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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Tym razem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zachęca do poznawania piękna Mazowsza oraz promocji lokalnych wydarzeń i atrakcji. Przed nami także czas przygotowań
do jesiennej aktywności i wdrażania nowego PROW na lata 2014–2020.

Trzy pytania do…

styki wiejskiej współpracujące z MODR.
Zachęcamy do skorzystania i opisania wędrówek na FB MODR i na portalu
internetowym www.geocaching.com .

…zastępcy dyrektora
Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
Agaty Sosińskiej

WIESZ – ROZUMIESZ

Wakacje można planować z dużym
wyprzedzeniem, ale i w ostatniej
chwili. Niektórzy preferują odległe kraje, inni wolą poznawać
swoje najbliższe otoczenie. Jaki
Pani ma pomysł na urlop?

Wychodząc z założenia „cudze chwalicie,
swego nie znacie”, stawiam na poznawanie polskich i mazowieckich krajobrazów, atrakcji turystycznych, zabytków
i cudownego klimatu otwartości, serdeczności i pracowitości. To wszystko
znajdziemy, korzystając z lokalnej oferty
agroturystycznej – coraz większej liczby
gospodarstw rolnych przystosowanych
do przyjmowania gości, oferujących niepowtarzalną kuchnię regionalną i tradycyjną oraz wiele propozycji dla młodszych i starszych. W agroturystyce na
pewno odnajdą się ci, którzy tęsknią za
odpoczynkiem od gwaru, pędu dnia
codziennego, kontaktem z naturą i smakiem potraw naszych mam i babć.

Jaką widzi Pani przewagę
agroturystyki i turystyki lokalnej
nad dalekimi wyprawami?

Przede wszystkim jest to możliwość
krótkich, np. weekendowych wypadów poza miasto, stosunkowo niedrogich i pełnych mazowieckiej gościnności i pomysłowości. W bazach MODR
mamy wiele gospodarstw, które oferują
nie tylko miejsca noclegowe i niebanalne wyżywienie, ale także możliwość
korzystania z przejażdżek konnych
(zimą – kuligów), rowerowych, warsztatów etnograficznych, pokazów dawnych zawodów czy nauki najprostszych
prac rolniczych lub rzemieślniczych.
A na pewno znajdziemy tam ciszę, spo-

34

Lokalna Grupa Działania

kój i przyjazną atmosferę, której czasem
brakuje w dużych kurortach.

Gdzie szukać informacji
o atrakcjach i bazie noclegowej
na Mazowszu?

Dobre zasoby wiedzy ma zarówno Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
jak i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest też kilka dobrze działających stowarzyszeń agroturystycznych
i baz internetowych. Warto rozmawiać
ze znajomymi, korzystając z podpowiedzi amatorów agroturystyki, odwiedzać
targi i wystawy lokalne. Zachęcam również do poszukiwania stron internetowych oraz lektury przewodników
wydawanych zarówno przez MODR, jak
i KSOW. Oferujemy również grę Geocaching, przygotowaną przez MODR, która
zyskuje nowych zwolenników. To niezwykle pomocna i ułatwiająca poznawanie nowych mazowieckich szlaków aplikacja „Magiczne Mazowsze” (lub „Magic
Mazovia”), którą można pobrać w sklepie Google Play (Android). Aplikacja
pomoże w zwiedzaniu mniej znanych
zakątków Mazowsza (siedem tematycznych szlaków), w których znajdziecie Państwo zabytkowe obiekty, ważne
miejsca historyczne i przyrodnicze.
Dzięki niej można odszukać też gospodarstwa agroturystyczne i obiekty tury-

Rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich,
zrzeszającego przedstawicieli lokalnych
organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego
granicą gmin członkowskich. Członkami
tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji
i stowarzyszeń działających na danym
terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy.
LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub
związki stowarzyszeń), posiadają statut
i wybrane władze: radę, zarząd i komisję
rewizyjną.

Lokalna Strategia Rozwoju

LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju – dokument będący podstawą rozwoju obszaru działalności LGD i wydatkowania środków z PROW 2014–2020.
Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
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Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce

15 maja br. podczas Międzynarodowych Targów poznańskich na
27 Krajowej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych w Poznaniu ogłoszono wyniki edycji konkursu „Ferma
Bydła 2014” i „Hodowca Bydła
2014”.
Zaszczytne II miejsce w kategorii
„Ferma Bydła Mlecznego” otrzymali państwo Jolanta i Jarosław Dobrowolscy zamieszkali we wsi Stany Małe
w gminie Suchożebry, powiat siedlecki,
na terenie działania MODR Oddział
Siedlce.
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Ważna informacja dla młodych rolników, którzy planują
skorzystać ze wsparcia z PROW 2014 - 2020
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Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach: Ferma Bydła Mlecznego,
Hodowca Bydła Mlecznego, Ferma Bydła
Mięsnego, Hodowca Bydła Mięsnego. Gospodarstwo państwa Dobrowolskich jest
kolejnym laureatem tego konkursu z terenu
działania MODR Oddział Siedlce. Należąca do nich obora to doskonały przykład

Celem konkursu jest promowanie gospodarstw utrzymujących bydło, charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, postępem hodowlanym
oraz wysokimi efektami produkcyjnymi.
Głównym jego organizatorem było ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne
„Bydło”, zaś współorganizatorami m. in.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Patronat
Honorowy sprawował Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

12
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17
18

pytania od rolników
pszczelarstwo

poradnik gospodyni

tego jak dbać o dobrostan zwierząt, korzystając zarazem z najnowocześniejszych
osiągnięć techniki i technologii.
Jolancie i Jarosławowi Dobrowolskim
zadałam kilka pytań:

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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wywiad

głos ze wsi

kącik dla dzieci

akcja charytatywna
fundacja dzieci afryki
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MODR informuje
dokończenie ze str. 3
nam, że efekty naszej pracy zostały dostrzeżone. Będzie to niewątpliwie motorem dla naszych dalszych działań.

- Posiadacie oborę wyposażoną w najnowocześniejsze systemy zarządzania stadem, co znaczy, że nie boicie się nowych rozwiązań i technicznych udogodnień. Wyobrażacie sobie bez nich dzisiejsze gospodarstwo?

- Od czego zaczęło się Państwa gospodarowanie?
- Nasze wspólne gospodarowanie rozpoczęło się w roku 1993.
Mieliśmy wówczas 11 ha, dwie maciory oraz siedem krów. Praktycznie musieliśmy, więc zaczynać od podstaw. Sukcesywnie nasze gospodarstwo zaczęliśmy udoskonalać, inwestować w budynki, dokupować niezbędny sprzęt oraz maszyny.
- Jakim areałem w chwili obecnej dysponujecie i jakie jest pogłowie krów dojnych?

- Priorytetem dla nas jest dbałość o dobrostan zwierząt, dlatego
zdecydowaliśmy się na tak nowocześnie wyposażony obiekt hodowlany. Dzięki temu nasz czas pracy jest teraz, jakby bardziej
elastyczny - mamy więcej czasu dla rodziny. Chociaż zdarza się,
że niekiedy robot „dzwoni”, czyli dostajemy informację, że dzieje
się coś nie tak. Chociaż nie jesteśmy w oborze, to informacje docierają do nas na bieżąco. Czasami są to błahostki, ale oczywiście
wszystko jest do pokonania. Z naszych decyzji jesteśmy bardzo
zadowoleni.
- A z jakich programów unijnych skorzystaliście?
- Dzięki PROW 2004-2006 udało nam się zmodernizować starą
oborę, wykonać zbiornik na gnojowicę, zakupić kosiarkę dyskową, opryskiwacz, ładowacz „tur”, ciągnik, siewnik do nawozów
i rozrzutnik obornika. Z PROW 2007-2013 zakupiliśmy ciągnik,
przyczepę samozbierającą, wóz asenizacyjny z agregatem doglebowym, przewracarkę i agregat talerzowy.
- Czy widzielibyście się w innym zawodzie?
- Nie. To, czym się zajmujemy, daje nam zadowolenie. Ja pracowałam kilka lat temu w biurze, ale stwierdziłam, że nie jest to zajęcie
którym chciałabym zajmować się przez całe życie.
- Jakie inwestycje planujecie w najbliższym czasie?
- W najbliższym czasie, aby jeszcze bardziej udogodnić sobie pracę, planujemy dokupić trzeci robot udojowy, rozpocząć budowę
jałownika wraz z bukaciarnią i rozbudować silosy.

- W tej chwili posiadamy 56 ha gruntów własnych oraz 34 ha
dzierżawionych. Powierzchnia użytków zielonych wynosi 54 ha,
kukurydzy na kiszonkę 30 ha, pszenżyta 6 ha. Praktycznie od roku
2000 specjalizujemy się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie stado liczy 216 sztuk bydła, w tym 106 sztuk krów mlecznych HF.
4

- Dziękuję za rozmowę i życzę Państwu dalszych sukcesów. n
zdjęcia: Adam Matyszczak, Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce
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Kalendarz imprez promocyjnych MODR Warszawa VII - IX 2015 r.
L.p.

Nazwa imprezy
promocyjnej

Organizator/
Współorganizator*

Data
i miejsce

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

1.

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

2.

XXIII Dzień Papryki

MODR Warszawa
Oddział Radom*

2 sierpnia,
Potworów

TZD w Przysusze, Jerzy Baran, 48 675 25 95,
jerzy.baran@modr.mazowsze.pl
Urząd Gminy Klwów 48 671 00 10

3.

XI Święto Papryki

MODR Warszawa
Oddział Radom*

15 sierpnia,
Klwów

TZD w Przysusze, Jerzy Baran, 48 675 25 95,
jerzy.baran@modr.mazowsze.pl
Urząd Gminy Klwów 48 671 00 10

4.

Ogólnopolskie Targi
Papryki

MODR Warszawa
Oddział Radom*

16 sierpnia,
Przytyk

TZD w Radomiu, Maria Głowacka, 48 365 69 52,
maria.glowacka@modr.mazowsze.pl
Urząd Gminy Przytyk 48 618 00 87

5.

Dokopiny Ziemniaka

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

23 sierpnia,
Przesmyki

TZD w Siedlcach, Zdzisław Soszyński, 25 640 09 48,
zdzislaw.soszynski@modr.mazowsze.pl

6.

Dni Kukurydzy

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

23 sierpnia,
Andrzejewo

TZD w Ostrowi Maz., Bogusław Świderski, 29 746 20 12,
boguslaw.swiderski@modr.mazowsze.pl

7.

Biogazowa Kukurydza

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

30 sierpnia,
Pienice

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa, Witold Rzepiński,
29 760 03 69, witold.rzepinski@modr.mazowsze.pl

8.

XXII Międzynarodowe
Dni z Doradztwem
Rolniczym

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

5-6 września,
Siedlce

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

9.

Dożynki powiatowe
i VII Festiwal Miodu
Ziemi Sochaczewskiej

MODR Warszawa
Oddział Bielice*

6 września, teren pow. sochaczewskiego

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki, Małgorzata Florczak – Umiastowska,
tel. 46 862 00 46, malgorzata.florczak@modr.mazowsze.pl

10.

Święto Kukurydzy i Rolnictwa
Radomskiego

MODR Warszawa
Oddział Radom*

wrzesień,
Chwałowice

TZD w Radomiu,
Maria Głowacka, 48 365 69 52,
maria.glowacka@modr.mazowsze.pl

11.

XVII Dzień Kukurydzy
i Buraka

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

17 września,
Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa, Ewa Strzeszewska,
23 663 07 10, ewa.strzeszewska@modr.mazowsze.pl

12.

Siedleckie Targi Miodu

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

20 września,
Siedlce

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
Witold Kąkol, 25 640 09 11, witold.kakol@modr.mazowsze.pl

13.

X Jesienny Jarmark
„Od Pola do Stołu”

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

20 września,
Poświętne

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

14.

Kurpiowskie Targi Rolnicze

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka

27 września,
Ostrołęka

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
Edward Piwowarski, 29 760 03 69,
edward.piwowarski@modr.mazowsze.pl

M

Zapraszamy do Siedlec!

IĘDZYNARODOWE DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM na stałe wpisały się do kalendarza siedleckich imprez.
W tym roku odbędą się już po raz 22., w dniach 5-6 września
na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6.

Zapraszamy do udziału w imprezie pod hasłem „MAZOWIECKA
WIEŚ - PRZEDSIĘBIORCZA I INNOWACYJNA”, która umożliwi Państwu zaprezentowanie najnowszych technologii i osiągnięć nauki.
Wystawa połączona będzie z XI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, na której dowiemy się gdzie znajdują się najlepsze w regionie hodowle. Uczestnicy obejrzą m.in. jałówki, krowy mleczne, bydło mięsne i trzodę
chlewną. Jak co roku odbędzie się też wystawa mniejszych zwierząt, na której
można będzie podziwiać, m.in.: szynszyle, króliki, ryby i drób ozdobny.

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

Ponadto planujemy: wystawienie stoisk handlowych i usługowych firm
działających dla rolnictwa, prezentację rolnictwa ekologicznego, gospodarstw agroturystycznych i grup producentów rolnych, obecność punktów
konsultacyjnych MODR, MRiRW, ARiMR, ANR, ARR, KRUS i innych
instytucji, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego oraz literatury rolniczej,
prezentację walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza, występy zespołów artystycznych oraz liczne atrakcje kulturalne dla dzieci i dorosłych.
Zeszłoroczna wystawa cieszyła się licznym udziałem firm z różnych branż
- zgłosiło się ponad 500 wystawców, a zwiedziło ją w ciągu dwóch dni ponad
100 tys. osób. Cała ekspozycja zajęła ponad 10 ha powierzchni.
Więcej informacji:
www.modr.mazowsze.pl, lub tel.: 25 640 09 11, 505 302 473.
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Wieści mazowie c k i e

Bogata oferta - warunkiem sukcesu w agroturystyce

W gospodarstwie "Bania na Mazowszu"
Tekst i zdjęcia: Maria Sudnik
Oddział Siedlce

A

groturystyka - jako forma turystyki prowadzonej w gospodarstwie - nie ogranicza się do zakwaterowania i wyżywienia gości. Większość
potencjalnych klientów oczekuje wielu
możliwości aktywnego wypoczynku w gospodarstwie, na wsi czy w bliskiej okolicy.
Nieodzownym składnikiem oferty agroturystycznej jest, więc zapewnienie im różnorodnych form spędzenia wolnego czasu.
Szczególnie zadbać muszą o to gospodarstwa położone na terenach mniej interesujących pod względem turystycznym. Oferowane przez nie atrakcje ułatwią podjęcie
decyzji o wyborze miejsca wypoczynku.
Ważne jest, aby oferta miała wyjątkowy
charakter i wymagała od gości aktywności.

Dobre praktyki - „Bania
na Mazowszu”

Gospodarstwo leży na skraju spokojnej wsi
Brzeźnik, w powiecie węgrowskim. Pomimo że funkcjonuje od dziesięciu lat, to wciąż
zmienia i poszerza swoją ofertę. Zaczęto od
przygotowania zwykłych miejsc noclegowych, która obecnie posiadają najwyższą
kategorię wiejskiej bazy noclegowej (trzy
słoneczka) i rekomendację Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Do dyspozycji gości są trzy samodzielne
jednostki mieszkalne z aneksami kuchennymi i łazienkami (20 miejsc noclegowych);
w dwóch z nich jest kominek oraz wyjście
na taras. Dom otacza przepiękny ogród,
w którym znajduje się „Karczma”, czyli duża
drewniana altana, służąca jako miejsce wypo6

czynku oraz jako jadalnia i aneks kuchenny.
Właściciele stworzyli wspaniałe warunki
wypoczynku dla rodzin z dziećmi oraz osób
lubiących kontakt z naturą. Dla dzieci przygotowano plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, trampoliną, piaskownicą, chatką „Baby
Jagi” oraz basenem. Są też „żywe maskotki”- zwierzęta (kozy, króliki, różnorodne kurki, gęsi, kaczki oraz pieski i kotki), z którymi
zaprzyjaźniają się najmłodsi goście. Można
korzystać z rowerów, kijków trekkingowych,
bilardu i stołu do ping-ponga, a także (przygotowanej w tym roku) siłowni plenerowej.

Ale to nie koniec…

Gospodyni prowadzi zajęcia animacyjne
dla dzieci, tworzy piękne wyroby z gliny
i chętnie przekazuje swoje umiejętności gościom. „Bania na Mazowszu” jest elementem produktu turystycznego nazwanego
„Krainą Mistrza Twardowskiego”. Funkcjonuje w nim „Kuchnia Artystyczna u Pani
Twardowskiej” - miejsce spotkań i zajęć artystycznych z dobrze wyposażoną pracownią ceramiczną, w której goście mogą bawić
się gliną - lepić aniołki, ptaszki, dinozaury,
czasami czołgi, albo i samego Twardowskiego na kogucie. Wykonane figurki są następnie zabierane do domu, jako pamiątki.
Zainteresowani mogą też poznać sztukę
decoupage, robić kwiaty z bibuły, wycinanki z papieru, czy wziąć udział w warsztatach wikliniarskich. Wykonywane są też
tradycyjne ozdoby choinkowe - łańcuchy
ze słomy i krepiny, aniołki oraz wielkanocne pisanki i zajączki.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne. Goście pod okiem gospodyni
wykonują ciasteczka orkiszowe, rogalikiksiężyce i podpłomyki. Mogą również na-

uczyć się wytwarzania serów, wyrobu i wędzenia wędlin, lepienia pierogów, pieczenia
i ozdabiania pierniczków na Boże Narodzenie, smażenia pączków w karnawale czy pieczenia bab wielkanocnych. Gospodyni oferuje całodzienne wyżywienie, dostosowując
je do upodobań i potrzeb turystów. Promuje
zdrowe odżywianie - różnorodną kuchnię,
bogatą w warzywa i owoce, ukierunkowaną
głównie na zaspokojenie gustów dzieci.
Dorośli mogą liczyć na poznanie wielu
ciekawych smaczków tradycyjnych potraw kuchni regionalnej. Specjalnością są
pierogi „Szlachcice”, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Gospodarstwo może dostosować swoją ofertę kulinarną do specyficznych wymagań
zdrowotnych lub upodobań gości; na ich
życzenie przygotowywane są posiłki dietetyczne i wegetariańskie. Latem podawane
są one w ogrodzie - we wspomnianej już
drewnianej „Karczmie” otoczonej zielenią
i kwiatami. Kolacje często jadane są przy
ognisku, gdzie dzieci opowiadają dorosłym
bajki, a gospodarze miejscowe legendy.
Gospodarstwo jest przyjazne geocachingowi: posługując się GPS-em i aplikacją „Magiczne Mazowsze” poszukiwacze skrzynek
ze skarbami mogą je odkrywać, jednocześnie
poznając najciekawsze miejsca w powiecie
węgrowskim. Gospodarze chętnie towarzyszą gościom w wycieczkach po okolicy.

Tajemnica sukcesu

Pani Barbara Kuligowska-Roman wraz
z mężem Witoldem prowadząc gospodarstwo
agroturystyczne „Bania na Mazowszu” wciąż
odnoszą sukcesy, gdyż nieustannie doskonalą
działalność i co roku realizują nowe pomysły
wzbogacające i tak już bogatą ofertę. Ich goście nigdy się nie nudzą, a gospodarze nie narzekają na brak gości. Bardzo popularne stały
się programy pobytu weekendowego - „Rodzinny weekend z aniołem w Krainie Mistrza
Twardowskiego” oraz „Warsztaty kulinarne
i zabawa z ceramiką”, które skutecznie wydłużają sezon agroturystyczny.
W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego „Od agroturystyki do
turystyki wiejskiej” gospodarstwo zdobyło
wyróżnienie specjalne Wojewody Mazowieckiego za bogatą ofertę wypoczynku
dla rodzin z dziećmi. n
Serdecznie gratulujemy!
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

W i e ś c i m a z owieckie

Giełda Rol nicza z tradycją
Tekst: Jadwiga Skibowska
Zdjęcia: Remigiusz Lorek i Marta Michalak
Oddział Płock

mamy”, konkurs KRUS „Pracuj bezpiecznie” oraz „Rzut podkową” o puchar prezesa Stada Ogierów w Łącku. Dla dzieci odbył się

G

iełda Rolnicza ma wieloletnią tradycję i liczne grono
sympatyków. Z każdym rokiem do udziału w tym wydarzeniu zgłasza się coraz więcej wystawców i uczestników, nie tylko z okolic Płocka, ale z całej Polski. Dzięki temu
stała się największą imprezą rolniczą na płockim Mazowszu.

Od kilku lat Giełda Rolnicza jest organizowana w Łącku,
a współorganizatorami tej ogromnej imprezy wystawienniczej
są władze samorządowe Gminy Łąck, Starostwo Powiatowe w
Płocku oraz Zarząd Stada Ogierów w Łącku.
W tegorocznej XXIV Giełdzie Rolniczej, która odbyła się
17 maja uczestniczyło ponad 160 firm i ponad 20 tysięcy uczestników. Program giełdy był zróżnicowany i bogaty. Po oficjalnym, uroczystym otwarciu przez organizatorów, zostały wręczone puchary.
Puchar dyrektora MODR za „Najciekawszą ofertę rolniczą” przypadł firmie Agropeks z Sochaczewa, oferującej do sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze. Puchar starosty płockiego za „Najciekawsze
stoisko wystawowe” otrzymała firma ogrodnicza Rolmarket z Cieśli
(gm. Bodzanów). Puchar wójta gminy Łąck za „Najciekawszą ofertę
ogrodniczą” przekazano firmie Ogrodnictwo Gulczyńscy z Młynka
(gm. Sompolno), oferującej krzewy ozdobne.
Zwiedzający mogli zapoznać się z nowymi modelami ciągników i maszyn rolniczych, a także ofertą dealerów samochodowych. Dostępna była szeroka gama materiałów budowlanych,
a firmy związane z odnawialnymi źródłami energii przedstawiały,
m.in. oferty ekologicznych materiałów opałowych. Sektor roślin
ogrodniczych reprezentowało kilkadziesiąt firm z całej Polski. Ich
oferta była bardzo szeroka - od różnorodnych sadzonek kwiatów
balkonowych i bylin do ogrodów i roślin wodnych, drzewek oraz

Laureatki konkursu kulinarnego
konkurs plastyczny „Bajkowy las” z nagrodami i dyplomami, organizowany przez MODR. Ciekawą ofertę rozrywkową dla dzieci
przygotowało wielu innych wystawców.
Przez cały czas trwania Giełdy na scenie odbywały się występy
artystyczne z udziałem lokalnych zespołów, które uprzyjemniały

Konkurs "Rzut podkową"

Kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych
krzewów ozdobnych i owocowych. Ekspozycje wystawowe firm
ogrodniczych prezentowały się imponująco przyciągając tłumy
zwiedzających i kupujących od wczesnych godzin rannych. Na
tegorocznej Giełdzie Rolniczej ciekawie przedstawiała się ekspozycja drobnego inwentarza. Dużą atrakcją była wystawa królików
różnych ras, a w tym roku także wystawa gołębi i drobiu.
Podczas kiermaszu kulinarnego można było popróbować potraw
regionalnych.
Tradycyjnie nie zabrakło konkursów i nagród dla najlepszych.
Odbyły się, m.in.: III edycja konkursu kulinarnego „Potrawy mojej
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

pobyt wystawcom i zwiedzającym. W godzinach popołudniowych
na miejscowym stadionie odbył się widowiskowy pokaz Sekcji
Woltyżerki Klubu Jeździeckiego „Łąck”.
Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odpowiadali na pytania dotyczące systemu dopłat bezpośrednich,
PROW 2014-2020 oraz wszelkich zagadnień związanych z produkcją rolną, ogrodnictwem, ekonomiką i agroturystyką. Punkty
konsultacyjne miały także inne instytucje rolnicze, m.in. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku
Rolnego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Swoje
usługi reklamowały także banki i firmy ubezpieczeniowe.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom oraz wystawcom,
którzy przyjęli nasze zaproszenie. Za popularyzację naszej imprezy dziękujemy patronom medialnym. Podziękowania kierujemy
także do wszystkich sponsorów, którzy wsparli finansowo organizację XXIV Giełdy Rolniczej. n
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Ważna informacja dla młodych rolników, którzy planują
skorzystać ze wsparcia z PROW 2014-2020

W

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla
młodych rolników („Premie dla młodych rolników”),
które ma na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych
przez nich gospodarstwach rolnych.
Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana
w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20%
kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, po
złożeniu wniosku o płatność, które musi nastąpić w terminie 9 miesięcy
od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została wydana ww.
decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.
Beneficjentem może zostać osoba, która:
1. nie ukończyła 40 roku życia;
2. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do
uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy;
3. rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, tj. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach
„Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy
przed jego złożeniem. W przypadku gdy urządzanie gospodarstwa:
1. rozpoczyna osoba małoletnia - okres 12 miesięcy liczy się od
dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości,
2. rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia - okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia przez notariusza
aktu poświadczenia dziedziczenia;
4. po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako
kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.
W Programie przyjęto, iż kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek
i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku
z jego prowadzeniem.
Jednocześnie, w Programie określono przesłanki świadczące
o prowadzeniu przez rolnika gospodarstwa jako kierujący (zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, wystąpienie o płatności
bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników oraz prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej).
W związku z powyższym, osoby planujące ubieganie się o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020
(jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:
• zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia
działalności rolniczej,
• wystąpić o płatności bezpośrednie,
8

• wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
• prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej,
- bowiem czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że premia dla młodych rolników:
- może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 20142020, osobie i na gospodarstwo,
- nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013,
ani na gospodarstwo, na które przyznano i wypłacono taką premię.
W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich,
niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne
gospodarstwa, pod warunkiem że małżonek młodego rolnika:
- przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa jako kierujący,
- w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed dniem złożenia przez
małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania
gospodarstwa oraz
- nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” PROW 2007-2013 (ani premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020).

