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za zazielenienie

Pisklęta od kwoki
czy z wylęgarni?

Lesznowolski zawrót głowy

Wywiad

Jesteśmy odpowiedzialni

O

roli i znaczeniu samorządu rolniczego oraz zbliżających się
wyborach do Izb Rolniczych
z Wiktorem Szmulewiczem - prezesem
Krajowej Rady Izb Rolniczych rozmawia Jadwiga Skibowska z płockiego Oddziału MODR.

Jadwiga Skibowska: - Czy izby rolnicze
potrzebne są polskiej wsi?
Wiktor Szmulewicz: - Sądzę, że tak, bo
w każdym państwie, gdzie cały czas następuje decentralizacja władzy, ważną rolę
odgrywają organizację pozarządowe, do
których zaliczają się również izby rolnicze.
Jest to samorząd demokratyczny, wybierany co 4 lata w wyborach powszechnych,
który reprezentuje wszystkich rolników
i jest przez nich rozliczany. Jego zadaniem jest służyć przede wszystkim mieszkańcom wsi, stawać w ich obronie przed
często bardzo trudnymi przepisami, złymi i niekompetentnymi urzędnikami oraz
nieuczciwymi kontrahentami. Potrzebna
jest, więc instytucja, która wskazuje gdzie
i w którą stronę rolnictwo powinno podążać. W wielu krajach, w Europie samorząd
rolniczy funkcjonując na takich zasadach
doskonale się sprawdził. Natomiast w Polsce zasady jego funkcjonowania trzeba
jeszcze dopracować, miedzy innymi dając
izbom większe kompetencje, aby rolnik co-

raz bardziej czuł, że samorząd rolniczy jest
mu potrzebny.
J.S.: - Mija kolejna kadencja samorządu
rolniczego i wkrótce rozpocznie się następna. Co w tym czasie udało się izbom
załatwić dla mieszkańców wsi?
W.Sz.: - Podsumowując ostatnią i poprzednie kadencje wydaje mi się, że izby rolnicze nadal umacniały swoją pozycję wśród
osób związanych z rolnictwem. Sukcesem
izb było to, że potrafiliśmy stworzyć instytucję działającą na terenie całego kraju.
Stworzyć sieć biur, które organizują szkolenia, pomagają rolnikom w prowadzeniu
gospodarstw, miedzy innymi doradzając
i udzielając porad prawnych. W ostatnich
latach izby rolnicze zaangażowały się także
w prace związane z obrotem ziemią. Sadzę,
że udało się nam w wielu sytuacjach zmienić lub poprawić sejmowe ustawy, które
tym samym stały się bliższe rolnikom.
Samorząd rolniczy jest instytucją, która
chyba najbardziej ze wszystkich działających na rzecz rozwoju wsi zajmowała się
problemami rolnictwa i chciała je rozwiązywać. Sądzę, że izby rolnicze uwiarygodniły się też wśród samych rolników. Na
pewno udało się nam stworzyć,,firmę’’,
która ma coraz większy autorytet - zarówno wśród rolników, jak i władz.
J.S.: - Jak układa się współpraca samorządu rolniczego z resortem rolnictwa
i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej wsi?
W.Sz.: - Układa się w miarę dobrze. Jeśli
chodzi o resort rolnictwa, to uczestniczymy
we wszystkich grupach roboczych, dostajemy też do zaopiniowania wszystkie akty
prawne pochodzące z ministerstwa. Wiele
naszych uwag jest przez resort uwzględnianych. Dobrze układa nam się też współpraca z wieloma organizacjami działającymi
na rzecz rolnictwa, choć z niektórymi zapewne należy ją poprawić. Naszym celem
jest przede wszystkim służyć jak najlepiej
tym, których reprezentujemy.
J.S.: - Czy współpracujecie z partnerami
zagranicznymi?
W.Sz.: - Zarówno Krajowa Rada, jak i poszczególne izby współpracują ze swoimi
odpowiednikami w krajach Unii Europejskiej. Polski samorząd rolniczy nawiązał
współpracę z izbami rolniczymi: Francji,
Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier,
Litwy i Łotwy. Pozwala to wykorzystywać
wiedzę i doświadczenie organizacji i sa-

morządów rolniczych w działaniach izb
rolniczych na rzecz mieszkańców wsi oraz
kształtować Wspólną Politykę Rolną.
J.S.: - Od kilku lat Polska jest w strukturach Unii Europejskiej. Jak samorząd rolniczy lobbuje na rzecz naszych rolników
w Brukseli?
W.Sz.: - Jesteśmy członkami Copa-Cogeca, największej rolniczej organizacji w Unii
Europejskiej. To instytucja opiniotwórcza,
mająca duży wpływ na decyzje Parlamentu
Europejskiego, czy Komisji Europejskiej.
Zdarza się, że opinia COPY - dotycząca istotnych spraw w rolnictwie europejskim - jest
przeciwstawna w stosunku do opinii Komisji Europejskiej. Wtedy Komisja Europejska
pracuje dalej nad tą sprawą, aż do osiągnięcia
konstruktywnego konsensusu. Staramy się
jak najlepiej reprezentować interesy polskiego rolnika na arenie międzynarodowej.
J.S.: - Wchodzimy w nowy okres finansowania polskiej wsi. Jakie działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 są według izb najważniejsze, i które z nich powinny być jak najszybciej realizowane?
W.Sz.: - Najważniejszym i najbardziej
popularnym działaniem na wsi, jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Dofinansowanie do inwestycji w gospodarstwach
wpłynęło na unowocześnienie i rozwój
polskiego rolnictwa. Ważnym elementem
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
są „Grupy producenckie’’ i „Ułatwianie
startu zawodowego młodym rolnikom’’,
które mogą przyspieszyć przeobrażenia
strukturalne na wsi. Chcielibyśmy, aby zachodziły one trochę szybciej.
J.S.: - A więc, jakie zadania czekają izby
rolnicze w nowej kadencji?
W.Sz.: - Izby rolnicze udowodniły, że są
odpowiedzialnym partnerem i gospodarzem na polskiej wsi. Trzeba więc woli
politycznej, aby Sejm przekazał im więcej
kompetencji. Powinny mieć prawo stanowienia, a nie tylko opiniowania. Większe
kompetencje, to większa odpowiedzialność
za to wszystko, co dzieje się w rolnictwie.
Jeżeli nie ma tych kompetencji, to trudno
brać odpowiedzialność.
J.S.: - Życzę Panu Prezesowi dalszych
sukcesów i realizacji planów w pracach
samorządu rolniczego oraz wszystkiego
dobrego w życiu osobistym i rodzinnym.
Dziękuję za rozmowę. n
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Płatności bezpośrednie
w latach 2015-2020
Grażyna Jędrysiak
Oddział Bielice

N

owe zasady płatności bezpośrednich uwzględniają krajowe
cele rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa żywności, wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego, ochrony środowiska
i klimatu. W związku z tym wspierany
będzie rozwój aktywnych małych i średnich gospodarstw, które mają szansę dostosować się do nowych wymagań konsumentów oraz sprostają wymaganiom
gospodarki rynkowej.
W nowym systemie obowiązują następujące zasady:
q płatności przysługują rolnikom zgłaszającym minimum powierzchnię 1 ha kwalifikującego się do płatności. Otrzymają je
też rolnicy posiadający mniej użytków rolnych lub wcale, o ile ich płatności związane z produkcją (bydło, krowy, owce, kozy)
i płatności do gruntów będą wynosiły nie
mniej niż 200 EUR;
q pomoc przysługuje rolnikom aktywnym
zawodowo. Rolnicy, którzy otrzymają kwotę płatności nie przekraczającą 5000 EUR
są uznani za aktywnych zawodowo. Z systemu wyłączone zostają osoby fizyczne lub
prawne zarządzające portami lotniczymi,
wodociągami, boiskami sportowymi i terenami rekreacyjnymi, terenami kolejowymi,
zajmujące się obrotem nieruchomościami,

których kwota płatności przekracza 5000
EUR, jeśli nie udokumentują, że spełniają
wymogi ich uzyskania;
q gospodarstwa uzyskujące do 1250 EUR
płatności bezpośrednich zostaną objęte systemem dla małych gospodarstw. Będą one
zwolnione z zazieleniania, kontroli wymogów wzajemnej zgodności i ewentualnych
kar za nie zgłaszanie wszystkich działek
rolnych. Tylko w 2015 r. rolnik będzie miał
prawo przystąpienia do systemu, jeśli jego
płatności bezpośrednie będą wyższe niż
kwota graniczna. Wystąpić z systemu można w dowolnym roku, ale bez możliwości
ponownego wstąpienia. Gospodarstwa
uczestniczące w systemie będą mogły
otrzymywać maksymalnie 1250 EUR płatności obszarowych w kolejnych latach, nawet jeśli ze złożonego wniosku wynikałaby
wyższa kwota;
q podawane stawki płatności są szacunkowe. Ich ostateczne ustalenie, będzie
wynikało z podzielenia kwoty planowanego wsparcia przez liczbę hektarów lub
zwierząt kwalifikujących się do płatności
w danym roku (na podstawie złożonych
wniosków);
q degresywność - maksymalna kwota
jednolitej płatności obszarowej - wyniesie
150 tys. EUR na gospodarstwo;
q wnioski należy składać do biur powiatowych ARiMR w terminie od 15 marca
do 15 maja. Wnioski złożone po terminie,
dokończenie na str. 4
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życzy Dyrekcja MODR
Wieś Mazowiecka, marzec 2015
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Wspólna Polit y k a R o l n a
dokończenie ze str. 3
ale nie później niż do dnia 9 czerwca, będą
miały pomniejszane płatności o 1% za
każdy dzień opóźnienia. Każda zgłoszona
działka musi być przedstawiona na załączniku graficznym dołączonym do wniosku;
q beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm i wymogów
wzajemnej zgodności;
q prawo do płatności bezpośrednich nie
będzie przysługiwało, jeśli w celu ich uzyskania zostaną stworzone sztuczne warunki
np. podział gospodarstwa na mniejsze, aby
ominąć limity powierzchniowe.

Rodzaje płatności i warunki ich
otrzymania
Nowy system tworzą następujące płatności:
• jednolita płatność obszarowa,
• płatność za zazielenianie,
• płatność dla młodych rolników,
• płatność dodatkowa,
• płatności związane z produkcją,
• przejściowe wsparcie krajowe.
Jednolita płatność obszarowa - przysługuje do każdego zadeklarowanego hektara
powierzchni kwalifikującej się do płatności, która jest w posiadaniu wnioskodawcy,
w dniu 31 maja w roku, w którym składany
jest wniosek. Płatność przysługuje do wszelkich użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
w tym obszarów, które w dniu 30 czerwca
2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Wymogi przyznania płatności
spełniają także obszary, które zapewniły rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i które nie spełniają warunków kwalifikowalności ze względu na:
- objęcie tego obszaru ochroną na mocy
dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
- zalesienie tego obszaru w ramach PROW
2007-2013 (zalesienie od jesieni 2008),
PROW 2014-2020 (z wyjątkiem zalesień
na gruntach innych niż rolne). Szacowana
stawka tej płatności 110 EUR/ha.
Płatność za zazielenianie - otrzymają ją
wszyscy rolnicy, którzy ubiegają się o jednolitą płatność obszarową. Praktyki zazieleniania będą realizowane przez :
• dywersyfikację upraw,
• utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
• utrzymanie obszarów proekologicznych
(EFA).
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Z obowiązku realizacji tych praktyk są
zwolnieni rolnicy, którzy:
• prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż
10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych,
• planują przystąpić w 2015 r. do systemu
dla małych gospodarstw,
• prowadzą gospodarstwo ekologiczne.
Dywersyfikacja upraw dotyczy gospodarstw posiadających minimum 10 ha
gruntów ornych. Wymagane w nich będzie
następujące zróżnicowanie prowadzonych
upraw:
- od 10 do 30 ha gruntów ornych - minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych,
w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
- powyżej 30 ha gruntów ornych - minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym
uprawa główna nie może zajmować więcej
niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy
główne łącznie nie mogą zajmować więcej
niż 95% gruntów ornych.
W ramach praktyki utrzymania trwałych
użytków zielonych będzie obowiązywał
zakaz przekształcania, lub zaorywania na
obszarach Natura 2000 cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. W całym
kraju ma być utrzymany udział TUZ w powierzchni gruntów rolnych. Nie może on
zmniejszyć się o więcej niż 5% w stosunku
do roku referencyjnego (2015 r.).
Gospodarstwa posiadające więcej niż
15 ha gruntów ornych będą miały obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych na powierzchni co najmniej
5 % gruntów ornych. Obszarami proekologicznymi są grunty ugorowane, elementy
krajobrazu, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż
obrzeży lasów, zagajniki o krótkiej rotacji,
grunty zalesione po 2008 roku, międzyplony lub pokrywa zielona i uprawy wiążące
azot. Istnieje możliwość wspólnej realizacji praktyki EFA przez kilka gospodarstw.
Stawka za zazielenianie ma wynieść około
71,8 EUR do hektara.
Płatność dla młodych rolników przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo,
uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej. O pomoc może wystąpić osoba
fizyczna lub prawna. Młodym rolnikiem
jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy
zakłada gospodarstwo rolne - jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu
5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku
o przyznanie jednolitej płatności obszaro-

wej w okresie 2015-2020, oraz której wiek
w pierwszym roku składania tego wniosku
nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła
41 roku życia w pierwszym roku składania
wniosku o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej w okresie 2015-2020).
Płatność przyznawana będzie na okres
maksymalnie pięciu lat, przy czym okres
ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności
przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych
rolników. Szacowana stawka płatności wyniesie 59,8 EUR/ha.
Płatność dodatkową - otrzymają wszyscy
rolnicy do gruntów w przedziale od 3,01
do 30,00 ha. Ma ona za zadanie wsparcie dochodowości gospodarstw małych
i średnich. Płatność przysługiwać będzie
tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili
(w sposób sztuczny) gospodarstwa po
18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności.
Szacunkowo stawka tej płatności wyniesie
40,4 EUR /ha.

Płatności związane z produkcją
Dotyczą:
• bydła - płatność będzie przysługiwała
rolnikom posiadającym w dniu 15 maja
co najmniej 3 sztuki bydła w wieku do
24 miesięcy (od 1 do 30 sztuki zarejestrowanego w IRZ). Zwierzę powinno
przebywać w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do 30 czerwca i nie krócej
niż osiągnie wiek 6 miesięcy. Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok.
69,0 euro/szt,
• krów - otrzymają rolnicy posiadający co
najmniej 3 krowy, których wiek w dniu
15 maja roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące.
Podobnie jak w przypadku bydła muszą
przebywać w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do 30 czerwca. Płatność przysługuje do 30 sztuk - 69,2 EUR/szt,
• owiec - płatność do wszystkich sztuk
maciorek owczych w wieku co najmniej
12 miesięcy, w gospodarstwach posiadających minimum 10 sztuk (25 EUR/szt),
• kóz - płatność do wszystkich sztuk samic
kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy,
w gospodarstwach posiadających minimum 5 sztuk (15 EUR/szt),
• owoców miękkich - płatność przysługuje
do powierzchni upraw truskawek i malin,
nie jest wymagane zawarcie umowy kontraktacji (240 EUR/ha),
• roślin wysokobiałkowych - płatność bęWieś Mazowiecka, marzec 2015
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Prawie wszystko o ziemniaku
- konferencja w Poświętnem, cz. 1
Tekst: Janusz Sychowicz
Zdjęcie: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne
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lutego br. w MODR Oddział
Poświętne odbyła się konferencja pt. „Prawidłowa uprawa ziemniaka”. Jej tematyka poświęcona była aktualnym problemom produkcji, znaczeniu agrotechniki w integrowanej ochronie ziemniaka oraz podstawom
właściwego nawożenia. Wykładowcami
byli pracownicy naukowi Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin Oddział
w Jadwisinie - dr Wojciech Nowacki i dr
Cezary Trawczyński.
W roku 2014 powierzchnia uprawy
ziemniaka w gospodarstwach rolnych szacowano na około 270 tys. ha. Uwzględniając dodatkowo powierzchnię uprawy
w ogrodach przydomowych, szacowaną
na około 9 tys. ha, ogółem powierzchnia ta
wynosiła około 280 tys. ha. W roku 2013
powierzchnia uprawy, według GUS, wyniosła 337 tys. ha, a ogółem 346 tys. ha.
Wniosek jest jeden, powierzchnia uprawy
znacznie zmalała.

z przyczyn niskiej jakości nie można
sprzedać, a także wysokie koszty uprawy
(w porównaniu do innych gatunków roślin) oraz trudności ze sprzedażą zbiorów
przez gospodarstwa o mniejszym areale
(rozwinęły się sieci handlowe współpracujące z dużymi, specjalistycznymi
gospodarstwami lub centrami konfekcjonowania bulw z ciągłością dostaw).
Ważne są też obawy producentów, co do
opłacalności produkcji i utrudnienia eksportowe związane z wykryciem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Choroby
kwarantannowej, której sprawca (bakterie Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus) jest wykrywany w kraju dość
często. Poza tym decyduje o tym zmniejszające się spożycie ziemniaka jako warzywa i mniejsze zapotrzebowanie przetwórstwa przemysłowego i gorzelnictwa.

Rekordowe plony

Zdaniem dra Wojciecha Nowackiego
jest wiele przyczyn ciągłego zmniejszania zarówno liczby gospodarstw uprawiających ziemniaka, jak i jego areału.
Do najważniejszych należą: ograniczenie wykorzystania go jako paszy gospodarskiej do plonu odpadowego, którego

W roku 2015 areał uprawy ziemniaka
w Polsce prawdopodobnie zostanie utrzymany na poziomie około 270-280 tys. ha.
Niskie ceny za ziemniaki jadalne nie zachęcają producentów do powiększania
powierzchni uprawy. Będzie natomiast postępowała w dalszym ciągu specjalizacja
gospodarstw w uprawie dla konkretnego
kierunku produkcji (jadalne wczesne, zbiór
jesienny do konfekcjonowania, surowiec do
przetwórstwa spożywczego, surowiec dla
zakładów skrobiowych oraz nasiennictwo).
Plony ziemniaka w 2014 roku IHAR
PIB szacuje na 279 dt/ha, wobec 210 dt/
ha w roku poprzednim i 242 dt/ha w roku

dzie przyznawana do powierzchni uprawy
(maksymalnie 75 ha) roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych w plonie głównym, szacowana stawka płatności
239,6 EUR/ha,
• chmielu - płatność przysługuje do powierzchni upraw chmielu w rejonie lubelskim, wielkopolskim i dolnośląskim,
• buraków cukrowych - płatność otrzyma
rolnik, który uprawia buraki cukrowe i ma
zawartą umowę dostawy, przysługuje do
powierzchni, na której uprawiane są buraki

kwotowe, szacowana stawka płatności 400
EUR/ha,
• ziemniaków skrobiowych - płatnością
objęta jest uprawa ziemniaków skrobiowych do powierzchni objętej umową na
odbiór i produkcję skrobi (400 EUR/ha),
• pomidorów - do powierzchni uprawy pomidorów dla przetwórstwa, wymagane jest
zawarcie umowy (400 EUR/ha),
• lnu - przysługuje rolnikom do powierzchni uprawy lnu (200 EUR/ha),
• konopi włóknistych - płatność przysłu-

Jakie są przyczyny?

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

Rolnicy rozmawiali o nowych odmianach
ziemniaków
2012. Jest to rekordowy poziom plonowania ziemniaka w warunkach naszego kraju.
Uwzględniając szacowaną w roku 2014
powierzchnię uprawy ziemniaka oraz plonowanie tego gatunku, można z dużym
prawdopodobieństwem określić zbiory na
poziomie 7,7-7,8 mln ton. Są one wyższe
od ubiegłorocznych o ponad 1mln ton,
co zdecydowało o niższych cenach rynkowych ziemniaka jadalnego i kłopotach
rolników z ich sprzedażą. n
***
MODR Oddział Poświętne składa serdeczne podziękowania firmom, które wsparły
finansowo organizację konferencji. Nasi
sponsorzy to: Europlant Handel Ziemniakami, Arysta LifeScience Polska, Centrala
Nasienna w Warszawie, Luvena, Bank Zachodni WBK.
Dalszy ciąg relacji w następnym numerze Wsi Mazowieckiej.

guje do powierzchni uprawy, na którą wydano zezwolenie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani (200 EUR/ha).
Przejściowe wsparcie krajowe dotyczy
producentów tytoniu i nie będzie powiązane z produkcją.
Wszystkich zainteresowanych płatnościami bezpośrednimi zapraszamy na szkolenia organizowane przez pracowników
MODR oraz do naszych biur na indywidualne konsultacje. n
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Nowa, szeroka rejestracja!
Szczegóły na
www.sumiagro.pl

JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
Solidny fungicyd chroniący kompleksowo: zboża, rzepak, buraki
Solidne i właściwie skomponowane dwie substancje aktywne
działające: systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie,
również w niskich temperaturach (od 5°C)
Solidna i nowoczesna formulacja SE – mikrokapsułki: lepiej
przyswajalna i niezawodna nawet w trudnych warunkach
Solidna ochrona porównywalna z najdroższymi preparatami
przy rozsądnej cenie

solidne uderzenie!

Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku
którego nie może się obejść prawie żadna
uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy
japońskich nazywa się Yamato.

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

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

Wieś Mazowiecka, marzec 2015
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NOWA REJESTRACJA!
ZWALCZANIE WSZYSTKICH
WAŻNYCH SZKODNIKÓW RZEPAKU!

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Chroni rzepak od razu,
zabija szkodniki po kilku godzinach
W sezonie 2015 Mospilan dostępny także
w opakowaniu promocyjnym, które zawiera:
• Mospilan – 3 szt. opakowania a’600 g
oraz w prezencie:
• Nowe, praktyczne naczynie chwytne z regulacją
wysokości do monitorowania szkodników rzepaku
• Leksykon użytkownika Mospilanu

CHROŃ PSZCZOŁY*

* Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin,
w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia
upraw, w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających środek zaleca się stosować poza okresem
ich aktywności na plantacji.

