego otoczenia z zapałem zareagowały na hasło Ład i porządek, dając przykład czystości na
własnych podwórkach. Systematycznie organizowały też Dzień
Kobiet, choinki dla dzieci, zbiórkę pieniędzy na Centrum Zdrowia
Dziecka, uczestniczyły w pracach społecznych.

W latach dziewięćdziesiątych otrzymały wsparcie nowej instruktorki z ODR Bielice. Nadal organizowane były wyjazdy szkoleniowe, kursy, pokazy i szkolenia stacjonarne m.in. dotyczące uprawy
ziół i racjonalnego żywienia. W miejscowej remizie OSP panie
przygotowały wystawę kwiatów i przetworów z warzyw i owoców, a w Domu Kultury wystawę ziół.
W ówczesnym kalendarzu imprez, oprócz kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Dnia Kobiet, nie
zabrakło obchodów „Sobótek” podczas których tradycyjnie, na
terenie miejscowej cegielni, rzucano wianki i pieczono kiełbaski
przy ognisku. Owocem współpracy z sąsiednimi KGW i OSP były
wspólne wieczory andrzejkowe, w czasie których przypominano
sobie ludowe tradycje wróżbiarskie.
Z okazji 40-lecia działalności dwadzieścia pań z KGW w Wiskitkach otrzymało odznaczenia „Order Serca - Matkom Wsi”,
a dalszych sześć „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”.
Przełom wieków przywitały spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Wkrótce potem podjęły decyzję o udziale w Powiatowej
Olimpiadzie „Wiedzy o gospodarstwie domowym i przedsiębiordokończenie na str. 40

Fotoreportaż

dokończenie na str. 40
czości”, a następnie w konkursie „Kulinarne dziedzictwo” oraz
szkoleniu dotyczącym praw konsumenckich.
Koło nawiązało współpracę z GOPS, Szkołą Podstawową, miejscowym Gimnazjum oraz Stowarzyszeniem Amazonek z Żyrardowa.

nie, bardzo szybko zgromadziły potrzebne meble i sprzęt gospodarstwa domowego, dostosowując je do swoich potrzeb.
Ostatnią nowością w działalności koła są spotkania kobiet z Jo-

Własne lokum i… origami
W roku 2009 uroczyście obchodzono 50-tą rocznicę działalności. Natomiast w rok później Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach, jak mało które, doczekało się własnej biografii. Na podstawie
jego historii Anna Smolińska, mieszkanka Wiskitek i ówczesna
studentka Uniwersytetu Łódzkiego, napisała pracę magisterską.

Warsztaty origami
anną Zimochocką, która naucza je wykonywania ozdób okolicznościowych. Dzięki temu poznały tajniki przygotowywania dekoracji
świątecznych techniką origiami.

Z piosenką na ustach

Ozdoby na Wielkanoc - temat bardzo na czasie
Wymieniając długą listę osiągnięć, aż trudno uwierzyć, że przez te
wszystkie lata KGW nie miało swojej stałej siedziby i wciąż korzystało z różnych pomieszczeń na terenie Wiskitek - bazy Kółka Rolniczego, remizy OSP, Domu Kultury, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dopiero w październiku 2012 roku panie otrzymały własną
siedzibę. Dzięki dobrej współpracy z samorządem lokalnym oraz
jednostką OSP udało się wygospodarować w budynku remizy dwa
pomieszczenia: pokój i kuchnię. Wtedy, jak to robią dobre gospody-

W maju 2013 r. z inicjatywy Michała Paczkowskiego powstał
w Wiskitkach Zespół Ludowy. Tworzą go Jadwiga Kapusta, Grażyna Wójcik, Elżbieta Wójcik, Zofia Wójcik i Helena Popińska. Zespół
wspierają również żona i córka pana Michała. Podstawą repertuaru
są przyśpiewki ludowe, pieśni patriotyczne i żołnierskie, piosenki
biesiadne oraz kolędy. Pierwszy występ zespołu odbył się w Puszczy
Mariańskiej latem 2013 roku, podczas pikniku Czerwcowa Skarbnica
Inicjatyw, a potem były kolejne - podczas dożynek i innych imprez
plenerowych. Chociaż zespół działa dopiero od dwóch lat, to już zdobył uznanie mieszkańców. Wciąż wzbogacany jest jego repertuar nawiązujący do zwyczajów, obrzędów i tradycji regionu.
Koło Gospodyń wiejskich w Wiskitkach cieszy się dużym szacunkiem na terenie gminy, co jest niewątpliwie zasługą ludzi, którzy przed laty powołali je do życia, i tych którzy obecnie w nim
działają. n