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i zobowiązuje
się do jego realizacji. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić
wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10%.
Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie
o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
• przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności
beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
• ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:
• chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych,
hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.
Pomoc jest przyznawana w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych
punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. n

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

P r a w o n a co dzień

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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ednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 8 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 584).
ednolity tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, został opublikowany w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 8 kwietnia 2015 roku (Dz. U.
z 29.04.2015 r., poz. 583).
ednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 8 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 30.04.2015 r., poz. 594).
ednolity tekst ustawy o nawozach i nawożeniu, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 07.05. 2015 r., poz. 625).
ednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 2015 roku (Dz. U.
z 07.05.2015 r., poz. 626).
miana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, została zamieszczona w Ustawie
z 24 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 13.05.2015 r., poz. 653).
Ustawa wprowadza zmiany związane z płatnościami do zwierząt:
Ø płatności do bydła przyznawane są rolnikowi który posiada samice lub samce tego gatunku przez okres 30 dni od dnia złożenia
wniosku o przyznanie tej płatności - których wiek w dniu 15 maja
roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
nie przekracza 24 miesięcy,
Ø płatność do krów, jeżeli posiada samice tego gatunku przez
okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. - których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony
wniosek o przyznanie tej płatności przekracza 24 miesiące,
Ø płatność do zwierząt gatunku owca i koza domowa, jeśli posiada samice danego gatunku - których wiek w dniu 15 maja, wynosi co najmniej 12 miesięcy i są w posiadaniu rolnika od dnia
20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek oraz w dniu złożenia tego wniosku - w przypadku
owiec, 30 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku kóz.
W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza
zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem, płatność przyznaje się
rolnikowi, który pierwszy złożył wniosek o przyznanie płatności,
pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów do przyznania
płatności.
W 2015 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składało się do 15 czerwca.
W 2015 roku rolnik, może przystąpić do systemu dla małych gospodarstw składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek (na formularzu ARiMR) do
kierownika biura powiatowego Agencji - do 10 lipca 2015 roku.
W tym samym terminie może wystąpić z tego systemu, składając
stosowne oświadczenie.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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zczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach
działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2015 roku (Dz. U.
z 13.05.2015 r., poz. 653).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności
niezwiązanej do tytoniu, została zawarta w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 maja 2015 roku (Dz. U.
z 14.05.2015 r., poz. 672).
miana ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, został dokonana w Ustawie z 20 marca 2015 roku (Dz. U.
z 14.05.2015 r., poz. 671).
mianę rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości
opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu - wprowadza Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2015 roku (Dz.
U. z 15.05.2015 r., poz. 679).
miana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, została zamieszczona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 maja
2015 roku (Dz. U. z 19.05.2015 r., poz. 688).
ymogi, do których kontroli jest właściwy powiatowy
lekarz weterynarii oraz rodzaje tej kontroli - podaje
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 6 maja 2015 roku (Dz. U. z 19.05.2015 r., poz. 692).
Przepis wykonawczy do Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
ednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 21.05.2015 r., poz. 704).
rodki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 roku (Dz. U.
z 25.05.2015 r., poz.711).
oczna kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, pozwalająca pozostać rolnikowi lub
domownikowi w systemie KRUS w 2015 roku, wynosi 3204 zł
- na podstawie Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 30 kwietnia 2015 roku (M. P. z 20.05.2015 r., poz. 412).
ziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy
mogą być składane za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, szczegółowe wymagania, jakie
powinien spełnić wniosek w ramach tych działań oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku, w tym format pliku w jakim będą dołączane kopie dokumentów - określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 maja 2015 roku (Dz. U.
z 27.05. 2015 r., poz. 727). n
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Wywiad

Tajemnice wysokiej wydajności mlecznej
Jak się czują właściciele najlepszego pod
względem wydajności mlecznej gospodarstwa w powiecie?
Czesław Klimczak-Fudała: - Jesteśmy
bardzo zadowoleni i dumni. To ogromna
satysfakcja, że rezultaty naszej pracy są
widoczne i doceniane przez miejscowe
i powiatowe władze. Do rekordowej wydajności dochodziliśmy przez wiele lat,
krok po kroku. Jest ona wynikiem naszej
pracy, genetyki, właściwego doboru byków
i pasz. Rekordzistka potrafiła dać nawet 60
litrów przy jednym doju. Mieliśmy też krowę, która miała 18 lat i dała nam 13 cieliczek i jednego byka. Do tej pory ją wspominamy…
Ewa Szafran-Szczepańska: - Jakie Państwo stosują pasze?

Z

Czesławem Klimczakiem-Fudałą
właścicielem gospodarstwa we
wsi Raków w gminie Pacyna rozmawia Ewa Szafran-Szczepańska z Terenowego Zespołu Doradczego w Gostyninie.

Ewa Szafran-Szczepańska: - Skąd wziął
się pomysł hodowli bydła mlecznego?

chlewnej na rzecz specjalizacji w kierunku
bydła mlecznego. W roku 2005 podjęliśmy
decyzję o rozbudowaniu obory i dalszym
powiększeniu stada. W celu zapewnienia
obsady dokupiliśmy wówczas jałówki hodowlane na aukcji w Witoni. Obecnie stado liczy 50 krów mlecznych oraz 20 sztuk
jałowizny; wymiana następuje wyłącznie
w ramach stada. Byczki są sprzedawane po
urodzeniu. Krowy utrzymujemy na uwięzi,
na matach i ściółce. Polecam takie rozwiązanie w oborze uwięziowej, gdyż krowy się
nie ślizgają, nie rozdzierają i bardzo dobrze
się czują. Dzięki temu, łatwiej jest im się
podnosić i wygodniej leżeć. Pomaga to także uniknąć odgniotków. Dodatkowo wprowadzamy do stada dolew krwi czerwonego
bydła HF. Lubimy krowy czerwone i wypierająco kryjemy je czerwonym bydłem.
Są odporniejsze, spokojniejsze i mimo, że
mniej wydajne, to właśnie je wybieramy.

Czesław Klimczak-Fudała: - Ja i żona
pochodzimy z rodzin rolniczych, a nasze
gospodarstwo znajduje się na terenie, gdzie
przeważają łąki trwałe. Krowy utrzymywane były w tym gospodarstwie od kilku
pokoleń. My przejęliśmy je ponad 20 lat
temu z 7 krowami. Stopniowo powiększyliśmy hodowlę do 15, a następnie 20 sztuk
i ulepszaliśmy ją pod względem genetycznym. Zrezygnowaliśmy z hodowli trzody

Ewa Szafran-Szczepańska: - Od kilkunastu lat są Państwo liderami wśród hodowców z powiatu gostynińskiego i zajmują
pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wydajność
mleczną bydła (w roku 2014 - 10590 kg/
szt.). Należy jednak wspomnieć nie tylko
o wydajności, ale i o parametrach uzyskanego mleka, które są na wysokim poziomie: 150 tys. komórek somatycznych, bardzo dobre wyniki ilości białka i tłuszczu.

Kiedy w pierwszych latach mojej pracy
poznałam Bożenę i Czesława KlimczakaFudałę od razu urzekli mnie optymizmem
oraz pozytywnym nastawieniem do pracy
i zwierząt, które nazywają „żywicielkami”.
Rozmowy z nimi utwierdzały mnie w przekonaniu, że wspólne dochodzenie do celu
małymi krokami oraz ciężka i uczciwa praca przynoszą największe efekty, zadowolenie oraz szacunek ze strony rodziny, sąsiadów i znajomych.
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Czesław Klimczak-Fudała: - W naszym
gospodarstwie uprawiamy kukurydzę,
zboża i trawy. Część zbóż jest sprzedawana, a z pozostałej części sporządzamy
pasze z dodatkiem koncentratów. W żywieniu bydła wykorzystujemy kiszonkę
z kukurydzy, sianokiszonkę, GPS, młóto, słomę, pasze treściwe oraz wszelkie
niezbędne mieszanki mineralne i dodatki
paszowe. Dawki pokarmowe są zbilansowane. Wiem, ze nawet najlepsza genetyka
może być zepsuta przez żywienie. Krowy
dostają PMR, potem 5 razy dziennie pasze
treściwe, 3 razy dziennie paszę treściwą
z korektorami białkowymi i energetycznymi oraz raz dziennie pasze objętościowe. Krowy wysokowydajne potrzebują
dużych ilości dodatków witaminowych,
mikroelementów. Od 20 lat związani jesteśmy z jedną firmą paszową. Mamy,
oczywiście ustalone dawki żywieniowe
dla bydła oraz prowadzone są analizy
pasz objętościowych pod względem ich
jakości. Ostatnio zbadaliśmy nasze krowy
pod względem zawartości karotenu we
krwi. Cielęta odchowywane są na mleku
od własnej matki. Nie używa się mleka od
krów chorych i podejrzanych o chorobę jak to się dzieje w wielu gospodarstwach.
Takie mleko się utylizuje. Jeśli małe cielę
jest słabe i chore, to już z niego dobrego
materiału na matkę nie będzie. Podstawą
osiągania sukcesów hodowlanych jest odWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

Wywiad
chów małego cielaka, eliminowanie biegunek i właściwy rozwój żwacza dzięki
zadawaniu odpowiednich pasz. W naszym
gospodarstwie już tygodniowemu cielęciu
podaje się musli, żeby je przygotowywać
do szybszego pobierania paszy. Ważne
jest, aby już na początku zapewnić odpowiednie żywienie jałówkom hodowlanym, a nie podawać im to, czego w gospodarstwie zbywa. To są nasze żywicielki.
To one na nas pracują. Należy sobie zadać
pytanie: co ja dałem krowie, żeby miała
wydajność jakiej oczekuję? Jeśli dałem jej
wszystko, a ona nie daje wystarczającej
ilości mleka, to wtedy można mówić, że
nie jest dobrą krową.
Koszty utrzymania sztuk z wydajnością powyżej 10 000 kg są bardzo duże.
Niezależnie od ceny mleka, jeśli nie zapewnimy wszystkiego, czego nasza krowa potrzebuje, wówczas dojdzie do jej
szybkiej eksploatacji i eliminacji ze stada.
Potrzebne są duża świadomość i wiedza
odnośnie żywienia. U nas krowy użytkowane są przez 3-6 laktacji. Ale mamy też
krowę ponad 10-letnią, równie wydajną
jak młodsze sztuki. Wysoka wartość hodowlana krów jest efektem naszej wieloletniej pracy.
Ewa Szafran-Szczepańska: - Czy nadal
poszerzacie rolniczą wiedzę?
Czesław Klimczak-Fudała: - Doszkalać trzeba się całe życie. Uczestniczymy
w różnego rodzaju szkoleniach, dużo czytamy, korzystamy z Internetu, z porad doradców i oczywiście wymieniamy swoje
doświadczenia z innymi.
Ewa Szafran-Szczepańska: - Pomimo
wielkiej dbałości o stado rolnicy często
mają kłopoty ze stanem zdrowia krów
mlecznych. Jak to wygląda w Waszym gospodarstwie?
Czesław Klimczak-Fudała: - Dziś krowy
są bardzo delikatne. Dlatego w gospodarstwie przede wszystkim musi być zachowana higiena. Krowy, które zachorują, należy szybko leczyć, a te u których choroba
utrzymuje się długo, czy z utrzymującą się
długo somatyką, powinno się eliminować
ze stada, gdyż choroby zaczynają się roznosić. Nasze krowy są pod kontrolą użytkowności mlecznej od 12 lat. Stado jest
pod stałą opieką lekarza weterynarii, a to
sprawia, że poważną pozycję w wydatkach gospodarstwa stanowią usługi weteWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

rynaryjne. Jesteśmy zdania, że zwierzęta
nie powinny mieć gorszych warunków niż
gospodarz.

Ewa Szafran-Szczepańska: - Kto ma decydujący wpływ na podejmowane w gospodarstwie decyzje?

Ewa Szafran-Szczepańska: - Proszę opowiedzieć o Państwa inwestycjach w gospodarstwie.

Czesław Klimczak-Fudała: - Wspólnie
z żoną podejmowaliśmy decyzje dotyczące naszego gospodarstwa. A teraz jeszcze
doszła do głosu nasza starsza córka, która
ukończyła szkołę rolniczą, kontynuuje naukę w studium weterynaryjnym i nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie niż
rolnik. To Agata decyduje o odchowie cieląt i my w to nie ingerujemy.

Czesław Klimczak-Fudała: - Inwestycje związane były przede wszystkim
z powiększaniem gospodarstwa z 15 do
50 ha oraz wspomnianą już rozbudową
obory z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych. Przy uzupełnianiu parku
maszynowego korzystaliśmy z funduszy
unijnych PROW 2007 -2013 Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Jałówki
zakupiliśmy już z własnych środków.
W zależności od finansów, staramy się
uzupełniać na bieżąco sprzęt potrzebny
do wykonywania prac w gospodarstwie.
No i oczywiście planujmy zakupić grunty, o ile pojawi się taka możliwość. Na
razie nie zamierzamy powiększać stada,
ale nadal będzie ono doskonalone genetycznie.
Ewa Szafran-Szczepańska: - Jak wygląda
codzienna organizacja pracy? Czy znajdują Państwo czas na urlop?
Czesław Klimczak-Fudała: - Właściwie
wszystko kręci się wokół naszych zwierząt. Ponieważ pracujemy wspólnie z córkami - Agatą i Wiktorią - jest nam łatwiej
w codziennych pracach. W sporadycznych przypadkach korzystamy z pomocy
osób trzecich. Krowy mleczne to nasze
hobby, pasja, ale i sposób na życie. Z tego
się utrzymujemy - to są nasze żywicielki,
o które dba cała rodzina. Starsza córka
zdecydowała się kontynuować rodzinną
tradycję związaną z pracą w gospodarstwie i hodowlą bydła mlecznego. Jeśli
się odpowiednio zaplanuje i zorganizuje
prace, to można znaleźć czas na wszystko.
Niestety, jeśli ja wyjeżdżam, to żona zostaje, żeby dopilnować wszystkiego i odwrotnie. Mamy taki podział ról, że żona
zajmuje się doborem genetycznym buhajów i dokumentacją, córka odchowuje cielęta, a ja zajmuję się żywieniem zwierząt
oraz uprawą roli. Nie ukrywam, że jeśli
któregoś ogniwa braknie w codziennym
funkcjonowaniu, to nasze krowy od razu
to odczują i odbije się to na wydajności
i jakości mleka. Można powiedzieć, że
„tęsknią” za tym nieobecnym. Krowy lubią, kiedy się z nimi przebywa.

Ewa Szafran-Szczepańska: - Czy w obecnych czasach zdecydowalibyście się Państwo na prowadzenie produkcji mlecznej?
Czesław Klimczak-Fudała: - Tak, bo robimy to, co lubimy. Człowiek musi robić to,
co lubi. My lubimy krowy, hodujemy krowy i są tego efekty. Czy warto? Trzeba być
bardzo odważnym i przekonanym, że się to
właśnie chce w życiu robić. To inwestycja
długoterminowa. Ponadto trzeba przeanalizować, czy to się opłaca w stosunku do
kosztów. To są ogromne inwestycje. My
dochodziliśmy do tego przez 20 lat. Dziś,
żeby rozpocząć taką działalność i utrzymać
się na rynku, trzeba od razu posiadać większą liczbę zwierząt, według mnie minimum
15 krów na początek.
Ewa Szafran-Szczepańska: - Kończąc
chciałam zapytać, jakie są Państwa zamiary, nadzieje i plany na przyszłość?
Czesław Klimczak-Fudała: - Pragniemy
dalej doskonalić naszą hodowlę i uzyskiwać coraz lepsze wyniki produkcyjne i hodowlane - nie stawać w miejscu, bo „kto się
nie rozwija, ten się cofa”.
Ewa Szafran-Szczepańska: - Jesteście
najlepsi w powiecie, i z każdym rokiem
osiągacie wyższą wydajność. Szczerze
podziwiam Waszą organizację pracy, zadowolenie z niej oraz nieustający zapał.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. n
Zdjęcie: Ewa Szafran - Szczepańska
Oddział Płock
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Rady gospodars k i e

Technologie sporządzania kiszonki z kukurydzy
1-2 dni. Głównymi zaletami silosów betonowych, w porównaniu do pryzm naziemnych,
są znaczące ograniczenie dostępu powietrza
do kiszonki oraz górna granica strat w paszy
sięgająca 20%. Dodatkową korzyścią jest łatwe okrywanie i zmechanizowanie procesu
zakiszania oraz wybierania.

Kiszenie w rękawach foliowych

Tekst i zdjęcia: Łukasz Pańkowski
Oddział Poświętne

P

roces zakiszania jest nadal najczęstszym sposobem konserwacji
zielonki z kukurydzy. Przemawiają za nim głównie względy ekonomiczne:
nieduże straty i uzyskanie paszy bardzo
dobrej jakości przy niedużych nakładach
finansowych. Ale podczas zakiszania kukurydzy występują też straty, które mogą
wynosić od kilku do nawet 60%.

Wynikają one nie tylko z błędów agrotechnicznych, terminu zbioru, czy złej struktury
rozdrobnienia zielonej masy, ale również
z nieodpowiedniej metody zakiszania prowadzącej do nieprawidłowego procesu fermentacji, wycieków soków kiszonkowych,
wtórnej fermentacji oraz powierzchniowego
psucia. W celu ich redukcji niezbędne jest
wybranie odpowiedniej metody zakiszania,
co w dużej mierze zależy od infrastruktury
gospodarstwa, posiadanego pogłowia zwierząt i wielkości produkcji. Sposób zakiszania wynika przede wszystkim z zasobów
gospodarstwa. Inwestując należy brać pod
uwagę wspominane czynniki oraz zbadać
opłacalność inwestycji, rozważyć czy lepiej
będzie wybrać budowę silosu, kupno prasy
silosującej, zwijającej czy też skorzystać
z usług wyspecjalizowanych firm.

Kiszenie w pryzmach
Najczęściej
12

wybieranym

sposobem,

w szczególności przez małe gospodarstwa, jest kiszenie w pryzmach naziemnych. Celem zabezpieczenia podłoża
przed wyciekiem soków kiszonkowych
wykładane jest one sieczką (pochłaniającą soki). Główną wadą tej metody - poza
problemami z przykryciem oraz wybieraniem kukurydzy - są duże powierzchnie stykania się kiszonki z powietrzem
i większa możliwość zanieczyszczenia
jej ziemią. Należy również wspomnieć
o trudności uformowania pryzmy ze
względu na rozsuwającą się zielonkę.
Wymienione czynniki znacznie obniżają
jakość kiszonki i zwiększają straty, które
mogą sięgać w skrajnych przypadkach do
60%.

Kiszenie w silosach przejazdowych
W przypadku gospodarstw wielkotowarowych, ale i coraz częściej w mniejszych
gospodarstwach, do zakiszania kukurydzy
wykorzystywane są betonowe silosy przejazdowe. Ich wielkość zależy od zapotrzebowania zwierząt na paszę. Silosy zbudowane są z dwóch betonowych ścian i podłoża
o niewielkim nachyleniu, pozwalającym na
odpływ soków do studzienki znajdującej
się na zewnątrz budowli. Długość, szerokość oraz wysokość silosu powinny umożliwiać wybieranie kukurydzy z całego jego
przekroju, dzięki czemu ograniczymy straty
składników pokarmowych będące wynikiem wtórnej fermentacji. Napełnienie i zamknięcie silosu powinno nastąpić w ciągu

Najnowszą technologią zakiszania zielonki z kukurydzy jest wykorzystanie pras
silosujących oraz stacjonarnych pras zwijających. Pierwsze rozwiązanie wykorzystuje
rękawy foliowe i cieszy się coraz większym
zainteresowanie rolników. Większość pras
przeznaczonych do sporządzania kiszonek
w rękawach foliowych wyposażona jest

w: zespół napędowy, który wykorzystuje WOM (wałek odbioru mocy) ciągnika
o minimalnej mocy 90 KM, kosz zasypowy współpracujący jedynie ze środkami
transportowymi samowyładowczymi, komory tłoczenia oraz prowadnicę, na której
umieszczony jest foliowy worek. Proces
napełniania rękawa rozpoczyna się pobraniem surowca z kosza zasypowego przez
przenośnik łańcuchowo-listowy do komory tłoczenia, przed którą umieszczony jest
dozownik odpowiadający za równomierne
rozmieszczenie kukurydzy. Następnie z komory tłoczenia surowiec przenoszony jest
przez prowadnice do foliowego rękawa,
który podczas napełniania zsuwa się na
ziemię. Proces napełniania worka jest kontrolowany przez mechanizm hamulcowy,
składający się z metalowej kraty stanowiąWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

R a d y g o s p odarskie

Jak zmniejszyć poślizg ciągnika
w czasie prac polowych?
Tekst: Kamil Węgłowski
Oddział Radom
Zdjęcie - archiwum MODR

P

oślizg kół ciągnika jest jednym
z istotnych - choć często lekceważonych - czynników wpływających na efektywność wykonywanych
prac. Teoretycznie wydłużona droga
przebyta w jego trakcie, wyliczona na
podstawie obwodu i liczby obrotów kół
napędowych względem rzeczywiście
przejechanej trasy, odzwierciedla z jak
dużym problemem mamy do czynienia.
Podstawową metodą zapobiegającą nadmiernemu poślizgowi jest zwiększenie
uciągu ciągnika. Z pewnością każdy rolnik
wie, że najłatwiejszym sposobem osiągnięcia tego (bez wstawania z siedziska), jest
włączenie blokady mechanizmu różnicowego - zarówno w ciągnikach 2WD jak
i 4WD. Inną metodą polepszającą uciąg jest
zwiększenie powierzchni styku kół z podłożem. Można to osiągnąć, m.in. zmniejszając ciśnienie w oponach. Niestety, sposób

cej ścianę i stalowych linek. Po osiągnięciu
odpowiedniego zagęszczenia, wynoszącego do 1000 kg/m3, poprzez linki następuje
zwolnienie hamulca umożliwiając przesuniecie maszyny do przodu.