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

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

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

Wieś Mazowiecka, marzec 2015
Mospilan rzepak A4 SumiAgro JW 2015.indd 1
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Prawo na co d z i e ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

P

§

rogram zwalczania wścieklizny (Rabies) na 2015 rok, wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 23 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 7.01.2015 r., poz. 15).
Program zawiera: dane historyczne dotyczące sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny; skrócony opis środków przewidzianych w programie; organizację, nadzór i rolę wszystkich zainteresowanych podmiotów biorących udział w realizacji programu; opis
jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, na
których jest prowadzony program; opis środków przewidzianych
w programie; dane epidemiologiczne dotyczące rozwoju choroby
w ciągu ostatnich pięciu lat ; założenia programu oraz szacunkową
analizę kosztów realizacji programu.
inimalne wymagania dla paszportów roślin oraz sposób ich wypełniania, określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2014 roku (Dz.
U. z 9.01.2015 r., poz.32).
miana ustawy o rolnictwie ekologicznym, zawarta została
w Ustawie z 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 13.01.2015 r.,
poz.55).
ednolity tekst ustawy o podatku od spadków i darowizn,
został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2014 roku (Dz. U.
z 16.01.2015 r., poz. 86).
Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności
rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem:
dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej
przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo
w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji
uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
Ustawa określa co nie podlega opodatkowaniu oraz co zwolnione jest od podatku, np.:
ü nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem: budynków
mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami
i ze stadem hodowlanym, urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych,
jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców - pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego
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część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością
nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę
przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;
ü nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej
9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od
dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego
hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.
ü nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych
oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną
przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia.
ü nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności
rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia
współwłasności;
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej,
Do I grupy zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do II grupy podatkowej,
Do II grupy zalicza się: wstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa
i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków,
małżonków innych zstępnych;
4 902 zł- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do III grupy podatkowej.
Do III grupy zalicza się innych zbywców.
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad
kwotę wolną od podatku wg następujących skal:
Kwoty nadwyżki
w zł
Podatek wynosi
Ponad
do
1) Od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) Od nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej
10 278 7%
20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) Od nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej
10 278 12%
20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

W s p ó l n a P o l i t y ka Rolna

Płatności za zazielenienie
Marcin Trochim
Oddział Radom

W

tym roku realizowany będzie zreformowany system
wsparcia bezpośredniego dla rolników, a wraz z nim
zostaną wprowadzone nowe zasady przyznawania
płatności. Jednym z czynników będzie płatność za zazielenienie.
Gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych poniżej 10 ha będą
zwolnione z realizacji tych praktyk. Natomiast gospodarstwa,
których grunty orne stanowią ponad 10 ha będą zobowiązane do
przestrzegania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli do otrzymania płatności za zazielenienie.
Trzy praktyki: dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (dotyczy to gospodarstw o powierzchni gruntów ornych ponad 15 ha), to
składowe płatności za zazielenienie. Jak już wiadomo, dywersyfikacja upraw będzie polegała na uprawie dwóch lub trzech odrębnych
upraw w określonych proporcjach, utrzymanie trwałych użytków
zielonych będzie polegało na utrzymaniu TUZ w gospodarstwach,
zaś utrzymanie obszarów proekologicznych będzie polegało na
przeznaczeniu 5% gruntów ornych na obszary proekologiczne.

Warto siać motylkowate
W wyniku negocjacji z Komisją Europejską, w zapisach PROW
2014-2020 określono, że realizacja Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020, będzie praktyką równoważną
dywersyfikacji upraw. Oznacza to, że beneficjenci realizujący ten
pakiet spełnią bezpośrednio wymogi praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie dywersyfikacji upraw. W ujęciu nowych
przepisów związanych z płatnością za zazielenienie, dużą rolę może
przynieść siew roślin motylkowatych. Jednym z obszarów, które są
uznane za proekologiczne (5% gruntów ornych gospodarstwa powyżej 15 ha użytków ornych) są z uprawami roślin wiążących azot,
za które uznane są motylkowate. W praktyce oznacza to, że areał
pod motylkowatymi zaliczony będzie do obszaru proekologicz-
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miana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, została zawarta w Ustawie
z 28 listopada 2014 roku (Dz. U. z 17.01.2015 r., poz. 87).
posób ustalania i wysokość opłat związanych z oceną materiału siewnego - określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 29 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 19.01.2015
r., poz.88).
ednolity tekst ustawy o dniach wolnych od pracy, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 19 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 19.01.2015 r., poz.90).
miana rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 stycznia 2015 roku (Dz. U.
z 30.01.2015 r., poz. 161).
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

nego, przy czym należy wziąć pod uwagę, że będzie on stanowił tylko 70% powierzchni rzeczywistej, tj.: 1 ha roślin wysokobiałkowej
= 0,70 ha obszaru proekologicznego.

Przynajmniej cztery uprawy w plonie głównym
Realizacja Pakietu - 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach
Działania rolnośrodowiskowo- klimatycznego PROW 2014-2020,
będzie polegała na zastosowaniu minimum 4 upraw w plonie
głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej
rośliny nie może przekroczyć 65%. Łączny udział zbóż (wlicza się
tu również kukurydzę oraz sorgo) w strukturze zasiewów również
nie może przekroczyć 65%. Wymóg ten może sprawić również to,
że pozostałe 35% będą do dyspozycji, m.in. dla roślin wysokobiałkowych, które pozytywnie wpłyną na właściwości gleby.
Dodatkowo w Agencji Rynku Rolnego można otrzymać zwrot
z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w stosunku do: łubinu (żółty, wąskolistny lub
biały), grochu siewnego, bobiku i wyki siewnej.

Doradcy zapraszają
Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace
nad rozporządzeniem określającym szczegółowe warunki i tryb
przyznania pomocy finansowej w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Po wdrożeniu tego aktu prawnego,
wszyscy rolnicy zainteresowani podjęciem się realizacji pakietów
w ramach tego działania, będą mogli uzyskać szczegółowych informacji w Oddziałach i Terenowych Zespołach Doradczych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Należy nadmienić,
że realizacja pakietów w ramach Działania rolnośrodowiskowoklimatycznego to dodatkowe wsparcie finansowe dla rolnika, które pozwoli również na zrównoważenie koniecznych praktyk, jakie
każde gospodarstwo powyżej 10 ha będzie musiało spełnić w ramach płatności bezpośredenich. n
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ednolity tekst ustawy o pomocy społecznej, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 30.01.2015 r., poz. 163).
skaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych
w II półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza
2014 roku wyniósł 92,8 (spadek cen o 7,2%) - zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z 19 stycznia2015 roku (M.P. z 20.01.2015 r., poz. 70).
edług wstępnych danych, podanych w Obwieszczeniu
Marszałka
Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
z 19 stycznia 2015 r. średnia krajowa cena skupu pszenicy
w II półroczu 2014 roku wyniosła 63,34 zł za 1 dt (M.P. z 20.01.2015
r., poz. 71). n
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Statystyki wypadków w gospodarstwach
Kamil Rosłoński
Oddział Poświętne

P

odczas codziennej, często monotonnej pracy w gospodarstwie,
wielu z nas nie zastanawia się nad
poprawą bezpieczeństwa, czy też skutkami naszych pozornie błahych zaniedbań. Mimo wzrostu świadomości rolników w tym zakresie i skuteczniejszego
eliminowania potencjalnych zagrożeń,
wciąż dochodzi do bardzo dużej ilości
wypadków.
Z danych KRUS z trzech pierwszych
kwartałów 2014 r. wynika, że w Polsce
odnotowano 56 wypadków śmiertelnych
- o dwa więcej niż w tym samym okresie
roku ubiegłego. Natomiast zgłoszonych
zostało 17 010 wypadków, ale tylko 11 872
zgłoszeń zakończyło się wypłatą odszkodowań.

Jakie wypadki zdarzały
się najczęściej?
Najwięcej, bo 5 953 wypadków, zakwalifikowano do grupy upadki, co stanowiło
50,1% wszystkich zgłoszonych wypadków.
Do tej grupy zalicza się potknięcia, upadki
z wysokości, poślizgnięcia i upadki na tym
samym poziomie. Spowodowane były one
głównie brakiem uwagi i bezmyślnością.
Najwięcej wypadków zdarza się podczas
żniw, zbierania siana oraz na skutek oblodzenia zimą. Z tej grupy, aż 12 zakończyło
się zgonem.
Kolejną grupą, która stanowi 12,6%
wypadków, są pochwycenia i uderzenia
przez ruchome części maszyn. Zdarzeń
takich zgłoszono 1496, w tym 2 śmiertelne.
Najczęstszymi przyczynami były zły stan
techniczny urządzeń i maszyn oraz zdejmowanie osłon i zabezpieczeń. Dużo osób
wciąż zapomina też o odpowiednim ubiorze - zbyt luźne i źle dopasowane stroje są
powodem pochwyceń kończyn przez mechanizmy maszyn. Duży odsetek stanowią
również wypadki przy obróbce lub cięciu
drewna. Często w gospodarstwach ludzie
stają się kalekami z braku uwagi, pośpiechu oraz pracy wykonywanej na źle przy10

gotowanych maszynach, bez wymaganych
umiejętności i przeszkolenia. Nadal wiele
osób nie czyta instrukcji obsługi urządzeń,
a tym samym często niewłaściwe użytkuje
maszyny.
Wypadki przy pracy ze zwierzętami
stanowiły 11,8% wszystkich wypadków
w gospodarstwach rolnych. Z ogólnej liczby 1395 takich zdarzeń 2 były śmiertelne.
Wiąże się to z przebywaniem ze zwierzętami w zbyt ciasnych pomieszczeniach,
często źle zaprojektowanych, gdzie łatwo
o przygniecenie lub stratowanie. Bywa, że
powodem jest agresja zwierzęcia wywołana stresem wynikającym z prowadzonych
wokół niego prac, lub po prostu brak umiejętności przewidywania jak zwierzę może
się zachować, czyli brak ostrożności ze
strony rolnika.
Te trzy grypy wypadków, w pierwszych
trzech kwartałach 2014 roku, stanowiły aż
74,5% wszystkich zgłoszonych do KRUS
wypadków.

Wypadki śmiertelne
Grupę, w której było najwięcej wypadków śmiertelnych (13) stanowią upadki
przedmiotów. Do KRUS w omawianym
okresie zgłoszono ich, aż 991. Spowodowane były przede wszystkim przez źle
zabezpieczone przedmioty codziennego
użytku, worki z nawozami, materiały budowlane oraz niewłaściwie zamknięte burty przyczep.
W gospodarstwach zdarzały się też wypadki przejechania lub uderzenia przez
środek transportu. KRUS odnotował ich
200, w tym 10 śmiertelnych. Najczęściej
były to wypadki drogowe, przygniecenia,
potrącenia przez maszyny rolnicze podczas prac polowych, albo w trakcie transportu zbiorów. Najczęstszym powodem
okazywał się zły stan techniczny sprzętu,
ukształtowanie terenu, niewystarczające
umiejętności prowadzącego lub po prostu
spożywanie alkoholu.
Nagłe zachorowania obejmowały 135
zgłoszeń, w tym 10 śmiertelnych wypadków. Do tej grupy zalicza się, między innymi zawały, opuchlizny, wylewy i uszkodzenia kręgosłupa. Wynikają one głównie
z pośpiechu, życia w stresie, złego odży-

wiania się, dźwigania za dużych ciężarów
i lekceważenia stanu zdrowia.
W grupie pożary, wybuchy i działania sił
przyrody odnotowano 79 wypadków, w tym
2 śmiertelne. Wypadki te wynikały z przyczyn losowych, niezależnych od nas jak,
np. powodzie, wichury, burze, ale też powodowane były przez zaniedbania, brak
przeglądów instalacji elektrycznej, czy po
prostu bałagan i źle zabezpieczone materiały łatwopalne.
Pozostałe 1623 wypadki zostały zakwalifikowane jako „inne zdarzenia”. Do tej
grupy KRUS zalicza, między innymi porażenie prądem, skaleczenia, zatrucie, uderzenie się młotkiem, oparzenia.

Dlaczego się zdarzają?
Większość wypadków wynika z nieumiejętności identyfikowania przez rolnika
zagrożeń, często nieodpowiedniego stroju
roboczego, pośpiechu i nieuwagi. Słaba sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw
nie wpływa korzystnie na zmniejszenie
ryzyka - przestarzały, często niesprawny
sprzęt, naprawiany i modyfikowany przez
samego rolnika, nie spełnia nawet podstawowych norm bezpieczeństwa, a własnoręcznie dorabiane osłony lub mechanizmy
nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia czy właściwego działania urządzenia. Ignorowanie ostrzeżeń umieszczonych
na opakowaniach środków chemicznych
używanych w gospodarstwie jest często
powodem wielu ciężkich zatruć, a nawet
przedwczesnej śmierci. Rolnictwo wymaga większych inwestycji w edukację na
temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
lepszego wykorzystania środków z funduszy. n
Źródła:
1. Biuletyny informacyjne KRUS,
http://www.zelechlinek.pl/attachments/596_BHP%20
w%20rolnictwie%20podstawy.pdf;
2. Strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
http://archiwum.ciop.pl/12224.html
3. Komunikaty o wypadkach przy pracy i chorobach
zawodowych rolników w III kwartałach 2014 r,
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/statystyka-wypadkow-wrolnictwie/?key=1-5 opracowany przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji w Warszawie (24.10.2014).

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

Ekologia

Panele fotowoltaiczne
Tomasz Rostkowski
Oddział Siedlce

F

otowoltaika stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii. Systemy fotowoltaiczne przetwarzają
światło słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych
czynników niekorzystnych dla środowiska Dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych otrzymujemy prywatną
elektrownię, której paliwem jest światło
słoneczne.

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu cel, które połączono w moduły dla uzyskania większych mocy. Generują one
napięcie elektryczne, gdy padają na nie
promienie słoneczne. Dla zwiększenia poziomu prądu ogniwa można łączyć równolegle. Proces ten bazuje na specjalnym materiale, z którego wykonywane są niemalże
wszystkie ogniwa solarne.
Ogniwa fotowoltaiczne zazwyczaj są
zbudowane z krzemu o różnym stopniu
krystalizacji. Mają one różne kolory i odcienie. Jedne są ciemno-granatowe do czarnych, inne bardziej niebieskie z wyraźnymi
kryształami. Ich kolor zależy od technologii produkcji oraz użytego materiału.

Czy to się opłaca?
Chcąc założyć instalację fotowoltaiczną
i czerpać z niej korzyści, warto wiedzieć
co warunkuje wysokość zysków. Poza takimi kryteriami jak wielkość instalacji,
czyli ilość paneli słonecznych, usytuowanie ich, nachylenie, przeszkody zacieniające te panele oraz warunki pogodowe,
bardzo istotnym czynnikiem decydującym
o dochodach jest nasłonecznienie. W Polsce wartość nasłonecznienia jest różna
dla różnych regionów kraju, ale waha się
w bardzo wąskim zakresie. Najniższe wartości odnotowuje się na północy i wynoszą
one około 1000 kWh/m2/rok, natomiast
najwyższe występują na południu i południowym wschodzie Polski i wynoszą
około 1150 kWh/m2. Największy potencjał
słoneczny w naszym kraju przypada na
okres od maja do końca sierpnia, a roczna
średnia suma nasłonecznienia wynosi 1600
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

godzin. Taki poziom nasłonecznienia oznacza, że z instalacji o mocy 1 kW możemy
uzyskać rocznie około 950 kWh energii
elektrycznej w warunkach optymalnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycja zwraca się w okresie 10-12 lat, warto już dzisiaj
zainteresować się rozwijającą się szybko
fotowoltaiką.

Jak to działa?
Termin fotowoltaika odnosi się do sposobu produkcji energii elektrycznej z energii
słonecznej. Czerpanie korzyści z energii
słonecznej odbywa się poprzez specjalną instalację, którą należy zamontować
w gospodarstwie domowym. Energia promieniowania słonecznego trafia do paneli
fotowoltaicznych zamontowanych w miejscu, do którego dociera najwięcej promieni
słonecznych w ciągu doby (najczęściej jest
to dach budynku). W panelach zachodzą
reakcje pozwalające przekształcić energię
w prąd elektryczny. Tak wyprodukowany
prąd trafia dalej, poprzez inwerter solarny,
do domowej sieci elektrycznej (zużywany
na potrzeby własne), lub do sieci energetycznej (nadmiar prądu możemy odsprzedać elektrowni). Tego typu instalacje są
wykorzystywane do zasilania domów,
gospodarstw rolnych, schronisk, stacji
badawczych, instalacji oświetleniowych
i alarmowych, nadajników radiowych i zasilania awaryjnego.

Ogrzewanie wody
Fotoogniwa w najprostszy sposób
(i bardzo wydajny w stosunku do innych
systemów) mogą ogrzewać wodę w zasobnikach. Przykładowo 10 szt. 100 W paneli
24 V dowolnego typu połączonych w szereg da łącznie 10 x 24 V = 240 V. Tym
samym otrzymamy moc 1000W (10 szt x
100 W). Przewody z fotoogniw („+” i „-”)
łączymy do grzałki 230V w zasobniku.
Dzięki temu grzałka będzie grzała z większą mocą kiedy będzie słońce, z mniejszą
kiedy będą chmury lub noc, ale cały czas
będzie grzała! Gdyby woda miała się zbytnio nagrzać, warto w obieg elektryczny
między grzałkę a fotoogniwa włączyć termostat, który odetnie zasilanie grzałki przy

zadanej temperaturze. Instalacja jest prosta, sprawna i niezawodna.
Przy fotoogniwach wystarczy 1kW mocy
w stosunku do kolektorów słonecznych,
które mają moc co najmniej 2,5 kW. Ale
spora część tej mocy przy kolektorach jest
tracona. Wynika to z pośrednich czynników, takich jak przepływ ciepła przez rury
oraz kilkukrotna wymiana ciepła na kolejnych wymiennikach.
Porównując jednak instalację fotoogniw
o mocy 1kW do kolektorów słonecznych,
to zajmuje ona około cztery razy więcej
miejsca niż 2,5 kW kolektorów słonecznych i póki co jest jeszcze nieco droższa
od kolektorów.

Ogniwa fotowoltaiczne i ich generacje
Zależnie od budowy rozróżniamy: ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne oraz ogniwa fotowoltaiczne I, II i III generacji. Ilość parametrów mających wpływ na charakterystykę pracy instalacji, wielkość produkcji oraz
procent zużycia wyprodukowanej energii
na potrzeby własne jest na tyle duży, że nie
powinno mówić się o kupowaniu instalacji
fotowoltaicznej, a o projektowaniu instalacji PV na miarę. Dla porównania: jeśli
kupimy gotowy projekt domu, to zawsze
istnieje możliwość wprowadzenia w nim
poprawek, aby dostosować go bardziej do
naszych potrzeb. Z instalacją fotowoltaiczną już tak nie jest. Każda zmiana, jaką
będziemy chcieli wprowadzić w trakcie
montażu, będzie wiodła do nieuniknionej
nieefektywności działania, a więc do strat.
W skrajnych przypadkach wprowadzone
zmiany mogą być nawet przyczyną nie
działania w ogóle takiej instalacji.
Tylko zaprojektowana i wykonana na
miarę indywidualnych potrzeb instalacja
PV da zadowolenie z mądrze wydanych
pieniędzy oraz spodziewany efekt ekonomiczny. n
Źródła:
1. Instalacje Fotowoltaiczne, wydanie III. GEOSYSTEM, wrzesień 2014.
2. Ogniwa fotowoltaiczne - zasady działania i przykład doboru,.Czop A.,
3. Energooszczędne i aktywne systemu budynkowe.
Benysek G., Jarnut M.: Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra, 2013.
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Jak ograniczyć szkody łowieckie?
Lech Jacek Durski
Oddział Ostrołęka

U

prawa roślin w swoim zasadniczym kierunku opiera
się o użytkowanie ziemi jako podstawowego czynnika produkcji rolniczej, a w zasadzie na korzystaniu
ze środowiska naturalnego, gdyż dodatkowymi czynnikami są
między innymi, klimat oraz konkurencyjność flory i fauny występującej w stanie dzikim. Dlatego coraz częściej sukces ekonomiczny produkcji rolniczej determinuje eliminacja szkód
powodowanych przez przedstawicieli dzikiej fauny.
Tych kilka gatunków zwierząt, przyczyniających się do powstawania strat w uprawach, należy do gatunków łownych (podlegających gospodarce łowieckiej) i dlatego powodowane przez nie
szkody nazywamy szkodami łowieckimi. Oczywiście wszystkie
zwierzęta łowne, już z samego faktu uczestnictwa w środowisku,
stanowią konkurencję dla prowadzonej produkcji, niemniej jednak
straty powodowane przez większość z nich nie mają większego
znaczenia ekonomicznego i nie przywiązuje się do nich większej
wagi.

Główni winowajcy
Na polach Mazowsza znaczących szkód łowieckich dokonują
trzy podstawowe gatunki zwierząt łownych: dzik (Sus scrofa), jeleń europejski (Cervus elaphus) oraz łoś (Alces alces). Szkody
powodowane przez dwa pierwsze gatunki mogą być częściowo rekompensowane przez koła łowieckie. W przypadku ostatniego, ze
względu na okresowe wstrzymanie jego łowieckiego pozyskania,
szkody rekompensowane są przez służby zajmujące się administrowaniem środowiska.
Szkody mogą być bardzo dotkliwe i oznaczać zarówno wysoki poziom redukcji roślin uprawnych, jak też znaczną degradację
kultury gleby, na której rośliny rosną. Podatność poszczególnych
kategorii upraw na szkody łowieckie jest jednoznacznie związana
z ich atrakcyjnością żywieniową, ale także z dostępnością innych
źródeł pożywienia dla zwierząt łownych.

Rośliny podatne na szkody
Do roślin najbardziej podatnych na szkody łowieckie należą:
kukurydza - uprawiana zarówno na kiszonkę, jak i ziarno. Stanowi atrakcyjne stanowisko żerowe oraz schronienie dla zwierząt
łownych, ze względu na pożywne kolby, wysokość łanu i duży poziom jego zwarcia. Jest atrakcyjna od momentu zasiewu (wybieranie przez dziki materiału siewnego), poprzez okresy wschodów
(zgryzanie przez jeleniowate młodych roślin), okresu zwarcia łanu
jako schronienia, wykształcania i dojrzewania kolb, a także atrakcyjności stanowiska po kukurydzy jako zbiorowisku atrakcyjnych
żywieniowo resztek pożniwnych. Jest atrakcyjna dla wszystkich
gatunków,
burak cukrowy - atrakcyjny w momencie młodych, jeszcze nie
w pełni wykształconych kłębów. Częściowo - w przypadku duże12

go nasilenia jeleniowatych do okresu zbioru oraz bezpośrednio po
zbiorach, jako zbiorowisko atrakcyjnych resztek,
rzepak - atrakcyjny dla jeleniowatych, jako łatwo dostępna i pożywna karma w okresie zimowo-wiosennym, a także jako schronienie dla watah dzików w ostatnim okresie wzrostu,
zboża - atrakcyjne, podobnie jak rzepak, jako oziminy dla jeleniowatych w okresie zimowo-wiosennym, a także w przypadku owsa,
jęczmienia i pszenicy w dojrzałości mlecznej ziarna - dla dzików,
ziemniaki - atrakcyjne w okresie sadzenia oraz w końcowym
okresie wykształcania bulw i dojrzewania - przede wszystkim dla
watah dzików.
użytki zielone - nieszkodliwie eksploatowane przez jeleniowate
jako teren łatwo dostępnej paszy. Natomiast szkody dokonywane
są przez dziki poszukujące larw owadów występujących w runi łąkowej. Im ruń jest starsza i bardziej zwarta, tym zagrożenie szkodami wyższe,
rośliny pastewne (motylkowe) - jednoroczne są nieszkodliwie
eksploatowane przez jeleniowate, lecz wieloletnie narażone są
okresowo na poszukiwania larw przez dziki.