Kiszenie w belach
Nowością na polskim rynku jest zakiszanie zielonki z kukurydzy w belach cylindrycznych przy użyciu prasy zwijającej do
materiałów rozdrobnionych. Obecnie na
terenie naszego kraju użytkowane są cztery maszyny tego typu, z czego trzy pracują
usługowo w cukrowniach, belując wysłodki. Główną częścią takiej prasy jest komora formowania bel składająca się z zespołu stalowych rolek, dwóch przenośników
taśmowych oraz pasa. Zastosowanie tego
typu podzespołów umożliwiło stworzenie
urządzenia hybrydowego łączącego funkcje
prasy zmiennokomorowej (surowiec zagęszczany jest od samego początku formowania
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

ten w pełni bezpiecznie można zastosować
tylko w odniesieniu do opon radialnych,
mających wzmocnione czoło. Zbyt duże
obniżenie ciśnienia w kołach z oponami

Obciążniki przednie w ciągnikach rolniczych

diagonalnymi powoduje ich odkształcenie,
a przez to nie przyleganie do podłoża całą
powierzchnią, a tylko bokami. Kolejnym
sposobem zwiększenia powierzchni styku
kół z podłożem jest zastosowanie szero-

beli) oraz stałokomorowej (zagęszczanie zachodzi w stałej komorze zwijania).
Zielonka z kukurydzy dostarczana jest do
kosza zasypowego. Następnie za pomocą
przenośnika transportowana jest do kanału
znajdującego sie w górnej części komory.
Po zagęszczeniu, uformowaniu i owinięciu
w siatkę lub folię polietylenową, bela przekazywana jest do owijarki przez przenośnik
łańcuchowo-listwowy, pełniący funkcję zgarniacza, który transportuje oderwane kawałki
surowca do przenośnika pochylnego, a następnie do komory zwijania, do ponownego
owinięcia. Uzyskana bela zostaje szybko
owinięta folią na obrotowym stole owijarki.
Prasa wykorzystywana do sporządzania
kiszonek w belach jest urządzeniem całkowicie zautomatyzowanym, o zintegrowanym systemie hydraulicznym, co pozwala
uzyskać do 50 bel o wadze około 1000 kg
w ciągu godziny.
Wykorzystanie przez producenta rolnego
najnowszych metod zakiszania kukurydzy

kiego ogumienia, bądź kół bliźniaczych, co
jednocześnie zmniejsza ugniatanie gleby.
Innym sposobem ograniczenia poślizgu
jest dociążenie ciągnika poprzez zakładanie
różnego rodzaju obciążników na tarcze kół
i na przód. Można też zwiększyć nacisk na
oś lub osie napędowe, dzięki odpowiedniemu doborowi maszyn agregowanych poprzez trójpunktowy układ zawieszenia (tylny i przedni, o ile występuje), bądź zaczep
polowy. Należy jednak pamiętać, że wszelkie metody powiększające ciężar ciągnika
powodują wzrost ugniatania gleby.
Wszystkie wymienione sposoby przyczyniają się do obniżenia poślizgu, a co
za tym idzie zmniejszenia zużycia paliwa
w trakcie wykonywanych prac, w przeliczeniu na powierzchnię. Jednak głównym
czynnikiem warunkującym ich powodzenie
jest utrzymanie odpowiedniego stanu ogumienia i kiedy to konieczne – wymienienie
go na nowe. n
Źródło:
1. Farmer 21/2006

- zarówno prasy silosującej jak i zwijającej
- pozwala ograniczyć straty do minimum,
dzięki natychmiastowemu ubiciu i odcięciu
dostępu powietrza oraz ograniczeniu wycieku soków. Poza tym mała powierzchnia
wybierania ogranicza straty spowodowane
wtórną fermentacją. Metody te pozwalają
maksymalnie dopasować technologię do
potrzeb gospodarstwa - zarówno do jego
wielkości produkcji, jak i posiadanej infrastruktury - dzięki dowolnemu usytuowaniu
kiszonki, np. przy budynkach inwentarskich. n
Źródła:
1. Kamila Kreis-Tomczak, Sposoby kiszenia, Bydło
6/2006, Poznań
2. Janusz Nowak, Technologia kiszenia pasz rozdrobnionych w rękawach foliowych, Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leśna 5/2009, Poznań
3. Janusz Nowak, Maszyny do formowania bel cylindrycznych z materiałów rozdrobnionych i sypkich,
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3/2010, Poznań
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Uniwersalne si eczkarnie samojezdne
Tekst: Grzegorz Antoniuk
Oddział Siedlce
Zdjęcie: Łukasz Pańkowski
Oddział Poświętne

Głównym zastosowaniem samojezdnych
sieczkarni zbierających jest zbiór traw
i zbóż wiosną i latem.
Natomiast jesienią jest to zbiór kukurydzy na kiszonkę, będącą jedną z podstawowych pasz w żywieniu bydła mlecznego. Tak więc sieczkarnie samojezdne
są maszynami wykorzystywanymi przez
niemal cały rok.
Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować sprawność wszystkich mechanizmów
sieczkarni. Głośna praca, wibracje i stuki
wskazują na konieczność przeprowadzenia
gruntownego przeglądu maszyny i ewentualnych napraw. Bębny tnące powinny być
dobrze wyważone, a wszystkie części napędzające muszą mieć zainstalowane osłony.
Zabronione jest przebywanie osób w pobliżu
pracującej sieczkarni w odległości mniejszej
niż 50 metrów. Przy mechanicznym napełnianiu przyczep za pomocą sieczkarni, w skrzyni
ładunkowej nie powinni znajdować się ludzie.
Każdorazowo przed eksploatacją sieczkarni samojezdnej należy odświeżyć sobie
informacje zawarte w instrukcji obsługi.
Wskazane jest również, aby przypomnieć
sobie, co oznaczają znaki graficzne umieszczone na maszynie i jakich wskazówek
dostarczają. Warto pamiętać, że podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy są kwalifikacje operatora oraz znajomość zaleceń
bhp zawartych w instrukcji obsługi oraz
konsekwencja ich stosowania.

Maszyny uniwersalne
Parametry techniczne sieczkarni samojezdnych mają istotny wpływ na takie cechy
zbieranej masy jak średnia długość sieczki,
równomierność jej rozdrobnienia oraz procent ziaren nieuszkodzonych podczas zbioru. Wymienione parametry są ważne przy
przygotowywaniu kiszonki dla krów i bydła
opasowego. Bydło najlepiej trawi sieczkę
o rozdrobnieniu do 20 mm. Należy także
zwracać uwagę, aby cząstki pociętej kukury14

dzy nie były zbyt krótkie, gdyż może to prowadzić do zaburzeń metabolicznych, takich
jak kwasica, obniżenie procentowe tłuszczu
w mleku czy stanów zapalnych i niestrawności. Z kolei dłuższe cząstki, ze względu na
gorsze możliwości zagęszczenia w silosie,
trudniej się zakiszają. Najbardziej wskazana
długość sieczki powinna wynosić 4-8 mm.
Sieczkarnia samojezdna jest jedną z nielicznych wieloczynnościowych maszyn
rolniczych łączącą w jednym procesie technologicznym: koszenie, zbieranie roślin, ścinanie, prasowanie, rozdrabnianie, zgniatanie
ziarna oraz wyładunek na środki transportu.
Zasady działania tych maszyn są takie same
od lat, różnią się natomiast parametrami
technicznymi zespołów roboczych.

Zasady działania
Sieczkarnie samojezdne to maszyny napędzane jednym lub dwoma silnikami wysokoprężnymi o mocy od 350 do 700 kW.
Większa moc oznacza większą przepustowość maszyny oraz wyższą wydajność.
Produkowane obecnie sieczkarnie wyposażone są w przystawki (adaptery) bezrzędowe do zbioru kukurydzy. Charakteryzują się
one mniejszą awaryjnością oraz możliwością zbioru kukurydzy w kierunku prostopadłym lub ukośnym do rzędów. Adaptery
odznaczają się prostą budową i opierają się
na takich elementach rotacyjnych, jak bębny podające oraz tarcze tnące.
Umieszczone pod hederem zgniatacze
łodyg mają za zadanie ochronę opon poruszających się po polu maszyn. Oferowane
na rynku adaptery do zbioru kukurydzy,
umożliwiają jej pozyskanie z 6-14 rzędów.
W sieczkarniach o bardzo dużej wydajności
zastosowano w przystawkach po jednym
dodatkowym małym bębnie umieszczonym

na dwóch przeciwległych krańcach przystawki. Bębny - obracając się - zapewniają
stały przepływ materiału do zespołu walców wciągająco-zgniatających, zaś łodygi
kukurydzy są obcinane przez samoostrzące
się noże tnące. Za walcami wciągającozgniatającymi znajduje się zespół rozdrabniający. Składa się on ze stalowego bębna,
na którym umieszczone są noże. Bębny
rozdrabniające różnią się od siebie przede
wszystkim wymiarami, liczbą zamontowanych noży oraz ich rozmieszczeniem. Noże
na bębnie są rozmieszczone w czterech rzędach i ułożone w linii śrubowej, wskutek
czego są bardziej odporne na uszkodzenia
przez ciała obce. Jest ich od 16 do 40.

Następnym zespołem…
…jest zespół walców zgniatająco-rozcierających i dmuchawa. Walce o karbowanej
powierzchni są umieszczone względem
siebie równolegle tworząc szczelinę, której
wielkość zależy od rodzaju zbieranych roślin. Walce znacznie spowalniają przepływ
sieczki, dlatego producenci sieczkarni samojezdnych zastosowali dmuchawy, które
są montowane za zespołem zgniatającorozcierającym. Ich funkcja polega na nadaniu odpowiedniej prędkości strumieniowi
materiału roślinnego, który opuszcza sieczkarnię kanałem wyrzutowym bezpośrednio
na skrzynię środka transportowego.
Sieczkarnie samojezdne do zbioru kukurydzy to maszyny wysokoenergochłonne,
a o ich mocy i przepustowości decydują
parametry techniczne zespołów roboczych.
Źródła:
1. Instrukcja: Obsługa i eksploatacja sieczkarni samojezdnych, John Debre 2013 r.
2. www.silosokombajny.pl,
3. www.topagrar.pl
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Sianokiszonka w żywieniu bydła
Jadwiga Bachanek
Oddział Siedlce

Podstawowymi paszami w żywieniu bydła są: kiszonki, sianokiszonki i pasze treściwe.
Konserwowanie zielonek poprzez zakiszanie jest dominującą
metodą gromadzenia pasz dla bydła, zwłaszcza na okres żywienia zimowego. Na wartość odżywczą kiszonki wpływa jakość
surowca, który został poddany zakiszaniu, oraz to czy proces
zakiszania przebiegł prawidłowo.
O wartości i jakości paszy z użytków zielonych decyduje skład
botaniczny runi łąkowej. Najbardziej wartościowym surowcem
do zakiszania jest mieszanka traw z motylkowatymi. Udział motylkowatych na poziomie 20-40% w tej mieszance pozwala na
zwiększenie udziału białka w plonie, poprawia również zawartość
makro- i mikroelementów w paszy. Rośliny motylkowate zwiększają strawność paszy i zmniejszają konieczność nawożenia azotem (dzięki pobieraniu azotu atmosferycznego). Zioła poprawiają
smakowitość i wzbogacają paszę w makro- i mikroelementy. Najlepszym i najbardziej ekonomicznym sposobem zabezpieczenia
runi łąkowej jest zakiszanie. Dobrze sporządzona sianokiszonka
jest gwarantem sukcesu żywieniowego i pozwala na osiągnięcie
wysokiej wydajności mlecznej.

Jakość traw i zbiór
Sianokiszonka jest paszą i rodzajem kiszonki przygotowanej
z roślin podsuszanych o zawartości 40-60% suchej masy. Zielonki przesuszane do zakiszenia powinny być koszone w takiej fazie rozwojowej, aby miały dobrą wartość pokarmową i dawały
najwyższy plon strawnych składników pokarmowych z jednostki
powierzchni. Optymalnym terminem koszenia użytków zielonych
jest stadium kłoszenia się traw lub pełnia pączkowania roślin motylkowatych. Opóźnienie tego terminu powoduje zmniejszenie
ilości białka ogólnego, a jednocześnie zwiększenie ilości włókna strawnego. Najkorzystniejsze jest koszenie popołudniowe ze
względu na największą koncentracje składników pokarmowych,
zwłaszcza węglowodanów. Na jakość traw wpływa również wysokość koszenia. Zaleca się koszenie na wysokości 5-8 cm. Pozwala
to na prawidłowy odrost runi po zbiorze oraz ogranicza ilość zanieczyszczeń zielonki.

Warunki dobrego zakiszania
Ważna jest właściwa wilgotność zakiszanego surowca. Świeże
trawy źle się zakiszają, ponieważ zawierają dużo wody i związków
białkowych, a mało cukrów (nieodzownych w procesie zakiszania).
W takiej kiszonce powstaje kwas octowy o intensywnym zapachu,
co powoduje, że jest ona niechętnie zjadana przez zwierzęta.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

Zielonki podsuszone na pokosie kiszą się łatwiej, dają dobrą
i trwałą kiszonkę, nie występują też straty składników pokarmowych związane z wypływającym sokiem kiszonkowym. Powinny
zostać podsuszone do zawartości 35-40 % suchej masy. Można to
osiągnąć po dwudniowym podsuszaniu, a w sprzyjających warunkach po jednym dniu podsuszania. W tym przedziale zawartości
suchej masy, w ugniecionym materiale rozwijają się głównie bakterie kwasu mlekowego, natomiast zahamowana jest działalność
bakterii fermentacji octowej i masłowej.
Stosowane technologie
Podsuszoną zielonkę można zbierać, np. prasami belującymi,
owijać folią w celu izolacji od powietrza. Można ją sporządzać
w silosach lub na pryzmach i stosować przy tym dodatki kiszonkarskie stymulujące fermentację mlekową. Są to najczęściej preparaty
o dużej zawartości łatwo fermentujących węglowodanów: cukier,
melasa, śruty zbożowe oraz preparaty chemiczne i biologiczne (np.
bakterie kwasu mlekowego ułatwiające zakiszanie dzięki opanowaniu środowiska w pierwszych godzinach fermentacji). Wybierając technologię zbioru bierzemy pod uwagę głównie takie aspekty,
jak: jakość uzyskanej paszy i efekty żywienia oraz koszty produkcji i organizacji pracy.

Wartość żywieniowa
Wysokiej jakości sianokiszonka jest źródłem suchej masy, białka, składników mineralnych i witamin. Mogą być nią karmione
wszystkie rodzaje bydła. Skarmianie sianokiszonek w okresie zasuszania krów zapobiega ich nadmiernemu zatuczaniu i występowaniu po wycieleniu chorób przemiany materii (ketozy). Sianokiszonka charakteryzuje się stałą wartością pokarmową, na którą
nie mają wpływu zmieniające się warunki pogodowe oraz starzenie
się roślin. Skarmiając sianokiszonkę o dobrej jakości łatwiej jest
nam zbilansować dawki pokarmowe i zmniejszyć udział pasz treściwych. W gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów
z dużym udziałem rasy HF żywienie powinno być oparte o kiszonki i sianokiszonki o podwyższonej zawartości suchej masy i mające wysokie walory smakowe oraz dietetyczne. n
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Jak właściwie zagospodarować słomę?
Apolonia Stasiuk
Oddział Siedlce

Słoma ma coraz szersze za-

stosowanie pozarolnicze,

a w wielu gospodarstwach
jest traktowana jako dodatkowe źródło dochodu.

Zanim jednak zdecydujemy się na jej
sprzedaż, powinniśmy zastanowić się czy
warto to robić, gdyż jest nie tylko cennym źródłem składników pokarmowych
dla roślin następczych, ale i materii organicznej, co ma szczególne znaczenie
w gospodarstwach nie prowadzących
produkcji zwierzęcej, a tym samym nie
mających nawozów naturalnych.
Wartość słomy w tych gospodarstwach
należy, więc rozpatrywać przede wszystkim jako dostarczanie glebie materii organicznej, a dopiero potem składników
pokarmowych dla roślin następczych. Tym
bardziej, że gleby w Polsce generalnie są
ubogie w substancję organiczną, potocznie
zwaną próchnicą (stanowi ona około 85%
substancji organicznej w glebie). A jak powszechnie wiadomo, znaczenie próchnicy
dla żyzności gleby jest nie do przecenienia, ponieważ jest lepiszczem cząstek glebowych odpowiedzialnych za optymalne
warunki fizyczne wzrostu roślin. Poza tym
próchnica poprawia właściwości fizyczne
gleby (np. zwięzłość, lepkość), odpowiada
za wiązanie oraz uwalnianie w glebie wody
i składników pokarmowych oraz zapobiega
gwałtownym zmianom pH.

Zawartość materii organicznej…
…w glebie zależy od różnych czynników,
z których najważniejszymi są: zawartość
części spławialnych, sposób użytkowania
gleby oraz ilość stosowanych nawozów naturalnych i organicznych. Wpływ rolnika
polega na kontroli dwóch ostatnich czynników. W zależności od postępowania może
on wzbogacić lub zubożyć w nie glebę.
16

Trzeba przy tym pamiętać, że tylko uprawa roślin strączkowych, motylkowych oraz
traw wzbogaca glebę w materię organiczną.
Natomiast uprawa pozostałych roślin (zboża, okopowe, oleiste) skutkuje zubożeniem
jej w ten podstawowy składnik żyzności.
Udział roślin motylkowych w strukturze
zasiewów, póki co jest stosunkowo nieduży. Dlatego możliwość wzbogacenia gleby
w materię organiczną, szczególnie w gospodarstwach nie prowadzących produkcji
zwierzęcej, sprowadza się - poza uprawą
poplonów na przyoranie - do wprowadzenia do gleby plonu ubocznego, tj. między innymi słomy. Zatem sprzedaż słomy
w tych gospodarstwach powinna mieć
miejsce tylko w razie jej nadmiaru, lub gdy
korzystają one z innych źródeł materii organicznej. Poza materią organiczną słoma dostarcza do gleby również składniki pokarmowe, które należy uwzględnić w bilansie
nawożenia. Potraktowanie jej jako nawozu
organicznego wymaga jednak spełnienia
kilku podstawowych warunków. Omówmy
je pokrótce.

Regulacja stosunku C:N
Stosunek C:N w słomie waha się średnio w granicach 40-80:1.Największa wartość dotyczy słomy zbóż (dla porównania
w oborniku kształtuje się na poziomie około 30:1). Z tego względu słoma stanowi
dla mikroorganizmów glebowych bardzo
dobre źródło węgla, ale relatywnie słabe
azotu. W związku z tym może dochodzić do
związania azotu mineralnego znajdującego
się w glebie przez mikroorganizmy, które
zwiększyły swoją liczebność wskutek dużej dostępności węgla, co w konsekwencji
zmniejsza dostępną ilość tego składnika dla
roślin. Aby zapobiec temu niekorzystnemu
zjawisku, należy na 1 tonę przyoranej słomy podać od 5 do 10 kg N. Dokładna dawka zależy od warunków glebowych oraz
składu chemicznego słomy, szczególnie od
stosunku C:N. Na glebach lekkich o niskiej
zasobności w azot lub cięższych i wilgotnych, czyli o stosunkowo małej szybkości
mineralizacji słomy, stosujemy około 10
kg, natomiast w stanowiskach o dobrej
strukturze i bogatych w próchnicę dawkę
około 5 kg N na tonę słomy.

Określenie plonu słomy
Drugim kluczowym elementem, poza
ustaleniem dawki azotu na tonę słomy,
jest określenie plonu słomy z ha. W celu
oszacowania należy posługiwać się stosunkiem plonu głównego do ubocznego, czyli wskaźnikiem określającym ile
jednostek (np. ton) słomy przypada na
jednostkę ziarna. Wartości te wynoszą
przeciętnie: dla żyta i pszenżyta 1,2-1,4,
dla pozostałych zbóż 0,95-1,05, a dla
kukurydzy 1,2-1,3. Wahania wartości
wskaźników wynikają z różnic odmianowych, stanowiskowych i pogodowych
w danym sezonie wegetacyjnym. Nie
bez znaczenia jest również fakt skracania zbóż.

Termin nawożenia słomy azotem
Azot można zastosować bezpośrednio
na słomę lub zwiększając jego pierwszą
dawkę w uprawie rośliny następczej, która zazwyczaj jest stosowana przesiewnie,
a także pogłównie na tę roślinę w momencie zaobserwowania pierwszych
objawów niedoboru. Wybór terminu zależy od rolnika, ale lepsze efekty daje
działanie zapobiegawcze, które pozwala
na dowolność w wyborze formy azotu
w nawozie. Azot na słomę możemy stosować w każdej formie - od nawozów
wieloskładnikowych, przez stałe nawozy
azotowe, po nawozy płynne lub gnojowicę czy gnojówkę. Konieczne jest jak
najszybsze wymieszanie z glebą rozlewanych na słomę nawozów, aby uniknąć
strat tego pierwiastka.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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Rasy zachowawcze krów - białogrzbiete
Grażyna Nowak
Oddział Ostrołęka

B

ydło białogrzbiete to rodzima
rasa występująca na ziemiach
polskich od wieków. Mimo, że
w latach 70-tych ubiegłego wieku niesłusznie uznano ją za wymarłą, sympatycy tej rasy konsekwentnie dążyli do jej
odtworzenia. Największą rolę w restytucji białogrzbietek odegrała Katedra
Hodowli Bydła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z profesorem Zygmuntem Litwińczukiem na czele.
Cechą charakterystyczną białogrzbietów,
jak sama nazwa wskazuje, jest biegnący
nieprzerwanie biały pas wzdłuż grzbietu. Na
kłębie jest wąski, a rozszerza się ku tyłowi,
a jego obrzeże jest nakrapiane i poszarpane.
Obejmuje on środek głowy z ciemną śluzawicą, cały grzbiet, ogon, wymię, brzuch,
mostek, podgardle, omija ciemną śluzawicę
i styka się z bielizną głowy. Boki bydła są
jednomaściste o czarnym lub czerwonym
umaszczeniu, kończyny najczęściej srokate,
uszy jednomaściste. Jedynie głowa nie jest
umaszczona jednolicie. Charakterystyczne
mają też czarne obwódki wokół oczu przypominające okulary.

Cechy produkcyjne
Rasę charakteryzuje mocna budowa masa ciała wynosi średnio 600 kg, przy wysokości 130 cm w kłębie. Można ją zaliczyć
do typu ogólnoużytkowego. Średnia wydaj-

Rozdrobnienie i wymieszanie słomy
z glebą
Ważnym warunkiem prawidłowego przebiegu procesów mineralizacji słomy jest
odpowiednie jej rozdrobnienie i przykrycie.
Ściernisko nie może być wyższe niż 20 cm.
Długość fragmentów słomy nie powinna
przekraczać 7-8 cm, a tylko 5% może dochodzić do 20 cm (im drobniej rozdrobniona, tym lepiej). Słomę trzeba równomiernie
rozrzucić po powierzchni pola i dobrze wymieszać z glebą, aby nie dochodziło do pogorszenia warunków wzrostu korzeni roślin
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

ność mleczna wynosi 4000-5000 litrów na
rok, przy czym należy zaznaczyć, że zależy
to też od sposobu karmienia krów. Pozyskiwane od białogrzbietek mleko charakteryzuje się dobrymi cechami jakościowymi
oraz pełni wielką rolę przy produkcji serów.
Białogrzbiete nie mają dużych wymagań,
co do żywienia czy utrzymania, a za dobre
serce rolnika odwdzięczą się długowiecznością, zdrowotnością i łatwym zacielaniem.
Krowy te mogą być użytkowane dwustronnie - jako bydło mięsne, albo mleczne.

Hodowcom przysługują dopłaty
Dodatkowym atutem hodowli jest to, że
krowy rasy białogrzbietej wpisano na światową listę ras podlegających ochronie zasobów genetycznych, przez co utrzymujący je
hodowcy mogą ubiegać się o dopłaty w ramach PROW 2014-2020 - Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne: Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz
rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie,
Pakiet. Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie.
O zaletach hodowli krów rasy białogrzbietej przekonał się pan Bogdan Jagiełło
z Szarłatu, gmina Goworowo. Już od kilku
lat jest pionierem tej rasy w powiecie ostrołęckim i z dumą przyznaje o wielu korzyściach płynących z hodowli tej rasy.