Zasady profilaktyki
W zakresie profilaktyki dotyczącej ochrony upraw przed szkodami łowieckimi istotne wydają się następujące, podstawowe
zasady:
• informowanie kół łowieckich o występowaniu upraw o podwyższonej atrakcyjności dla zwierzyny łownej (kukurydza w okresie
siewu i dojrzewania kolb, buraki cukrowe w okresie młodych kłębów, rzepak i oziminy w okresie zimowo-wiosennym, ziemniaki
w okresie dojrzewania bulw, zboża w dojrzałości mlecznej),
• właściwa organizacja zasiewów, polegająca na unikaniu upraw
atrakcyjnych w miejscach gromadzenia zwierząt łownych (lasy,
zagajniki, zbiorowiska roślinności dzikiej),
• utrudnianie dostępu do upraw poprzez ich ogradzanie, zarówno
ogrodzeniami stałymi, jak też pastuchami elektrycznymi,
• lokalizację urządzeń łowieckich i innych, umożliwiających odstraszanie dokonującej szkód zwierzyny (ambon łowieckich, zwyżek łowieckich, buczków, armatek hukowych, itp.),
• organizacja punktów i pasów zaporowych dla zwierzyny, polegająca na wysypywania karmy w miejscach jej bytowania.
Należy pamiętać, iż eliminacja szkód łowieckich leży we
wspólnym interesie właścicieli upraw, jak też dzierżawców obwodów łowieckich, którymi są koła łowieckie. Dlatego ścisła
współpraca pozwoli na optymalizację efektu jakim jest ochrona
upraw, przy zapewnieniu warunków bytowania dla zwierzyny
dzikiej i możliwości realizowania swoich zainteresowań przez
myśliwych. n

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

A R i M R i nformuje
Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, tel. 22 536 57 05 lub 06,
fax. 22 860 29 85, mazowiecki@arimr.gov.pl

Jest więcej pieniędzy na premie dla
„młodych rolników”
Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach
PROW 2007 - 2013 na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Dzięki tej decyzji, więcej młodych rolników, którzy ubiegali się w 2014 roku
o przyznanie pomocy z tego działania, będzie mogło ją otrzymać.
Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy
z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, sporządzonej przez Agencję Restruk-

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych
kredytów preferencyjnych z dopłatami
z ARiMR
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami
ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystać z ułatwień, pozwalających im na
obsługę takiego kredytu.
Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak, np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki
wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze, czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest
wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych.
Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów. Często przekłada się to na kłopoty w spłacaniu preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR. Dlatego warto przypomnieć
rolnikom, którzy znaleźli się w opisanych wyżej sytuacjach, że warunki i zasady
udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom spłatę zaciągniętego kredytu. Udogodnienia
te mogą polegać na:
• zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
• wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu,
o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.
Stosując powyższe rozwiązania należy zaznaczyć, że:
• okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może
przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej,
• nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
• maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.
Ponadto możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od
linii kredytowej okres ten może wynieść 11, lub 18 lat), przy czym w przypadku umów
zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat, określona w umowie
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski
mieściły się w limicie środków przeznaczonych na takie wsparcie. Po decyzji KE przesuwającej dodatkowe pieniądze na takie premie, rolników będzie 8829, czyli o 961 więcej
niż wcześniej.
Uaktualniona przez ARiMR lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” znajduje się na stronie internetowej ARiMR:
www.arimr.gov.pl.
ARiMR przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. O takie wsparcie ubiegało
się, wówczas ponad 22 tys. młodych rolników.

kredytu, może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej
wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy. Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat
nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de
minimis.
Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem ograniczeń handlowych wynikających
z embarga handlowego nałożonego przez Rosję lub mogących pojawić się innych ograniczeń w handlu, wprowadzona została ostatnio możliwość zawieszenia przez bank,
na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału kredytu.
Wówczas spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana
przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia
przez bank spłaty rat kapitału kredytu. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za
kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu, w przypadku umów kredytu zawartych:
• do 30.04.2007 r. - kredytobiorca zwraca na warunkach ustalonych w umowie kredytu,
• po 1 maja 2007 r. - pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.
Ponadto w przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego:
• dokonać zmiany kierunku produkcji, określonego w planie inwestycji i umowie kredytu,
• sprzedać mienie nabyte z kredytu,
• czasowo zaprzestać prowadzenia działalności, lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy - w tym czasie dopłaty nie są stosowane, a już udzielone
nie podlegają zwrotowi - wznowienie przez kredytobiorcę prowadzenia działalności, lub
obsługi kredytu powoduje wznowienie stosowania dopłat do oprocentowania kredytu na
warunkach określonych w umowie o kredyt.
Producenci rolni, u których występują lub mogą wystąpić trudności ze
spłatą zadłużenia z tytułu kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania,
powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu,
w celu podjęcia działań zmierzających do zastosowania pomocy w dalszej
obsłudze kredytu i wprowadzenia stosownych zmian do zawartej umowy
kredytu.
Obecnie rolnicy korzystają ze 153 tys. preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR. Aż 99 % kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania na bieżąco,
a w 2014 roku z możliwości zawieszenia spłaty kredytu na 2 lata skorzystało 50 rolników. n
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Ekologia

Perz wydłużony = tania energia
Magdalena Sielczak
Oddział Poświętne

D

ecyzja o założeniu wieloletniej plantacji roślin energetycznych musi być poprzedzona analizą opłacalności
uprawy. Należy wziąć pod uwagę koszt założenia, prowadzenia i likwidacji plantacji, przydatność rośliny do uprawy
na glebach o mniejszej wartości rolniczej, plonowanie oraz kaloryczność biomasy.
Energia pozyskiwana z roślin jest przyjazna dla środowiska.
Biomasa w czasie spalania emituje mniej SO2 niż węgiel kamienny, a bilans emisji CO2 jest równy zeru (podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle samo dwutlenku węgla, ile wcześniej
pobrały rośliny z otoczenia podczas procesu fotosyntezy).
Uprawiane dotychczas rośliny energetyczne takie jak wierzba
czy miskant olbrzymi nie spełniają wszystkich oczekiwań plantatorów, m.in. ze względu na wysoki koszt produkcji biomasy.
Z tego względu poszukuje się nowych, pożądanych gatunków, które mogą mieć zastosowanie w energetyce. Jednym z nich jest perz
wydłużony, który różni się znacząco od popularnego, rozłogowego
chwastu, jakim jest perz właściwy.

Co to jest Bamar?
Bamar to pierwsza krajowa i druga w Europie odmiana perzu
wydłużonego. Stanowi własność Hodowli Roślin w Bartążku
i jest prawnie chroniona, co oznacza, że wyłączność reprodukcji
wymaga podpisania umowy licencyjnej (koszt opłaty licencyjnej
zależy od długości okresu użytkowania plantacji). Ze względu
na korzystne cechy biologiczne i technologiczne może być ona
przydatna do celów energetycznych i to zarówno do bezpośredniego spalania, jak i wykorzystania zielonej masy do produkcji
biogazu.
Trawa ta jest rośliną wieloletnią, zbitokępkową, nie tworzącą
rozłogów, a więc i nieinwazyjną. Charakteryzuje się bardzo sztywnymi źdźbłami, sięgającymi do 2 m wysokości, o szczeciniastych
i długich liściach barwy szarozielonej. Wytwarza masywne, zbite
kępy o silnym, bezrozłogowym systemie korzeniowym, sięgającym do 2 m głębokości, odpornym na okresowe niedobory wody.
Pędy generatywne posiadają długie kwiatostany, które wydają nasiona o wysokiej zdolności kiełkowania. Rośliny nie wylegają i nie
są jak dotychczas porażane przez patogeny i szkodniki. Ich zaletą
jest również odporność na niskie temperatury, do -25OC przy braku
okrywy śnieżnej.

Zakładamy plantację
Przed założeniem plantacji perzu wydłużonego odmiany Bamar
niezbędne jest staranne przygotowanie i wyrównanie pola. Gleba
powinna być niezbyt pulchna oraz wolna od chwastów jednoliściennych i traw rozłogowych. Niezbędne jest również zastosowanie nawozów mineralnych, w dawce zależnej od zasobności gleby
w poszczególne składniki. Przed siewem z reguły stosuje się na
14

hektar 60 kg N, 80 kg P2O5 i 80 kg K2O. W kolejnych latach ilość
dostarczanych składników jest podobna.
Siew wiosenny (od kwietnia do połowy czerwca) lub letni (od
czerwca do połowy sierpnia) to 10 - 15 kg nasion na 1 ha (przy
zdolności kiełkowania 90%), niezależnie od przeznaczenia plantacji - na nasiona lub na biomasę. Wiosenny termin siewu zapewnia
bardziej równomierne wschody niż termin letni, z racji bardzo dobrego rozkrzewienia i silniejszego ukorzenienia. Wysiew powinien
być wykonany w glebę odleżałą, siewnikiem do zbóż, w rozstawie
rzędowej 30 cm, na głębokość 1 - 2 cm. W razie potrzeby chwasty
dwuliścienne można zwalczać chemicznie (Aminopielikiem lub
Chwastoxem), gdy trawa jest dostatecznie rozkrzewiona i ma co
najmniej 4 - 5 liści. Zbioru dokonuje się przy pomocy tradycyjnych maszyn, dostępnych w gospodarstwie. Odpowiednia agrotechnika pozwala uzyskać wysoki plon suchej biomasy - do 12 ton
z ha w następnym roku po zasiewie. Plon nasion to 8-12 dt/ha.
Całkowity koszt założenia plantacji wynosi około 2,5 tys. zł/ha.

Zalet jest dużo
Odmianę Bamar można uprawiać we wszystkich regionach kraju, na gruntach odłogowanych, piaszczystych, ubogich, a nawet
skażonych - jeśli będzie przeznaczona jedynie na cele energetyczne.
Perz wydłużony jest mało wymagającą, łatwą w uprawie i stosunkowo trwałą rośliną. Pozyskiwana z niej corocznie biomasa jest
cennym surowcem do bezpośredniego spalania w postaci brykietów, peletów lub bel. Ze względu na wysoką zawartość włókna
i celulozy stanowi źródło energii do ogrzewania mieszkań, budynków i budowli rolniczych, takich jak szklarnie, czy tunele.
Badania nad wartością energetyczną suchej słomy wykazały wysokie ciepło spalania (17-18 MJ/kg), wyższe od innych roślin energetycznych, a zbliżone do topoli czy węgla brunatnego. Wartość
kaloryczna suchej masy z hektara może równoważyć 6 ton węgla
kamiennego. Ponadto słoma po spaleniu posiada małą zawartość
popiołu - 3,1%, w porównaniu do węgla kamiennego - 15%. Ze
względu na znaczną zawartość potasu oraz znikomą zawartość
siarki (0,12%) popiół może być stosowany do nawożenia pól.
Natomiast zielona biomasa wegetatywna perzu wydłużonego
odmiany Bamar, o wysokiej zawartości węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie i znacznym współczynniku fermentacji, przed
wykłoszeniem może być wykorzystywana w procesie fermentacji
do zakiszania i produkcji biogazu. Jednocześnie poferment można
wykorzystać do rekultywacji gleb słabych i ubogich, w celu zwiększenia ich żyzności i wzbogacenia w masę organiczną. n
Źródła:
1. Perz wydłużony kępowy źródłem taniej bioenergii (fitoenergii),
Danuta Martyniak, Józef Martyniak, Czysta Energia 2011
2. www.hr.bartazek.pl
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S a d o w n i c t w o t owarowe

Uprawa świdośliwy
Edmund Sarnecki
Oddział Radom

Ś

widośliwa (Amelanchier sp.) jest
gatunkiem uprawianym w Kanadzie, który do niedawna występował tam w stanie dzikim. Roślina dobrze
przystosowuje się do różnych warunków
siedliskowych - poza ekstremalnie suchymi i podmokłymi stanowiskami. Jest
krzewem długowiecznym, ale na plantacji towarowej najlepiej uprawiać ją
przez 30 lat. W okres owocowania wchodzi po 2-4 latach od posadzenia, a pełnię
owocowania osiąga w wieku 6-8 lat.
Plon towarowy świdośliwy wynosi 8-10
ton/ha. Jej owoce podobne są do owoców
aronii - przypominają małe jabłuszka, barwą
i smakiem zbliżone do borówki wysokiej.
Cechują je wysokie właściwości zdrowotne
i odżywcze, gdyż zawierają białka, tłuszcze
i błonnik, witaminy A, B i C oraz antocyjany.
Posiadają też właściwości przeciwutleniające - ważne przy zwalczanie nowotworów.

Jak uprawiać świdośliwę?
Gleba w jej uprawie ma istotne znaczenie, bo wpływa na jakość i wielkość plonu. Świdośliwa najlepiej rośnie na glebach
o podłożu gliniastym, unikać jednak należy
gleb ciężkich gliniastych i ilastych, ponieważ korzenie nie znoszą zatapiania i nadmiernej wilgoci.
Lekki pochyły teren ze spadkiem zapewnia
optymalne napowietrzenie i odwodnienie. Takie stanowiska zbliżone są do tych, w których
rosły krzewy w stanie dzikim. Wzbogacenie
ich w substancje organiczne sprzyja lepszemu wzrostowi roślin. Optymalna kwasowość
gleby to pH 6,0-6,5, ale świdośliwka toleruje
gleby alkaliczne do pH 7,5.
Rozstawa powinna zapewnić krzewom
prawidłowy wzrost i rozwój. Zależy ona od
klasy gleby i sposobu uprawiania. Korzystna
to 3,5-4 m między rzędami i 1m w rzędzie, co
daje 2500-2850 krzewów na hektar. Odmiany
o słabym wzroście można sadzić w rzędzie
co 0,7-0,8 m, a przy mechanicznym zbiorze
rozstawa w rzędzie powinna wynosić 5,0 m.
Nawadnianie i nawożenie są fundamentalnymi zabiegami na glebach piaszczysto-gliniastych. Nawadnianie kroplowe zapewnia
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

stałe utrzymanie wilgoci, niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju krzewów. Natomiast nawadnianie nadkoronowe zabezpiecza
plantację przed przymrozkami wiosennymi
oraz schładza owoce podczas upalnej pogody.
O nawożeniu mineralnym i organicznym
plantacji najlepiej zdecydować po analizie chemicznej gleby i liści, ewentualnie
owoców. Nawożenie azotowe najlepiej jest
wykonać do końca czerwca, aby nie przedłużyć wegetacji, gdyż może to zmniejszyć
odporność krzewów na mróz.

Ochrona plantacji
Zwalczanie chwastów jest bardzo ważnym zabiegiem uprawowym, szczególnie na plantacjach młodych (najlepiej jest
zwalczać uciążliwe chwasty jeszcze przed
założeniem plantacji). W uprawie rzędowej
stosuje się: kultywator i glebogryzarkę.
W Kanadzie do zwalczania chemicznego
chwastów zarejestrowany jest jeden herbicyd o nazwie Linuro. Jesienne i doglebowe
zastosowanie tego środka dało bardzo dobre
rezultaty w zwalczaniu rocznych chwastów
jednoliściennych i wielu gatunków dwuliściennych. W doświadczeniach polowych dobre efekty dał herbicyd zawierający substancję czynną trifluralin, w dawce 2,2-4,4 kg/ha.
Szkodniki świdośliwy żerują głównie na
pąkach kwiatowych, kwiatach i owocach. Są
nimi: zmienniki, zwójki, owocnice kwieciaki,
gąsienice zwijające liście oraz przędziorki.
Również ptaki są poważnym zagrożeniem dla
plantacji, w szczególności znajdujących się

blisko terenów zalesionych i zadrzewionych.
Dobre efekty daje dźwiękowy system odstraszający oraz siatki zakładane podobnie jak
w uprawach borówki wysokiej.
Choroby świdośliwy są poważnym problemem, szczególnie te wywoływane przez
grzyby i bakterie. Najgroźniejszymi są:
rdza, brunatna plamistość, leukostomoza,
brunatna zgnilizna oraz zaraza ogniowa. Ich
zwalczanie polega na wycinaniu porażonych
pędów poniżej miejsca infekcji. Przeciwdziałać chorobom może wybór właściwego
stanowiska, terminowe zabiegi uprawowe,
nawożenie i nawadnianie.

Pielęgnacja plantacji
Cięcie krzewów wskazane jest po ich
posadzeniu - umożliwia to roślinie wzrost
i wytworzenie pędów szkieletowych. Przycinanie najlepiej rozpocząć wczesną wiosną,
tuż przed ruszeniem wegetacji. Ponieważ
krzew świdośliwy owocuje na pędach ubiegłorocznych i starszych, dlatego ważne jest
cięcie prześwietlające i sanitarne - usuwamy
wtedy pędy zwisające i zagęszczające krzew.
Owoce świdośliwy zebrane są w gronach, w zależności od odmiany po kilka do
kilkunastu. Dojrzewają zazwyczaj równomiernie, dlatego ich zbioru możemy dokonać jednorazowo kombajnem.

Odmiany świdośliwy
Buffalo - odmiana długowieczna. Krzew
dokończenie na str. 16
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Pytania od rol n i k ó w

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Od 2012 roku korzystam z działania
Program Rolnośrodowiskowy, pakiet 8.
Ochrona gleb i wód, wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy. W związku z wejściem
nowego Programu Obszarów Wiejskich
chcę wiedzieć, czy zmienią się moje zobowiązania?
Dla beneficjentów, którzy rozpoczęli
zobowiązanie po roku 2011 (2012, 2013,
2014 r.) zostaną wprowadzone poniższe
wymogi:
- siew roślin międzyplonowych w terminie
do 15 września;
- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
- stosowanie jako międzyplon wyłącznie
mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny
dominujący w mieszance lub gatunki zbóż
wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
- zakaz stosowania mieszanki składającej
się wyłącznie z gatunków zbóż;
- zakaz nawożenia;
- zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie;
dokończenie ze str. 15

ma średni wzrost i osiąga maksymalnie 4 m.
Owoce są niebiesko-czarne o średnim nalocie,
średnicy do 14 mm. Są kształtu owalnego do
kulistego. Ich grona są luźne. Ważne jest, że
równomiernie dojrzewają i są bardzo smaczne, deserowe. Nadają się też do przetwórstwa.
Forestburg - odmiana bardzo plenna.
Krzew rośnie do wysokości 4 m, wytwarza
odrosty słabe do umiarkowanych. Owoce
są duże, o średnicy 16 mm, prawie kuliste,
w zwartym gronie, barwy niebiesko-czarnej z nalotem. Dość równomiernie dojrzewają, są słodkie i soczyste.
Honeywood - odmiana bardzo plenna i regularnie owocująca. Krzew rośnie do wysokości 5 m. Owoce są kuliste, niebieskoczarne, po 9-15 w zwartym gronie. Dojrzewają równomiernie i są bardzo smaczne.
Moonlake - krzew dorasta do wysokości
3 m. Wytwarza umiarkowane odrosty. Plon
jest średni. Owoce niebiesko-czarne z nalotem, kuliste, po 6-12 jagód w zwartym
gronie. Są słodkie i smaczne.
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- niestosowanie osadów ściekowych;
- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin;
- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;
- możliwość przemiennego stosowania
międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.
Rolnik będzie mógł zakończyć zobowiązanie jeśli nie zaakceptuje nowych norm
prawnych i nie będzie mógł się do nich dostosować, a zwrot pobranych płatności nie
będzie wymagany.

( Jakie wapno i na jakie gleby?
Najważniejsze przed wykonaniem wapnowania gleby jest wykonanie badania gleby, które pomoże określić dawkę nawozów
oraz – bardzo ważne - w przypadku niskiej
zawartości w magnez - dobrać nawóz zawierający ten składnik. Wybierając nawóz
wapniowy należy zwrócić uwagę na zdolność odkwaszającą. Zdolność odkwaszająNelson - odmiana plenna, o późnym terminie dojrzewania. Krzew o słabym wzroście, do wysokości 1,5 m. Owoce są kuliste, niebiesko-czarne, ze słabym nalotem,
o średnicy 13 mm. W zwartym gronie występuje 6-12 jagód. Dojrzewanie owoców
jest nierównomierne, ale ich smak dobry.
Parkhill - krzew tej odmiany rośnie słabo, do wysokości 1,5 m. Wytwarza słabe
rozłogi. Owoce mają średnicę 13 mm, są
owalne do prawie kulistych, niebieskoczarne. W otwartych gronach znajduje się
po 7-11 jagód. Dojrzewają równomierne
i są smaczne.
Regent - krzew ma pokrój wzniosły, ale słabo
rośnie - do wysokości 2 m. Wytwarzanie odrostów słabe. Odmiana jest plenna i regularnie
owocująca. Owoce mają średnicę 13 mm, są
niebiesko-czarne, z nalotem, smaczne.
Success - krzew słabo rosnący do 2 m. Pokrój ma wzniosły, osiąga 2 m szerokości.
Odrosty wytwarza średnio. Owoce mają
średnicę 15 mm, są kuliste, niebiesko-czarne z nalotem. Dojrzewają powoli i nierównomiernie, ale są smaczne i słodkie.

ca nawozów wapniowych uzależniona jest
wielu czynników, przede wszystkim od zawartości składników posiadających zdolność odkwaszania (CaO, MgO, Ca(OH)2,
Mg(OH)2, CaCO3, MgCO3, CaSiO3), form
występowania wapnia i magnezu (tlenki
i wodorotlenki działają szybciej niż węglany i krzemiany) oraz stopnia rozdrobnienia - zdolność odkwaszania wzrasta razem z dokładnością rozdrobnienia nawozu.
Dobór nawozu wapniowego lub wapniowo-magnezowego jest ściśle uzależniony
od składu granulometrycznego gleby. Na
gleby lekkie, piaszczyste, o słabych właściwościach buforowych należy stosować
te nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, które w powolny sposób zmieniają
pH roztworu glebowego, czyli takie, które
zawierają wapń lub magnez w formach węglanowych lub krzemianowych. Na gleby
ciężkie, zwięzłe, o większych właściwościach buforowych należy stosować nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
szybko działające, czyli takie, które zawierają wapń i magnez w formie tlenków lub
wodorotlenków. n

Thiessen - krzew jest silnie rosnący, do 5 m
wysokości. Pokrój ma wzniosły i zwarty. Odrosty są średnie. Odmiana jest plenna, o wczesnej porze dojrzewania. Owoce maja do
17 mm średnicy, są kuliste, niebiesko-czarne,
z nalotem. W luźnym gronie znajduje się po
6-12 sztuk. Nierównomiernie dojrzewają, ale
są soczyste i słodkie. W Kanadzie odmiana ta
zajmowała drugie miejsce w nasadzeniach.

***

Przy doborze odmian do nasadzeń należy
brać po uwagę następujące cechy: plenność,
regularność owocowania, pokrój krzewu,
wytwarzanie odrostów, równomierną porę
dojrzewania owoców, ich wielkość, smak,
barwę i liczbę owoców w gronie.
W Instytucie Ogrodniczym w Skierniewicach prowadzone są badania nad możliwością uprawy świdośliwy w Polsce.
Między innymi bada się mrozoodporność,
typ najkorzystniejszych gleb, plonowanie,
zwalczanie chorób i szkodników oraz możliwości intensyfikacji produkcji. Dotychczasowe wyniki są obiecujące. n
Wieś Mazowiecka, marzec 2015
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Testujemy pszenicę ozimą Tobak
Maria Kosek
Oddział Poświętne

U

prawę i plonowanie pszenicy
w gminie Żuromin przedstawiam na przykładzie konkretnego gospodarstwa i wskazuję jednocześnie ważne czynniki plonotwórcze.
W naszej gminie przeważają gleby słabe
jakościowo, które stanowią około 64%
gruntów ornych. Występują tu głównie
piaski i gliny. Gleby są piaszczyste, nadmiernie przepuszczalne, ubogie w składniki mineralne, trwale lub okresowo za
suche. Uzyskiwane plony roślin uprawnych uzależnione są od ilości i rozkładu
opadów w okresie wegetacyjnym.
Na terenie gminy Żuromin w produkcji
roślinnej dominują zboża. Znaczne zróżnicowanie jakości gleb na tym obszarze nie
pozwala na duży udział pszenic w strukturze zasiewów zbóż. Z drugiej strony odmiany pszenicy ozimej różnią się cechami
rolniczymi, jak i użytkowymi, co z kolei
pozwala na indywidualne określenie preferencji przy wyborze odmiany.
Jednym z rolników uprawiających pszenicę, z którym współpracuję jako doradca
MODR, jest pan Jan z Wólki Kliczewskiej.
Na tym obszarze występują dość duże skupiska gleb zaliczane głównie do kompleksu
5-go (żytni dobry) i 8-go (zbożowy pastewny mocny), a w klasyfikacji bonitacyjnej
zaliczane do kl. IVa, IVb i częściowo V. Są
to gleby mniej żyzne, przeważnie nadmiernie uwilgotnione i wymagające odpowiedniej agrotechniki. Pan Jan prowadzi niewielkie indywidualne gospodarstwo rolne
o powierzchni około 14 ha UR. Głównym
kierunkiem jego działalności rolniczej jest
produkcja mleka. Większą część użytków
rolnych stanowią trwałe użytki zielone,
a pozostałe grunty rolnik obsiewa zbożami, głównie pszenżytem ozimym, pszenicą
ozimą i mieszanką zbożową jarą. Zróżnicowanie bonitacyjne gleb w jego gospodarstwie - od klasy III do V - pozwala na
uprawę niewielkiego areału pszenicy.

Wybór stanowiska i odmiany
Jesienią 2013 roku, w ramach współpracy z MODR, została założona karta doWieś Mazowiecka, marzec 2015

kumentacyjna z doskonalenia technologii
produkcji roślinnej dotycząca „Produkcji
pszenicy ozimej o wysokich parametrach
jakościowych ziarna, o powierzchni demonstracyjnej 1ha”. Rolnik zakupił w Centrali Nasiennej zaprawiany materiał siewny
pszenicy ozimej odmiany Tobak, z uwagi
na jej dobre parametry. Nasiona do siewu
odznaczały się dobrym wyrównaniem,
czystością i zdolnością kiełkowania powyżej 95%. Doświadczenie założył na glebie
klasy III-IV, zaliczanej do kompleksu glebowego żytniego bardzo dobrego. Gleba
charakteryzowała się wysoką zasobnością
podstawowych składników przyswajalnych, a odczyn miała lekko kwaśny, zbliżony do obojętnego.

Nawożenie
Pan Jan wykonuje regularnie badania gleby na zawartość fosforu, potasu
i magnezu oraz pH gleby, aby ustalić odpowiednie nawożenie pod daną roślinę
i ewentualnie zastosować wapnowanie.
Ma ono duży wpływ na wysokość plonów
i wysoką efektywność nawożenia pszenicy
azotem. Wzrost zakwaszenia gleby wyraźnie obniża plon ziarna oraz jego jakość.
Największy wpływ na plon pszenicy
ma nawożenie azotowe. Rolnik, stosując
umiejętnie azot w dawkach podzielnych,
wpływa korzystnie na wszystkie elementy struktury plonu pszenicy ozimej (liczbę
kłosów, liczbę ziaren w kłosie, masę 1000
ziaren, stosunek ilościowy ziarna do słomy, wypełnianie ziarna oraz na zawartość
białka w ziarnie). Nawozy wapniowe pan
Jan wysiał dużo wcześniej, gdyż wykazują
opóźnione działanie w stosunku do terminu
wniesienia do gleby. Po zbiorze przedplonu (mieszanki zbożowej) rolnik przeprowadził pełny zespół upraw pożniwnych
(podorywka, bronowanie) i przedsiewnych, poprzedzony nawożeniem organicznym w ilości 25 ton obornika i 8000 litrów
gnojowicy na 1 ha. Orkę wykonał na głębokość około 20 cm, na 4 tygodnie przed
siewem. Przedsiewnie zastosował jednorazowo nawożenie mineralne w dawce 200
kg nawozu wieloskładnikowego Polifoska
8/ha. Nawozy te zostały dobrze wymieszane z glebą, dla ich lepszego wykorzystywania przez roślinę.

Siew, ochrona i zbiór
Współpracujący ze mną rolnik wysiał
siewnikiem zbożowym pszenicę Tobak
w drugiej połowie września 2013 roku,
w ilości 230 kg/ha. Termin siewu jest
czynnikiem bardzo silnie wpływającym
na plonowanie pszenicy ozimej. Roślina ta
jest szczególnie wrażliwa na odpowiednią
wilgotność roli w okresie siewu i wschodów oraz na zakwaszenie. Natomiast
w mniejszym stopniu, w porównaniu do
żyta, reaguje ujemnie na siew w rolę nie
odleżałą. Dlatego tak ważny jest odpowiedni zespół zabiegów agrotechnicznych
i przygotowanie na czas stanowiska pod
uprawę.
Na plantacji rolnik założył ścieżki
przejazdowe dla ułatwienia wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (bronowania przed wschodami, z użyciem środków ochrony roślin, czy nawożenia). Po
siewie pszenicy zapewnił ochronę herbicydową na miotłę i chwasty dwuliścienne preparatem Tolurex 500 SC w dawce
2l/ha. Zabieg powtórzył wiosną, po ruszeniu wegetacji, stosując Axial 100 ES
1l/ha oraz Adigor. Pszenica dobrze się
wykrzewiła, co wpłynęło na dobre przezimowanie rośliny (krzewienie pszenicy
zaczyna się zazwyczaj na jesieni, a kończy na wiosnę). Chcąc zapewnić lepsze
wykłoszenie zboża, pan Jan wysiał na
początku fazy strzelania w źdźbło saletrę amonową nie przekraczając dawki
80 kg N/ha. Wiosenne stosowanie azotu
jest istotnym czynnikiem regulującym
łan pszenicy.
Niesprzyjająca pogoda uniemożliwiła
wykonanie oprysku na kłos, dlatego ziarno
było drobniejsze niż zakładał rolnik. Zbiór
pszenicy odmiany Tobak przeprowadził on
na początku sierpnia 2014 roku kombajnem zbożowym w fazie dojrzałości pełnej
ziarna i uzyskał plon 70 dt z hektara.

Podsumowanie
Wieloletnie doświadczenie i wiedza rolnicza pana Jana oraz dobór odpowiedniej
odmiany i zastosowana agrotechnika, przy
umiarkowanie sprzyjających warunkach
pogodowych, pozwoliły uzyskać wysoki
dokończenie na str. 18
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Fasola szparagowa w tunelach foliowych
Henryk Derlecki
Oddział Radom

W

ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów
warzywami z upraw przyspieszonych - jednym z nich jest fasola
szparagowa. W rejonie największego
zagłębia paprykowego, w gminach Potworów, Przytyk, Klwów, Rusinów i Radzanów roślina ta stanowi korzystne
urozmaicenie płodozmianu dla papryki
uprawianej w tunelach nie ogrzewanych.
Fasola szparagowa zwiększa żyzność
gleby, poprawia jej strukturę, korzystna jest także obecność na jej korzeniach
bakterii brodawkowych asymilujących
azot. Jednak zasadniczym powodem, dla
którego się ją uprawia jest zysk.
Fasola szparagowa oferowana jest obecnie do sprzedaży nie tylko tradycyjnie,
w miesiącach letnich, ale również od początku czerwca do późnej jesieni, a więc
popyt na nią znacznie wzrósł.

Technologia uprawy
Na wcześniejszy zbiór z tuneli nie ogrzewanych wysiewa się ją w pierwszej połowie marca, po 2-3 nasiona, do doniczek
lub wielodoniczek wypełnionych substratem torfowym (najbardziej odpowiednie
to wielodoniczka DP 5/45 oraz wielodoniczka DP 55/54/G). Zalecana temperatura
przy produkcji rozsady to 18-22OC.
Rozsadę sadzi się do tuneli po około
2-3 tygodniach. Rozstawa rzędów wynosi
60 cm, a odstępy między roślinami 40 cm.
W pierwszej fazie zaleca się przykryć sa-

dzonki agrowłókniną. Zdejmuje się ją, kiedy miną chłody.
Rośliny prowadzone są w szpalerach
między dwoma sznurkami zamocowanymi
na palikach, w rozstawie co 2 m w każdym
rzędzie. Zapewnia to dobrą wentylację
uprawy, zmniejszenie wilgotności, a tym
samym pozwala ograniczyć porażenie
chorobami grzybowymi. Bezpośrednio po
sadzeniu w międzyrzędziach rozkładane są
linie kroplujące. W okresie intensywnego
wzrostu rośliny są podlewane, najczęściej
dwa razy w ciągu tygodnia, każdorazowo
dawką 1000 l wody na tunel.
Przy uprawie na jesienny zbiór nasiona wysiewamy bezpośrednio do gruntu,
w ostatniej dekadzie lipca. Nie poleca się
późniejszego terminu rozpoczynania uprawy, ze względu na ryzyko uzyskania niższego plonu z racji spadku temperatury
oraz dużą wilgotność, a tym samym nasilenie problemów z chorobami. Pamiętać należy także, że fasolka jest bardzo wrażliwa
na jesienne przymrozki.

Nawożenie i odmiany
Przed siewem, lub sadzeniem, zaleca się
przeprowadzenie analizy gleby wraz z podaniem zaleceń nawozowych (można to zrobić w najbliższej Stacji Chemiczno - Rolniczej) i na jej podstawie stosujemy nawożenie. Pogłównie można podać monofosforan
potasowy w dawce 2 kg/tunel, co 7-10 dni.
Dobre efekty przynosi dodatkowe zasilanie
nawozami dolistnymi wieloskładnikowymi
- Kristalonem Czerwonym lub potasowym
preparatem Ferti Agro.
Na zbiór bardzo wczesny polecana jest
odmiana żółtostrąkowa Sonesta. Inne po-

dokończenie ze str. 17

plon pszenicy Tobak o wyrównanym ziarnie. Rolnik podkreśla,
że poziom plonów pszenicy uzależniony jest również od uwarunkowanej genetycznie zdolności przystosowania się odmiany
do warunków środowiska. W opisywanym przypadku pszenica
ozima Tobak wykazała się dobrą zimotrwałością, ale mniejszą
odpornością na choroby, głównie fuzariozę kłosa.
Po zbiorze próbka ziarna pszenicy została oddana do badania
w celu dokonania oceny ważniejszych wskaźników wartości
technologicznej. Wyniki przedstawia tabela. n
18

pularne odmiany, zalecane do uprawy jesiennej, o nieco dłuższym okresie wegetacji oraz większych strąkach, to: Unidor, Paridor, Aruba oraz zielonostrąkowe: Paulista
i Presenta.

Choroby, ochrona i zbiór
Spośród szkodników najgroźniejsze są
przędziorki, których aktywność wzmaga
się przy suchej i słonecznej pogodzie. Bardzo ważne jest ich zwalczanie i to już od
czasu zauważenia pierwszych osobników
lub objawów ich żerowania. Środkami zarejestrowanymi do ochrony fasoli trzeba
zazwyczaj wykonać 2-3 zabiegi.
Do chorób stanowiących największe zagrożenie zaliczają się szara pleśń i zgnilizna twardzikowa. Zazwyczaj pojawiają
się one najpierw na opadających po kwitnieniu resztkach okwiatu, zwłaszcza gdy
rośliny uprawiane są w zbyt dużym zagęszczeniu i przy dużej wilgotności.
Grzyb Botrytis cinerea może infekować
fasolę przez miodniki w okresie kwitnienia, dlatego już w tym czasie konieczne
są pierwsze zabiegi profilaktyczne. Do
zwalczania chorób grzybowych stosuje się
Amistar 250 SC, Amistar Opti 480 SC oraz
Switch 62,5 WG w zalecanych dawkach.
Zbiór strąków następuje po około
60-70 dniach od sadzenia, czyli zbiór
z wiosennego nasadzenia rozpoczyna się
około pierwszej dekady czerwca, natomiast
z nasadzenia letniego w ostatniej dekadzie
września. Fasolę zbiera się 3, a nawet
4 razy, w około tygodniowych odstępach.
Plon wynosi 2-3 kg/m2. n

Tabela: Ważniejsze wskaźniki wartości technologicznej
pszenicy ozimej odmiany Tobak

Odmiana
Tobak

gęstość
zawartość
wskaźnik se- zawarliczba
Ilość ziarna w stabiałka
ilość glu- dymentacyjny tość
opadakg nie zsypnym, (Nx5,7),
tenu, % Zeleny’ego, popiołu,
nia, s
% s.m.
kg/hl
% s.m.
cm3
5

77,4

10,2

20,3

35

1,74

380

Źródła:
Karta dokumentacyjna - produkcja roślinna w sezonie wegetacyjnym 2013/2014
w gospodarstwie współpracującym; www.zuromin.ibip.net.pl; www.coboru.pl;
www.zdhar.pl
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Uprawa łubinów
Adam Matyszczak
Oddział Siedlce

J

ednym ze sposobów utrzymania żyzności gleby jest uprawa strączkowych. Można je wysiewać z przeznaczeniem
na zielony nawóz lub nasiona, a resztki roślin wzbogacą
glebę w próchnicę, składniki mineralne i poprawią jej zdrowotność. Taką rolę w płodozmianie mogą, a może wręcz powinny
odgrywać łubiny, które - produkowane na nasiona - stanowią
cenną paszę dla zwierząt.
Łubiny powinny być uprawiane po zbożach, w trzecim-czwartym
roku po oborniku (nie lubią słomy zaoranej po sprzęcie przedplonu).
Powinny być wysiewane nie częściej niż co cztery-pięć lat. Zostawiają po sobie bardzo dobre stanowisko dla roślin następczych.

Charakterystyka gatunków
Uprawiane są trzy gatunki łubinów: biały, wąskolistny i żółty.
Łubin biały jest wysiewany na bardzo małym areale na obszarze zachodniej Polski, z przeznaczeniem do celów spożywczych.
Zarejestrowane są dwie odmiany - Boros i Butan. Cechują go najwyższe wymagania glebowe oraz najdłuższy okres dojrzewania,
co powoduje, że jest bardzo podatny na antraknozę - najgroźniejszą chorobę łubinów. Ma też najwyższy potencjał plonowania.
Łubin wąskolistny jest uprawiany najczęściej. Jego cechą jest krótki
okres wegetacji, co oznacza, że może być wysiewany na terenie całej
Polski. Z tego też powodu jest mniej porażany przez antraknozę. Ma
nieco niższe wymagania glebowe niż łubin biały, ale wyższe niż łubin
żółty. W rejestrze COBORU znajduje się 17 odmian: Bojar, Boruta,
Dalbor, Graf, Heros, Kadryl. Kalif, Karo, Kurant, Mirela, Neptun,
Oskar, Regent, Sonet, Tango, Wars oraz Zeus. Pod względem użytkowym można je podzielić na: odmiany rozgałęziające się niskoalkaloidowe, samokończące niskoalkaloidowe oraz odmiany rozgałęziające się gorzkie. Odmiany samokończące nie wytwarzają pędów
bocznych, przez co dojrzewają w krótszym czasie, ponadto ich norma
wysiewu powinna być wyższa. Odmiany niskoalkaloidowe, tzw. słodkie, stanowią bardzo dobrą paszę, także dla zwierząt dzikich, które
mogą powodować duże straty w obsadzie roślin. Natomiast odmiany
gorzkie polecane są do uprawy na zielony nawóz, na terenach gdzie
żerują sarny i jelenie. Wymagają one takich samych gleb jak słodkie
- błędem jest sianie ich na glebach słabszych, na których polecany
jest łubin żółty. Gatunek ten ma najniższe wymagania glebowe. W rejestrze jest 8 odmian: Baryt, Bursztyn, Dukat, Lord, Mister, Parys,
Perkoz i Taper (dwie ostatnie to odmiany samokończące). Łubin żółty
dojrzewa później niż wąskolistny, dlatego jest porażany przez antraknozę. Wszystkie jego odmiany są słodkie.

Jak uprawiać?
Łubiny potrzebują bardzo dużo wody do kiełkowania, dlatego
należy je wysiewać wcześnie, by skorzystały z wody zgromadzonej zimą oraz przeszły szybszą jaryzację. Termin siewu przypada
na pierwszą dekadę kwietnia. Łubin wąskolistny kiełkuje w temWieś Mazowiecka, marzec 2015

peraturze około 3oC, żółty i biały w temperaturze 4 - 5 OC. Łubiny
dobrze tolerują przymrozki, poza fazą dwóch liści.
Wiosenne przygotowanie pola wymaga płytkiego spulchnienia gleby
na głębokość 5 - 6 cm. Głębokość siewu wynosi 3 - 4 cm. Nawożenie
zależy od zasobności gleby. Nawozy potasowo-fosforowe najlepiej jest
wywieźć przed wiosennymi uprawkami i dobrze wymieszać z glebą.
Dawki wynoszą: dla łubinu wąskolistnego i żółtego 60 - 100 kg P2O5
i 120 - 180 kg K2O, przy pH 5,0 - 6,0 oraz takie same ilości nawozów
dla łubinu białego, ale przy pH 6,0 - 7,0. Odpowiednie pH oraz niektóre
mikroskładniki jak: molibden, bor, miedź i mangan warunkują dobrą
współpracę łubinów z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot atmosferyczny. Do siewu należy używać nasion zdrowych o dużej sile
kiełkowania, zaszczepionych bakteriami przeznaczonymi dla każdego gatunku. Norma wysiewu łubinów wynosi 100 - 120 kg. Nasiona
wschodzą po 2 - 3 tygodniach, a młode rośliny rosną bardzo wolno.

Ochrona i zbiór
Dość skutecznym zabiegiem ograniczającym zachwaszczenie
jest przedsiewne i posiewne bronowanie. Można je wykonać po
wschodach, przy wysokości roślin około 10 cm, ale ostrożnie w godzinach popołudniowych, przy niskim turgorze roślin.
Jedynym zarejestrowanym środkiem ochrony roślin jest Afalon
Dyspersyjny przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych, stosowany do trzech dni po siewie.
Najczęściej występujące choroby to: antraknoza, więdnięcie fuzaryjne, brunatnienie łubinu, wąskolistność łubinu i opadzina liści.
Szkodnikami są oprzędziki i mszyce. Zwalczanie chorób i szkodników jest ograniczone do zabiegów agrotechnicznych z powodu
braku rejestracji środków ochrony roślin.
Łubiny dojrzewają bardzo nierównomiernie. Najpierw strąki na pędzie głównym, a później na pędach bocznych. Zbiór powinien odbyć
się przy zaschnięciu 60 - 70% strąków na pędach bocznych pierwszego rzędu. Po omłocie nasiona należy dosuszyć do 13 - 14% wilgotności. Materiał przeznaczony do siewu należy suszyć powoli, w niskiej temperaturze. Suszenie w zbyt wysokiej temperaturze powoduje
zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych w paszy. n
Źródła:
1. Uprawa roślin strączkowych w Polsce. FAPA Warszawa 2013.
2. www.coboru.pl
3. www.ior.poznan.pl
4. www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
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Biathlon 4D
®

Cztery wymiary skutecznego zwalczania
chwastów w zbożach

UWAGA KONKURS!
„Biathlon 4D
– chwastobójcza
siła wiedzy”.
Szczegóły na

www.agro.basf.pl

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni
rozwiniętego liścia flagowego
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
3. Swobodne mieszanie z wieloma
środkami ochrony roślin
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych

150 lat

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

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Profilaktyka i choroby przepiórek, cz. 2
Magdalena Traczyk
Oddział Siedlce

R

ozpoczynając hodowlę ptaków
użytkowych lub ozdobnych,
główną uwagę powinniśmy
zwrócić na zapewnienie im optymalnych
warunków środowiskowych i higienicznych. W połączeniu z wysoką jakością
prawidłowo zbilansowanej paszy przyczynią się one do właściwego wyglądu, zachowania wysokiej zdrowotności
i produkcyjności. Zaniedbanie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków wpłynie niekorzystnie na zdrowie
ptaków, obniży ich produkcyjność, lub
przyczyni się do śmierci.
Hodowcy nie zawsze zdają sobie sprawę,
że ta „niska opłacalność hodowli przepiórek”, na którą niektórzy narzekają, jest tylko przez nich samych zawiniona. Choroba
częściej zdarza się w stadach utrzymywanych w brudzie, ciasnocie, w pomieszczeniach źle przewietrzanych i przy niedoborach żywieniowych, niż w stadach starannie
pielęgnowanych. Świadomy hodowca, który zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw
niesionych przez choroby, stara się do nich
nie dopuścić. Przede wszystkim musi zadbać o higienę fermy i właściwe warunki środowiskowe z żywieniem na czele.