Nie można zapomnieć o tym…
…jakie są podstawy organizacyjne realizacji programu ochrony zasobów ge-

następczych. Jej racjonalne wykorzystanie
wymaga od rolnika przestrzegania pewnych
zasad, które decydują zarówno o szybkości
jej rozkładu, jak i dostępności uwalniających
się składników pokarmowych. Szczególnie
dużą efektywność jej stosowania można
uzyskać na glebach lżejszych, które są ubogie w związki próchniczne oraz na glebach
nie nawożonych nawozami organicznymi
przez kilka lat. Stosując nawozy organiczne
można, a nawet należy zmniejszyć nawożenie mineralne o ilość składników, które
uwalniają się do gleby w pierwszym roku
po ich zastosowaniu. Przy czym trzeba za-

netycznych bydła białogrzbietego. Otóż
programem mogą być objęte zwierzęta
wytypowane na podstawie oceny fenotypu
przez pracownika podmiotu prowadzącego
księgę dla bydła rasy białogrzbietej. Do
udziału w programie będą mogły być zakwalifikowane krowy, które:
• są wpisane do księgi lub spełniają wymogi wpisu do księgi,
• są poddane ocenie wartości użytkowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy
określonym w programie ochrony,
• pochodzą po matce wpisanej do księgi tej
rasy i ojcu zakwalifikowanym do udziału
w programie lub odznaczają się potwierdzoną badaniami odrębnością genetyczną. n
Źródła:
1. arimr.gov.pl
2. modr.mazowsze.pl
3. http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/bydlo/
charakterystyka_ras/bialogrzbieta
4. http://www.bialogrzbiety.up.lublin.pl/index.php?gop=14

znaczyć, że dokładnie oszacowanie szybkości uwalniania się składników (tj. ilości,
z której rośliny mogą skorzystać w okresie
wegetacji), jest bardzo trudne i zazwyczaj
obarczone błędem. Wynika to z braku możliwości dokładnego przewidywania warunków atmosferycznych (szczególnie sumy
i rozkładu opadów oraz temperatury), które
w sposób istotny wpływają na procesy mineralizacji materii organicznej gleby.
Źródło: "Jak zagospodarować słomę", dr inż. Witolda
Szczepaniaka; Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań –
Agrotechnika.
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Płodozmian - jako element ochrony
środowiska przyrodniczego
Barbara Bahniuk
Oddział Siedlce

P

łodozmian to system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry i na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu
obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do
specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa. Metoda ta stosowana jest od dawna. Systemy płodozmianu zmieniały się z upływem lat z systemu nowinowego poprzez
odłogowy, następnie ugorowy i obecnie płodozmianowy, którego głównym założeniem jest przemienna uprawa roślin.
Prawidłowo prowadzony płodozmian powoduje zwykle zwiększenie udziału w glebie pożytecznych organizmów: dżdżownic,
pożytecznych nicieni, stawonogów, grzybów, a przede wszystkim
bakterii glebowych. Aktywność biologiczna gleby ma wiele aspektów, jednak jej pozytywny wpływ ujawnia się głównie w postaci:
• antagonistycznej działalności grzybów i mikroorganizmów glebowych w stosunku do patogenów roślinnych;
• mikrobiologicznego wiązania wolnego azotu z powietrza do form
przyswajalnych dla roślin;
• uruchamiania składników pokarmowych w wyniku rozkładu
substancji organicznej pochodzących z nawozów naturalnych, lub
z resztek roślinnych pozostających w glebie po sprzęcie roślin.

Główna zaleta - ochrona gleby
Przy układaniu zmianowania konieczna jest znajomość wymagań poszczególnych roślin oraz jakość stanowisk jakie pozostawiają po sobie. Prawidłowe następstwo roślin jest powszechnie
uznawane jako podstawowy element agrotechniki, gdyż decyduje o utrzymaniu żyzności gleby, wielkości uzyskiwanych plonów
oraz organizacji produkcji w całym gospodarstwie.
Płodozmian w rolnictwie spełnia wiele ról, z których wymienić
można najważniejszą - ochronną, polegającą na utrzymaniu gleby

pod okrywą roślinną, zaopatrzeniu roślin w składniki pokarmowe,
regulacji zachwaszczenia, ograniczeniu nasilenia chorób i szkodników, i zapewnieniu czasu na przedsiewną uprawę roli. O skuteczności ochrony gleby decyduje okres pokrycia roślinnością.
Ochrona ta jest tym większa, im dłużej w ciągu roku gleba jest nią
pokryta.

Rola strączkowych
Aby zmianowanie spełniło rolę ochronną, powinno zawierać
w swoim składzie, tzw. „zielone pola” (rośliny motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, międzyplony i rośliny ozime).
Zwiększenie w zmianowaniu „pól zielonych” powoduje zmniejszenie ilości mineralnych form azotu w glebie i jego przemieszczanie do wód gruntowych. Uprawa roślin strączkowych uruchamia niedostępne dla innych roślin związki mineralne, np. fosfor,
ponadto wiążą one azot atmosferyczny wzbogacając glebę w ten
składnik. Po kilkuletnim zmianowaniu z udziałem roślin strączkowych można zauważyć zwiększoną aktywność dżdżownic. Wytwarzane przez nie kanały są bardzo licznie zasiedlane przez populacje bakterii wiążących azot atmosferyczny.

Właściwe zmianowanie…
…ma więc korzystny wpływ na wzrost próchnicy oraz sprzyja
tworzeniu się struktury glebowej. Dobrze odżywiona roślina, rozwijająca się w możliwie najlepszym dla niej środowisku, jest bardziej odporna na niekorzystne oddziaływanie organizmów szkodliwych, takich jak choroby, szkodniki czy chwasty. Warto więc
zadbać o dobrą strukturę gleby, przeliczyć bilans materii organicznej i oszczędzać na chemicznych środkach produkcji, a przy okazji
pomóc środowisku. n
Źródła:
1. Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie, J.Kuś.
2. Rolnictwo zrównoważone-ochrona gleb i wód, K. Jonczyk.

Morwa - zapomniana roślina o jadalnych owocach
Beata Samsel
Oddział Ostrołęka

M

orwa to około 10-16 gatunków dużych krzewów
lub drzew liściastych żyjących w subtropikalnych
i umiarkowanych regionach przede wszystkim Azji,
ale także Afryki i Ameryki Północnej. W Polsce występuje jako
drzewo parkowe i alejowe, chociaż jego wartość dekoracyjna
jest dyskusyjna. Liście morwy rozwijają się wiosną dość późno,
a jesienią wcześnie żółkną i opadają. Najczęściej spotyka się
u nas morwę białą i czarną.
18

Morwa biała dorasta do 15 metrów. Ma gładkie miękkie liście
i białawe lub jasnoróżowe niepozorne kwiatki. Dojrzałe owoce
to drobne niełupki obrośnięte soczystymi osnówkami z okwiatu.
Kształtem przypominają jeżyny. W smaku są bardzo słodkie, mdłe.
Liście są pożywieniem larw jedwabników w krajach, gdzie produkuje się naturalny jedwab.
Morwa czarna jest niższa od białej i osiąga około 10 m wysokości.
Jej charakterystyczne cechy to krótki pień i okrągła korona. Owoce są
purpurowe, ciemnofioletowe lub czarne i bardzo smaczne, w związku
z tym używane są przy sporządzaniu ciast, tart, win i likierów.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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Domowa uprawa kawy arabskiej
Kamil Linka
Oddział Ostrołęka

K

awa arabska (Coffea arabica) inaczej krzew kawowy,
kawowiec, jest rośliną z rodziny marzanowatych (Rubiaceae). To niewysokie drzewo lub krzew liściasty,
jednopienny, o liściach jajowatych. Znany jest jako źródło ziaren przeznaczonych do przygotowania aromatycznego napoju.
Coraz częściej rośliny kawy można spotkać w kwiaciarniach,
a ponieważ uprawa ich nie jest trudna i roślina ma duże walory
dekoracyjne, warto pokusić się o jej zakup.
Rodzaj Coffea obejmuje około 40 gatunków drzew i krzewów pochodzących głównie z Afryki. Dwa najważniejsze gatunki to Kawa Arabska
(Coffea arabica) i Robusta (Coffea canephora) czyli kawa kongijska. Ze
wszystkich gatunków kaw, kawa arabska jest najpopularniejsza. Odkryto ją na Półwyspie Arabskim, a konkretnie w Jemenie, skąd zwyczaj
sporządzania z niej napoju rozprzestrzenił się na resztę świata. Obecnie
kawę uprawia się na masową skalę w Afryce, Ameryce Południowej
i w Azji. Picie kawy w Europie rozpowszechniło się w XVII wieku.
Nasiona kawowca zawierają kofeinę (1,7%), cukry, garbniki,
białka i tłuszcz. Ziarna otrzymuje się z niewielkich owoców przez
ich wysuszenie, oddzielenie i rozdrobnienie, albo na mokro przez
sfermentowanie otaczającego ziarna miąższu. Po wymyciu nasiona suszy się i pali w temperaturze 200-250°C. Podczas tego procesu tracą one garbniki, a cukry zamieniają się w karmel.

Cechy charakterystyczne kawowca (kawy)
Jeżeli kawę arabską będziemy uprawiali w domu, to przy zapewnieniu jej dobrych warunków do wzrostu może osiągnąć do
2 metrów wysokości, ale najczęściej dorasta do 1 metra. Liście zawsze wyrastają naprzeciwlegle po dwa, są barwy ciemnozielonej,
lekko karbowane i błyszczące. Kawa (kawowiec) kwitnie w okresie letnim, pojawiają się wtedy na roślinie małe kwiaty barwy białej, o wyraźnym zapachu. U form karłowych, przeznaczonych do
uprawy w mieszkaniach, kwiaty pojawiają się już w drugim roku.
Morwa preferuje glebę żyzną, suchą lub lekko wilgotną, oraz
słoneczne i ciepłe stanowisko. Zwykle nie wymaga cięcia (poza
formowaniem i ograniczaniem wzrostu), dlatego można sadzić ją
jako żywopłot. Roślina ta jest rzadko porażana przez szkodniki
i choroby, więc nie wymaga ochrony chemicznej i nadaje się do
uprawy ekologicznej. Młode okazy najlepiej jest okryć przed zimą.
Zarówno morwa biała, jak i czarna mają zastosowanie w lecznictwie.
Ich owoce są niskokaloryczne, wspomagają odporność organizmu,
mają właściwości oczyszczające, moczopędne i wykrztuśne. Możemy
je stosować przy zaparciach i bolesnych kolkach. Sok z owoców morwy
jest smacznym napojem orzeźwiającym i skutecznie gasi pragnienie.
Zarówno soki jak i syropy morwowe zaleca się popijać przy różnych
chorobach: anemii, przeziębieniach, miażdżycy, chorobach serca, nerek
i astmie oskrzelowej oraz stosować je jako środek pobudzający apetyt.
Zewnętrznie soku można używać jako płukanki przy zapaleniu migdałków, w stanach zapalnych jamy ustnej oraz przy owrzodzeniach.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

Elementem ozdobnym roślin, oprócz kwiatów i błyszczących liści,
są także owoce - początkowo zielone, a z czasem przebarwiające
się na kolor czerwony. Owoce po osiągnięciu dojrzałości nie miękną i nie psują się, a jedynie wysychają. Tak więc dojrzałe czerwone
owoce mogą zdobić roślinę nawet przez pół roku.

Rozmnażanie
Kawę można rozmnażać poprzez nasiona, lecz tylko z nasion
pochodzących z importu, gdyż uprawiana w domu, w warunkach
klimatu umiarkowanego, nie wydaje żywotnych nasion.
Nasiona nadają się do wysiewu przez cały rok, jednak najlepiej jest
wysiać je wiosną do doniczek z wilgotnym piaskiem. Do skiełkowania potrzebują temperatury około 25°C. Kiedy uzyskamy siewki, należy je przepikować do ziemi doniczkowej, a następnie do podłoża
próchnicznego, dobrze przepuszczalnego, o pH lekko kwaśnym.
W domu kawa wymaga stanowiska jasnego i bez przeciągów. Nie
należy wystawiać rośliny na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, najlepsza będzie wystawa wschodnia lub zachodnia.

Jak pielęgnować?
Latem, przy dobrych warunkach oświetleniowych, kawa najlepiej rośnie w temperaturze 25°C. Zimą powinna być przechowywana w jasnym, nie ogrzewanym pokoju, w temperaturze około
16°C. W przypadku dużych wahań temperatury, między dniem
a nocą, roślina może zimą zrzucać liście.
Latem kawowiec wymaga obfitego podlewania. Należy do tego
używać wody miękkiej, lejąc ją od góry doniczki, a nie do podstawki. Kawa lubi wilgotne powietrze, dlatego warto ją co najmniej raz
dziennie zraszać. Natomiast zimą, gdy roślina przechodzi w stan
spoczynku, zarówno podlewanie jak i zraszanie należy ograniczyć.
Od kwietnia do końca sierpnia należy ją nawozić nawozem bez
wapnia, np. przeznaczonym dla różaneczników. n
Źródła:
1. Tadeusz Gorczyński, Rośliny użytkowe
2. Zbigniew Podbielkowski, Rośliny użytkowe

Natomiast liście wykorzystuje się do parzenia herbaty, produkcji
środków wspomagających odchudzanie, czy preparatów stabilizujących poziom cukru, trójglicerydów i cholesterolu we krwi w związku z tym zmniejsza się potrzeba podjadania występująca
przy gwałtownym spadku poziomu cukru we krwi po zjedzeniu
posiłku o wysokim indeksie glikemicznym.
Morwa nie jest dobrze znanym drzewem owocowym, chociaż
w naszym kraju uprawiana jest od wieków. Świadczą o tym żyjące
sto lat, albo więcej, stare drzewa. Nie jest rośliną trudną w uprawie
i jeżeli posadzimy ją w ogrodzie, to odwdzięczy nam się owocami
nie tylko smacznymi, ale i zawierającymi wiele substancji oraz witamin korzystnych dla naszego zdrowia.
Źródła:
1. pl.wikipedia.org.
2. www.zielonyogródek.pl
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Odmiany czereśni do sadów towarowych
tekst i zdjęcia: Grażyna Michalak
Oddział Bielice

P

odstawą sukcesu w uprawie czereśni jest dobra odmiana. Poszczególne odmiany różnią się
nie tylko smakiem, ale także terminem
dojrzewania, twardością miąższu, wytrzymałością na mróz i podatnością na
pękanie w czasie deszczu. Do sadów
towarowych polecane są drzewa szczepione na podkładkach karłowych typu
Gisela 5, Gisela 6, P-HL A lub na wstawkach skarlających.

Podkładki karłowe i wstawki skarlające
wpływają na wczesność wchodzenia drzew
w owocowanie, a także na łatwiejszą ochronę i zbiór owoców. Zwiększają również odporność na niskie temperatury.
Do sadów towarowych producenci powinni wybierać odmiany później dojrzewające, ponieważ mają więcej zalet niż
odmiany wczesne. Ich owoce są większe
i smaczniejsze, a oprócz tego w lipcu (kiedy dojrzewają) nie są już tak niszczone
przez ptaki. Doskonale nadają się także na
towar eksportowy, ponieważ mają odpowiednią jędrność i wielkość. Z myślą o eksporcie należy uprawiać dwie, trzy lub cztery odmiany późne. Warunek ten spełniają
popularne już w naszych sadach Kordia
i Regina. Obydwie należą zresztą do grupy
odmian najczęściej wybieranych do sadów
towarowych.
Kordia - jest odmianą późną, o niezwykle atrakcyjnych owocach. Drzewo rośnie
silnie, a po wejściu w okres owocowania
średnio silnie. Jest średnio wytrzymałe na
mróz. Owoce są duże, ważą 8-8,5 g do 10
g, smaczne, twarde i dobre do transportu.
Są też średnio podatne na pękanie w czasie
deszczu. Nie należy opóźniać ich zbioru,
bo zbyt długo przetrzymywane na drzewie
stają się bardzo ciemne i mniej atrakcyjne.
Na zapylacze dla czereśni odmiany Kordia
poleca się odmiany Schneidera Późną, Hedelfińską oraz Van.
Regina - to odmiana pochodząca z Niemiec. Wśród sadowników zyskała miano
„Królowej czereśni” i od wielu lat cieszy
się niezmienną popularnością. Tworzy bardzo ładne owoce, mało podatne na pękanie
i dobrze znoszące transport. Jest też popu20

larna wśród ogrodników amatorów, ale ze
względu na duże rozmiary drzew polecana
do większych ogrodów. Wcześnie wchodzi
w okres owocowania, owocuje średnio obficie lecz regularnie. Drzewa rosną silnie
tworząc kształtną koronę. Regina jest stosunkowo wytrzymała na mróz i mało podatna na choroby grzybowe. Owoce tej odmiany są duże (zwykle przekraczają 10 g),
kuliste, na bardzo długiej szypułce. Skórka
jest ciemnoczerwona z lekkim brązowym
odcieniem, błyszcząca, a miąższ jasnoczerwony, chrząstkowy, średnio soczysty, słodki i smaczny. Owoce dojrzewają w drugiej
połowie lipca. Na zapylacze polecane są
między innymi odmiany: Schneidera Późna, Hedelfińska oraz Van.
Do mniej znanych ale perspektywicznych
odmian, o późnej porze dojrzewania, należą:
Justyna - nowa odmiana wyhodowana
w Czechach, będąca krzyżówką czereśni
Kordia x Stark Hardy Giant. Drzewo rośnie
umiarkowanie silnie, wcześnie wchodzi
w okres owocowania. Odmiana jest umiarkowanie plenna, a jej kwiaty średnio podatne na wiosenne przymrozki. Owoce dojrzewają prawie równocześnie z owocami
Kordii. Są duże, o masie 9-10 g. Ich skórka jest ciemnoczerwona, mało podatna na
pękanie w czasie opadów deszczu. Miąższ
jasnoczerwony, jędrny, soczysty, bardzo
smaczny.
Tamara - nowa odmiana otrzymana w Czechach. Drzewo rośnie średnio silnie. Wymaga zapylaczy. Plonuje średnio obficie.
Owoce dojrzewają kilka dni po Reginie.
Są duże, ciemnoczerwone, o sercowatym
kształcie. Na młodych drzewach osiągały masę 12-14 g. Miąższ jest czerwony,
chrząstkowaty, bardzo smaczny. Owoce są
średnio podatne na pękanie.
Wahtanka - należy do grupy odmian najpóźniej dojrzewających. Drzewo rośnie
średnio silnie, tworząc rozłożystą, średnio
zagęszczoną koronę. Kwitnie późno, corocznie dobrze plonuje. Jest wytrzymałe
na mróz, ale wymaga obcego zapylenia.
Owoce dojrzewają po odmianie Regina.
Są duże lub bardzo duże, o masie 8-9 g,
a w sprzyjających warunkach nawet powyżej 10 g, sercowatego kształtu. Skórka
jest żółta, z jasnoczerwonym rumieńcem.

Miąższ kremowobiały, słodko-kwaskowy,
smaczny. Owoce są dość podatne na pękanie.
Alex - to nowa, samopłodna odmiana
węgierska. Jej drzewa są bardzo plenne,
a pąki kwiatowe wytrzymałe na wiosenne
przymrozki. Plonuje niezawodnie. Owoce dojrzewają w ósmym tygodniu, 7-8 dni
po Reginie. Są średniej wielkości, o masie
6,5-8 g, wydłużone. Miąższ jest czerwony,
średnio jędrny, smaczny. Skórka czerwona
i błyszcząca. Owoce są średnio podatne
na pękanie, ale ze względu na ich obfitość
w czasie opadów łatwo gniją. Przy obfitym
plonowaniu drobnieją.
Sadownikom, którzy zainteresowani są
uprawą czereśni wczesnych i średnio wczesnych warto polecić odmiany:
Sandra - jest odmianą czeską. Owoce są
bardzo atrakcyjne, duże i twarde oraz nie-

podatne na pękanie w czasie opadów deszczu. Skórka w pełnej dojrzałości przybiera
piękny, ciemnoczerwony kolor.
Buriat - uznawana za najcenniejszą wczesną odmianę czereśni. Polecana zarówno
do sadów towarowych, jak i przydomowych ogrodów, przede wszystkim z uwagi na duże, ciemne i słodkie owoce oraz
odporność na większość chorób czereśni.
Niestety jest średnio wytrzymała na mróz,
w związku z czym powinna być sadzona
w zacisznym i słonecznym miejscu, osłoniętym od silnego wiatru. W okres owocowania wchodzi zwykle w 4-5 roku po
posadzeniu. Do zapylenia potrzebuje pyłku
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

R a d y g o s p odarskie
z innej odmiany czereśni, najlepiej Van,
Vega, Rainier. Owocuje regularnie, ale
średnio obficie. Owoce są średnie (6-7 g),
sercowate, o ciemnoczerwonym miąższu
i purpurowoczerwonej skórce. Osiągają
dojrzałość zbiorczą pod koniec czerwca,
są dość twarde, soczyste i słodkie - bardzo smaczne. Nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na przetwory.
Bywają jednak atakowane przez nasionnicę
trześniówkę oraz przez ptaki. Odmiana jest
średnio wytrzymała na mróz. W okresie
opadów deszczu owoce pękają.
Vera - odmiana węgierska. Drzewo rośnie
średnio silnie, jest wytrzymałe na mróz,
mało podatne na choroby i bardzo plenne.

jest niewątpliwą zaletą. Wielkość owoców
zależy od plonowania drzew i przebiegu
warunków atmosferycznych na przełomie
maja i czerwca. Owoce mają sercowaty
kształt, skórkę ciemnoczerwoną z połyskiem. Podczas deszczu dojrzewające
owoce pękają. Mimo to jest to wartościowa, plenna czereśnia, o bardzo wczesnej
porze dojrzewania.
Anita - odmiana węgierska, o owocach
dość dużych (7,5 g), dojrzewających 2-4

Marta - odmiana czeska, której owoce
dojrzewają prawie w tym samym terminie co Burlat. Są duże (8-9 g) i średnio
podatne na pękanie w czasie deszczu.
Skórka jest ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ jędrny (chrząstka) i bardzo
smaczny. Drzewa plonują na średnim
poziomie. Niestety, są dość podatne na
infekcje wirusowe.
Skazka - odmiana ukraińska, jej owoce
dojrzewają prawie równocześnie z odmianą Burlat. Są atrakcyjne, mają ciemnoczerwoną skórkę, są przy tym jędrne
(chrząstka) i mniej niż Burlat podatne
na pękanie. Przeciętna masa owocu wynosi 7,5-8 g. Odmiana jest dość plenna,
zwłaszcza na słabo rosnących podkładkach.
Horka - odmiana czeska, której owoce
dojrzewają tydzień po odmianie Burlat. Są bardzo duże jak na tak wczesną
porę dojrzewania. Osiągają masę 10 g,
są smaczne, jędrne, typu chrząstki, ale
podatne na pękanie w czasie deszczu. n
Źródło: Na podstawie materiałów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
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dni później niż Burlat. Są mało lub średnio podatne na pękanie w czasie deszczu.
Skórka jest czerwona,
intensywnie lśniąca.
Miąższ średnio jędrny, soczysty. Smak
czereśni bardzo dobry. Drzewa Anity są
wytrzymałe na mróz,
zdrowe i plenne.
Helga - odmiana czeska, której owoce
dojrzewają kilka dni
wcześniej niż Burlat.
Są duże, mogą osiągać
nawet 8-9 g, a przy tym
prawie nie pękają podczas deszczu. Skórka
jest ciemnoczerwona
z połyskiem, miąższ
delikatny i miękki. Odmiana zaliczana jest do
sercówek. Drzewo bardzo plenne, początkowo rośnie silnie, ale po
wejściu w pełnię owocowania jego wzrost
słabnie.

,

Owoce są duże, kuliste, o masie 8,5-10 g,
atrakcyjne, osadzone na krótkiej szypułce.
Są średnio podatne na pękanie. Ich dojrzewanie przypada w tym samym czasie,
w którym dojrzewają owoce czereśni Vanda, ale są od nich większe.
Vanda - jest odmianą bardzo łatwą
w uprawie. Drzewo rośnie średnio silnie
lub słabo. Wcześnie wchodzi w okres
owocowania. Odmiana jest wyjątkowo
plenna, wytrzymała na mróz, średnio
wrażliwa na choroby - mało podatna
na raka bakteryjnego oraz inne choroby kory i drewna. Dobrymi zapylaczami
dla Vandy są Buttnera Czerwona, Van
i Burlat. Owoce są średniej wielkości,
o masie 7-8 gramów. Skórka początkowo żywoczerwona, błyszcząca. Miąższ
jest czerwony, zwarty, chrząstkowaty,
smaczny, podobny do owoców Kordii.
Dojrzewanie przypada najczęściej tydzień po odmianie Burlat, a w tym okresie niewiele jest odmian o owocach tak
wysokiej jakości. Owoce Vandy są mało
podatne na pękanie. Można je zbierać
nawet w okresie 2 tygodni.
Rita - odmiana węgierska. Jej owoce dojrzewają zwykle 8-10 dni przed odmianą
Burlat. Podobnie jak inne bardzo wczesne
odmiany czereśni, Rita nie ma zbyt dużych
owoców. Niemniej zdarza się, że w niektórych sezonach osiągają masę powyżej
7 g, co w przypadku tak wczesnej odmiany
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NASIENNE
PASZOWE
PSZCZELARSKIE
INSTYTUCJE RZĄDOWE
I AGENCJE ROLNICZE

WYSTAWY
POLSKA NAUKA ROLNICZA
MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII
MIKROINSTALACJE
• WYSTAWA DROBNEGO
INWENTARZA

Urząd Miasta Częstochowy

•
•
•
•

• FESTIWAL PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH
• PREZENTACJA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
• PREZENTACJA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH
• KIERMASZE: kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów ekologicznych
• TARGI SZTUKI LUDOWEJ
• WYSTĘPY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
• VI KONKURS SZTUKI LUDOWEJ

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
- stoiska handlowe 1-30 czerwca
- pozostałe 1 czerwca - 31 lipca

ORGANIZATORZY
IMPREZ
TOWARZYSZĄCYCH
• Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater"
w Częstochowie
• Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie
• Muzeum Częstochowskie
• Filharmonia Częstochowska
im. Bronisława Hubermana

PATRONAT
•

Honorowy Patronat
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
(w trakcie procedowania)

• Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
• Wojewoda Śląski
• Marszałek
Województwa Śląskiego
• Prezydent
Miasta Częstochowy
• Duszpasterstwo Rolników
Episkopatu Polski
i Archidiecezji
Częstochowskiej

Miejsce Wystawy:
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, II i III Aleja Najświętszej Maryi Panny, Plac Biegańskiego,
Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
Kontakt:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. 34 377 01 17, fax 34 362 04 89, www.czwa.odr.net.pl, e-mail: sodr@odr.net.pl
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Brokuły na zbiór jesienny
Krystyna Wasiluk
Oddział Siedlce

B

rokuł należy do rodziny kapustnych. Duża popularność
uprawy tego warzywa w Polsce wynika z szerokiego
wykorzystania zebranych róż, dużych możliwości produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego
kraju oraz jego towarowości. Do otrzymania wysokich plonów
róż oraz zadowalającego dochodu konieczny jest właściwy dobór odmian, rynków zbytu i uwzględnienie specyficznych wymagań klimatycznych brokułu - temperatury 16-18°C i dużej
ilości opadów, zwłaszcza po posadzeniu i w czasie formowania
się róż.
Brokuł należy uprawiać na glebach żyznych, o dużej zawartości
próchnicy, mających zdolność magazynowania wody, ale jednocześnie przewiewnych. Wartość pH powinna osiągnąć od 6,5 do
7,0. Dobrym przedplonem są dla niego ziemniaki, groch na zielone
ziarno, sałata, szpinak oraz jęczmień ozimy. Natomiast nie powinien być uprawiany wcześniej niż 4 lata na tym samym polu oraz
po innych roślinach z rodziny krzyżowych.

Wymagania pokarmowe
Warzywo to należy uprawiać w pierwszym roku po nawożeniu
organicznym obornikiem, gdyż ma to wpływ na zwiększenie zdolności gleby do gromadzenia wody. Najlepsze wyniki daje uprawa
w dolinach rzek, gdzie woda gruntowa znajduje się na poziomie
około 60-80 cm, oraz przy sztucznym nawadnianiu.
Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do zawartości
gleby w składniki pokarmowe i opierać się na wynikach chemicznej analizy gleby. Dawki nawozów na hektar wynoszą: 40-50 kg
fosforu, 150-200 kg potasu oraz 150-250 kg azotu. Można zastosować fosfor w postaci superfosfatu potrójnego, a potas w formie soli
potasowej lub siarczanu potasu, najlepiej w dwóch dawkach - jesienią i wiosną. Zapewniamy wtedy lepsze wymieszanie nawozów
z warstwą orną. Natomiast azot w ilości 100 kg czystego składnika
stosujemy przed rozpoczęciem uprawy w formie saletrzaku i uzupełniamy w nawożeniu pogłównym dwukrotnie - w drugim i piątym tygodniu po wysadzeniu rozsady, stosując saletrę amonową.
Brokuł jest bardzo wrażliwy na niedobór boru i molibdenu. Niedobór boru wywołuje brunatnienie róż i nasilenie powstawania pustych przestrzeni w łodygach, a molibdenu biczykowatość (silne
zwężenie blaszki liściowej) oraz może przyczynić się do zaniku
stożka wzrostu.

Uprawa
Brokuł uprawiany jest z rozsady, nasiona wysiewa się na rozsadnik lub w multiplaty. Produkcja rozsady trwa 4-5 tygodni, rośliny
powinny mieć 4-6 liście i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Do
nasadzenia 1ha potrzeba około 30000 sztuk roślin. Po wschodach
sadzonki atakowane są przez pchełki ziemne, które niszczą liścienie
i pierwsze liście. Należy wtedy zastosować środek ochrony roślin.
22

Rozsadnik można przykryć włókniną, aby poprawić warunki
kiełkowania, którą należy zdjąć, kiedy rośliny wytworzą dwa liście. Podlewać trzeba umiarkowanie, aby pobudzić wytworzenie
silnego systemu korzeniowego. Natomiast przed wysadzeniem
rozsady w pole powinno się ją obficie podlać.
Planowany termin sadzenia na zbiór jesienny to 1-25 lipca. Rozstawa to 62,5 x 40-50 cm. Po posadzeniu rośliny powinny mieć
zapewnione intensywne nawożenie azotem, nawadnianie oraz
ochronę przed chorobami, szkodnikami i chwastami, gdyż im więcej liści o dużej powierzchni wytworzą przed rozwojem róż, tym
lepsza będzie jakość plonu.
Brokuły można odchwaszczać tylko mechanicznie, a ochronę
przed szkodnikami i chorobami rozpocząć po wystąpieniu szkodników i chorób. W produkcji na jesienny zbiór istotna jest przede
wszystkim ochrona przed mszycami i gąsienicami, chociaż poważne szkody może także wyrządzać śmietka kapuściana. Do ochrony
można zastosować Dursban 480 EC 0,9l/ha, NurelleD 0,5l/h, Sumi
Alpha 0,2l/ha.

Polecane odmiany
Lord F1 - (Seminis) odmiana do uprawy, sadzona w lipcu daje
plon po ok. 70 dniach. Roślina silna, liście wzniesione. Duża, ciężka róża jest wypukła i ciemnozielona. Pąki kwiatowe są drobne,
tworzą wyrównane różyczki, co pozwala na otrzymanie doskonałego surowca dla przemysłu zamrażalniczego. Daje wysoki plon
róż głównych i zadowalający plon róż bocznych. Wykazuje odporność na mączniaka rzekomego i mokrą zgniliznę bakteryjną.
Steel F1 - (Seminis) późna odmiana brokułu o okresie wegetacji
80-105 dni, przeznaczona do zbioru jesienią dla przemysłu chłodniczego i na rynek warzyw świeżych. Rośliny o dużej sile wzrostu,
tworzą kuliste róże z wyraźnie zaznaczonymi różyczkami, które są
zbudowane z drobnych, intensywnie zielonych pączków. Ciężkie
róże osadzone są na grubym głąbie. Odmiana tolerancyjna na tworzenie pustych komór.
Parthenon F1 - (Sakata) jesienna odmiana brokułu przeznaczona dla przemysłu zamrażalniczego. Plon uzyskuje się po 7585 dniach od posadzenia rozsady. Nie tworzy odrostów bocznych.
Rośliny są wyrównane i tworzą dużą rozetę liściową o pokroju
wzniesionym. Róża ciemnozielona z odcieniem stalowym, złożona z małych różyczek.
Monaco F1 - (Syngenta) odmiana przeznaczona do przetwórstwa i na świeży rynek. Róża bardzo zbita, ciężka i wysoko osadzona, ma drobne, ciemnozielone pączki. Cechuje ją ograniczone
tworzenie odrostów bocznych. Tolerancyjna na mączniaka rzekomego, czerń krzyżowych oraz czarną zgniliznę kapustnych.

Zbiór brokułów
Rozpoczynamy go, gdy kwiatostany są już dojrzałe po wykształceniu się dorodnych i dużych róż - najlepiej przed pierwszymi
przymrozkami, aby nie ściemniały i nie przemarzły. Zbierać należy
wcześnie rano, gdyż róże przeznaczone do spożycia i na sprzedaż
powinny być czyste, zdrowe, świeże, zwarte, ciemnozielone - bez
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

P y t a n i a o d rolników

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Jakie wymogi formalne musi spełnić rolnik, aby mógł sprzedawać produkty rolne?

Rolnik lub niewielki wytwórca produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego może sprzedać je w ramach:
- sprzedaży bezpośredniej, kiedy to sprzedaje produkty nieprzetworzone konsumentowi końcowemu bezpośrednio w swoim gospodarstwie lub na targowiskach.
Wtedy może sprzedawać wyłącznie własne produkty, wyprodukowane przez siebie. Dokładnie jakie produkty określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia z 2006 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Przykładowo
może sprzedawać warzywa, owoce, ziemniaki, natomiast jaja,
drób i mleko z zachowaniem pewnych norm.
- działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) dla produktów przetworzonych, np. sery, masło, wędliny. Szczegóły ważne dla rolnika określa Rozporządzenie MRiRW z 8 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Obojętnie, który rodzaj sprzedaży rolnik wybierze to musi spełnić określone wymogi higieniczne, sanitarne i weterynaryjne. Powinien uzyskać zgodę powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub państwowego
inspektora sanitarnego - w przypadku produktów pochodzenia
roślinnego i mieszanych.
Pamiętajmy, że przy wytwarzaniu i sprzedaży bezpośredniej
produktów nieprzetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa, nie ma potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej
ale wymagane jest zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii i powiatowego inspektora sanitarnego. Natomiast wytwarzanie
i sprzedaż w ramach MOL wymaga rejestracji zakładu.

( Które z instrumentów wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykluczają rolnika z ubiegania się o pomoc w ramach działania Restrukturyzacja małych gospodarstw ?
Działanie Restrukturyzacja małych gospodarstw daje rolnikom
możliwość skorzystania z premii w wysokości 60 000 zł. Jednak
z tej kwoty wsparcia nie skorzystają rolnicy, którzy korzystali
w latach ubiegłych z PROW 2007-2013 z działań: Ułatwienie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Z takiego wsparcia wyklucza ich także korzystanie z Premii dla
młodych rolników, Modernizacji gospodarstw rolnych, Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014- 2020.

zżółkniętych i zbrązowiałych pąków kwiatowych, bez szkodników
i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Plon brokułu wynosi 10-20 t/ha. Róże nie nadają się do przechowywania, gdyż bardzo
szybko tracą zabarwienie.
Brokuły są bardzo wartościowym warzywem spokrewnionym
z kalafiorem. Jadalną częścią rośliny jest delikatny głąb oraz osaWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

( Jaki rolnik może skorzystać z kredytu preferencyjnego z częściową spłatą kapitału na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa przez młodych rolników?

O kredyt z linii MRcsk może ubiegać się, osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
• jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
• posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem lub uzupełni
wykształcenie w ciągu 3 lat,
• po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
• zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie.
Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia
wniosku o kredyt, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego
w zakresie podatku rolnego lub podatku od działów specjalnych
produkcji rolnej do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło
więcej niż 12 miesięcy.
• przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć
się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności
rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej
4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.
Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków
rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub
powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie
większej niż 300 ha użytków rolnych. W przypadku zakupu użytków
rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może
zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię
nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie,
obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.
Wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość
w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu
NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu. n

dzona na nim róża zbudowana z nierozwiniętych pączków kwiatowych. Są bardzo pożywne i dietetyczne, obfitują w witaminy,
składniki mineralne oraz mają duże znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. n
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Międzyplon ozimy - dodatkowa pasza
Rafał Krasieńko
Oddział Siedlce

Rośliny międzyplonowe - uprawiane jako poplon ozimy korzystnie wpływają na środowisko glebowe, przeciwdziałając erozji i dostarczając glebie substancji organicznej.
Zwiększają także liczbę gatunków w zmianowaniu, co ułatwia odpowiedni dobór następstwa roślin po sobie oraz ograniczają zachwaszczenie. W wielu badaniach uprawa międzyplonów ozimych zmniejszyła liczebność chwastów na polu
o 21-28%. Międzyplony pełnią również funkcję fitosanitarną,
dzięki ograniczaniu występowania chorób i szkodników.
Uproszczenia w uprawie, specjalizacja produkcji, itp. powodują, że odchodzi się od następstwa roślin zgodnego z zasadami poprawnego zmianowania. W większości gospodarstw, w strukturze
zasiewów dominują zboża. Prawie całkowite zaniechano uprawy
roślin motylkowych. Wszystko to powoduje, że gleby ubożeją
i tracą strukturę. Rozprzestrzeniają się choroby i szkodniki.

Zalety poplonów
Poplony są doskonałym wspomagaczem dla różnych monokultur
uprawowych. Poza tym pole powinno jak najkrócej pozostawać bez
okrywy roślinnej. Jesienią i zimą obecność roślin na polu zapobiega erozji wietrznej i wodnej oraz powoduje zatrzymanie większej,
niż gdzie indziej, ilości śniegu. Rośliny poplonowe pobierają i zatrzymują w sobie składniki mineralne, których nie wykorzystały poprzedzające je, rosnące w plonie głównym, uprawy. W ten sposób
ogranicza się straty cennych minerałów, które spływając do wód
gruntowych i cieków wodnych stanowią zagrożenie dla środowiska.
Zaoranie poplonu pozwala z powrotem wzbogacać glebę
w składniki mineralne, a przede wszystkim w substancje organiczne. W gospodarstwach z dużą ilością inwentarza rolnik uzupełnia je
za pomocą obornika i gnojowicy lub gnojówki. W gospodarstwach
bez inwentarza jedyną możliwością utrzymania żyzności gleby są
poplony. Wysiewane po zbiorze rośliny głównej, wcześnie schodzącej z pola, mogą dać 15 do 30 ton masy zielonej, będącej znakomitym nawozem. Świeża masa przyoranych roślin może zastąpić od 8 do 20 t obornika. Poza tym siew poplonu pozwala uzyskać
dodatkową paszę jesienią i wczesną wiosną. Poplony (szczególnie
roślin motylkowatych, ale nie tylko) poprawiają wartość stanowiska i pozwalają na ograniczenie nawożenia - zwłaszcza azotowego. Udane poplony ograniczają zachwaszczenie, zmniejszają negatywne efekty suszy oraz poprawiają strukturę gleby.

Wykorzystanie praktyczne
Przystępując do programu rolnośrodowiskowego można otrzymać płatności za każdy hektar poplonu utrzymanego na polu do
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wiosny. Jest to rekompensata za dobrowolne podjęcie przez rolnika działań na rzecz środowiska.
Poplony można spasać lub zaorać jako nawóz zielony, można
też wiosną zrobić z roślin ozimych kiszonki. Z kolei rośliny jare
zasiane jako poplon można pozostawić na zimę jako mulcz. Udane
poplony z roślin jarych, pozostawione do wiosny zimą zamarzną
i stworzą na powierzchni gleby swego rodzaju powłokę, którą nazywamy mulczem. Ogranicza on parowanie, a gleba pod nim jest
wręcz pulchna i wilgotna. Można w nią wsiać wiosną, bez orki, np.
nasiona buraków cukrowych.

Przygotowanie gleby
W uprawie roślin na pasze ważne jest także odpowiednie przygotowanie gleby. Powinna ona zostać zaorana na głębokość
10-12 cm na glebach lekkich i 16-20 cm na glebach ciężkich, a po
orce pole powinno zostać zbronowane. Bez względu na gatunek
wysianej rośliny należy zastosować nawożenie mineralne w dawkach: nawozy fosforowe - 60 kg P2O5/ha, nawozy potasowe 80 kg K2O/ha oraz nawozy azotowe w dawce 60 kg N/ha, zaś pod
rośliny motylkowe 20 kg N/ha. Na glebach lekkich najlepiej wysiewać wykę ozimą (100 kg/ha) lub żyto ozime (180 kg/ha) oraz
pszenżyto ozime (200 kg/ha), na glebach średnich rzepak ozimy
(5 kg/ha) i pszenżyto ozime (180 kg/ha), natomiast na glebach ciężkich nie polecany jest poplon przeznaczony na pasze. Trzeba jednak pamiętać o stosowaniu zasady, że w poplonie siejemy wyłącznie rośliny nie zbożowe - jeśli w gospodarstwie uprawia się dużo
zbóż. Dodatkowo najlepszą paszą w województwie mazowieckim,
gdzie gleby są lekkie i nie najlepszej jakości, jest wysianie żyta
ozimego z wyką ozimą (80 kg żyta + 40 kg wyki). Mieszanka ta
ma największą przydatność paszową w chwili po wykłoszeniu się
żyta. Do jej zalet należy zaliczyć mniejsze zapotrzebowanie na nawożenie azotowe wiosną (wystarczy zastosować około 30 kg N na
hektar, gdyż wyka przy pomocy bakterii brodawkowych korzysta
z azotu atmosferycznego i w pewien sposób dzieli się nim z żytem)
oraz większą zawartość białka w paszy i lepszą jakość stanowiska
dla plonu wtórnego.
W praktyce jednak najczęściej spotyka się żyto ozime w siewie
czystym lub w mieszance z wyką oraz rzadziej rzepak ozimy lub
rzepik ozimy. Międzyplony ozime są źródłem zielonki i dają możliwość wcześniejszego wypasu bydła, zanim motylkowate wieloletnie i trawy osiągną przydatność do zbioru. Częściej są jednak
koszone niż przeznaczone na wypasanie. Żyto w międzyplonie
ozimym osiąga dojrzałość pastwiskową przy wysokości łanu 20
cm, natomiast na użytkowanie kośne nadaje się po ukazaniu na
źdźble drugiego kolanka aż do fazy początku kłoszenia. Z wykłoszonego żyta sporządza się kiszonkę. n
Źródła:
1. Dodatkowa zielonka z międzyplonów, dr Eliza Gaweł, (Hodowla i chów bydła
9/2011).
2. Ostatni moment na poplony, Jolanta Szydłowska (2011).
3. Poplony ścierniskowe i ozime, Jan Soloch (2009).
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Wsparcie rynku produktów pszczelich
Andrzej Niedźwiedzki
Oddział Ostrołęka

K

orzystanie z dofinansowania działań prowadzonych
w sektorze pszczelarstwa umożliwia, zatwierdzony
przez Komisję Europejską, Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/14, 2014/15 i 2015/16.
W oparciu o ten program Agencja Rynku Rolnego (ARR) realizuje działania w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/15;
2015/16”.

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu kierowana jest do
branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami pomocy będą
gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, w których imieniu o refundację środków
finansowych mogą ubiegać się podmioty uprawnione (związki
pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy,
spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską). Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.
Refundacji podlegają całkowite lub częściowe, w zależności
od kierunku wsparcia, koszty netto poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu
pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup
lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich oraz wdrażanie programów badawczych.
Omówimy w skrócie wybrane działania dostępne w ramach mechanizmu, które mogą najbardziej zainteresować pszczelarzy jako
końcowych odbiorców pomocy.

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Celem działania jest poprawa produkcji pasiecznej, poprawa
jakości pozyskiwanych produktów pszczelich oraz wzmocnienie
procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich. Natomiast pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa o wielkości ekonomicznej równej lub większej niż 4 ESU (Europejska Jednostka
Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać z tego działania.
Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej
1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających pasieki o różnych
nr weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi nr w rejestrze PLW,
Agencja będzie traktować jako wspólną własność, z wyjątkiem
kiedy osoby te przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność
majątkową. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczeWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

larskiego, w tym kompletnych uli wszystkich typów. Maksymalna
kwota refundacji dla poszczególnych gospodarstw pasiecznych
stanowi 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie
przekroczy kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby
rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł. W przypadku
zakupu uli, jeden odbiorca końcowy może otrzymać refundację
kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich.

Zakup leków do zwalczania warrozy

Celem działania jest ograniczenie występowania warrozy w Polsce. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do
zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz środków do walki z warrozą (tj. kwas
mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) - wyłącznie do pasiek
prowadzących produkcję ekologiczną. Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania warrozy dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych
do rejestru PLW, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii
zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy. W przypadku
zakupu środków ekologicznych, dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Odbiorcy leków zobowiązani są
do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnego wpisu lekarza
weterynarii, potwierdzającego zakup leków. Refundacji podlega do
80% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

Zakup przyczep (lawet) do przewozu uli

Celem działania jest racjonalizacja prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej poprzez zapewnienie pszczelarzom dostępności
do przyczep (lawet) oraz zachęcenie grup drobnych pszczelarzy do
wspólnego przewożenia uli na pożytki, co powinno spowodować
zwiększenie produkcji miodu i innych produktów pszczelich oraz
zapylanie roślin na jak największym obszarze kraju. Końcowym
odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej
30 rodzin pszczelich. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi
być mniejsza niż 4 ESU. Refundacji podlegają koszty poniesione na
zakup przyczep (lawet) do przewozu uli. Refundacją nie są objęte
koszty poniesione na tworzenie prototypów przyczep (lawet), zakup
przyczep rolniczych, samochodów z nadbudowaną przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu.
Refundacji podlega do 60 % poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej
jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu
na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

Zakup pszczół

Celem działania jest podniesienie wartości użytkowej pogłowia
pszczół, zwiększenie wydajności rodzin pszczelich, zwiększenie
ich liczby oraz zapewnienie zapylania roślin na jak największym
obszarze. Refundacji podlega do 70% poniesionych kosztów netto (do wysokości kwoty umownej) poniesionych na zakup matek
pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź
dokończenie na str. 27
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Opłacalność produkcji pszczelarskiej
Aleksandra Szkoda
Oddział Radom

Liczba pni pszczelich w Polsce wynosi
około 1 mln, a szacuje się, że do zapylenia
upraw rzepaku i sadów potrzebnych jest
około 2,5 mln rodzin pszczelich.
Znaczący spadek ich liczby - w porównaniu do lat 80-tych
- wpływał niekorzystnie na rolnictwo. Co gorsza, w ostatnich
latach notuje się liczne przypadki masowego ginięcia rodzin
pszczelich w pasiekach.
Pszczelarstwo w naszym kraju ma charakter amatorski. Pszczoły
użytkowane są głównie w małych pasiekach przez, tzw. pszczelarzyhobbystów. Ponad połowę pasiek stanowią te, w których utrzymuje
się do 20 pni. Oczywiście jest grupa pszczelarzy, którzy traktują tę
specjalizację zawodowo, opierając budżet swojej rodziny głównie na
dochodach z pasieki. Na przełomie ostatnich lat nastąpiły korzystne
zmiany w strukturze wiekowej pszczelarzy, jednak w dalszym ciągu
działalnością pszczelarską zajmują się ludzie w wieku od 51 do 65 lat.