Choroby wywołane przez grzyby,
bakterie, wirusy

Mykoplazmoza - wirus dostaje się do organizmu ptaka przez drogi oddechowe
i usadawia w zatokach, wywołując ich zapalenie. Atakuje zwłaszcza duże fermy, powodując znaczne straty wskutek opóźnienia tempa wzrostu i spadku nieśności. Ptaki
chore kichają, mają trudności z oddychaniem, potrząsają głową, pojawia się wyciek
z nosa. Zmniejsza się ich wylęgowość. Te,
które przechorowały, stają się nosicielami
zarazka. Przenoszony jest on również przez
jaja i w nasieniu samców.
Wystąpienie mykoplazmozy spowodowane jest złym przewietrzaniem, przeciągami i nadmierną wilgotnością w pomieszczeniach. Choroba utrzymuje się przez
kilka miesięcy, jest uporczywa i może spowodować poważne straty.
Aspergiloza - wywoływana jest przez grzy22

by. Źródłem zakażenia są spleśniała ściółka
i stęchła pasza. Zakażenie następuje najczęściej przez układ oddechowy, rzadziej przez
przewód pokarmowy. Objawia się brakiem
apetytu, osłabieniem, niedokrwistością oraz
brakiem koordynacji ruchu i drgawkami.
Śmiertelność młodych ptaków może dochodzić do 60%. U młodych przepiórek następuje zahamowanie wzrostu, a u niosących
nawet całkowite zahamowanie znoszenia jaj.
Puloroza (biała biegunka piskląt) - wywoływana jest przez Salmonella pullorum.
Przenosi się z matki nosicielki poprzez jajo
i odchody ptaków, zwłaszcza przy kontaktach dorosłych zwierząt z pisklętami. Zakażone zarodki giną w drugiej połowie wylęgania, a wylęgłe pisklęta chorują od pierwszych dni. Jedno zakażone pisklę może zakazić cały lęg, dlatego konieczne jest wybijanie wszystkich słabych piskląt. Ponieważ
puloroza może być też przeniesiona przez
obsługę, należy zmieniać obuwie i nakładać
fartuchy przed wejściem na fermę.
Salmonelloza wywoływana jest przez cztery
gatunki Salmonelli odporne na czynniki środowiskowe (Salmonella anatum, S. Barelly,
S. Binza, S. gallinarum). Ich rozmnażaniu
sprzyjają ciepło i wilgotne podłoże. W niesprzyjających warunkach bytowych Salmonellae żyjące w przewodzie pokarmowym
ptaków uzjadliwiają się, powodując wybuch
choroby. Chore ptaki są osłabione, a ich
odchody białe, czasem zabarwione krwią.
Częściej chorują osobniki młode. Ponieważ
dość trudno jest odróżnić salmonellozę od
pulorozy, konieczne jest przeprowadzanie
badań laboratoryjnych. Przepiórki chorujące
bezobjawowo i ozdrowieńce stają się nosicielami zarazków. Zakażają one inne przepiórki przez kał, który dostaje się do karmy
oraz przez jaja, ponieważ salmonelle w organizmie przepiórek bytują nie tylko w przewodzie pokarmowym, ale także w woreczku
żółciowym i jajniku. Może nawet dojść do
zakażenia ludzi. Z tego względu jaja z ferm
zarażonych nie mogą być spożywane inaczej
jak po 10-minutowym gotowaniu. W Polsce
wszystkie rejestrowane fermy przepiórek
mają obowiązek przeprowadzania badań jaj
konsumpcyjnych. Ze względu na możliwość zakażania jaj i piskląt, nie stosuje się
leczenia, tylko usuwa z hodowli sztuki chore,
ozdrowieńców i nosicieli.
Gruźlica przepiórek, najczęściej ptaki za-

każane są przez obsługującą je osobę chorą.
Należy podejrzewać gruźlicę przy charakterystycznym wychudzeniu i osłabieniu przepiórek, a zachowanym przy tym dobrym apetycie.
Później przychodzi osowiałość, zanik mięśni.
Choroba występuje częściej w pomieszczeniach wilgotnych, chłodnych, a zwłaszcza źle
wietrzonych. Konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza wet. prób tuberkulinowych,
a następnie, po wybiciu chorych ptaków, dokładne odkażenie pomieszczeń oraz poprawienie warunków środowiskowych. Obsługa
musi być poddawana okresowym badaniem
w przychodni przeciwgruźliczej.
Wrzodziejące zapalenie jelit, potocznie zwane chorobą przepiórczą, wywołuje bakteria.
Atakuje ona zwłaszcza młodzież. Choroba objawia się brakiem apetytu i zanikiem mięśni.
Kał chorych ptaków jest suchy, zbity i ciemny,
lub płynny i białawy. Przy sekcji stwierdza się
przekrwienie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz często rozszerzenie, a nawet
pęknięcie jelit. Czasem występują też zanik
jąder i płyn w osierdziu. Wstąpieniu choroby
sprzyja niewłaściwe żywienie.
Kolibakterioza - wywołuje ją drobnoustrój Escherichia Coli. Zarazek ten istnieje
wszędzie, toteż przenosi się przez odchody,
paszę, ściółkę, wodę, a także przez ludzi.
U chorych ptaków występują biegunka,
krótki rzężący oddech i stają się osowiałe.
Choroba pojawia się na fermach o złych warunkach środowiskowych oraz wśród przepiórek chorujących już na inne choroby.
Ospa ptasia - przenosi się przy bezpośrednim kontakcie ptaków ze sobą, i tym
łatwiej, im więcej ptaków przebywa w grupie. Chorują na nią głównie przepiórki dorosłe. Na ich skórze występują najpierw
czerwone guzki, a następnie brunatne strupy - przede wszystkim na szyi, skrzydłach
i krzyżu. W końcu wypadają pióra.
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia wywołuje wirus Ecephalomyelitisavium, bardzo
trudny do zwalczania. U chorych ptaków
stwierdza się objawy nerwowe: odurzenie,
chwiejny chód, niedowład nóg. Po przestraszeniu chorej przepiórki jej głowa i szyja drżą.
Podczas sekcji stwierdza się nieżyt jelit, silne rozdęcia kloaki i wychudzenie. Choroba
przenosi się przez jaja i przewód pokarmowy.
U przepiórek pojawia się przede wszystkim
w okresie nieśności. Na fermie zarażonej zaleWieś Mazowiecka, marzec 2015
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Pisklęta od kwoki czy z wylęgarni?
Wiesława Malczewska
Oddział Siedlce

W

iosną rolnicy często kupują
pisklęta z wylęgarni, aby je
odchować. Natomiast niektórzy wolą, aby jaja wysiedziała kwoka
w gospodarstwie. Kto ma rację? Z pewnością pisklęta pochodzące od kwoki
będą dużo odporniejsze na różnego typu
mikroorganizmy chorobotwórcze występujące w naszym kurniku, gdyż dzięki
przebywaniu z kwoką w gnieździe otrzymają florę bakteryjną od matki.
Te przywiezione z wylęgarni są bardziej
wrażliwe na zarazki i wymagają zapewnienia
odpowiednich warunków utrzymania (chociaż poddane są w zakładzie wylęgowym
koniecznym szczepieniom). Z kolei wybrana do odchowania piskląt kwoka potrzebuje
czystego gniazda w spokojnym miejscu, aby
przez 21 dni mogła wysiedzieć jaja.

A jednak z wylęgarni

W dzisiejszych czasach łatwiej jest jednak kupić pisklęta w zakładzie wylęgowym,
natomiast wysiadywanie jaj praktykuje się
raczej w przypadku mniej dostępnych gatunków i ras, jak np. kaczki. Wiadomo, że jedna
kwoka nie wysiedzi zbyt wielu piskląt, musica się wybijanie wszystkich chorych ptaków.
Do czasu zupełnego ozdrowienia fermy nie
wolno sprzedawać z niej materiału hodowlanego i jaj.
Nieżyt dróg oddechowych wywoływany
jest przez wirus CELO, przenoszony wraz
z kałem, wykrztusiną oraz wyciekiem z oczu
i dzioba. U chorych ptaków występuje duszność, kaszel, sklejenie powiek, opuchnięcie
zatok, objawy nerwowe i obniżenie wylęgów. Śmiertelność dochodzi do 100%. Przy
sekcji stwierdza się zapalenie tchawicy i worków powietrznych, obrzęk płuc oraz zmiany
w wątrobie i nerkach. Konieczne jest badanie
nosicielstwa i usuwanie zarażonych ptaków.

Zatrucia

W ochronie roślin stosowane są preparaty
zawierające fosfor, arsen, azotany, miedź,
ołów, rtęć, itp. Środki te, spożyte wraz z karmą, wywołują przekrwienie przewodu pokarmowego, zmiany zwyrodnieniowe w wąWieś Mazowiecka, marzec 2015

my więc często wybrać kilka kur, a na samo
pozyskanie piskląt potrzeba więcej czasu.
Zdrowe kurczęta z zakładu wylęgowego
odchowujemy w dokładnie sprzątniętym
- najlepiej wybielonym i wydezynfekowanym - pomieszczeniu. Może to być także
wydzielona część kurnika, ale trzeba pamiętać, że znajdują się tam różnego typu
zarazki chorobotwórcze, na które nie są
odporne zakupione ptaki.
Pisklęta jednodniowe ocenia się pod
względem kondycji zdrowotnej. Zdrowe
ptaki powinny mieć skrzydła przylegające
do ciała, prawidłowo wciągnięty woreczek
żółtkowy i zagojoną pępowinę. Puch musi
być suchy i błyszczący, nie pozlepiany,
szorstki lub zmatowiały.

Przygotowanie pomieszczeń

Pisklęta w pierwszych dniach odchowu
muszą mieć przede wszystkim sucho i ciepło. W ściółce nie powinno być grzybów,
gdyż może to doprowadzić do padnięć
ptaków. Do ogrzewania w pierwszych tygodniach odchowu wykorzystuje się promienniki podczerwieni, czyli tzw. sztuczne kwoki. Jeden promiennik o mocy 250
W wystarcza na ogrzanie 50-80 piskląt.
Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 24OC, więc w chłodne dni
konieczne jest dodatkowe źródło ogrzewatrobie, nerkach oraz w układzie nerwowym.
W następstwie tego u ptaków występują: biegunka, brak apetytu, apatia, niechęć do jedzenia, drgawki i w końcu przychodzi śmierć.
Po stwierdzeniu choroby lub padnięć ptaków
nie nasuwających podejrzenia co do choroby
zaraźliwej, paszę należy wysłać do analizy.
Do czasu otrzymania wyników należy żywić
ptaki inną paszą.
Przepiórki mogą też ulec zatruciu nasionami chwastów, takich jak: szczwół, kąkol,
psianka, przestęp, życica, blekot i szalej. Istnieje tradycyjne przekonanie, iż ptaki spożywające trujące nasiona nie zatruwają się,
chociaż ich mięso jest wtedy szkodliwe.
Coraz częściej zdarzają się zatrucia aflatoksynami, tj. produktami przemiany materii
grzybów żyjących na nadpleśniałej paszy.
Stwierdzono je na śrucie arachidowej, kukurydzanej i pochodzącej z innych zbóż. Dla
przepiórek trująca jest również sól kuchenna
w stężeniu powyżej 0,5-1% składu paszy.

nia. Natomiast, gdy na zewnątrz jest ciepło,
wystarczy lampa z promiennikiem.
Należy uważnie obserwować zachowanie
piskląt. Jeśli temperatura pod kwoką jest
prawidłowa, to rozmieszczają się one równomiernie na całej powierzchni. Jeśli jest
za gorąco, starają się uciec od źródła ciepła
i skupiają się na obrzeżach. Natomiast, gdy
jest zbyt chłodno, zbliżają się pod lampą.
Temperaturę pod promiennikami regulujemy przez zmianę wysokości jej zawieszenia.

Woda i pasza

Do 10 dnia życia można utrzymywać nawet 40-50 piskląt na jednym metrze kwadratowym posadzki (na mniejszej powierzchni
łatwiej zapewnić im optymalną temperaturę).
Od 4 tygodnia obsada ptaków może wynosić 25 sztuk, a starszych 14 na jeden metr
kwadratowy. Około 4 tygodnia życia pisklęta - przy sprzyjającej pogodzie - można wypuszczać na dwór. Powinny mieć stały dostęp
do czystej wody. Można podać im do picia
napar z ziół (rumianek, mięta, kwiat lipy).
Wodę należy często zmieniać, aby zawsze
była czysta. Suchą paszę najlepiej podawać
w karmidełkach. Najwygodniejsze w żywieniu piskląt są gotowe mieszanki pełnoporcjowe. Pokrywają one zapotrzebowanie na
wszystkie składniki pokarmowe, zmieniające
się w zależności od wieku ptaków. n

Podsumowanie
Chów i hodowla będą tylko wtedy opłacalne, gdy zaspokoimy podstawowe wymagania organizmu przepiórek. Muszą
być, więc prowadzone w sposób fachowy,
w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Poza
tym każda większa ferma powinna zadbać
o opiekę weterynaryjną i to stałą. Wiąże się
z to z wydatkami, które jednak się sowicie
opłacą. Do wszelkich zaleceń lekarza weterynarii trzeba się pilnie stosować, a przede
wszystkim nie ukrywać przed nim popełnianych błędów, a wówczas będziemy
spokojni, że zrobiliśmy wszystko by nasza
hodowla rozwijała się zdrowo i przynosiła
nam same korzyści. n
Źródła:
1. www.ppr.pl
2. www.przepiórki.pl
3. miesięcznik fauna&flora
4. www. ecofarming.eu
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Wiosenna ochrona rzepaku ozimego
Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska
Oddział Siedlce

O

d kilku lat rzepak zajmuje coraz
bardziej znaczące miejsce w płodozmianie, co prowadzi do wzrostu
areału uprawy i udziału w strukturze zasiewów. Uzyskanie wysokich plonów zależy od
wielu czynników: stanowiska, odmiany, właściwej agrotechniki oraz prawidłowej ochrony. Z kolei wykonanie zabiegów ochrony roślin zależy od stanu plantacji wiosną.
Rzepak jest bardzo wrażliwy na rozkład
temperatur w okresie kończącej się zimy, dlatego pierwszą czynnością, jaka powinna być
wykonana w tym okresie, jest wnikliwa lustracja polowa plantacji i obliczenie obsady żywych roślin na metrze kwadratowym ( 60-70
roślin). W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy rośliny przemarzły i jaki jest stan
systemu korzeniowego. Warunkiem pozwalającym na wydanie zadowalającego plonu jest
zdrowa szyjka korzeniowa wraz z zawiązkami
pędów oraz nieuszkodzone korzenie. Rośliny,
które dobrze przezimowały są zielone i w pełni funkcjonują już na początku okresu wegetacji. Mają zdrowy stożek wzrostu i biały korzeń
z licznymi korzonkami bocznymi.
Po dokonaniu lustracji należy zaplanować
odpowiednie zabiegi związane z nawożeniem,
ochroną przed chwastami, szkodnikami i chorobami w celu uzyskania wysokich plonów.

Walka z chwastami

Już w marcu, jeśli na to pozwolą warunki
atmosferyczne, należy przystąpić do zwalczania chwastów na tych plantacjach, gdzie
nie zastosowano jesiennych zabiegów. Wybierając preparat do wiosennej regulacji
zachwaszczenia należy uwzględnić skład
gatunkowy chwastów. Do najgroźniejszych
chwastów dwuliściennych, które należy
wyeliminować z łanu rzepaku, należą rumianowate i przytulia czepna. Zasada
wiosennej chemicznej eliminacji chwastów
z zasiewów dotyczy również samosiewów
zbóż. W przeciwnym przypadku możemy
spodziewać się utraty części plonu, jak również pozbawiamy rzepaku fitosanitarnej roli
w płodozmianie. Przy zastosowaniu herbicydów powinniśmy uwzględnić próg ekonomicznej szkodliwości i w przypadku ko24

nieczności przeprowadzenia zabiegu zastosować środki posiadające rejestrację IOR.

Ochrona przed szkodnikami

Już od początku wegetacji rzepak atakowany jest przez wiele gatunków szkodników. Spowodowane przez nie straty wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu procent
plonu (nawet 80%). Najgroźniejsze są chowacze łodygowe i słodyszek rzepakowy.
W okresie wczesnowiosennym łan rzepaku może zasiedlić chowacz brukwiaczek. Jego masowe pojawienie się obserwujemy już w temperaturze 6-8oC. Larwy
chowacza uszkadzają łodygi i ograniczają
przez to przewodzenie wody. W późniejszym okresie prowadzą do słabego wiązania łuszczyn, wylegania oraz większego
porażenia przez choroby grzybowe.
Zabieg należy wykonać bardzo wcześnie, przed złożeniem jaj przez samice.
W celu prawidłowego określenia jego terminu zleca się rozłożenie żółtych tablic
pokrytych lepem, niezbędnych do zaobserwowania nalotu szkodnika. Do zwalczania
należy wybrać środek posiadający rejestrację IOR, o odpowiednio długim okresie
toksycznego działania substancji aktywnej.
Drugi groźny szkodnik to chowacz czterozębny. Jego pojawienie się można zaobserwować, gdy temperatura powietrza
wzrośnie do 15OC. Uszkodzenia występują początkowo na dolnej stronie ogonków liściowych i nerwach, później larwy
przedostają się do rdzenia łodygi. Szkodnik występuje na plantacji rzepaku w tym
samym okresie co słodyszek rzepakowy.
Zastosowanie odpowiednich insektycydów
zwalcza równocześnie obydwa szkodniki.
Słodyszek rzepakowy żeruje w pąkach
kwiatowych powodując ich uszkodzenie
i zasychanie, co prowadzi do deformacji łuszczyn (straty w plonie dochodzą do
30%). Najbardziej niebezpieczny jest nalot
słodyszka w okresie, gdy pąki kwiatowe
tworzą zwartą rozetę. W celu jego skutecznego zwalczenia należy zastosować preparaty zgodnie z zaleceniami IOR. Pojawienie
się słodyszka w późniejszym okresie nie stanowi znaczącego zagrożenia dla plantacji.

Ochrona rzepaku przed chorobami

Ze względu na wzrastający od lat udział rze-

paku w strukturze zasiewów, występuje coraz
większe porażenie plantacji chorobami grzybowymi, które w niesprzyjających warunkach
- szczególnie pogodowych - mogą powodować straty w plonie sięgające 40%. Plantacje
rzepaku powinny być systematycznie monitorowane, a sygnałem do podjęcia decyzji o chemicznej ochronie jest pojawienie się pierwszych objawów porażenia na roślinach.
Do najgroźniejszych chorób rzepaku należą:
• sucha zgnilizna krzyżowych – jej objawy występują na wszystkich częściach
nadziemnych roślin w postaci plam żółtawych lub szarych, które mogą się powiększać i doprowadzić do wylegania całych
roślin. Zwalczanie jest głównie chemiczne,
• zgnilizna twardzikowa – to typowa choroba okresu kwitnienia. Jej objawy występują na łodygach w postaci biało-szarych
plam. Przy dużym nasileniu rośliny zamierają. Zwalczamy ją opryskiem w okresie
kwitnienia, przy czym największa skuteczność zabiegu jest w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych,
• czerń krzyżowych - występuje w trakcie
całego okresu wegetacyjnego, w postaci
ciemnych plam z jasną obwódką. Choroba jest szczególnie groźna, gdy wystąpi na
łuszczynach. Powinna być zwalczana już
jesienią oraz w okresie kwitnienia i tworzenia się pierwszych łuszczyn,
• szara pleśń - występuje szczególnie w latach
wilgotnych. Objawy to sinozielone plamy i szarobrązowa grzybnia. Porażone części rośliny
zamierają. Zabiegi chemiczne należy wykonać
wczesną wiosną i w okresie kwitnienia,
• cylindrosporioza – objawami tej choroby są jasne, popękane plamy na liściach.
Na łodygach plamy są wydłużone, z ciemną obwódką. Porażone łuszczyny ulegają
zniekształceniu i przedwcześnie dojrzewają.
Zwalczana fungicydami wczesną wiosną,
• mączniak rzekomy – jego objawem jest
biały, mączysty nalot na górnej stronie liścia, który może również występować na
łodygach i łuszczynach. Występowaniu
choroby zapobiega się poprzez zabiegi
agrotechniczne i opryskiwanie fungicydami w okresie jesiennym i wiosennym.
Czasami mogą wystąpić również: werticilioza, mączniak prawdziwy, biała plaWieś Mazowiecka, marzec 2015
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Świń mamy coraz mniej
Wiesław Błaszkiewicz
Oddział Poświętne

C

hlewnie w Polsce pustoszeją pogłowie świń spadło poniżej
11 mln sztuk, czyli jest takie
jakie było 50 lat temu. To, aż dwukrotnie mniej niż w latach 1978-1980 oraz
w latach 1991-1992, kiedy to w Polsce
mieliśmy około 21-22 mln sztuk świń.
Po wprowadzeniu przez Rosję i Ukrainę
embarga w roku 2014, i braku nowych
rynków zbytu, nastąpił dalszy spadek
opłacalności chowu. Skutkiem może być
zmniejszenie się pogłowia świń do okresu przedwojennego, i to w ciągu najbliższych 2 lat.
Przypominam, że przed II wojną światową produkowaliśmy tylko około 5-6 mln
sztuk rocznie. Zwracam też uwagę na fakt,
że od ponad sześciu lat Polska jest importerem wieprzowiny, a import prosiąt jest
większy ponad 20 razy niż był w roku 2006.

Przyczyny spadku pogłowia

da 800 szt. Rekordową produkcję ma Dania, gdzie jest 5 tys. takich gospodarstw,
a na każde przypada 2,5 tys. świń.
Pod względem mięsności polskie świnie
nie odbiegają od zachodnich, ale u nas częstotliwość wyproszeń loch jest mniejsza.
Oblicza się, że w Polsce osiągamy 1,84
miotu w ciągu roku, a w krajach zachodnich 2,3 miotu. Oprócz dużego rozproszenia pogłowia trzody chlewnej istotnym
czynnikiem zmniejszającym efektywność
produkcji jest u nas brak specjalizacji
i słabo rozwinięta technologia produkcji. W gospodarstwach, np. w Finlandii
blisko 70% rolników prowadzi chów i hodowlę trzody w systemie żywienia na mokro. To rozwiązanie staje się też popularne
w Polsce i niektórzy rolnicy już tak żywią
tuczniki i lochy luźne. Wykorzystują do
tego czerstwe pieczywo, serwatkę i wywar
z gorzelni, które można nabyć za niewielką odpłatnością. Technologia żywienia na
mokro wymaga wprawdzie nakładów na
jej wdrożenie, ale rolnicy twierdzą, że pozwala obniżyć koszty produkcji do 50%.