Nie tylko miód

Najbardziej znanym produktem pozyskiwanym od pszczół jest
miód. W zależności od surowca wykorzystywanego przez owady
rozróżnia się miody: nektarowy, spadziowy i nektarowo-spadziowy.
Poza miodem można pozyskać od pszczół pyłek kwiatowy, wosk,
jad i mleczko pszczele, pierzgę, a także kit pszczeli. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż pszczół w postaci
odkładów pszczelich (tj 2-3 ramek czerwiu wraz z obsiadającymi
je pszczołami i zapasem pokarmu). W pasiekach specjalistycznych
hodowane są matki pszczele przeznaczone na sprzedaż. Produkcja
czerwiu i pszczół to obecnie jeden z lepiej rozwijających się kierunków produkcji dodatkowej. Produkcja pasieczna uzależniona jest
z jednej strony od pszczelarza, od którego wymaga się znajomości
biologii i wychowu pszczół, dostosowania liczby rodzin pszczelich
oraz ich siły do zasobności pożytkowej terenu, zaś z drugiej strony
poznania rynku miodu i umiejętności jego sprzedaży.

Bezpośrednio do klienta

Przychody z działalności pszczelarskiej obejmują wartość sprzedanego miodu, wosku, a także wychowane odkłady i matki. Przeciętne
ceny płacone pszczelarzom przez firmy zajmujące się skupem miodu kształtują się na poziomie 10-11 zł za kg miodu wielokwiatowego
i rzepakowego. W przypadku miodów odmianowych np.: spadziowych czy wrzosowych cena jest często o 100 i więcej procent wyższa
niż cena miodu wielokwiatowego i kształtuje się na poziomie około
26 zł za kg miodu spadziowego do 34 zł za kg miodu wrzosowego.
Produkcja miodu w gospodarstwach pasiecznych sprzedających miód
podmiotom skupowym jest na granicy opłacalności. Jednak większość, bo 80% miodu, sprzedawana jest przez pszczelarzy bezpośrednio konsumentom z pominięciem pośredników. Ceny uzyskiwane
w przypadku sprzedaży bezpośredniej są ponad dwukrotnie wyższe
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niż te proponowane w skupie. Średnia cena miodu w przypadku
sprzedaży bezpośredniej wynosi około 18-25 zł za kg miodu. Dla lepszej orientacji co do opłacalności należałoby skalkulować ilość pozyskiwanego miodu poszczególnych odmian. Średnie ceny najbardziej
popularnych miodów w Polsce przedstawia tab.1.
Tab.1. Ceny miodu (zł/kg) w skupie hurtowym i sprzedaży
bezpośredniej w 2014 roku
Odmiana miodu
W skupie hurtowym Sprzedaż bezpośrednia
Wielokwiatowy
10,50
21,50
Rzepakowy
10,00
20,50
Akacjowy
15,80
24,50
Lipowy
15,80
25,50
Gryczany
16,00
26,00
Spadziowy ze spadzi
24,00
32,50
iglastej
Spadziowy ze spadzi
16,00
26,50
liściastej
Średnia
15,40
25,29

W Polsce średnia wydajność miodu w pasiece stacjonarnej z jednej
rodziny pszczelej kształtuje się na poziomie 15-20 kg, w zależności od
warunków pogodowo-pożytkowych w poszczególnych latach. W pasiekach wędrownych, korzystających z kilku pożytków w ciągu sezonu,
wydajność miodowa często przekracza 30 kg z jednej rodziny pszczelej.

Koszty są duże

Na opłacalność produkcji pszczelarskiej zasadniczy wpływ mają
wielkość produkcji miodu (przychody z jego sprzedaży stanowią
ponad 80%) oraz koszty jego wytworzenia. Pozostałe produkty
mają charakter marginalny. Czynnikiem, który różnicuje opłacalność produkcji miodu jest przede wszystkim jego cena. Jednak
analiza efektywności finansowej gospodarski pasiecznej skupia
wiele czynników. W pszczelarstwie do kosztów stałych (niezależnych od wielkości produkcji) zalicza się amortyzacje uli, sprzętu
i budynków, koszty dzierżawy oraz ewentualne odsetki od zaciągniętych kredytów. Do kosztów zmiennych (zależnych od wielkości produkcji) należy zaliczyć: zakup cukru, węzy, leków, matek
pszczelich, energii elektrycznej, kosztów transportu, konfekcjonowania miodu oraz szczególną uwagę należy zwrócić na ewidencję
czasu pracy pszczelarza, która stanowi znaczący udział kosztów.
Dokładne przedstawienie kosztów w pszczelarstwie wymaga
przeanalizowania ich ze względu na skalę produkcji w gospodarstwach pasiecznych. Istnieje duże zróżnicowanie poziomu kosztów, również ich rodzaju w pasiekach niskotowarowych w stosunku do pasiek, w których prowadzona jest produkcja towarowa.

Skalkulujmy dokładniej

Koszty produkcji w pasiekach towarowych są zdecydowanie wyższe, niż w przypadku pasiek niskotowarowych. Ponoszone są też koszty dodatkowe, jak amortyzacja pracowni pasiecznych oraz dzierżawa
pasieczyska. W kalkulacji opłacalności uwzględniono koszty produkcji w przeliczeniu na 1 rodzinę pszczelą, biorąc pod uwagę typ gospodarki pasiecznej. Amortyzacja uli została obliczona od wartości 350
zł. Przyjęto amortyzację na poziomie 10% od wartości sprzętu; odpowiednio w pasiece niskotowarowej wartość majątku trwałego 5000 zł,
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

P s z c z elarstwo
a w przypadku pasiek intensywnych 12000 zł. W przypadku pasieki
towarowej należy uwzględnić koszt dzierżawy pasieczyska na poziomie 5 zł za jedną rodzinę pszczelą. Koszt cukru w obu gospodarkach
pasiecznych jest taki sam, a jego wielkość wynika z rocznego zużycia
i ceny jednostkowej (15 kg x 2,2 zł). Jednostkowy koszt zakupu 1 kg
węzy pszczelej wynosi 40 zł. W pasiekach niskotowarowych koszt
węzy jest niższy ze względu na mniejsze wykorzystanie (0,25 kg),
natomiast w pasiekach towarowych wykorzystanie jest na poziomie
0,35 kg. Przyjęto, że w pasiekach niskotowarowych matki pszczele
wymieniane są co trzy lata, natomiast w przypadku pasiek towarowych co dwa lata. Cenę jednej matki pszczelej unasiennionej naturalnie ustalono na poziomie 50 zł. Koszty transportu obejmują dojazdy
do pasiek oraz transport rodzin w przypadku pasiek towarowych, i są
znacznie wyższe, niż w przypadku pasiek niskotowarowych, w których przyjęto tylko ewentualne dojazdy do pasieki, jeśli znajduje się
ona poza miejscem zamieszkania. W pasiekach niskotowarowych
zużycie energii na 1 pień przyjęto na poziomie 15 kWh, natomiast
w pasiekach towarowych 30 kWh, koszt 1 kWh przyjęto na poziomie
0,60 zł. W pasiekach niskotowarowych nakłady pracy przyjęto na poziomie 10 roboczogodzin, natomiast w towarowych 8 roboczogodzin.
Stawkę godzinową przyjęto na poziomie 15 zł (tab. 2).
Tab.2. Kalkulacja najważniejszych kosztów produkcji na 1 rodzinę
pszczelą (wg. cen w 2014 roku).
Rodzaj gospodarki pasiecznej
niskotowarowa towarowa
amortyzacja uli
35,00
35,00
amortyzacja sprzętu
6,00
15,00
Koszty
amortyzacja pracowni 15,00
stałe
dzierżawy
5,00
Suma
41,00
70,00
Cukier
33,00
33,00
Węza
10,00
12,00
Matki pszczele
16,70
25,00
15,00
15,00
Koszty Leki
zmien- Transport
16,00
52,00
ne
Energia elektryczna
9,00
18,00
Praca
150,00
120,00
Pozostałe materiały
5,00
10,00
Suma
254,70
285,00
Koszty ogółem
295,70
355,00
Grupa kosztów

dokończenie ze str. 25
sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii
hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na
potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny
numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW. Pszczelarz
(końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać
więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50%
liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie
nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych
przez niego rodzin pszczelich.
Pszczelarze zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia, w ramach opisanego mechanizmu, powinni się kontaktować z właściwymi podmiotami uprawnionymi (związki, stowarzyszenia, zrzeWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

W przedstawionej kalkulacji wydajność miodową z rodziny
pszczelej w pasiece niskotowarowej przyjęto na poziomie 15 kg
miodu. Przy sprzedaży bezpośredniej wynik finansowy na jedną rodzinę daje 83,65 zł zysku. W przypadku pasieki towarowej
przyjęto wydajność na poziomie 30 kg z jednej rodziny pszczelej,
co daje 403,7 zł zysku. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów
sprzedaży miodu. Spośród kosztów w obu typach pasiek największe były koszty pracy. Należy zaznaczyć, że w ostatnich dwóch
sezonach, głównie za sprawą niskich cen cukru, nieznacznie obniżyły się koszty prowadzenia pasieki. Ponadto pszczelarze zrzeszeni w organizacjach branżowych mogą korzystać z Krajowego
Programu Wsparcia Pszczelarstwa, w ramach którego refundowany jest zakup rodzin pszczelich, leków i sprzętu pszczelarskiego.

Podsumowanie
Analizując sytuację pszczelarzy w Polsce należy stwierdzić, że aby
móc osiągnąć zysk, należy posiadać odpowiednio dużą pasiekę o wysokiej wydajności. Jednak w przypadku mniejszych pasiek mogą one
stanowić źródło dodatkowego dochodu. Czynnikiem niemal niezbędnym w osiągnięciu zadowalających dochodów jest sprzedaż bezpośrednia miodu. Podniesienie rentowności prowadzonej działalności
pszczelarskiej może odbywać się poprzez zwiększenie wydajności
miodowej z rodziny pszczelej, pozyskiwanie z pasieki oprócz miodu
innych produktów, w tym sprzedaż pszczół w postaci odkładów.
Przedstawione obliczenia i szacunki dają podstawę do stwierdzenia,
że pszczelarstwo w Polsce, mimo mniej korzystnych warunków przyrodniczo-klimatycznych w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, może być efektywne ekonomicznie i ma szansę rozwoju. n
Źródła:
1. Cichoń J, Wilde J., Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. Biuletyn Naukowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, nr 18/2002, s. 137-143
2. Madras-Majewska B., Majewski J., Opłacalność i perspektywy produkcji Miodu
w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15/2006, s. 58-68
3. Semkiw P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2014 roku, Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy 2004
4. Semkiw P., Sektor pszczelarski w Polsce- dane aktualne. Pszczelarstwo 6/2010
5. Zawlik M., Zawlik K., Ekonomiczna ocena gospodarki pasiecznej. Pasieka nr
6/2010 (44)
6. Zawlik M., Zawlik K., Sprzedaż bezpośrednia miodu. Pasieka nr 5/2012 (55)

szenia, spółdzielnie, grupy producentów pszczelarzy), które opracowują i składają do ARR projekty, w oparciu o zapotrzebowanie
od swoich członków. Wykaz organizacji pszczelarskich zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim znajduje się na stronie
internetowej www.zwiazek-pszczelarski.pl.
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny, a szczegółowe warunki uczestnictwa w mechanizmie, jak też niezbędne formularze, udostępniane są w centrali, oddziałach terenowych oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl. n
Źródła:
1. Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich. Warunki
ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu
Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/2015 i 2015/2016 (Załącznik do
Zarządzenia Nr 37/2014/Z Prezesa ARR z dnia 10/04/2014).
2. www.arr.gov.pl
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Poradnik gospo d y n i

Domowe przetwory z owoców i warzyw
Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

O

woce i warzywa są niezastąpionymi produktami w żywieniu
człowieka, ponieważ jako jedyne dostarczają witaminy C, stanowią
bardzo dobre źródło witaminy A oraz
błonnika. W naszym kraju okres zbiorów większości owoców, a także wielu
warzyw jest bardzo krótki. Ze względu
na ich sezonowość spożycie w ciągu roku
jest nierównomierne, bowiem na czas
lata i wczesnej jesieni przypada około
70% ich rocznej konsumpcji. Aby poprawić ten stan, w okresie zbiorów należy przygotować odpowiedni zapas domowych przetworów z warzyw i owoców.
Umożliwią one prawidłowe żywienie rodziny w ciągu całego roku, jednocześnie
uatrakcyjnią jadłospis oraz pozwolą na
szybsze przygotowanie wielu potraw.
Nie bez znaczenia jest też aspekt ekonomiczny-przetwory zrobione w domu,
najczęściej z własnych owoców i warzyw
są o wiele tańsze od kupowanych w sklepach.

Konfitura z płatków róży
Składniki: 10 dag płatków z róży marszczonej, 1 szklanka cukru, ½ łyżeczki kwasku cytrynowego.
Wykonanie: Płatki róży umyć, osączyć.
Ucierać razem z cukrem drewnianą kulą do
ucierania ciast (najlepiej w makutrze). Pod
koniec ucierania dodać kwasek. Przełożyć
do wyparzonych słoiczków i zamknąć.
Z uwagi na dużą ilość cukru produkt nie
wymaga pasteryzacji.

Konfitura z malin
Składniki: 1 kg malin, 1,5 kg cukru
Wykonanie: Przebrane maliny wsypać do
garnka, przesypać cukrem i pozostawić na
noc pod przykryciem w chłodnym miejscu.
Następnego dnia, gdy maliny puszczą sok
gotować na wolnym ogniu co jakiś czas
mieszając wykonując garnkiem kuliste ruchy. Garnek zdejmować z ognia co jakiś
czas, aby maliny gotowały się bardzo wolno. Po 30 minutach konfitura powinna być
gotowa. Gorącą nakładać do wyparzonych
słoików i natychmiast zamykać.
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Galaretka z czarnych porzeczek
Składniki: 1 kg czarnych porzeczek,
80 dag - 1 kg cukru.
Wykonanie: Owoce przebrać, oczyścić
z szypułek, umyć i dokładnie osączyć.
Zmiażdżyć je i przetrzeć przez przecieraczkę lub sito. Przecier wkładać porcjami
do wyparzonej miski, dodawać stopniowo
cukier i ucierać drewnianą pałką lub mikserem do rozpuszczenia cukru i zgęstnienia
galaretki. Gotową galaretkę nakładać do
wyparzonych słoików i zamykać.

Dżem truskawkowo-rabarbarowy
Składniki: 1 kg rabarbaru (po obraniu),
1 kg truskawek (po odszypułkowaniu),
1 kg cukru żelującego.
Wykonanie: Rabarbar umyć, obrać i pokroić na kawałki. Truskawki umyć, odszypułkować i rozdrobnić. Przygotowane
owoce przełożyć do garnka, dodać cukier
i zagotować na dużym ogniu cały czas mieszając. Następnie zmniejszyć ogień i gotować jeszcze kilka minut, usuwając w razie
potrzeby pianą z wierzchu. Gotujący dżem
nakładać do czystych, wyparzonych słoików i dobrze zakręcić.

Dżem z dyni i jabłek
Składniki: 1 kg dyni, 50 dag kwaśnych jabłek, 70 dag cukru, kilka goździków, mielony cynamon, kwasek cytrynowy.
Wykonanie: Dynię umyć, obrać, oczyścić
z pestek i miąższu, i pokroić na kawałki.
Umyte jabłka obrać, pokroić na cząstki
i usunąć gniazda nasienne. Włożyć do rondla z dynią i gotować pod przykryciem.
Gdy będą miękkie odkryć i gotować jeszcze 30 minut, dodać cukier i przyprawy
i ponownie gotować, aż zgęstnieje. Wrzący
dżem przekładać do wyparzonych słoików
i zamknąć.

Dżem z borówek brusznic do mięsa
Składniki: 1 kg borówek brusznic (mogą
być żurawiny), 1 kg jabłek, ½ kg twardych
gruszek,1 kg cukru, ½ szklanki wody.
Wykonanie: Borówki starannie przebrać.
Jabłka i gruszki obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w kostkę. Borówki przełożyć do garnka dodać wodę i gotować

na małym ogniu aż owoce puszczą sok.
Dodać gruszki i gotować na małym ogniu
20 minut, co jakiś czas mieszając. Następnie dodać jabłka i gotować jeszcze 10-15
minut. Wsypać cukier, wymieszać i gotować, aż owoce staną się szkliste. Gorący
dżem nakładać do wyparzonych słoików
i zamykać.

Botwina pasteryzowana
Składniki: 2 kg młodych buraków z liśćmi, 3 szklanki wody, 2 łyżeczki kwasku cytrynowego, 10 g soli.
Wykonanie: Buraczki z liśćmi, np. po przerywaniu grządki, bardzo dokładnie umyć
i oczyścić, a następnie drobno pokroić. Zalać wrzącą wodą i gotować 5 minut, przyprawić solą i kwaskiem. Gorące nakładać
do wyparzonych słoików i pasteryzować
20 minut.

Buraczki konserwowe
Składniki: 1 kg buraków ćwikłowych,
1 nieduży strąk papryki czerwonej, 10 - 15
dag cebuli, 2 - 3 łyżki oleju, sól, cukier,
ocet do smaku.
Wykonanie: Buraki umyć, ugotować i zetrzeć na tarce jarzynowej o grubszych
oczkach. Paprykę i cebulę umyć, oczyścić,
pokroić w kostkę i dusić na oleju (podlewając wodą).Gdy będą miękkie dodać do
buraczków i wszystko razem gotować jeszcze chwilę. Doprawić do smaku. Przełożyć
do wyparzonych słoików i pasteryzować
20 minut.

Dynia marynowana
Składniki:1 kg dyni (obranej), 1 szklanka
cukru, 2 szklanki wody, 0,10 l octu 10%,
goździki, cynamon do smaku.
Wykonanie: Dynię umyć, obrać, oczyścić
z pestek i pokroić w kostkę. Sporządzić syrop z wody, cukru, octu i przypraw. Do gotującego syropu włożyć dynię i utrzymywać
w stanie lekkiego wrzenia przez 10 minut.
Nakładać do wyparzonych słoików. Pasteryzować 15 minut w temperaturze 900C.

Sałatka warzywna marynowana
Składniki: 3 kg ogórków, 1 kg małych cebulek, 1 kg czerwonej papryki, 1 kg żółWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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Ścinamy rośliny na suche bukiety
Hanna Gaładyk
Oddział Siedlce
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ośliny są nieodłącznymi towarzyszami naszego życia. Lubimy
otaczać się kwiatami, gdyż ich
urok poprawia nasz nastrój. Kiedy w latach 60-tych ub. wieku powstały pierwsze uprawy szklarniowe, ludzie mogli
cieszyć się pięknem i barwą świeżych
kwiatów przez cały rok. Wiemy jednak,
że trwałość kwiatów ciętych jest krótka,
więc chcąc się nimi cieszyć możemy użyć
różnych metod konserwacji.
Odpowiednio przygotowane i przechowywane suszone rośliny można użyć do
wykonania różnorodnych kompozycji i bukietów, które ozdobią nasze wnętrza, będą
wspomnieniem lata i zaprezentują się zdecydowanie lepiej niż kwiaty sztuczne. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rośliny nadają się do suszenia i konserwacji.
Często decyduje o tym oryginalna forma
kwiatostanu, owoców lub liści. Jest grupa
roślin specjalnie wyhodowana i nadająca się
do suszenia. Sklepy oferują nam wprawdzie
gotowe produkty, ale prawdziwą satysfakcję z suszonych bukietów uzyskamy, kiedy
sami przygotujemy do nich rośliny.

Kiedy suszyć?
Generalną zasadą jest, aby ścinać je
w optymalnej (z estetycznego punktu widzenia) fazie rozwoju. Faza ta jest bliżej określona przy opisie danego gatunku. Jeśli nie
ma specjalnych zaleceń, należy przyjąć iż

tej papryki. Solanka (9 szklanek wody,
¾ szklanki soli).
Zalewa: 2 szklanki octu, 10%, 6 szklanek
wody, 3 szklanki cukru, 1 łyżka Vegety.
Wykonanie: Ogórki umyć, pokroić na kawałki o długości ok. 2 cm, paprykę umyć,
usunąć gniazda nasienne i pokroić na kwadraty, cebulkę obrać i umyć. Rozdrobnione
warzywa zalać solanką na 3 godziny i odcedzić. Przygotować zalewę i na gotującą wsypać warzywa i zagotować. Gorące
wkładać do wyparzonych słoików i natychmiast zakręcać.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

jest początek pełni kwitnienia. W przypadku liści lub całych kwiatostanów zwracamy
uwagę na wybarwienie roślin. W przypadku owoców o ciekawym kształcie, najlepiej
jest zasuszyć je przed ich pełną dojrzałością
lub po uzyskaniu pożądanej formy. Należy
pamiętać, że w początkowej fazie suszenia
rośliny wciąż żyją i rozwijają się, dlatego
lepiej ścinać je nieco za wcześnie, niż zbyt
późno. Przeznaczone do zasuszenia należy
zbierać przy słonecznej pogodzie. Niektóre,
np. cynie, suchołuski, zatrwian, należy ścinać
w pełnym rozkwicie, inne tylko lekko rozwinięte, np. róże, kacanki. Jest też grupa roślin,
np. trawy, zboża, które należy zbierać przed
kwitnieniem. Kłosy zbóż najlepiej jest ścinać
w maju (w kłosach nie powinno być ziarna).

Jak to robić?
Metodę konserwacji należy dostosować
do gatunku rośliny. Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą na suszone kwiaty
jest tzw. suszenie zielarskie, polegające na
usunięciu z roślin dolnych liści, powiązaniu
ich po kilka w luźne pęczki i zawieszeniu
do „góry nogami” (czyli kwiatostanami do
dołu). Wybieramy do suszenia miejsce ciemne, przewiewne, suche i stosunkowo ciepłe.
Wilgoć i brak przewiewu może spowodować
pleśnienie, a dostęp światła przyczyni się do
wyblaknięcia kolorów. Suszenie tą metodą
najlepiej znoszą: suchokwiat roczny, suchołuski, krwawnik, zatrwian, wrzosy, szarłat
i wiele innych. Czas suszenia to 2-3 tygodnie.
Niektóre rośliny można suszyć „na stojąco”, tj. kwiatostanami do góry, w pojemniku z odrobiną wody. Metodę tą zaleca się
do suszenia hortensji, gipsówki, mikołajka

Warzywa na leczo
Składniki: duża cukinia (może być kabaczek lub patison), strąki papryki, przecier
pomidorowy, ziarna gorczycy i ziela angielskiego, sól.
Wykonanie: Cukinię umyć, obrać, usunąć
gniazda nasienne, pokroić w kostkę, włożyć do wrzącej wody i gotować 2 minuty,
a następnie odcedzić. Umytą i oczyszczoną
paprykę pokroić w paski. Słoiki napełniać
cukinią na przemian z papryką, dodawać po
kilka ziaren gorczycy i ziela angielskiego.
Zalewać posolonym do smaku przecierem

i czosnku ozdobnego. Często chcemy utrwalić piękne róże i bywa, że po klasycznym
suszeniu ich płatki są zmarszczone i straciły
kolor. Najlepszym na to sposobem jest użycie silikażelu (pochłaniacza wilgoci - można
go znaleźć w saszetkach w nowych butach).
Kwiaty róż umieścić należy w pudełku, zasypać pochłaniaczem i szczelnie zamknąć używając folii. Po 1-2 tygodniach są one gotowe
do użycia. Jeśli nie mamy silikażelu można
do tego celu użyć drobnego piasku lub kaszy
manny. Po wyprażeniu w piekarniku i wystudzeniu (można połączyć z boraksem 3:1)
wsypujemy na dno pojemnika warstwę piasku lub kaszy, układamy kwiaty obok siebie
i delikatnie obsypujemy resztą materiału. Pojemnik powinien być przewiewny, otwarty.
Suszenie trwa około 2-3 tygodni.
Jeśli chcemy skrócić proces suszenia,
możemy do tego celu użyć lampy promiennikowej. Należy luźno umieścić rośliny pod
lampą, na przewiewnej i poziomej konstrukcji. Suszenie trwa 4-5 godzin w temperaturze
70-800C.