Jak można to zmienić?

Spadek pogłowia spowodowany jest
drastycznym obniżeniem opłacalności produkcji żywca. Dawniej uważano, że świnia może nakarmić się sama na pastwisku,
a później główną rolę w żywieniu odgrywał
ziemniak. Obecnie świnie karmi się paszami
zbożowymi i dąży do tego, aby cykl tuczu
do wagi 110-120 kg trwał jak najkrócej.
Mała opłacalność produkcji ma też przyczyny wewnętrzne. Jedną z nich jest niska
koncentracja tego kierunku produkcji.
W Polsce chowem świń zajmuje się 260
tys. gospodarstw i na jedno przypada około
40 świń. Tymczasem we Francji na gospodarstwo zajmujące się taką produkcją przypada około 600 sztuk. W Niemczech jest
jeszcze lepiej – chowem świń zajmuje się
ok. 60 tys. gospodarstw i na jedno przypa-

Poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej może przynieść zmiana struktury stad
przez zwiększenie liczby loch utrzymywanych w gospodarstwie. Dobrze byłoby
wprowadzić mechanizmy wsparcia dla gospodarstw prowadzących rozród. Ponadto
byłoby wskazane wprowadzenie dotacji na
inwestycje polegające na rozbudowie starych lub budowie nowych chlewni.
Producentów trzody zachęcam do zainteresowania się PROW na lata 2014-2020,
który zapewnia dofinansowanie rozwoju
produkcji prosiąt. Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych - poddziałanie
wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych przewiduje zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw po-

mistość liści i kiła kapuściana. Rzepak
może ulegać chorobom w każdym etapie
swojego rozwoju. Najbardziej niebezpieczne są schorzenia szyjki korzeniowej i łodygi, które powodują przedwczesne dojrzewanie i zamieranie roślin.
Zapobieganie chorobom rzepaku związane jest z przestrzeganiem zasad agrotechnicznych, takich jak stosowanie kilkuletniej

przerwy uprawy rzepaku na tym samym
polu, odpowiedni termin, gęstość i głębokość siewu. Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest zaprawianie nasion. Zabiegi chemiczne zastosowane
w celu zwalczania chwastów, szkodników
i chorób należy wykonywać po uwzględnieniu progów szkodliwości, stosując odpowiednie preparaty zarejestrowane w IOR.

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

przez rozwój produkcji prosiąt. Wielkość
ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy, to co najmniej
10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.
W przypadku inwestycji, której celem będzie prowadzenie działalności w zakresie
produkcji prosiąt, po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.
Stawki wsparcia mające zastosowanie
w rozwoju produkcji prosiąt to:
• 60% kosztów kwalifikowalnych operacji
w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych, albo…
• 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż
30% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji mającej na celu
rozwój produkcji prosiąt, w całym okresie
funkcjonowania PROW 2014-2020 maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, i na jedno gospodarstwo rolne w tym poddziałaniu, nie może
przekroczyć 900 000 zł.
Innym sposobem na poprawę sytuacji
hodowców trzody chlewnej jest zrzeszanie
się w grupy producenckie oraz stworzenie przez państwo skuteczniejszej polityki
wspierania hodowców.
Po wszelkie informacje zapraszamy do specjalistów ośrodków doradztwa rolniczego.

***

Reasumując - najważniejsze kwestie
związane z produkcją trzody chlewnej to nie
tylko opłacalność, ale też zdolność utrzymania się na rynku i zachowanie własnego
rodzinnego warsztatu pracy. Ponadto sytuacja na rynku trzody chlewnej nie powinna
hamować działań nad poprawą genetyki stada matecznego oraz współpracy pomiędzy
hodowcami i zakładami przetwórczymi. n
Źródła:
1. www.agronews.com.pl
2. PROW na lata 2014-2020 wersja z 12.12.2014 r.

Artykuł nie wyczerpuje całego zagadnienia. Osobom zainteresowanym polecam kontakt z doradcami Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. n
Źródła:
1. Ochrona jest sztuką-edycja 2014 Rzepak, BAYER
2. Wiosna na plantacjach rzepaku ozimego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opr. dr Krzysztof Jankowski
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Strączkowe – ważny element zmianowania
Grzegorz Dębski
Oddział Siedlce

W

prawidłowym zmianowaniu
powinny brać udział różne
grupy roślin. Zmniejsza to
straty powodowane wyczerpaniem gleby
w składniki pokarmowe oraz ogranicza
choroby, szkodniki i chwasty. Obecnie
dominują w gospodarstwach uprawy
zbożowe, niekiedy zajmujące nawet całą
powierzchnię gruntów ornych. Tymczasem przy właściwym zmianowaniu,
oprócz zbóż powinny pojawić się również rośliny okopowe, bobowate (nowa
nazwa strączkowych), przemysłowe
(rzepak) oraz mieszanki traw z koniczynami.

Zboża powinny zajmować 50-60% gruntów, ziemniaki i buraki do 25%, a strączkowe do 20%. Specjalizacja gospodarstw
oraz możliwość zbytu produktów wymusza
jednak modyfikację powyższych założeń.
Ciągła uprawa zbóż po sobie, przez dłuższy
okres czasu, sprzyja zwiększonemu występowaniu takich chorób jak: głownie, śnieć
i pleśń śniegowa. Wzrasta też liczba szkodników, gleba ulega degradacji i pogarsza się
jej struktura. Rolnicy, chcąc przeciwdziałać
tym zjawiskom, zmuszeni są do większego
nawożenia oraz intensyfikacji ochrony chemicznej. Przeciwdziałać temu możemy jednak w inny sposób: poprzez wprowadzanie
materii organicznej do gleby (przyorywanie
słomy, nawożenie nawozami naturalnymi),
wprowadzanie do uprawy poplonów, modyfikację zmianowania, wysiew mieszanek
zbożowo-strączkowych czy też uprawę
bobowatych w czystym siewie. Uprawa
łubinów czy grochów oznacza również
możliwość uzyskania zwiększonych dopłat
obszarowych, a dla większych gospodarstw
stanowi jedną z możliwości spełnienia wymogu „zazielenienia”.

Korzyści z uprawy
W Polsce występują odpowiednie warunki do uprawy roślin strączkowych,
a mimo to nie są one na polach powszechnym widokiem. Ich zalety powinny jednak
sprawić, że będzie rosła powierzchnia zasiewów.
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Strączkowe można uprawiać na nasiona użytkowane do celów przemysłowych
(produkcja oleju), konsumpcyjnych i pastewnych, wykorzystać do produkcji pasz
treściwych, zielonki, czy nawozów zielonych. Rośliny z tej grupy zawierają bardzo
dużo białka, przy czym ilość ta jest mocno zróżnicowana w zależności od gatunku
i waha się orientacyjnie w przedziale od
20% (groch) do 45% (łubin żółty). Niektóre z nich zawierają też dużo tłuszczu (soja,
łubin biały).
Poza tym strączkowe:
• poprawiają strukturę gleby, ze względu na
„melioracyjne” działanie korzeni;
• pozostawiają po sobie znaczne ilości
składników pokarmowych - w szczególności azotu, ale również fosforu i potasu - ze
względu na głęboki system korzeniowy
i przemieszczanie ich z głębszych warstw
gleby do warstw powierzchniowych; dodatkowo wydzieliny korzeniowe uruchamiają uwstecznione związki fosforu, tym
samym zwiększając jego dostępność dla
roślin następczych;
• poprawiają stan fitosanitarny gleby, eliminując choroby i szkodniki.
Powyższe zalety sprawiają, że zboża uprawiane po takich przedplonach
(w szczególności, kiedy są udane) zdecydowanie lepiej plonują.
Warto przy okazji wspomnieć, że ostatnie lata przyczyniły się do poprawy cech
biologicznych tych roślin. Ich odmiany
lepiej i równomierniej plonują, są bardziej odporne na opóźnienie siewu oraz
w mniejszym stopniu osypują się i mają
lepszy skład chemiczny, przez co mogą
w większym stopniu być wykorzystane

w żywieniu zwierząt, zastępując częściowo
importowaną śrutę sojową.

Dobór gatunków i przedplon
Bobowate mają bardzo zróżnicowane
wymagania glebowe. Największe mają bobik i łubin biały, mniejsze grochy, a następnie łubin wąskolistny. Na najsłabsze stanowiska kwalifikuje się łubin żółty i seradela.
Dobór przedplonu nie jest, aż tak istotny
- przeważnie są to zboża. Nie należy siać
tych samych gatunków po sobie, ani po innych motylkowych. Przerwa w uprawie danego gatunku powinna wynosić 4 lata - ma
to na celu eliminację chorób i szkodników.
Warto też pamiętać o przerwie w nawożeniu obornikiem (3-4 lata). Zbyt wczesne
wysianie bobowatych po zastosowaniu nawozów naturalnych powoduje, że nadmiernie rozrasta się część wegetatywna roślin,
a spada plon nasion.

Przygotowanie gleby i nawożenie
Uprawa po zbiorze przedplonu powinna
zmierzać do jak najlepszego odchwaszczenia. Poza tradycyjnym przygotowaniem, kończącym się wykonaniem orki
przedzimowej, można zastosować system
uproszczony. Po zbiorze zbóż pozostawia
się ściernisko do jesieni i w miejsce orki
przedzimowej stosuje powierzchniową
uprawę roli z użyciem, np. brony talerzowej czy kultywatora. Natomiast wiosenne
prace powinny rozpoczynać się jak najwcześniej, aby ograniczyć straty wody
i przygotować glebę do umieszczenia nasion na jednakowej głębokości.
Wieś Mazowiecka, marzec 2015
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Należy zwrócić uwagę na pH gleby. Bardziej wymagające gatunki strączkowych
mają szczególnie duże wymagania w tym
zakresie i nie znoszą gleb zakwaszonych.
Nawożenie fosforowo-potasowe stanowi
podstawowy warunek ich prawidłowego
wzrostu i rozwoju, a także właściwego
współżycia z bakteriami brodawkowymi
(które odpowiadają za wiązanie azotu z powietrza). Dawki zależą od zasobności gleby oraz uprawianej rośliny. Wysokie nawożenie stosuje się pod bobik i grochy - około
100 kg fosforu i 160 kg potasu. Generalnie
nie nawozi się azotem, jednak w przypadku gleb ubogich w azot wskazane jest wysianie niewielkich dawek startowych - do
40 kg/ha (szczególnie zalecane przy uprawie grochów).

Siew
Nasiona powinny być zdrowe, nieuszkodzone, o dobrej sile kiełkowania (jeśli
kupowaliśmy z niepewnego źródła, warto
wcześniej sprawdzić tę cechę, aby uniknąć
przykrych niespodzianek). W przypadku,
gdy na danym polu nie uprawiano strączkowych przez wiele lat, należy pomyśleć
o szczepionkach bakteryjnych. Zaprawianie wykonuje się bezpośrednio przed siewem, w warunkach braku dostępu światła
słonecznego. Oprócz zastosowania nitraginy, nasiona powinny być zaprawione
zaprawą grzybobójczą (i ewentualnie owadobójczą).
Siew należy wykonać możliwie wcześnie (oprócz ciepłolubnej soi), kiedy w glebie są znaczne zasoby wody, gdyż rośliny
w pierwszej fazie wzrostu mają duże wymagania w tym zakresie, a ewentualne wystąpienie przymrozków raczej nie powodu-

je uszkodzeń. Ponadto wcześniejszy siew
wpływa na właściwy rozwój roślin, równomierność dojrzewania nasion i ich wyższy plon. Wyjątek stanowi przypadek, gdy
uprawiamy motylkowe na zieloną masę,
wtedy opóźniony termin przyczyni się do
wzrostu ilości otrzymanej zielonki.
Bardzo ważna jest gęstość siewu. Zbyt
rzadki stwarza warunki do rozwoju chwastów oraz nadmiernego rozgałęziania się roślin. Natomiast zbyt gęsty może powodować
wyleganie. Orientacyjne normy wysiewu na
hektar to: łubiny żółty i wąskolistny 150 kg,
grochy 250 kg, bobik 300 kg, seradela 35 kg,
soja 90 kg. Dokładną ilość wysiewu ustalamy zależnie od odmiany, wielkości nasion
oraz przeznaczenia uprawy. Ze względu na
wielkość nasion i różny sposób kiełkowania
umieszcza się nasiona na różnej głębokości,
np.: łubin wąskolistny 3 – 4 cm, grochy 6 –
7 cm, bobik 8 – 10 cm.

Ochrona plantacji
Ze względu na małą obsadę, bardzo ważną sprawą jest ochrona przed chwastami.
Walka mechaniczna bywa jednak dość trudna i nie przynosi oczekiwanych rezultatów,
dlatego często konieczne jest zastosowanie
preparatów chemicznych. Jest to dość kłopotliwe z powodu bardzo małej ilości zarejestrowanych preparatów. Jeśli stosujemy
oprysk bezpośrednio po siewie to pamiętajmy, aby później nie wykonywać zabiegów
mechanicznych. Zabiegi doglebowe nie
będą też skuteczne, gdy występuje susza.
Po wschodach może okazać się niezbędne zwalczanie chwastów jednoliściennych,
np. chwastnicy jednostronnej czy owsa
głuchego. Należy dokonywać okresowych

kontroli plantacji sprawdzających występowanie chorób i szkodników. Niekiedy duże
straty mogą też powodować dzikie zwierzęta, np. sarny, dlatego trzeba to wziąć pod
uwagę planując lokalizację uprawy.

Zbiór
Wybór odpowiedniego terminu zbioru
jest bardzo istotny. Zbyt wczesny powoduje, że zbierane nasiona są słabiej wykształcone i gorzej kiełkują. Zbyt późny sprzyja rozwojowi chorób grzybowych oraz
osypywaniu się nasion. Często konieczna
staje się desykacja roślin, szczególnie wtedy, gdy obserwujemy ich nierównomierny rozwój, znaczne zachwaszczenie, albo
też okres dojrzewania mocno się przeciąga. Przy zbiorze bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie zespołów roboczych
kombajnu oraz umiejętność i kwalifikacje
kombajnisty.
Po zbiorze nasiona należy doczyścić i dosuszyć do wilgotności 14%. Można je suszyć
podgrzanym powietrzem w suszarniach mechanicznych, lub nie ogrzanym powietrzem
w suszarniach podłogowych. Mniejsze ilości nasion można suszyć poprzez rozsypanie ich cienką warstwą w przewiewnych pomieszczeniach i okresowe szuflowanie. Jeśli
zamierzamy nasiona przeznaczyć na siew,
nie możemy obniżać zbyt intensywnie ich
wilgotności. Z kolei tych z przeznaczeniem
na paszę nie należy ogrzewać w temperaturze powyżej 100oC, aby nie zmalała wartość
biologiczna ich białka. n
Źródła:
1. Tygodnik Poradnik Rolniczy Numery 2-3, 2015
2. Uprawa roślin strączkowych w Polsce, FAPA, 2013
3. Uprawa łubinu wąskolistnego, IUNG Puławy

Choroby odzwierzęce, cz.2
Małgorzata Biercuk
Oddział Bielice

C

horoby odzwierzęce (zoonozy) to
zakaźne lub pasożytnicze choroby
przenoszone ze zwierząt na ludzi.
W większości wypadków zarażamy się
nimi przez bezpośredni kontakt z chorym
zwierzęciem, lub pośrednio - przez stykanie
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się z zakażoną glebą, kałem, moczem, obornikiem oraz za pośrednictwem produktów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Lista Światowej Organizacji Zdrowia
obejmuje przeszło 100 chorób odzwierzęcych i ciągle odkrywane są nowe. Oto
choroby, o których najczęściej się mówi,
i które możemy spotkać w Polsce:

Gruźlica - wywołują ją bakterie zwane
prątkami gruźlicy. Na gruźlicę mogą chorować ludzie, zwierzęta gospodarskie oraz
dzikie. Naturalnymi drogami zakażenia są
układy oddechowy i pokarmowy. Gruźlica
od zwierząt może się przenieść na człowieka, ale człowiek również może zarażać zwierzęta. Jest to choroba przewlekła,
dokończenie na str. 28
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w powolny sposób wyniszczająca organizm. U bydła występuje
w wielu postaciach, a jej przebieg zależy od tego, który narząd
jest zaatakowany. Suchy, przytłumiony kaszel może świadczyć
o gruźlicy płuc, przewlekły nieżyt jelit i długotrwałe biegunki
mogą wskazywać na gruźlicę jelit, a guzy na wymieniu są często
objawem gruźlicy wymienia. Człowiek może zarazić się od zwierząt drogą kropelkową (wdychanie pyłu i osiadłych na nim drobin
śluzu oraz śliny wydalanej w trakcie kaszlu), a także od picia surowego mleka chorych krów. Człowiek chory na gruźlicę nie może
również obsługiwać zwierząt (personel taki powinien być okresowo badany).
Tężec - to choroba zakaźna, o bardzo ostrym przebiegu. Laseczka tężca jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie, zwłaszcza
w nawozie i użyźnianej nim glebie. Człowiek może zakazić się
przez skaleczenie różnymi przedmiotami mającymi styczność
z ziemią lub nawozem. Objawy choroby występują już po 2-10
dniach. Toksyny zarazka porażają układ nerwowy - choroba rozwija się tym szybciej, im bliżej ośrodkowego układu nerwowego
znajduje się miejsce zranione. U chorego występuje światłowstręt,
nadwrażliwość na hałas, szczękościsk, niemożliwość przyjmowania pokarmu i płynów wskutek porażenia mięśni szkieletowych.
Porażenie mięśni biorących udział w oddychaniu powoduje śmierć
wskutek uduszenia.
Włośnica - w naszym kraju jest dość często spotykaną chorobą
odzwierzęcą. To ciężka choroba pasożytnicza spowodowana włośniem krętym. Do zarażenia dochodzi na skutek zjedzenia mięsa
z włośniem. Larwy osiągają u człowieka dojrzałość w jelicie cienkim. Tam samice rodzą żywe larwy, które drogą krwionośną trafiają do mięśni, gdzie ulegają otorbieniu i z czasem zwapnieniu. Do
miejsc, które wiążą się z najpoważniejszymi powikłaniami, należą
układ nerwowy, mięsień sercowy oraz układ oddechowy. Inne powikłania to zapalenie płuc, nerek i zatok przynosowych.
Wąglik - choroba zakaźna, wywołana przez bakterię (laseczkę
wąglika), występująca głównie u bydła, koni i owiec. Zakażenie
wąglikiem następuje poprzez kontakt z chorym lub padłym zwierzęciem. Laseczka wąglika wytwarza w warunkach tlenowych odporne formy, które zdolne są przeżyć w glebie nawet kilkadziesiąt
lat, natomiast w warunkach beztlenowych giną w ciągu kilku dni.
Wąglik u ludzi, zależnie od drogi wniknięcia zarazka, może mieć
postać jelitową, rzadko spotykaną postać płucną (ten rodzaj schorzenia przeważnie kończy się śmiercią) oraz postać skórną, zwaną
czarną krostą (to guzkowaty, swędzący twór w miejscu zakażenia,
który po kilku dniach przekształca się w czarny strup z naciekiem).
Paratyfus - wywołuje go pałeczka Salmonelli. Zakażenie następuje głównie poprzez spożycie mięsa wołowego lub wieprzowego
pochodzącego od zwierząt chorych oraz przez spożywanie jaj od
chorych ptaków, zwłaszcza kaczek. Czasami mięso pochodzące
ze zdrowych zwierząt może być zakażone w czasie przechowywania (np. przez kał żerujących chorych szczurów, myszy i ludzi,
którzy mogą być nosicielami zarazków). Ludzie mogą zarazić się
paratyfusem podczas dojenia krów, czyszczenia zwierząt czy usuwania obornika. U zakażonego paratyfusem dochodzi do ostrego
zakaźnego zapalenia żołądka i jelit, co objawia się bólami głowy,
wymiotami, biegunką, bólami brzucha i wysoka temperaturą.
Bruceloza - to zakaźna i zaraźliwa choroba wywołana pałeczką
Brucellosis. Człowiek może zarazić się nią przez spożycie surowego mleka od chorych krów, a także podczas ich obsługi oraz udzielania pomocy porodowej. Zakażenie następuje przez uszkodzoną
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skórę, jak również przez spojówki. Bruceloza należy do chorób
ciężkich. Objawia się dużymi wahaniami temperatur, ogólnym
osłabieniem, bezsennością, nerwowością, niekiedy zapaleniem
stawów. Leczenie jest trudne i długotrwałe. Zdarzają się przypadki, że zarazki dostają się do organizmu nawet wtedy, gdy skóra nie
jest uszkodzona (przez wtarcie). Zakażonym mięsem nie wolno
karmić lisów na fermach, gdyż zapadają wówczas na brucelozę
i mogą z kolei zarażać nią ludzi.
Borelioza - chorobę wywołuje bakteria krętka boreliozy przenoszonego przez zakażone kleszcze podczas pobierania krwi od człowieka. Niebezpieczeństwo zapadnięcia na boreliozę może pojawić
się wówczas, gdy kleszcz tkwił w skórze co najmniej 2 doby. Można wyróżnić 3 okresy tej choroby. Pierwszy zaczyna się zmianami
skórnymi o typie rumienia pełzającego, zwykle w miejscu ukąszenia przez kleszcza. Drugi następuje po kilku miesiącach, kiedy dochodzi do rozsiewu krętka boreliozy siecią naczyń krwionośnych,
a objawy zależą od narządowego umiejscowienia zmian. Występują wówczas nawracające objawy zapalenia stawów z bolesnością
i obrzękiem. Może też dojść do zmian w układzie nerwowym, np.
sztywności karku, bólów głowy, porażenia mięśni twarzy. Może
wystąpić także zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. Trzeci
okres zaczyna się kilku do kilkunastu miesięcy po drugim okresie.
Cechują go przewlekłe zmiany: zapalenie stawów, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia psychiczne i zmiany skórne. U niektórych osób choroba może
przebiegać bezobjawowo, a jedynym dowodem przebycia zakażenia jest dodatni odczyn serologiczny.
Odkleszczowe zapalenie opon mózgowych - to ostra wirusowa
choroba zakaźna atakująca głównie ośrodkowy układ nerwowy.
Wywołuje ją flawiwirus, a głównym nosicielem i rezerwuarem są
kleszcze. Typowymi miejscami ukąszenia przez kleszcza są: głowa, uszy, miejsca zgięcia stawów, ręce i nogi. U części osób choroba może przebiegać łagodnie i tylko badanie krwi ją potwierdza.
W innych przypadkach przebieg jest dwufazowy. Pierwsza faza
występuje w 7-14 dni po ukąszeniu kleszcza. Cechuje ją gorączką
oraz objawy przypominające grypę, które utrzymują się około tygodnia. Druga faza charakteryzuje się bólami głowy, wymiotami,
utratą przytomności i zespołem objawów neurologicznych. Nie ma
leczenia przyczynowego, leczy się tylko objawy wywołane wirusem. Choroba może mieć ciężki przebieg, gdy występują objawy
mózgowe lub rdzeniowe. W skrajnych przypadkach kończy się
śmiercią. Czasami występują następstwa pochorobowe w postaci
niedowładów, depresji, zaniku mięśni, stałych bólów głowy.
***
Świadomy rolnik może uniknąć wielu problemów zdrowotnych.
Nieznajomość lub lekceważenie różnych objawów, które pozornie
mogą przypominać, np. zwykłą grypę, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność
przy obsłudze zwierząt gospodarskich i domowych. Codzienna
obserwacja stanu zdrowia zwierząt, właściwa pielęgnacja oraz
szybka reakcja w razie zauważenia jakichkolwiek oznak chorobotwórczych, zmniejszają ryzyko zachorowania. n
Źródło:
Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej, Eligiusz Rokicki, Tadeusz Kolbuszewski
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Szkodniki wschodzących zbóż
Anna Matusik
Oddział Siedlce

U

proszczenia agrotechniczne, intensywna ochrona chemiczna
i wysokie nawożenie sprzyjają
rozwojowi szkodników. Również warunki klimatyczno-glebowe i technologia
uprawy decydują o ich dużym znaczeniu gospodarczym. Uproszczony płodozmian, brak podorywek zwiększają
ewentualność licznego pojawiania się
szkodników na plantacjach.
Drutowce - to larwy chrząszczy o wielkości 7-15 mm, są silnie wydłużone, barwy żółtej lub pomarańczowej, z trzema
parami krótkich nóg. Żerują na podziemnych częściach roślin uszkadzając korzenie, co skutkuje żółknięciem i obumieraniem roślin. Uprawom zbóż zagrażają już
na początku rozwoju – mogą uszkadzać
kiełkujące nasiona. Rozwój poszczególnych gatunków jest różny i trwa od 2 do
5 lat. Najbardziej szkodliwe dla zbóż są
formy znajdujące się w 3 i 4 roku rozwoju,
potrafią one w krótkim czasie zniszczyć
zasiedlone rośliny.
Drutowce najczęściej spotykamy na
trwałych użytkach zielonych. Dlatego zanim przeznaczymy je pod uprawę zbóż,
powinniśmy sprawdzić glebę. Jeśli na powierzchni 1m2 znajdziemy ponad 10 drutowców, należy zastosować środki chemiczne (próg szkodliwości wynosi 11-20
larw na 1m2). Szkodnik ten jest bardzo
wrażliwy na brak wody w glebie i suszę.
Wczesna podorywka skutecznie go niszczy.
Rolnice - to motyle o rozpiętości skrzydeł 35-50 mm. Pierwsza para skrzydeł ma
szarą barwę, tylne skrzydła są jasno zabarwione. Od połowy sierpnia do października
samice składają jaja. Wylęgające się z nich
larwy są nagie i żerują najczęściej w nocy.
Natomiast gąsienice można spotkać na
nadziemnych częściach roślin, a starsze
chowają się w glebie, gdzie uszkadzają
kiełkujące zboże. Badania wskazują na
cykliczność ich występowania, nawet co
3 lata. Do czynników sprzyjających rozwojowi rolnic zaliczyć możemy suche i ciepłe
wiosny i lata. Wyższe temperatury przyWieś Mazowiecka, marzec 2015

spieszają ich rozwój. Można je zwalczać,
kiedy gąsienice znajdują się we wczesnych
stadiach rozwojowych, ważne aby oprysk
stosować tylko wieczorem. Próg szkodliwości dla rolnic wynosi 6 gąsienic na 1m2.
Mszyce - to niewielkie owady o długości
2-5 mm, na długich nogach. Żyją w licznych koloniach, nawet po kilkaset osobników. Żerują najczęściej na najmłodszych
pędach i liściach, wysysając soki ze zbóż,
czego skutkiem jest zasychanie roślin.
Dużym niebezpieczeństwem jest przenoszenie przez nie chorób wirusowych (np.
żółtej karłowatości jęczmienia). W ciągu 30-dniowego życia, populacja mszycy
zbożowej może podwoić się w ciągu trzech
dni. Najbardziej sprzyja im stosowanie nawozów azotowych. Aby ograniczyć występowanie mszyc, powinniśmy prawidłowo
wykonywać podorywkę i orkę zimową oraz
wykaszać trawy na miedzach, niszcząc zimujące jaja. Próg szkodliwości dla mszyc
w fazie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu
wynosi 5 mszyc na jednym kłosie.
Ploniarka zbożówka – owad dorosły jest czarny, o długości około 2 mm,
z czerwonymi oczami i przeźroczystymi
skrzydłami mającymi wyraźne żyłkowanie. Strona brzuszna ciała jest żółta, a nogi
brązowo-żółte. Ploniarka wydaje trzy pokolenia w ciągu roku, mogące atakować
wszystkie gatunki zbóż. Pojawienie się
1 pokolenia obserwujemy już od końca
czerwca. Larwy 1 i 2 pokolenia niszczą
młode zasiewy, a larwy 2 pokolenia zawiązki ziaren. Uszkadzają w zbożach tylko jeden pęd, a ich rozwój trwa 20-30 dni.
Rośliny, które się nie rozkrzewiły – obumierają, natomiast rozkrzewione tworzą
zwiększoną liczbę pędów i nie wykłaszają
się. Próg szkodliwości tego szkodnika to
6 larw na 100 roślinach, lub 1 larwa na
1 roślinę oraz uszkodzenie 15% roślin do
fazy 4 liścia.
Śmietka ozimówka - owad dorosły jest
podobny do muchy domowej, ma ciało
długości około 6-8 mm, szarożółte, z licznymi, czarnymi włoskami. Cylindryczna
w kształcie, kremowo-biała larwa, o długości do 9 mm uszkadza rośliny w sposób
podobny do ploniarki zbożówki. Wiosną

można zaobserwować rzędowe żółknięcie
liści sercowych, spowodowane podgryzaniem u podstawy. Młode rośliny zaatakowane przez szkodnika często giną i na
plantacji tworzą się charakterystyczne łysiny.
W marcu z zimujących w glebie jaj wylęgają się larwy, które wnikają do źdźbła
i wyżerają jego wewnętrzną część. Po
zniszczeniu jednej rośliny przenoszą się
na następną. W ten sposób niszczą kolejne
rośliny do przełomu maja i czerwca, kiedy schodzą na głębokość 5-10 cm w glebę
i przepoczwarczają się. Najbardziej zagrożone są rośliny z siewów wczesnych,
przeprowadzonych w pierwszej połowie
września. Próg szkodliwości dla śmietki
ozimówki wynosi 10 roślin uszkodzonych
na 30 badanych lub 80 larw na 1 m2.
Niezmiarka paskowana - to muchówka z żółtą głową z trójkątem czołowym
i ostatnim członem czułków w kolorze
czarnym, o długości 4 mm. Samice składają jaja pojedynczo, na szczytowych liściach
późno wyrastających zbóż. Larwy przedostają się do kłosów i pochew liściowych.
Żerują, idąc w dół źdźbła, a po miesiącu
przepoczwarzają się w pochwie liściowej.
Objawy żerowania można zauważyć dopiero w fazie kłoszenia się zbóż. Zaatakowana część źdźbła nie rośnie. Druga
generacja szkodnika występuje w okresie żniw jęczmienia jarego. Jaja składane
są od początku września na liściach samosiewów zbóż i trawach. Larwy niszczą tylko pęd u podstawy, gdzie zimują
i przepoczwarczają się wiosną. Rośliny
zbóż ozimych atakowane jesienią grubieją
u nasady, silnie się krzewią lub zamierają. Próg szkodliwości dla tego szkodnika
stwierdzamy po obecności średnio 1 jaja
(lub więcej) na 10 źdźbłach (koniec krzewienia – początek strzelania w źdźbło). n
Źródła:
1. Ochrona zbóż przed szkodnikami IHAR
2. Plantacja wolna od szkodników, IOR
3. Poradnik dla producentów - Zboża wysokiej jakości
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Zwalczanie chwastów w uprawie zbóż ozimych
Izabela Deja
Oddział Radom

O

chrona roślin przed chwastami
stanowi jedną z najważniejszych czynności w uprawie.
Wśród roślin uprawnych zachwaszczeniu ulegają łany o podobnym rytmie biologicznym, np. zboża. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce prowadzą do
dużej koncentracji zbóż, dlatego szkodliwość chwastów w zbożach jest sprawą
bardzo ważną i bez ochrony herbicydowej nie uzyska się wysokich i dobrej jakości plonów. W ostatnich latach obserwuje się zmiany w stanie zachwaszczenia
zbóż, np. wskutek zmian w technologii
uprawy i zbioru, czy w nawożeniu.
Zboża ozime są o wiele bardziej narażone na zachwaszczenie niż zboża jare.
Związane jest to z biologią chwastów
i biologią roślin uprawnych. Chwasty
w zbożach ozimych wschodzą już jesienią, a następnie wiosną. Każdy rolnik
staje przed koniecznością obrania właściwej strategii ochrony zbóż ozimych przed
chwastami. Ich zwalczanie można przeprowadzić w zbożach ozimych, zarówno
jesienią, jak i wiosną.

Lepiej jesienią?
Wybranie odpowiedniego terminu zabiegu wiąże się z wieloma czynnikami.
Przede wszystkim należy wybrać odpowiedni wariant ochrony: jesienna ochrona
z uwzględnieniem zabiegów wiosennych,
czy też wiosenna ochrona. Jesienne zwalczanie chwastów jest bardziej uzasadnione pod względem ekonomicznym
i biologicznym. W tym okresie chwasty
zwalczane są w początkowych stadiach
rozwojowych, czyli w czasie największej
wrażliwości na substancje aktywne herbicydów. Zboża odchwaszczone jesienią
odznaczają się lepszą zimotrwałością.
Niektóre gatunki zbóż ozimych, takie jak
jęczmień ozimy oraz żyto hybrydowe, ze
względu na technologię uprawy (wysiewane są najwcześniej ze zbóż ozimych)
wymagają odchwaszczania jesiennego.
Ponadto niekiedy wiosną są niekorzystne
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warunki do przeprowadzenia tego zabiegu: topniejące śniegi, brak możliwości
wejścia w pole.
Zabieg jesienny uwzględniający poprawki wiosenne posiada wszystkie cechy
zabiegu jesiennego z różnicą polegającą na
obniżeniu skuteczności zwalczania chwastów dwuliściennych. Skutkuje to obniżeniem kosztów zabiegu jesiennego, ale powoduje konieczność zastosowania wiosennych zabiegów herbicydowych pod kątem
chwastów dwuliściennych.

A może wiosną?
Niektóre czynniki, tj. późny wysiew
zbóż czy nieodpowiednie warunki pogodowe utrudniają przeprowadzenie zabiegu
herbicydowego jesienią, dlatego należy
ten zabieg przeprowadzić wiosną. Obserwowane w ostatnich latach ocieplenie
(ciepłe i bezśnieżne zimy) sprawiają, że
preparaty zastosowane jesienią do zwalczania chwastów nie ochronią plantacji
przed wiosennym zachwaszczeniem, dlatego w wielu przypadkach jest wymagany
wiosenny zabieg zwalczania chwastów.
Można stwierdzić, iż wiosenne zachwaszczenie zbóż ozimych jest w dużym stopniu uzależnione od przebiegu wegetacji
w okresie jesienno-zimowym. W ubiegłym roku niektóre chwasty, takie jak
miotła zbożowa, występowały w większym nasileniu niż przeciętnie.
Skuteczne zwalczanie chwastów wiosną nie jest łatwe, ponieważ chwasty
mogą osiągać zaawansowane stadia rozwoju. Mają one niewielkie wymagania
termiczne dla wschodów, większość kiełkuje w temperaturze kilku stopni powyżej
0°C (gwiazdnica pospolita, tobołki polne,
miotła zbożowa, tasznik pospolity, starzec
zwyczajny, rumiany, rumianki, przetaczniki, przytulia czepna). Niektóre gatunki
mogą wschodzić nawet pod śniegiem, kiedy gleba nie jest zamarznięta.

Czym zwalczać?

zwalczanie jest łatwiejsze, ponieważ zboża
ozime mają przewagę nad wyrastającymi
chwastami.
W przypadku chwastów jesiennych, zabieg herbicydowy należy przeprowadzić
jak najwcześniej po wznowieniu wegetacji
zbóż, gdy jest tylko możliwy wjazd na pole
ciągnikiem.
Przygotowując się do wiosennego zabiegu herbicydowego należy wziąć pod
uwagę wiele czynników, przede wszystkim przeanalizować jakie chwasty występują na danym polu, jakich gatunków
chwastów można się w danym sezonie
spodziewać.
Następnie należy wybrać odpowiedni
herbicyd. Dobrym wyborem będzie zastosowanie środków, które posiadają substancje aktywne, takie jak: dichloroprop
-P, MCPA, dikamba, 2,4-D, mekoprop-P.
Można je stosować przy temperaturze
minimalnej 8°C od chwili krzewienia
zbóż. Do zwalczania chwastów dwuliściennych bardzo popularne są herbicydy
zawierające substancje czynne należące
do grupy inhibitorów, ALS (sulfonylomoczniki, florasulam, piroksysulam, metosulam, sulfonylomoczniki, propoksykarbazon sodu).
W przypadku chwastów jednoliściennych najskuteczniejszym preparatem będzie preparat na bazie pinoksademu lub
fenoksapropu- P- etylu. Okres wiosny często charakteryzuje się częstymi opadami,
i - co jest z tym związane - wysoką wilgotnością powietrza. Dlatego zalecane jest
stosowanie adiuwantów, które wspomagają
wchłanianie substancji aktywnych w strukturę liścia chwastów, co zapobiega spłukaniem ich przez deszcz. Podczas wiosennego zabiegu nie jest konieczne stosowanie
dużych dawek oprysku, zazwyczaj wystarczają najniższe zalecane dawki. n
Źródła:
1. Farmer 2013
2. Akademia Ochrony Roślin 2013
3. Materiały Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie

Wiosną trzeba zwalczać dwa rodzaje chwastów: chwasty jesienne, które
przezimowały oraz chwasty „wiosenne”.
Chwasty wiosenne to chwasty młode. Ich
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

P o r a d n i k g ospodyni

Marzec w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

D

la miłośników uprawy roślin
w ogrodach marzec jest bardzo
ważnym miesiącem, bo wreszcie
zawita do nas upragniona wiosna. Pora,
więc zabrać się do pracy i porządkowania ogrodów i działek po zimie. Powinniśmy też śledzić prognozy pogody, gdyż
wbrew często spotykanej opinii, to nie
mroźna zima, a właśnie przedwiośnie
(przymrozki!) może wyrządzić duże
szkody w naszych uprawach.
A oto pełny zakres czekających nas prac:

gnować. Najpierw usunąć przez wygrabienie resztki zaschniętych źdźbeł oraz mech
tworzące filc. Małe trawniki można nakłuwać widłami, ale chcąc przewietrzyć trawniki o większych powierzchniach, warto
zastosować specjalne urządzenia, jak nacinaki do darni lub aeratory.
• W drugiej połowie marca (najlepiej
w momencie zaobserwowania pierwszych
symptomów wzrostu) powinniśmy trawnik zasilić nawozem wieloskładnikowym.
Warto również zasilić go w magnez i wapń,
do czego doskonale nadaje się dolomit.
• Pod koniec miesiąca przyciąć trawy
ozdobne.

Ogrodowe oczka wodne

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Przejrzeć urządzenia techniczne, takie jak
pompy czy oświetlenie, pod kątem zimowych szkód. Oczyścić, naprawić, a także
zainstalować nowe urządzenia.
• Sprawdzić krawędzie folii pod kątem
szkód wyrządzonych przez mrozy, ewentualnie ułożyć nową.
• Usunąć podbierakiem resztki opadłych liści i inne pływające zanieczyszczenia.
• Oczyścić drewniane pokrywy i podesty, sprawdzić, czy mróz nie wyrządził im
szkód, dokręcić śruby.

Zielne rośliny ozdobne

• Wykonać formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych - w połowie marca przycinamy posadzone jesienią jednoroczne okulanty drzew owocowych i krzewy (agrest,
maliny i porzeczki przycinamy tuż nad ziemią). U starszych drzew i krzewów wykonujemy cięcie prześwietlające, jeśli nie przycięliśmy jeszcze jabłoni, możemy to zrobić
jeszcze teraz, przycinamy też grusze i śliwy.
• W czasie cięcia sprawdzić czy konary nie mają
pęknięć i ran powstałych w skutek zaatakowania przez raka bakteryjnego drzew owocowych.
Jeżeli zauważymy uszkodzenia, porażone pędy
wycinamy poniżej miejsca zakażenia.
• Leczyć uszkodzenia mrozowe pni i konarów drzew owocowych.
• Nawieźć drzewa owocowe i okryć ściółką
powierzchnię pod koronami.
• Zabezpieczyć drzewa owocowe przed
chorobami i szkodnikami.
• Przygotować drzewa do przeszczepienia
– przyciąć konary.
• Pod koniec marca, przy ładnej pogodzie,

• Wykonać cięcie prześwietlające krzewów
kwitnących późnym latem, usunąć przemarznięte części roślin i inne szkody wyrządzone przez mrozy.
• Przyciąć silnie rozrastające się krzewy,
takie jak wierzby i derenie.
• Pod koniec miesiąca, zanim zacznie się
okres zakładania gniazd, przyciąć żywopłoty gubiące przed zimą liście.
• Posadzić drzewa i krzewy przeznaczone
na żywopłoty o liściach opadających na
zimę: graby, buki, głogi.
• Usunąć osłony zimowe i przystąpić do cięcia
krzewów róż - róże krzaczaste i pnące prześwietlić usuwając najstarsze pędy, wszystkim
różom wyciąć pędy słabe, stare i martwe.
• Przygotować grządki pod byliny – usunąć
ściółkę, spulchnić i nawieźć glebę.
• Zasadzić wcześnie kwitnące i odporne na
zimno byliny.
• Wysiać wcześnie kwitnące rośliny dwuletnie
oraz odporne na zimno rośliny jednoroczne.
• Podzielić i przesadzić rośliny długo
i wcześnie kwitnące, takie jak przebiśniegi
oraz byliny kwitnące w maju.
• Wysiać w pojemnikach na oknie kwiaty
kwitnące w lecie.
• Pobrać sadzonki złocieni i pelargonii.
• Sprawdzić stan przechowywanych bulw,
cebul i kłączy.

Trawnik i ozdobne trawy

• Trawnik będzie teraz potrzebował tlenu,
należy więc go zacząć intensywnie pielęWieś Mazowiecka, marzec 2015

Warzywa i rośliny sadownicze

można sadzić drzewa i krzewy owocowe.
Po posadzeniu przycinamy je i podlewamy.
• Od początku marca wysiewać nasiona
do produkcji rozsady warzyw kapustnych,
takich jak: kalarepa, kalafior, kapusta głowiasta i brokuł. Siejemy też sałatę masłową
i kruchą, które nieco później będziemy przesadzać do gruntu (jeżeli rozsadę produkujemy w domu, pamiętajmy aby zapewnić jej
odpowiednią ilość światła. Najlepsze miejsce będzie zatem bezpośrednio przy oknie.).
• W drugiej połowie marca do doniczek lub
skrzyneczek wysiać paprykę i pomidory.
• Zagony z przedzimowymi zasiewami warzyw, takich jak: marchew, koper, pietruszka, szpinak, czosnek, warto okryć włókniną
lub folią perforowaną. Dzięki temu można
przyspieszyć wschody.
• Jeżeli jest na tyle ciepło, że gleba zaczyna
rozmarzać, można zasilić nawozem wieloletnie warzywa i zioła.
• W połowie marca wysiać nasiona do
pojemników lub skrzynek i umieścić je
w szklarni, ciepłym inspekcie lub innym,
widnym pomieszczeniu.
• Pod koniec marca (jeśli już jest ciepło) wysiać
do gruntu nasiona warzyw odpornych na niskie
temperatury, takich jak bób, groch, rzodkiewka,
wczesna marchew, koper i cebula.

Rośliny doniczkowe

• Kupić nowe donice i pojemniki na dany
sezon.
• Oczyścić stare donice i pojemniki.
• Kupić materiał drenażowy, ziemię do roślin i włókninę.
• Zacząć podlewanie roślin doniczkowych,
spędzających zimę w pomieszczeniu.
• Sprawdzić czy rośliny w pojemnikach nie
są zaatakowane przez szkodniki.

Infrastruktura i narzędzia

• Koniecznie przejrzeć, oczyścić i zakonserwować wszystkie narzędzia i urządzenia.
• Sprawdzić stan ścieżek i innych wybrukowanych nawierzchni, naprawić szkody
wyrządzone przez mrozy.
• Założyć inspekt do produkcji rozsady.
• Przygotować tunele foliowe do produkcji
rozsady. n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa – praca zbiorowa, Reader’s Digest
2. www.poradnikogrodniczy.pl
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Poradnik gosp o d y n i

Ostrożnie z nowalijkami!
Renata Rębała
Oddział Ostrołęka

P

o zimie, gdy organizm zaczyna odczuwać brak witamin
i minerałów, zachodzi potrzeba jego regeneracji i dostarczenia niezbędnych składników. W sklepach masowo
pojawiają się wtedy młode warzywa – nowalijki, które swoimi
soczystymi kolorami, świeżością i zapachem zachęcają nas do
kupna i spożycia. Co prawda posiadamy jeszcze zgromadzone
jesienią zapasy ziemniaków, marchwi, kapusty czy pietruszki,
ale w wyniku długiego przechowywania straciły one wiele cennych substancji, dlatego z takim entuzjazmem reagujemy na
warzywa szklarniowe. Czy mają one wartość odżywczą?
Nasze obawy wiążą się głównie z nawożeniem niezbędnym
w ich produkcji. Przenawożenie roślin jest bardziej szkodliwe, niż
niedobór składników mineralnych w glebie. Najczęściej mamy do
czynienia z przenawożeniem azotu. Zawarte w produktach rolniczych azotany nie stanowią szczególnego zagrożenia dla zdrowia
i są mało toksyczne, ale w przewodzie pokarmowym człowieka
lub zwierzęcia w wyniku ich redukcji powstają toksyczne azotyny
przyczyniające się do powstawania nowotworów (azotyny tworzą,
m. in. rakotwórcze nitrozoaminy) i innych schorzeń.
Niestety, nowalijki pobierają azot w sposób nie selektywny, czyli
wezmą go tyle, ile im dostarczymy, a nie tyle, ile potrzebują. Niewielkie ilości azotanów w młodych warzywach są zjawiskiem normalnym,
gdyż stanowią konsekwencję naturalnego obiegu azotu w przyrodzie.
Rośliny pobierają azotany, bo są one niezbędne do syntezy białek własnych roślin. Jednak przy nadmiarze azotanów warzywa nie są w stanie
„przerobić” ich na białko i związki te zaczynają się kumulować.