Suszyć można nie tylko…
... kwitnące rośliny ogrodowe. Na uwagę zasługują również te, których kwiaty są
mało dekoracyjne lub nietrwałe, natomiast
owoce idealnie nadają się do suszenia. Należą do nich: czarnuszka damasceńska, mak
polny, miechunka rozdęta, miesięcznica
roczna i wiele innych. Po wysuszeniu stanowią one wspaniałe uzupełnienie kompozycji kwiatowych. Pamiętajmy, że wszystkie
wysuszone rośliny należy przechowywać
w ciemnym i suchym pomieszczeniu. n

pomidorowym. Pasteryzować 20-30 minut
w zależności od wielkości słoików. n
Źródła:
1. „Słońce w słoikach”- Irena Gumowska -wydawnictwo Warta Warszawa 1989 rok.
2. „Przetwory warzywa, owoce, grzyby”- I Dąbrowa,
K Osmycka - wydawnictwo PTEGD Warszawa 1992
rok.
3. „Nasze przepisy- domowe przetwory z owoców i warzyw” - własna - wydawnictwo WODR Siedlce 1994
rok.
4. „Działkowa kuchnia”- Krystyna Rejman - wydawnictwo KRPZD Warszawa 1997 rok.
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Czosnek - nie tylko na talerzu!
Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

W

czesna jesień to czas, w którym można wzbogacić
ogród ozdobny w rośliny cebulowe, dlatego warto
poświęcić nieco uwagi czosnkom. W starożytności
były one sławne jako rośliny jadalne, przyprawowe, lecznicze,
ale również „magiczne” o właściwościach „odpędzających złe
oko”. We Wschodniej Europie kwitnące czosnki zawieszano
w oknach, lub noszono naszyjniki z ząbków dla odstraszenia
wampirów.
Wszystkie gatunki czosnków mają w swoich organach lotne
olejki zawierające siarczki, które nadają im charakterystyczny,
ostry zapach. Między innymi to sprawia, że w kuchni jest niezastąpioną przyprawą do różnych dań, ale przecież w botanicznej
rodzinie amarylkowatych są także rośliny ozdobne. Ostatnio popularność zdobywa zapomniany czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum). Rośnie on dziko na terenie Europy, a w Polsce głównie
na terenach górskich, gdzie jest dość znany. Rzadszy jest na niżu
i czasem spotykany np. w Biebrzańskim i Białowieskim Parku Narodowym. Roślina objęta jest w Polsce ochroną.

Co trzeba o nim wiedzieć?
Czosnek niedźwiedzi to bylina cebulowa o charakterystycznym
aromacie. Cebule są podłużne, wąskie, o długości do 6 cm. Kiedy posadzimy je wczesną jesienią, w odstępach 1 cm, to utworzą
zwarty łan. Liście czosnku niedźwiedziego przypominają liście
konwalii majowej, ale zerwanie lub potarcie ich rozwiewa wszelkie wątpliwości, bowiem czosnkowy aromat jest wtedy bardzo
intensywny. Jest to informacja bardzo ważna, ponieważ liście
konwalii, w przeciwieństwie do czosnku, są trujące. Liście pojawiają się wczesną wiosną, niekiedy już w marcu. Od kwietnia do
maja wyrastają bezlistne pędy kwiatostanowe sięgające 50 cm, zakończone luźnymi, prawie kulistymi kwiatostanami. Pojedyncze
kwiaty są białe i mają kształt drobnych gwiazdek.
Czosnek wytwarza czarne nasiona, które są dojrzałe już w czerwcu, ale mogą wykiełkować dopiero po kilku miesiącach. Łatwe
zawiązywanie i rozsiewanie nasion powoduje, że w sprzyjających
warunkach rośliny tworzą duże skupiska. Sprzyja temu również
tworzenie cebulek przybyszowych.
Pod koniec lipca liście czosnku zasychają, a roślina w postaci cebulek czeka na następny sezon wegetacyjny. Czosnek niedźwiedzi
warto wprowadzić do ogrodu przydomowego, bo oprócz cennych
właściwości odżywczych, stanowi niewątpliwą ozdobę miejsc cienistych i półcienistych. Warto postarać się o zapewnienie mu warunków zbliżonych do naturalnych - lubi wilgotne, lekkie, próchnicze podłoże, bogate w składniki pokarmowe i wapń. Jest rośliną
całkowicie mrozoodporną i nie wymaga zimowego okrywania.

Właściwości lecznicze i wykorzystanie
Do celów kulinarnych wykorzystuje się młode liście czosnku,
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zbierane wczesną wiosną przed wejściem rośliny w okres kwitnienia lub na samym jego początku - wtedy są najdelikatniejsze i zawierają najwięcej cennych substancji odżywczych (później stają
się twarde i łykowate). Smak ma nieco łagodniejszy od czosnku
pospolitego. W młodych liściach znajdują się duże ilości witaminy
C, a także witamin A i E, olejki eteryczne, allicyna, aminokwasy,
flawonoidy, siarka, selen, mangan, żelazo oraz wiele innych mikroelementów. Czosnek niedźwiedzi to bardzo cenna roślina lecznicza, wykazująca działanie podobne do antybiotyku, niszcząca
bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym i oddechowym.
Jest polecany przy chorobach górnych dróg oddechowych,
wspomaga procesy odpornościowe, działa przeciwgrzybiczo,
obniża ciśnienie krwi i poziom „złego cholesterolu”, wspomaga
trawienie, przeciwdziała miażdżycy.
Najlepiej spożywać nieprzetworzony, bo wtedy nie traci swych
cennych właściwości. Może być świetnym dodatkiem do sałatek,
masełek ziołowych i past twarogowych. Młode liście można również stosować jako dodatek do zup i makaronów, można je też suszyć, zamrażać, kisić oraz marynować w oliwie.

Nie tylko niedźwiedzi
W ogrodzie ozdobnym nie powinno zabraknąć też innych
czosnków o szczególnej urodzie. Warto zakupić cebulki czosnku olbrzymiego (Allium giganteum), który zakwita na przełomie
maja i czerwca tworząc okazały, dorastający nawet do 1m kulisty
kwiatostan. Kwiaty są koloru fioletowego, a liście długie i wąskie.
Czosnek olbrzymi tworzy duże cebule w kolorze żółtym, pokryte
delikatną tuniką, które najlepiej wysadzać we wrześniu. Podobnie
do innych roślin cebulowych czosnki po kwitnieniu (lipiec) tracą
część nadziemną. Można je wtedy wykopać i w postaci cebul przenieść w inne miejsce lub rozsadzić.
Podobne do czosnku olbrzymiego, lecz nieco mniejsze kwiatostany (do 70 cm) wytwarza czosnek główkowaty (Allium sphaerocephalon). Jego ciemnofioletowe, lśniące kwiaty rozwijają się
w pełni lata. Cebule są małe, o obwodzie do 7 cm.
Łatwy w uprawie i często spotykany w ogrodach jest czosnek
złocisty (Allium moly). Wytwarza on lancetowate, szarozielone liście i żółte kwiaty zebrane w baldachowate kwiatostany o wysokości do 20-25 cm. Cebulki są kuliste o obwodzie 5-6 cm. W sezonie
wegetatywnym tworzy się dużo cebulek przybyszowych.
Bardzo oryginalną ozdobą w ogrodzie może być też czosnek karatawski (Allium karataviense). Roślina ta wytwarza dwa duże,
szerokie i szaroniebieskie liście z wąskim czerwonym obrzeżeniem. Masywny pęd kwiatostanowy wysokości około 20-25
cm pojawia się na przełomie maja i czerwca. Kwiaty zebrane są
w duży kulisty kwiatostan o obwodzie około 15 cm. Na początku
mają kolor szarobiały, potem różowieją. Cebule są duże, kuliste
o obwodzie około 15 cm.
Czosnki ozdobne dobrze rosną w miejscach słonecznych, w glebie dobrze uprawionej, przepuszczalnej. Gatunki silnie rosnące
świetnie prezentują się w grupach ogrodowych, można je także
wykorzystać na kwiat cięty, a mniejsze sadzić w ogrodach skalnych i na brzegach rabat. Przy komponowaniu nasadzeń trzeba jeWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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S adzimy rośliny cebulowe w gruncie
Hanna Gaładyk
Oddział Siedlce
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ośliny cebulowe zaczynają kwitnienie, gdy ziemia jest jeszcze pokryta śniegiem i zdobią ogród do jesieni. Można je
posadzić prawie wszędzie, a umieszczone w grupach tworzą barwne (białe, czerwone, żółte, niebieskie) plamy. Mogą ozdabiać obrzeża rabat, ale także stanowić ich centralną część - zarówno
w miejscach silnie nasłonecznionych, jak i lekko zacienionych.
Pięknie prezentują się w towarzystwie innych roślin ozdobnych, np.
bylin czy traw. Te o drobnych cebulkach, jak przebiśniegi, cebulice,
narcyzy botaniczne lub śnieżyce, można posadzić w sąsiedztwie drzew
lub krzewów liściastych. W półcieniu łatwo się rozrastają i rozsiewają,
tworząc kwiatowe łany. Można też założyć łąkę z kwitnącymi roślinami cebulowymi, takimi jak krokusy, ale należy pamiętać, że można ją
skosić wiosną dopiero wtedy, kiedy liście roślin cebulowych zżółkną.

Kiedy sadzić?
Sadzenie roślin cebulowych związane jest z ich rytmem życiowym oraz temperaturą otoczenia. Najlepiej je wysadzić do ziemi
zanim cebulka wypuści korzenie. Dużą ich zaletą jest to, że potrafią przetrwać długo bez wody.
Przy doborze gatunków należy kierować się terminem kwitnienia.
Kwitnące wiosną sadzimy od sierpnia do połowy października
(tulipany, narcyzy, krokusy, hiacynty, szafirki). Wprawdzie można
to zrobić jeszcze w listopadzie, ale cebule mogą nie zdążyć się ukorzenić. Wyjątkiem są lilie - kwitną w lecie, lecz ze względu na mrozoodporność można je sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną (w marcu).
Rośliny cebulowe kwitnące latem i jesienią sadzi się od początku do połowy wiosny - w kwietniu i maju. Są one bardzo
wrażliwe na niskie temperatury i dlatego na zimę nie mogą pozostać w ziemi. Należą do nich begonie, dalie i mieczyki.
Natomiast rośliny cebulowe kwitnące jesienią sadzi się od
sierpnia do września (zimowit, szafran).

Jak sadzić?
Już w momencie kupowania cebulek rozstrzyga się czy w przyszłości będą one prawdziwą ozdobą ogrodu. Lepiej zrezygnować
z taniej oferty i zakupić mniej, ale za to dużych cebul, bo wówczas mamy pewność, że wyrosną z nich dorodne i obficie kwitnące
rośliny. Podczas zakupu należy też zwrócić uwagę na to, czy cebule są zdrowe (nie mogą mieć śladu zgnilizny czy pleśni). Zakupione cebule należy jak najszybciej wysadzić do ziemi.
Dla roślin cebulowych najlepsza jest gleba o odczynie obojętdynie pamiętać o tym, że po okresie kwitnienia części nadziemne
czosnków zasychają. n
Źródła:
1. Dzieje upraw i roślin leczniczych, M. Nowiński (PWRiL Warszawa 1983)

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

nym lub lekko zasadowym, lekka i przepuszczalna, ale niezbyt
uboga. Ziemię przed sadzeniem cebul należy dokładnie oczyścić
z chwastów, spulchnić, wzbogacić kompostem lub nawozem dla
roślin kwitnących. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, należy ją wymieszać z wapnem ogrodniczym lub dolomitem.
Głębokość sadzenia cebul zależy od ich wielkości. Według ogólnej zasady umieszcza się je na głębokości równej mniej więcej
trzem wysokościom cebuli. W przypadku cebul bardzo dużych
lub długich sadzi się je nieco płycej. Pewną rolę odgrywa przy tym
także rodzaj podłoża. Na glebach lekkich cebule powinny znaleźć się nieco głębiej, a na ciężkich, ilastych, bliżej powierzchni.
Jeśli w ogrodzie mamy gryzonie, np. nornice, możemy cebule
wysadzać w koszyczkach z tworzywa sztucznego lub w odpowiednio uformowanej siatce drucianej. Wrogiem roślin cebulowych jest
też nadmierna wilgotność, która prowadzi do gnicia i sprzyja rozwojowi różnych chorób. Dlatego na ciężkiej glebie należy (podczas
sadzenia) podsypać cebule i bulwy dość grubą warstwą piasku.
Szczególnie wrażliwe na wilgoć są tulipany i czosnek ozdobny.

Rozmieszczenie cebul w gruncie
Zaleca się sadzenie cebul po kilka sztuk w jednym dołku
o nieregularnym kształcie. Nie wyznacza się powierzchni obsadzonej cebulami, ani nie sadzi się ich symetrycznie, gdyż wyglądałoby to nienaturalnie. Rozmieszczone w dołku cebule przykrywamy warstwą ziemi i tak ugniatamy, aby usunąć wolne przestrzenie
z powietrzem wokół nich. Odstępy między cebulami zależą od ich
wielkości i mnożenia się. Duże cebule, które wolno przyrastają,
sadzimy co 25-40 cm, a drobne co 8-10 cm.
Jeżeli szybko zagęszczają przeznaczony dla nich teren, powinniśmy je co kilka lat rozsadzać. Tulipany z reguły wykopujemy co
roku, więc można sadzić je dość gęsto, co 10-15 cm. Tulipany botaniczne pozostawiamy na jednym miejscu przez kilka lat, podobnie
jak narcyzy. Po posadzeniu cebul pamiętajmy o obfitym podlaniu.

Przygotowanie do zimowania
O konieczności wykopywania cebul decyduje przede wszystkim długość ich uprawy na jednym miejscu. Kiedy rośliny kończą wegetację i zaczynają wchodzić w stan spoczynku (żółkną
im liście, załamują się i zasychają, a cebule mają lekko brunatne łuski), przystępujemy do wykopywania cebul, zwracając uwagę żeby ich nie uszkodzić. Przez pierwsze kilkanaście
dni dosuszamy je w ciepłym, przewiewnym pomieszczeniu,
w temperaturze do 25°C, a następnie oczyszczamy, segregujemy
i przechowujemy, aż do wysadzania do ziemi. n

2. Kwiaty cebulowe, numer specjalny Działkowiec 2001
3. http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/czosnekniedzwiedzi-wlasciwosci-przepisy-na-dania-z-czosnku-niedzwiedz_34371.html
4. http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/czosnek-niedzwiedzi-id881.html
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Lipiec w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka
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ipiec jest jednym z najgorętszych miesięcy w roku, więc
pogoda sprzyja słodkiemu lenistwu, ale właśnie teraz
nie możemy spocząć na laurach, gdyż rośliny w środku
lata wymagają naszej troski.
A oto zakres czekających na nas prac:

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Pobrać z drzew i krzewów liściastych (głównie zimozielonych) sadzonki półzdrewniałe.
• Usunąć przekwitłe kwiaty róż wielkokwiatowych i wielokwiatowych.
• Po zebraniu jagód przyciąć krzewy, od nowa przymocować do
podpór rośliny prowadzone na kratownicy.
• Przyciąć krzewy formowane (buki czy żywotniki).
• W czasie suszy obficie podlewać wszystkie krzewy w obrębie
korzeni i ściółkować ziemię (np. skoszoną trawą).
• Na początku lipca wykonać cięcie formujące (strzyżenie) żywopłotów.
• Ograniczyć rozrastanie się iglaków - szczególnie jałowców
płożących. Ucinamy wierzchołki w miejscu rozgałęzienia.

Zielne rośliny ozdobne

• Wykopać cebule i bulwy przekwitłych roślin i ułożyć w miejscu,
gdzie będziemy je przechowywać.
• Kosaćce (irysy) karłowe oraz inne rodzaje irysów podzielić
i przesadzić, liście przyciąć do połowy.
• Zasadzić lilie białe i zimowity.
• W przerwach między bylinami na rabacie posadzić jednoroczne
kwiaty tworzące poduszki.
• W pierwszej połowie lipca można jeszcze wysiewać rośliny dwuletnie: malwy, stokrotki, bratki i niezapominajki.
• Oczyścić cebulki tulipanów i przygotować do przechowywania.
• Wykopać cebule hiacyntów, narcyzów, szachownic i kwitnących
wiosną czosnków. Cebule hiacyntów koniecznie wykopujmy co
roku, gdyż źle znoszą letnie opady deszczu. Cebule pozostałych
roślin wystarczy wykopać co 3 lata, kiedy nadmiernie się zagęszczą na rabacie. Wykopane cebule przeglądamy i wyrzucamy te
porażone chorobami. Pozostałe przechowujemy, aby posadzić je
jesienią.
• W lipcu rośliny atakuje wiele szkodników, dlatego też należy często je doglądać, zwracając szczególną uwagę na spodnią część liści.

Trawnik i ozdobne trawy

• Napowietrzać, wertykulować i nawozić trawnik, co zahamuje
wzrost mchu i chwastów. Rośliny, takie jak mniszki, kaczeńce, mikołajki i stokrotki, usuwamy wraz z korzeniami, aby nie wyczerpywały trawnika.
• Regularnie kosić trawnik. Nie należy jednak przycinać go zbyt
krótko, ponieważ podczas upałów może się zniszczyć. Powierzchnie używane intensywnie przycinamy co tydzień, a eksploatowane
słabo co 3-4 tygodnie.
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• Trawnik regularnie podlewać (2-3 razy w tygodniu) oraz nawozić
(raz w miesiącu) w myśl zasady, że im silniejsze nawożenie, tym
więcej wilgoci wymaga murawa.

Ogrodowe oczka wodne

• Nawadniać rabaty z roślinami bagiennymi i usuwać z nich chwasty.
• Napełniać zbiorniki na wodę i cysterny.
• W czasie podlewania ogrodu oszczędnie i efektownie korzystać z wody.
• Regularnie usuwać glony i rzęsę wodną ze wszystkich zbiorników z wodą.

Warzywa i rośliny sadownicze

• Przy ciepłej i suchej pogodzie konieczne jest odpowiednie nawadnianie upraw. Dużo wody potrzebują warzywa korzeniowe, kapustne i dyniowate, a także fasola (w okresie kwitnienia
i zawiązywania strąków).
• Zebrać zioła. Liście oregano, tymianku, szałwii, estragonu, cząbru i mięty zbieramy przed okresem kwitnienia, ponieważ w okresie kwitnienia zioła te tracą swój aromat. Ważne jest, abyśmy nie
spóźnili się ze zbiorami.
• Zebrać dojrzałe owoce.
• Wyciąć po zbiorze pędy malin, które owocowały. Podwiązać pędy jeżyn.
• W razie potrzeby ostrożnie uzupełnić ściółkę na rabatach warzywnych.
• Zebrać kapustę.
• Na grządkach opustoszałych po zbiorze warzyw wysiać sałatę
liściową, marchew, rzodkiewki i warzywa zimowe.
• Posadzić późne odmiany kalarepy i cebulę.
• Rozsadzić jarmuż i posadzić w gruncie.
• Wysiać kapustę pekińską do gruntu.
• Po zbiorze truskawek ściąć nożem wszystkie liście dwu- i trzyletnich krzaczków na wysokości 5-7 cm nad ziemią i po zebraniu spalić.
Zlikwidować 4-letnie truskawki, przekopując glebę głęboko łopatą.
• Posadzić truskawki i poziomki.
• Szczepić stare drzewa, nawet już owocujące.
• Chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami.

Rośliny doniczkowe

• Powtórzyć nawożenie, jeśli nawóz wolno działający się wyczerpał.
• Zapewnić podlewanie w czasie urlopu: albo instalując nawadnianie automatyczne, albo umawiając się z sąsiadem.
• Regularnie usuwać wszystkie przekwitłe części roślin, gdyż pobudza je to do dalszego kwitnięcia.
• Codziennie rano i wieczorem podlewać rośliny odstałą wodą, bez
zwilżania liści.

Infrastruktura i narzędzia

• W odpowiednim czasie wykonać podpory dla gałęzi drzew owocowych, fasoli tycznej, pomidorów i wysokich bylin.
• Ze ściętej trawy i resztek po zbiorach zrobić kompost.
• Pilnować podlewania ogrodu i regularnie napełniać zbiornik na
deszczówkę. n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa - praca zbiorowa, Reader’s Digest;
2. www.poradnikogrodniczy.pl;
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P o r a d n i k g ospodyni

Sierpień w ogrodzie
Warzywa i rośliny sadownicze

Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

S

ierpień, w ogrodzie pełnym kwiatów i dorodnych owoców, zachęca do odpoczynku. Większość właścicieli ogrodów pragnie
jednak, aby w przyszłym roku były one jeszcze piękniejsze,
a wtedy - trudna sprawa - ale trzeba wziąć się do pracy. Bo sierpień to
doskonały czas na sadzenie i rozmnażanie wielu roślin. Kiedy lato jest
upalne, nie zapominajmy także o regularnym podlewaniu ogrodu.
A oto zakres prac do wykonania:

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Zakończyć nawożenie róż, ponieważ osłabia to ich zdolności do
przetrwania zimy.
• Zasadzić powojniki oraz rośliny zimozielone i obficie je podlewać.
• Odciąć przekwitłe kwiaty róż, poza pnącymi.
• W przypadku długotrwałej suszy dokładnie podlać drzewa i krzewy.
• W końcu sierpnia posadzić rośliny iglaste i zimozielone liściaste
(optymalny termin).
• Jeśli to konieczne, ponownie przyciąć żywopłoty. Należy je jednak
formować bardzo ostrożnie. Szczególnie ważne jest przycinanie żywopłotów z żywotników - jeżeli nie będziemy przycinać tych roślin
od samej młodości, w przyszłości będą pozbawione gałęzi w dolnej
części. Spośród iglaków w drugiej połowie sierpnia (po zahamowaniu wzrostu) po raz ostatni przycinamy też choiny, cyprysiki, cisy,
jałowce i modrzewie. W tym miesiącu wykonujemy też ostatnie cięcie żywopłotów z drzew i krzewów zrzucających liście na zimę.

Zielne rośliny ozdobne

• Kiedy niepożądane jest nadmierne rozmnożenie roślin nasiennych, trzeba odciąć przekwitłe kwiatostany.
• Przygotować glebę pod rośliny cebulowe.
• Rozpocząć sadzenie cebul i roślin kwitnących jesienią.
• Sadzić cebule szafirków i lilii białej.
• Odciąć do osuszenia dekoracyjne kwiatostany i trawy.
• Sprawdzić, czy byliny nie zostały zaatakowane przez mączniaka,
a uszkodzone części odciąć. Nie wrzucać ich do kompostu, tylko
do pojemnika na odpadki.
• Przesadzić rośliny dwuletnie z rozsadnika na rabaty.
• Rozmnożyć i sadzić byliny: rozchodniki, rojniki, fiołki, żagwiny,
goździki, kosaćce, piwonie, jastruny, liliowce.
• Nawieźć konwalie, dalie i złocienie.
• Wysiać fiołki zaraz po zbiorze.

Trawnik i ozdobne trawy

• Kosić trawnik raz na tydzień, w razie potrzeby podlewać, ale
zaprzestać nawożenia. Dalsze nawożenie w późniejszym terminie
może przyczynić się do gorszego zimowania darni i w konsekwencji utrudnić jej regenerację na wiosnę.
• Ręcznie usunąć osty i inne chwasty.