Szkodliwe azotyny
Najskuteczniejszym sposobem obniżenia zawartości azotanów
w roślinach jest zastosowanie do nawożenia zredukowanych form
azotu, takich jak jego forma amonowa i mocznik. W niektórych
przypadkach lepsze okazuje się nawożenie dolistne.
Warto przypomnieć, że w zdrowych, świeżych warzywach, które trafiają prosto z naszego ogrodu na stół, toksycznych azotynów
nie ma. Proces redukcji azotanów do azotynów nasila się, kiedy są
one długo transportowane i składowane w temperaturze wyższej
niż zalecana, przy braku dostępu tlenu. Wiele gatunków warzyw,
w tym sałata, rzodkiewka, szpinak i świeże, zielone ziarno bobu –
pakowane w torebki foliowe (całe, bez perforacji, a więc bez dostępu tlenu, pozostawione w nasłonecznionym miejscu) stają się toksyczną bombą, z ogromną ilością trujących azotynów i innych szkodliwych związków, powstałych w wyniku niewłaściwych przemian.

Co może nam szkodzić?
Można wyodrębnić trzy grupy warzyw, które różnią się zdolnością kumulacji azotanów:
• najwięcej azotanów gromadzą warzywa, których częścią jadalną są liście, ogonki lub łodyga: szpinak, sałata, rzodkiewka, burak
ćwikłowy i liściowy, warzywa kapustne - zwłaszcza wczesne,
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• mniej, czyli średnie ilości tych związków, kumulują warzywa
korzeniowe z wyjątkiem buraka ćwikłowego,
• najmniej azotanów zawierają warzywa, których częścią jadalną
są owoce i nasiona: pomidor, ogórek, dynia, papryka, fasola, groch.
Specjaliści zdrowego żywienia ostrzegają nas, że – niestety –
mimo pięknego wyglądu i niepowtarzalnego świeżego smaku,
nowalijki zawierają wiele środków i substancji chemicznych,
które wspomagają ich wzrost oraz w sztuczny sposób pielęgnują
i wzmacniają ich zdrowy wygląd.

Możemy się uchronić
Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie zrezygnować
z nowalijek. Wystarczy przestrzegać kilku zasad:
• nie traktować nowalijek jako głównego źródła witamin, lecz
jako atrakcyjne urozmaicenie posiłków,
• podczas zakupów wybierać tylko warzywa zdrowe, z gładką
skórką, bez pleśni i śladów gnicia,
• kupować warzywa, których liście nie mają przebarwień (żółte
zabarwienie liści może świadczyć o przenawożeniu),
• nie kupować bardzo dużych warzyw, bo ich wielkość może sugerować nadmiar związków azotowych,
• starannie myć, a następnie obierać nowalijki – najwięcej szkodliwych substancji znajduje się tuż pod skórką,
• nie przechowywać warzyw w szczelnych plastikowych opakowaniach (brak dostępu tlenu przyspiesza przekształcanie azotanów w szkodliwe azotyny),
• jeśli to możliwe, należy warzywa kupować od rolnika posiadającego certyfikat produktów ekologicznych (taka uprawa podlega wnikliwym kontrolom).
Jak widać, mimo wielu ostrzeżeń nie należy się zniechęcać do
spożywania nowalijek, bo niestety pokusa jest duża, a ich smaku
nic nie zastąpi. Oczywiście zachowajmy umiar w ich konsumowaniu, ale pozwólmy sobie na wprowadzenie odrobiny świeżości
i barw na nasze talerze. n
Źródła:
1. Warzywa kuszą, E. Sikora. Top Agrar 5/2012
2. http://poradnikzdrowie.pl
3. http://kuchniaplus.pl

Wiosenna surówka z nowalijek (dla 2-3 osób)
Składniki: 3-4 liście sałaty, pół ogórka szklarniowego, cebula
dymka, 2 rzodkiewki, po łyżce natki pietruszki, koperku i szczypiorku, 4 łyżki chudej śmietany lub jogurtu, sól, pieprz ziołowy,
odrobina soku z cytryny, cukier (opcjonalnie)
Wykonanie: Sałatę umyć, porwać na nieduże kawałki. Ogórka obrać
ze skórki, pokroić w talarki. Cebulę pokroić w piórka, rzodkiewki
pokroić w plasterki. Zieleninę drobno poszatkować. Dodać do warzyw. W kubeczku zmieszać ze sobą śmietanę bądź jogurt, doprawić
solą, pieprzem, sokiem z cytryny i ewentualnie cukrem. Zabielić sałatkę powstałym sosem i dokładnie wymieszać. Surówkę podawać
do obiadu, zarówno do mięs, jak i potraw wegetariańskich.
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2015 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Dania wielkanocne czas planować!

W

ydaje się, że dopiero skończył
się karnawał, a tu wielkimi
krokami zbliżają się kolejne
święta – Wielkanoc. Już najwyższy czas,
aby rozpocząć odpowiednie przygotowania. Co w tym roku znajdzie się na wielkanocnym stole? Które dania przygotować? Oto kilka inspiracji dla tych, którym
brak pomysłów na wielkanocne potrawy.

Babka w starym stylu
Składniki: 400 g cukru, 225g masła, 4 jajka, 2 łyżeczki wanilii, 335 g mąki pszennej,
½ łyżeczki proszku do pieczenia, ½ łyżeczki
sody oczyszczonej, ½ łyżeczki soli, 1 łyżka
soku z cytryny, 250 ml mleka, 250 ml śmietany.

Babka grecka wielkanocna
Składniki: 2 szklanki mąki, 2łyżeczki proszku do pieczenia, 4 jaja, aromat waniliowy,
¾ kostki masła, 1 ¼ szklanki cukru, 10 dag
czekolady deserowej, migdały.
Wykonanie: Żółtka utrzeć z 1 szklanką cukru. Białka ubić na sztywną masę, pod koniec ubijania dodać ¼ szklanki cukru. Masło ucierać na puszystą masę i stopniowo
dodawać utarte żółtka, dobrze wymieszać.
Następnie na przemian dodawać pianę
z białek, mąkę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia i aromat, delikatnie wymieszać
łyżką. Ciasto przekładać do blaszek posmarowanych tłuszczem i posypanych bułką tartą, na wierzchu układać pokruszone
migdały i czekoladę. Piec w temp. 180°C
ok. 1godziny, wyjąć z piekarnika i zostawić babkę w formie, po 5 minutach wyjąć
na talerz, po 20 minutach przykryć babkę
miską i zostawić na noc.

Biała kiełbasa wielkanocna

Wykonanie: Śmietanę ubić z cukrem
na gładką masę. Dodać po jednym jajku, kontynuować ubijanie, dodać wanilię. Mąkę, proszek do pieczenia, sodę
i sól przesiać. Sok z cytryny wymieszać
z mlekiem. Dodawać do masy śmietanowej po ⅓ mąki na przemian z ⅓ płynu,
aż do wyczerpania składników. Kiedy
masa będzie gładka, wypełnić nią natłuszczoną formę do babki z kominkiem
(o średnicy 26 cm i wysokości minimum
7 cm). Piec w piekarniku rozgrzanym do
180°C przez 1 godzinę i 10 minut. Po
wystudzeniu polukrować, albo obsypać
cukrem pudrem.
Ewa Sielska
zam. Bobrek, gmina Stromiec
Wieś Mazowiecka, marzec 2015

Składniki: 5 kg łopatki wieprzowej, 0,5 kg
słoniny, 10 dag soli peklującej, ½ główki
czosnku, 2 dag pieprzu naturalnego, majeranek, cienkie jelita wieprzowe.
Wykonanie: Łopatkę i słoninę pokroić
w kawałki i zasypać solą peklującą. Pozostawić na dwa dni w chłodnym miejscu.
Mięso zmielić przez maszynkę zaopatrzoną w siatkę o grubych oczkach, dodać czosnek, pieprz i majeranek. Mięso wyrobić
by odstawało od dłoni. Napychać w jelita.
Gotować w temp. 80°C.

Pasztet wielkanocny
Składniki: 60 dag wątroby cielęcej, 1 kg
mięsa wołowego (na rosół bez kości), 1 kg
łopatki wieprzowej bez kości, 25 dag surowego boczku, 4 cebule, 5 suszonych
grzybków, 2 suche bułki, 5 jaj, sól, pieprz
naturalny, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, owoce jałowca, tarta bułka do
posypania blaszki, paseczki słoniny od dekoracji pasztetu.

Wykonanie: Mięso pokroić na kawałki,
włożyć do garnka i zalać wodą tak, by mięso było przykryte. Gotować do miękkości.
W trakcie gotowania dodać pokrojoną wątrobę, cebulę i opłukane, suszone grzyby.
Po ugotowaniu mięso wyjąć i ostudzić.
Bułki namoczyć w powstałym wywarze
rosołowym. W maszynce zmielić dwukrotnie mięso, grzyby, cebulę i namoczoną
bułkę. Do powstałej masy mięsnej dodać
jajka, płaską łyżeczkę soli i pieprzu i po
2 łyżeczki pozostałych, roztartych w moździerzu przypraw. Dokładnie wymieszać.
Masę mięsną układać w blaszkach do ¾
wysokości, posmarowanych tłuszczem
i posypanych bułką tartą, na dnie blaszki
ułożyć dekoracyjnie paseczki słoniny. Piec
w temp. 200-250°C ok. 40 minut. Po ostudzeniu pasztety wyjąć z blaszek.

Wiosenna sałatka z pieczarek
Składniki: 30 dag pieczarek, 60 dag ziemniaków, 2 cebule, 2 duże ogórki kwaszone,
3-4 łyżki oleju, ¾ szklanki majonezu, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, sól, pieprz do
smaku, olej do smażenia.
Wykonanie: Ziemniaki ugotować w mundurkach, wystudzić. Pieczarki umyć, pokroić w plasterki, smażyć na rozgrzanym
oleju, tak by nie puściły soku, jeśli puszczą, odparować. Wyłożyć do miseczki
i posolić. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić, dodać do pieczarek. Ogórki i obrane ziemniaki pokroić w kostkę, połączyć
z pieczarkami. Dodać majonez i pieprz,
wymieszać. Posypać świeżym szczypiorkiem. n
Renata Skolimowska
zam. Pruszyn, gmina Siedlce
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Sukces tkwi
w IDEALNIE
DOPASOWANYCH
SKŁADNIKACH

2:1 to najefektywniejszy stosunek azotu do siarki.
Tak idealnie dopasowane składniki to podstawa wzrostu plonów,
którą zapewnia Saletrosan®:
• zawartość azotu całkowitego 26% (19% w formie amonowej,
7% w formie azotanowej) oraz 13% siarki w formie siarczanowej (SO3 – 32,5%),
• granulacja między 2-6 mm pozwala na równomierny i daleki wysiew nawozu,
• siarka zawarta w nawozie Saletrosan® zapewnia wysoką efektywność azotu oraz
uodparnia uprawy od początku wiosennej wegetacji.
To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów.
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ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
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M O D R i nformuje

Kalendarz imprez promocyjnych MODR Warszawa w I półroczu 2015 r.
L.p.

Nazwa imprezy promocyjnej

Organizator/ Współorganizator*

Data
i miejsce

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

1.

Kiermasz Wielkanocny
w Szydłowcu

MODR Warszawa
Oddział Radom*

marzec,
Szydłowiec

TZD w Szydłowcu,
Teresa Sodel, 48 617 16 65,
teresa.sodel@modr.mazowsze.pl

2.

Kiermasz Wielkanocny
w Węgrowie

MODR Warszawa
Oddział Siedlce*

27 marca,
Węgrów

TZD w Węgrowie, Jerzy Błoński, 25 792 01 57
jerzy.blonski@modr.mazowsze.pl

3.

IX Wiosna na Polu
i w Ogrodzie

MODR Warszawa
Oddział Siedlce*

19 kwietnia,
Siedlce

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

4.

Światowy Dzień Ziemi

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

26 kwietnia,
Ostrołęka

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

5.

XXII Targi Rolne i Przedsiębiorczości

MODR Warszawa
Oddział Bielice*

26 kwietnia,
Sochaczew

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

6.

XXIV Giełda Rolnicza

Oddział Płock*

17 maja,
Łąck

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

7.

Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych
„Święto Mleka”

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

31 maja,
Płoniawy-Bramura

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

8.

XVI Mazowieckie Dni
Rolnictwa

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

13-14 czerwca,
Poświętne

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

9.

IV Wakacyjny Piknik
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

27 czerwca,
Poświętne

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

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
- 1200,00 zł
- 1000,00 zł
- 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

Wieś Mazowiecka, marzec 2015

Do 20 marca 2015 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi
Mazowieckiej od numeru 05/2015.
à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
I kwartał		
9,00 zł;
II kwartał		
9,00 zł;
III kwartał 		
6,00 zł;
IV kwartał 		
9,00 zł;
I półrocze
18,00 zł;
II półrocze 		
15,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)
30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.):

I kwartał		
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
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Kącik dla dzie c i

Krzyżówka Nr 3

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Kwiat lub cukierek.
4. Ozdoba przypinana do bluzki.
5. Chroni przed deszczem lub słońcem.
6. Kromka chleba z dodatkami.
7. Oszklony otwór w ścianie budynku.
8. Czerwone na szyi krakowianki.
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 27 marca
2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 3".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 1 - agroturystyka.
Nagrody książkowe wylosował: Renata Kisiel, Rzewnie.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Inaczej Wszechświat.
2. Mowa górali.
LO=G

WZA

ŁKI=LMOWĄ

A=Ę

W=P

A=I, BĘDĄ

A=E

Rebus 3

x2

A=Y,

I

Ć=CI

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
27 marca 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 3".

Rozwiązanie Rebusu 1 - Po styczniu jasnym i białym
będą w lato upały.
Nagrody książkowe wylosowała: Barbara Korzeniecka,
Maków Mazowiecki.
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: profil KGW Lesznowola na facebook.pl
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-8/2015; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio, Stanisław Brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 17 lutego 2015 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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F o t o reportaż

Lesznowolski zawrót głowy
tekst: Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce
zdjęcia: https://pl-pl.facebook.com/kgwlesznowola

D

ziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich w Lesznowoli jeżdżą na traktorach, organizują rajdy terenowe
i spływy kajakowe, pływają na nartach wodnych, wystawiają przedstawienia, bywają w teatrach, a same wystąpiły
w Familiadzie, TVN oraz TVP Info. Uczestniczą też w audycjach radiowych i udzielają wywiadów dziennikarzom, którzy
uważają ich działania za fenomen. Same twierdzą jednak, że
żadnym fenomenem nie są.

Dlatego jadąc do Lesznowoli koło Grójca nie spodziewałem się,
że spotkam panie ubrane w ludowe stroje, które poczęstują mnie
świeżym ciastem. Zanim dojechałem, Marta Daniło - energiczna
i bardzo sympatyczna prezes tamtejszego KGW - przysłała mi wiadomość, że widzieć się ze mną nie może, bo uczestniczy w bardzo
ważnym spotkaniu. Poprosiła, abym pojechał do Zuzy Sawaryn członkini KGW - która akurat jest w domu i chętnie ze mną porozmawia. - Tak, ona już wie, że pan przyjedzie i czeka - zapewniała.
Tym samym ostatecznie utwierdziłem się, że mój stereotypowy
obraz działaczek KGW, które w wolnym czasie ubierają się w pasiaste spódnice, lepią pierogi, śpiewają ludowe piosenki i robią na
drutach - jest w tym wypadku fałszywy. One naprawdę są inne,
pomyślałem.

Internet potwierdza
Wcześniej, przeglądając zamieszczoną na Facebooku stronę internetową KGW w Lesznowoli, przekonałem się, że aktywność

społeczna tych dziewczyn jest imponująca. Oto kilka kolejnych
wpisów, jeszcze sprzed lat:
q 4 marca 2013: „Dziewczyny, już po raz piąty zapraszamy Was
na rajd 4x4 KOBIETY NA TRAKTORY organizowany z okazji
Dnia Kobiet. Przyjedź z przyjaciółką, siostrą, ciocią, ale w roli pilota może również wystąpić mąż, brat, partner czy kochanek. Jedyny warunek: KOBIETA, siedzi za kierownicą! Do wzięcia udziału
zachęcamy całe rodziny. Dzieci lub dodatkowe osoby w samochodzie nie będą stanowiły problemu.”
q 13 marca 2013: „Chrzan Lesznowolski KGW” w TVN Style w programie „Wiem co jem”. Kilka z nas uwielbia gotować,
więc tradycyjnie zebrałyśmy się, żeby wspólnie zrobić świąteczny
chrzan. Nasz chrzanik jest idealny do pasztetów, żurów, golonki,
pieczonych kiełbas i sosów. Jest ostry jak cholera, pyszny, zdro-

wy i już tak popularny, że przyjechał do nas TVN z programem
„Wiem co jem”, żeby zobaczyć jego produkcję na własne oczy!
Emisja odcinka z naszym udziałem już 24 marca w niedzielę
o 11.15 w TVN Style.”
q 16 marca 2013: „Pierwsze treningi przed sezonem łejkowym
w Wierzbowym Ranczo” (chodzi o wakeup, czyt.: łejkap - pływanie na szerokiej desce za motorówką).

Oczywiście to nie wszystko
Potem następują setki kolejnych relacji: ze spotkania w Dworku
w Lesznowoli, z rajdu samochodów terenowcy w Babiej Górze,
z majówki spędzonej w Paryżu (nagroda za wygrany konkurs fotograficzny), z obchodów Dnia Ziemi (a tam warsztaty psychologiczne, poranek filmowy dla dzieci, wegańskie jedzenie, zajęcia
sportowe i warsztaty: garncarskie, przyrodniczo-naukowe, szycia
zabawek, produkcji eko-kosmetyków, ogrodnicze i docoupage)…
To są dowody na naprawdę ogromną aktywność, a przecież opisuję
ledwie miesiąc ich działalności, i to sprzed dwóch lat. Jak one to
robią?
Zuzanna Sawaryn częstuje mnie kawą, próbując ukryć, że ona
również czasu ma niewiele. Mówi, że trafiła do koła ponad cztery
lata temu i nie uważa wcale KGW w Lesznowoli za fenomen. Po
dokończenie na str. 40

Fotoreportaż
dokończenie ze str. 39
prostu dziewczyny mają małe dzieci, a do tego większość pracuje,
więc chcą mieć dla siebie czas i odetchnąć, chociaż na parę godzin
zapomnieć o pieluchach. A że wielu mężów może im pomóc w organizowaniu imprez, na przykład zapewniając sprzęt nagłaśniający
czy nadzór trenerski, to z tego korzystają. Nie bez znaczenia jest
też bardzo udana współpraca z GOK w Grójcu. Po prostu robią to,
co powinny, a korzystać z tego może każdy mieszkaniec wsi.

Jak to się zaczęło?
W trakcie rozmowy wpada zabiegana Marta Daniło. Ma wolną
chwilę, więc chętnie odpowie na kilka pytań. Wszystko zaczęło

się w roku 2009, kiedy trzy dziewczyny, w tym ona, spotykały
się na tańcach latino. Były matkami małych dzieci i potrzebowały
czasu dla siebie. Zaczęły się odwiedzać i poznawać kolejne sąsiadki, bo większość członkiń KGW dopiero niedawno zamieszkała
w Lesznowoli i okolicach. Przed Bożym Narodzeniem razem wydały kartkę świąteczną, potem zorganizowały warsztaty dla dzieci,
wspólną choinkę i potoczyło się… Chrztem bojowym okazały się
obchody 600-lecia Lesznowoli w roku 2013. Dziewczyny wzięły aktywny udział w przygotowaniach do święta, współpracując
z Radą Gminy w Grójcu i burmistrzem Adamem Siennickim. Za
promocję regionu grójeckiego otrzymały od władz podziękowania,
a uznanie mieszkańców zdobyły wydawnictwem prezentującym
historię Lesznowoli. Wtedy to przez miejscowych zostały uznane
za swoje.

Jesteście feministkami?
Dziś koło liczy 20 pań. Przeważnie pochodzą z rodzin inteligenckich, które ze wsią miały niewiele wspólnego. Ich mężowie
często pracują w niedalekiej Warszawie. Może stąd wziął się ich
sukces, że nie uległy marazmowi mazowieckiej wsi? Pytane o to
zaprzeczają, tłumacząc, że przyłącza się do nich coraz więcej miejscowych dziewczyn.
A może, skoro są tak „wyzwolone”, do działania pcha je feminizm?

Marta Daniło zapytana o to przez dziennikarkę „Kultury Liberalnej” wykrzyknęła: - Nie! Absolutnie nie! Dla każdej z nas ważne są dom, dzieci, obiad, ale w tym wszystkim, w tej roli matki,
żony i kochanki, nie zapominamy o sobie, swoich pasjach, swoim
wolnym czasie, realizujemy siebie przez pomaganie innym. Gdy
jestem aktywna, jestem szczęśliwsza, mam więcej energii.”

Uparcie powtarzają, że w tym, co robią, nie ma niczego nadzwyczajnego. Po prostu czują potrzebę działania dla wspólnego
dobra i chcą to robić w formie zabawy, zgodnie ze swoim hasłem:
Ludowo-Sportowo!
- Założyłyśmy KGW trochę z przekory, a trochę dla poszanowania tradycji - wyjaśnia Marta. - W końcu jesteśmy babami ze wsi.
I żegna się, bo już pędzi na następne spotkanie. Zuzanna Sawaryn
też zaczyna się spieszyć, więc muszę dopić kawę i uciekać. Takie
one są - żyją w pędzie, ale dają mnóstwo swego czasu innym - i to
jest piękne. n