Ogrodowe oczka wodne

• Ustawić naczynia z wodą dla spragnionych ptaków i owadów.
• Sprawdzić odpływ ze stawów zasilanych wodą opadową. Gwałtowna
i obfita letnia ulewa może doprowadzić do przelania się wody ze stawu!
• Dobrze zabezpieczyć wszystkie zbiorniki z wodą, gdyż stanowią
niebezpieczeństwo dla dzieci i zwierząt.
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• Zbierać warzywa i owoce, odpowiednio przechowywać i przetwarzać.
• Zakończyć zbiór ziół, takich jak tymianek i szałwia lekarska, gdyż ich
pędy wymagają czasu na przygotowanie się do nadejścia zimy. Po zasuszeniu zioła należy przechowywać w dobrze zamkniętych naczyniach.
Po zakończeniu zbiorów powinniśmy usunąć z ziemi i spalić pozostałości po ziołach, co pozwoli uniknąć chorób i ataków szkodników.
• W sierpniu możemy uprawiać poplony na zbiór jesienny. Na
początku miesiąca należy wysiać szpinak, sałatę masłową, endywię, koper, kapustę pekińską, rzodkiew i rzepę. Nieco później,
w połowie miesiąca, wysiewamy nasiona roszponki i szczawiu.
• Do połowy miesiąca wysadzić do gruntu rozsadę jarmużu.
• Kontynuować letnie cięcie drzew: wiśni, czereśni, jabłoni, grusz i brzoskwiń. W pierwszych dniach sierpnia przeprowadzić
cięcie jabłoni, których owoce dojrzewają pod koniec sierpnia lub
na początku września. Podczas cięcia usuwa się lub skraca silne
przyrosty roczne, zasłaniające dostęp światła do owoców w środkowej części korony drzewa. Dzięki temu jabłka będą dorodniejsze. Cięcie prześwietlające wiśni i czereśni przeprowadzamy natomiast po zbiorach, z reguły w drugiej połowie sierpnia. Wycinamy
cienkie gałązki, które zbytnio zagęszczają korony drzew.
• Po zbiorze owoców wykonać również cięcie śliw. W celu rozluźnienia i zmniejszenia koron pojedyncze konary wycinamy całkowicie lub skracamy za odpowiednio ukierunkowanym odgałęzieniem.
• Zaraz po zbiorach prześwietlić krzewy porzeczek i agrestu tak,
aby światło docierało do całego krzewu. Usunięte stare pędy niedługo zostaną zastąpione nowymi.
• Po zbiorze tradycyjnych (nie powtarzających owocowania) malin należy usunąć wszystkie pędy, które owocowały w bieżącym roku. Warto
usunąć też nadmiar pędów, które mają owocować w roku przyszłym.
• Przywiązać nowe pędy owoców prowadzonych na kratownicy.
• Chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami.

Rośliny doniczkowe

• Przyciąć do pożądanego kształtu krzewy i inne rośliny zimozielone.
• Przyciąć doniczkowe pnącza.
• Przygotować sadzonki fuksji i pelargonii. Otrzymane sadzonki
przechowujemy w doniczkach do maja następnego roku, kiedy będzie można je wysadzić na zewnątrz.
• Wstrzymać nawożenie.
• Na skutek podlewania ziemia w donicach i skrzynkach balkonowych staje się zwarta i słabo przepuszczalna, należy więc (ostrożnie, aby nie uszkodzić płyciej położonych korzeni roślin) spulchniać jej górną warstwę małymi grabkami lub widełkami.
• Zasadzić wrzosy i chryzantemy.

Infrastruktura i narzędzia
• Przygotować skrzynki, pojemniki i drabiny do zbioru owoców,
przetrzeć regały wodą z octem, opróżnić i wysprzątać miejsca składowania owoców i sprawdzić je pod kątem wilgotności powietrza.
• Przygotować miejsce i pojemniki do suszenia ziół i kwiatów. n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa - praca zbiorowa, Reader’s Digest;
2. www.poradnikogrodniczy.pl;
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Głos ze wsi
Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca.

José Saramago - portugalski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1998

Przemijające obrazy
Zbigniew Rzeszutko
emerytowany pracownik Oddziału Poświętne

J

est połowa sierpnia 2014 r. W upalny dzień, w temperaturze zbliżonej do rekordu zredukowanej klimatyzowanym
wnętrzem niezłego samochodu, rozwijając szybkości,
o których naszym Dziadom się nie śniło, przemierzam Polskę
z północy na południe rozdarty pomiędzy uczuciem żalu za
utraconymi hektarami ojczystej ziemi pokrytej betonem i asfaltem nowych dróg z jednej strony, a satysfakcją z możliwości
komfortowego i szybkiego przemieszczaniu się po nich.

Równina mazowiecka, zastygła i zaschła w słońcu w temperaturze bliskiej 40 stopni, przemyka bokami dróg, świecąc jasnymi
łysinami gołych ściernisk i umierającymi od góry plantacjami kukurydzy z jej palczastymi wiechami kwiatów proszącymi na próżno niebo o deszcz. Szaro już i smutno. Dopiero okolice Grójca
zielonością swych sadów, być może nawadnianych, dają chwilę
wytchnienia zmęczonym oczom.
Korzystam z luksusu, który rzadko mi się przydarza. Osobisty
kierowca wpatrzony w drogę i rejestrujący czynne radary, których
nie poskąpiły nam pazerne samorządy, uwalnia moje oczy i umysł
od ciągłego napięcia, pozwalając oddać się w całości rozmyślaniom i obserwacji uciekających do tyłu krajobrazów. Znam je prawie na pamięć. Nie pamiętam i nie zliczę, który to już raz przemierzam tą trasę letnim czasem.

Wiatr we włosach
Pamiętam jednak raz pierwszy, równo 50 lat temu, kiedy po
rocznej pracy w Lubowidzu kupiłem sobie na raty, za własne
pieniądze, nowiuteńką, zdobną w czerwień i nieskazitelny nikiel
„Jawę-CZ”, i ledwo doczekawszy pierwszych dni wakacji, wyruszyłem na przemierzaną dziś trasę w kierunku Rzeszowa. Pogoda
piękna, umysł wolny od trosk i obowiązków, uskrzydlające 25 lat
w metryce, śliczna maszyna pode mną, wiatr we włosach i za uszami (kaski nie obowiązywały), słońce nade mną - czy mogło mi
się przytrafić coś bardziej radosnego i wspaniałego? Poruszając się
po drodze z maksymalną szybkością 80-90 km/godz. byłem najszybszym użytkownikiem umykającej w tym zawrotnym tempie
do tyłu drogi. Był rok 1964.
Kolejne lata i kolejne wyprawy wyglądały podobnie, choć
niezupełnie. Wraz z ich upływem przybywało na trasie pojazdów różnorodnych, lepszych i szybszych, rodzimych i zagranicznych, na, tyle, że ja - już jako właściciel leciwego
„malucha” upchanego do granic możliwości członkami mojej rodziny - zmuszony byłem co chwilę zjeżdżać na pobocze
i przepuszczać pędzących stadami, ledwo mieszczących się
w niezmiennej szerokości drogi, uczestników ruchu. Był koniec lat osiemdziesiątych. Przyjemności już żadnej, za to dużo
smrodu z dorzynanych na polskiej drodze starych, ale jeszcze
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dających „czadu” w sensie dosłownym i przenośni, zazwyczaj
niemieckich diesli.

Stąd wyszedłem
Potem, długo potem, zaczęło być lepiej. Dzięki funduszom
unijnym droga w wielu miejscach zaczęła się poszerzać, a po
jej coraz równiejszej nawierzchni z szumem opon zaczęły
mknąć coraz nowsze samochody, skutecznie zsyłając na odpoczynek i emeryturę wytwory polskiej myśli technicznej. Na
zawsze odsunęły się od dwupasmowej drogi owocowe stragany w okolicach Grójca. Jest dobrze, szybko, równo, bezpiecznie i... tylko tych hektarów pod asfaltem i betonem ciągle
jeszcze trochę żal.
Zatopiony w myślach i wspomnieniach mijam kolejne miasta Mazowsza. Łagodnie, prawie siłą bezwładności, rozpędzony samochód pokonuje nierówności Wyżyny Sandomierskiej
i prawobocznie omijając jej stolicę, zjeżdża w pradolinę Wisły
i jej dopływów. Zdecydowanie większa gęstość zaludnienia,
w wyniku której koniec jednej miejscowości jest początkiem
kolejnej, skutecznie trzyma w ryzach mojego kierowcę, każąc
mu ledwie pieścić delikatnie pedał gazu. Spoglądam w lewo,
spoglądam w prawo i... stopniowo leczę się z obsesji zmarnowanych hektarów, gdyż te pozostałe, na które składają się setki
długich wstążek obramowanych miedzami, kiedyś maksymalnie wykorzystywanych rolniczo przez liczne i bogate w dzieci
rodziny chłopskie, morgi warte wszystkich pieniędzy, po które
nierzadko wyprawiano się aż do Ameryki, dziś najczęściej nie
produkują niczego.
Płyną obrazy sprzed 60-ciu lat i więcej, zalewają falą wspomnień. Stąd wyszedłem, tu jestem zakorzeniony.

Nawłoć
Zawsze w dzieciństwie zazdrościłem tym rodzinom, które miały dużo dzieci, przede wszystkim dlatego, że mogły wyprowadzić je na pole do wspólnej pracy. U mnie w porywach była trójka, a kiedy młodszy brat Tadzio poszedł w anioły, zostałem sam
z siostrą i praca - którą inni kończyli w kilka godzin, obsiadając
zagon okrakiem - nam ciągnęła się przez trzy, lub więcej, dni.
Ciężko było, ale i satysfakcja duża, kiedy wszystko oplewione,
obsypane, przerwane już było, a uwolnione od rdestów, powoju,
bławatków, ostów, mleczów, bodziszków, kurzyśladu, bratka polnego, przetaczników, rumianku i wszelkiej innej „dziczyzny”.
Wątłe roślinki prosa, dodatkowo zdeptane przez oswobodzicieli,
podnosiły swe piórka, grubiały w oczach i wesoło wypełniały
uwolnioną od chwastów, a im przynależną przestrzeń życiową.
Tak było kiedyś.
Teraz przed moimi oczami, z lewa i prawa, jak okiem sięgnąć,
przesuwają się w tył nieużytki z dominującą o tej porze barwą żółtą. Nie jest to kwitnący słonecznik, ani rzepak, ani gorczyca. Jest
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

G ł os ze wsi
to NAWŁOĆ, tłamszona kiedyś i ograniczona w bytowaniu do
śródpolnych, nieuprawianych zakrzaczeń i ogrodów, wymknęła
się spod kontroli pługa i brony zajmując w tej chwili wszystkie
treny przez te narzędzia od kilku czy kilkunastu lat nietknięte,
a że ich z każdym rokiem coraz więcej, więc ona, w triumfalnym
pochodzie zajmuje coraz to większą powierzchnię Rzeczypospolitej, zalewając jej tereny niczym potop szwedzki, ale tym razem
od południowego wschodu ku północy. I tak to na oczach nas
wszystkich i zajmującej się od wyborów do wyborów pierdołami
klasy politycznej, ku uciesze zarówno Wschodu jak i Zachodu,
nasila się proces stepowienia mojego kraju, a jego powierzchnię w coraz większym procencie porasta roślinność nieprzydatna
w zasadzie do niczego, chociaż... specjaliści z branży twierdzą,
że nie ma takiego produktu ziemi, z którego nie można by było
uciągnąć...
Nawłoć - Solidago virgo aurea - pięknie i klasycznie to brzmi
- dostąpiła zaszczytu nieśmiertelności. To Tuwim pisał we „Wspomnieniu”, a Niemen wyśpiewał: „Momozami jesień się zaczyna,
Złotawa krucha i miła...” Tuwimowska mimoza to właśnie nawłoć. Jej żółte, miododajne wiechy kwiatów, są wczesną zapowiedzią jesieni. I to są wszystkie jej walory. Cała roślina jest trująca,
pazerna i nie znosi innych w pobliżu. Kwitnie żółto i tym może
się podobać, a fanów Wołodyjowskiego w wersji filmowej uszczęśliwi może niedługo kolejna jego edycja, kręcona już na naszym
narodowym „stepie szerokim”, rozciągającym się od Przemyśla po
Warszawę.

Azyl
Kręta szosa, niezbyt szeroka, ale o idealnej powierzchni, ociera
się w pewnym momencie o ścianę bujnego, pięknego lasu, gdzie
sosny ścigają się górą z dębami. Rozpoznaję: Nowa Dęba, duży
poligon wojskowy i młode miasto (1961), a przed wojną wieś.
Dęba, miejscowość jedna z wielu na mapie ówczesnego COP-u,
z fabryką amunicji. Za chwilę miasto stolarzy - Kolbuszowa, potem Głogów i już jestem na przedmieściach Rzeszowa.
Tu na chwile tracę orientację. Samochód wpada na ogromny
plac budowy, gdzie w plątaninie znaków, objaśnień, kierunków
poruszania się niełatwo wybrać ten najsłuszniejszy, a zwały ziemi, stosy materiałów, fragmenty rozjazdów, estakad, wiaduktów
urwanych nagle i wiszących nad głowami, wszystko to potęguje
wrażenie chaosu wymykającego się z reguł określonych ściśle
przez projektanta na desce kreślarskiej. Aż wierzyć się nie chce,
że ktoś nad tym panuje, i że w ten niebotyczny bałagan ostatecznie
wkomponują się rozwiązania komunikacyjne, łączące w sposób
harmonijny i nowoczesny północną obwodnicę Rzeszowa z będącą w budowie autostradą A-4.
Pokonawszy wreszcie wszelkie trudności docieramy do Staromieścia, gdzie przed drewnianym domkiem, pamiętającym czasy
Najjaśniejszego Pana, wściekle atakowanym ze wszystkich stron
infrastrukturą wielkiego miasta, ale utrzymującym cudowną otoczkę zieleni i kwiatów, wita nas moja siostra. n

XI Święto Papryki
w Klwowie
15 sierpnia 2015r
W PROGRAMIE:

1500 - Msza Św. w Kościele p.w. św. Macieja w Klwowie
1600 – Rozpoczęcie uroczystości, powitanie przybyłych gości
1630 – Rewia taneczna – część I
1700 – Piękni i Młodzi
1800 - Marioo
1900 - Playboys
2000 – Rzeczpospolita Babska
2020 – Zespół Tacy Sami – piosenki Lady Pank
2100 – Mateusz Mijal
2150 - Rewia taneczna – część II
2210 - Feel
2330 - Lasery
2340 - Rewia taneczna – część III
2400 – DJ & Szalona Ruda
0100 – Pokaz sztucznych ogni
0110 - Zakończenie imprezy

Podczas trwania imprezy na stoisku Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego będzie można skorzystać z porad udzielanych
przez specjalistów MODR Oddział Radom TZD Przysucha,
oraz zakupić broszury tematyczne.

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015
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MODR informuje

WARUNKI PRENUMERATY
w roku 2015

CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm)
1/2 strony			
1/4 strony			
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm)
1/2 strony			
1/4 strony			
1/8 strony			
Artykuł sponsorowany cała strona
(195 mm x 270 mm)		
Usługa wkładkowania materiałów
reklamowych cały nakład
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4		
zamówienie powierzchni reklamowej
- na cały rok (11 emisji)
- na pół roku (5,6 emisji)
- na kwartał (3 emisje)

- 1700,00 zł
- 1500,00 zł

Do 25 sierpnia 2015 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi
Mazowieckiej od numeru 10/2015.

- 1200,00 zł
- 1000,00 zł

à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):

- 1200,00 zł
- 600,00 zł
- 400,00 zł
- 1000,00 zł
- 500,00 zł
- 250,00 zł
- 125,00 zł
- 1000,00 zł
- 1000,00 zł
- 200,00 zł
- rabat 15 %
- rabat 10 %
- rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.
Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wyprzedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na
adres Redakcji:
MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce,
Redakcja „Wsi Mazowieckiej”
lub faxem 25 640 09 45
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I kwartał		

9,00 zł;

II kwartał		

9,00 zł;

III kwartał 		

6,00 zł;

IV kwartał 		

9,00 zł;

I półrocze

18,00 zł;

II półrocze 		

15,00 zł;

roczna (11 wydań w roku)

30,00 zł;

à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.):

I kwartał		
II kwartał		
III kwartał		
IV kwartał		
I półrocze		
II półrocze		
roczna (11 wydań w roku)

14,85 zł;
14,85 zł;
9,90 zł;
14,85 zł;
29,70 zł;
24,75 zł;
51,45 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000
z dopiskiem
„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2015”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2015

polifoska.pl

nawozy.eu
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Kącik dla dziec i

Krzyżówka Nr 7

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
4. Płonie ……… i szumią knieje.
5. Najlepszy czworonożny przyjaciel człowieka.
6. Góral, wyścigówka, damka.
7. Rosną na klombie.
8. Fruwają nad morską plażą.
9. Pod prysznicem lub słoneczna.
10. Do przygrywania przy ognisku.
11. Piaszczysta wzdłuż morza.
12. Poziomki, morele, śliwki.
13. Letni deser dla ochłody.
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 31 lipca
2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 7".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 5 - W maju jak w raju.
Nagrody książkowe wylosował: Salomea Chybowska, gm. Repki.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci.
2. Sindbad ……………..postać z baśni.
3. Napój mleczno-owocowy.

U=E

N

ROKO =IE

+I

DA

A=U

Rebus 7
C=G

R

K

ŁODZ

A = ĘD
ĘĘDĘd
Ę

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
31 lipca 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 7".

NIAK

Rozwiązanie Rebusu 5 - Zofija Kłosy rozwija.
Nagrody książkowe wylosowała: Tomasz Kuźdub,
gm. Jastrząb.
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: Rafał Serementa - Oddział Siedlce
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-21/2015; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio, Stanisław Brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 17 czerwca 2015 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 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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A k c j a c h a r y t a t y w n a F u n d a c j a D z i e ci Afryki

Woda źródłem życia
O wodzie, jako czynniku
niezbędnym do życia, na co
dzień raczej nie myślimy.
Uważamy, że mamy jej pod dostatkiem. Nie musimy po nią chodzić po kilka kilometrów, czy o nią walczyć. Po prostu odkręcamy kran i … płynie. Niestety
nie wszyscy mieszkańcy naszego globu
mają taki luksus.
Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że na kuli ziemskiej wody pitnej brakuje prawie miliardowi osób, z czego aż 38%
stanowią mieszkańcy Afryki, drugiego co do
wielkości kontynentu. Obecnie w dwóch krajach Czarnego Lądu ponad 50% populacji nie
ma dostępu do czystej wody. Są to Mozambik
i Demokratyczna Republika Konga, w której,
w 2014 r. UNICEF zastosował model „zdrowych wiosek”. Dzięki niemu ponad milion
ludzi uzyskało dostęp do wody pitnej, a 229
szkół zostało wyposażonych w ujęcia wody
i sanitariaty. Jednak jest to wciąż kropla
w morzu potrzeb tego, liczącego ok. 72 mln
mieszkańców, kraju.
Na całym kontynencie ponad 70% chorych przebywających w szpitalach cierpi na choroby spowodowane przez picie
brudnej wody, gdyż Afrykańczycy każdego
dnia borykają się z problemem dostępu do
wody zdatnej do picia. Kobiety oraz dzieci
zamieszkujące głównie tereny wiejskie codziennie wędrują z kanistrami i plastikowymi butelkami w poszukiwaniu źródła życia.

Czynności tej poświęcają od 1 do 8 godzin
dziennie, przemierzając średnio ok. 10 km,
a w porze suchej do 20 km. Według danych
szacunkowych UNICEF, w Afryce każdego
roku ludzie przeznaczają łącznie 40 mld godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej

wody. Czerpią ją z rzek, jezior, a w porze
suchej z błotnistych bajor. Odsączają milimetr po milimetrze „czystą” wodę od mułu.
Zajęcie to jest czasochłonne, a efekty często tragiczne. Zbiorniki te, to bowiem nic
innego jak wylęgarnie chorobotwórczych
zarazków. Pasożyty bytujące w brudnej
wodzie atakują ludzi i są przyczyną śmierci, szczególnie dzieci, których osłabione
organizmy tej konfrontacji nie wytrzymują.
Każdego dnia w Afryce kilka tysięcy dzieci umiera na choroby biegunkowe spowodowane brakiem dostępu do wody pitnej,
i sanitariatów, co uniemożliwia im zachowanie zasad podstawowej higieny. Niedostępność wody zdatnej do picia jest również jedną
z najważniejszych przyczyn niedożywienia
i w konsekwencji śmierci dzieci.

Powinniśmy uświadomić sobie również
to, że angażowanie dzieci w noszenie wody
uniemożliwia im podjęcie nauki w szkole.
Wybór jest jeden - "albo idziesz po wodę,
albo do szkoły. Przed takim wyborem stają
tysiące dzieci. I nie muszą się długo zastanawiać: bez wody nie mogą żyć, a bez szkoły tak. Nie mają wyboru. Nie mają wyboru również wtedy, gdy brak wody odbiera im zdrowie. Nie w każdej miejscowości jest szkoła,
a nie w każdej szkole - toaleta. Brak higieny
zwiększa ryzyko zakażenia chorobami uniemożliwiającymi naukę. Brak edukacji to brak
szansy na wyjście z ubóstwa i zabezpieczenie
sobie dostępu do czystej wody. I tak koło się
zamyka… Bez wody nie ma jedzenia. Nie
tylko ludzie potrzebują wody do życia - potrzebują jej także rośliny. Jeśli brakuje ci
wody do ugaszenia pragnienia, to nie znajdziesz jej też do nawodnienia pola czy podlania ogródka. Czysta woda niezbędna jest
w kuchni. Kiedy jej zabraknie, pojawiają się
choroby układu pokarmowego, a organizm
nie jest w stanie przyswoić substancji odżywczych zawartych w jedzeniu.” -1

Podarujmy wodę, czyli zdrowie i życie, ubogim mieszkańcom Kamerunu
Od 12. lat na misji w Djouth, we wschodnim Kamerunie siostra Donata Krupa ze

Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej
prowadzi spełniający funkcję szpitala ośrodek z 25 łóżkami (porodówka i sale hospitalizacyjne), który działa całodobowo. Siostra, która jest pielęgniarką, pracuje w bardzo ciężkich warunkach - bez wody, światła
i telefonu. Wyobraźmy, więc sobie porody,
pielęgnację noworodków, drobne zabiegi
chirurgiczne czy jakąkolwiek pomoc medyczną wykonywaną bez możliwości skorzystania z bieżącej wody. Trudno, prawda?
W styczniu br. s. Donata zwróciła się do
Fundacji DZIECI AFRYKI z prośbą, aby
pomóc zebrać jej środki na realizację projektu budowy studni dla ośrodka zdrowia.
Proszę Państwa, wspomóżmy misję,
w której prowadzona jest szeroko rozumiana opieka medyczna. Chorzy i potrzebujący
docierają do ośrodka, przemierzając pieszo
niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów, ponieważ najbliższe miasto, w którym znajduje się szpital, jest odległe o 40
km od Djouth. Z opieki siostry korzystają
również mieszkańcy wioski. Jednym drobnym gestem możemy sprawić ulgę i przynieść pomoc setkom pacjentów ośrodka,
w tym przede wszystkim dzieciom. Potrzeba na ten cel tylko, czy może aż 6 tysięcy
euro. Każda wpłacona złotówka jest szczególnie cenna i ważna. Proszę, nie wahajmy
się i pomóżmy w budowie studni.
tekst: Teresa Stachowicz
wolontariuszka Fundacji DZIECI AFRYKI
zdjęcia wykonane przez: Teresę Stachowicz
oraz Fundację DZIECI AFRYKI

Dziękujemy za wszelką pomoc okazaną
potrzebującym dzieciom
i wsparcie budowy studni dla ośrodka
zdrowia w Djouth:
Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: K12 - budowa studni dla ośrodka
zdrowia w Djouth

1 http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/125/woda_i_sanitariaty
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