Wieś
Mazowiecka

ISSN 1507 - 4714

NR 10 (183) PAŹDZIERNIK 2015 R.
CENA 3,00 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Wydawana od kwietnia 1999 roku

MIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAŁY: BIELICE, OSTROŁĘKA, PŁOCK, POŚWIĘTNE, RADOM, SIEDLCE

sje t
z
a
r
")
O
e
Z
a
T
C
"
N
n
" a ch. - "RA
y
h
d
c
t
a
o
ę
m chni usz Czerep
i
e
d
i
a
śu m (Ark

U rz ądrolnictwo
Mar szałk o ws k i W o je wó d ztwa Ma z o w i e c k i e g o i n f o r m u j e

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Witamy po wakacjach, które – mamy nadzieję – przyniosły zasłużony letni wypoczynek.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wkroczyła tymczasem w nowy okres programowania
2014–2020, który oznacza całkowitą zmianę procedur. Mogliśmy to już odczuć w sierpniu
podczas naboru wniosków na drugą połowę br. We wrześniowym eKSpresOWym poruszamy kwestie związane z nowymi zasadami.
ZA NAMI
Do 25 sierpnia partnerzy KSOW mogli
składać propozycje projektów do realizacji
w „Planie operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim na lata 2014–2015”. To końcówka
poprzedniego planu, który wspólnie realizowaliśmy w roku bieżącym i ubiegłym. Przypomnijmy, że w jego ramach mogą być prowadzone operacje dotyczące przedsięwzięć
Planu Działania KSOW na lata 2014–2020 tj.:
∙ organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi
w kraju i za granicą,
∙ promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich.
Operacje zgłaszane jako propozycje do
planu operacyjnego muszą być zgodne
z co najmniej jednym z celów KSOW na
lata 2014–2020 oraz realizować jeden
z priorytetów PROW 2014–2020. Teraz
przyszedł czas na ocenę, której podlegać
będą zagadnienia:
∙ czy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia operacji?
∙ czy realizuje ona cele KSOW oraz priorytety PROW 2014–2020?
∙ czy jest zgodna z działaniem KSOW,
w ramach którego została złożona?
∙ czy możliwe jest zakończenie tej operacji do 30 listopada br.?

Istotna będzie też wartość merytoryczna
operacji (w szczególności uzasadnienie
jej realizacji), wybór grupy docelowej oraz
racjonalność budżetu.
O wszystkich wybranych projektach będziemy
informować na bieżąco. Propozycje operacji
do następnego planu operacyjnego (2016–
2017) będą zbierane jeszcze w tym roku, a ich
realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.
Miodobranie Kurpiowskie od skromnej imprezy na placu szkolnym rozrosło
się przez lata do dwudniowego wydarzenia kulturalno-gastronomiczno-rekreacyjnego, w którym uczestniczy około.
40 tys. osób. Pierwszego dnia gości zaproszono do kompleksu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.
Drugi dzień miodobrania świętowano
w ostatnią niedzielę sierpnia na leśnej
polanie na Zawodziu koło Myszyńca.
10 września o kierunkach badań naukowych, których realizacja i wyniki będą

skutecznie wspierały wdrażanie przez
Polskę Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dyskutowano podczas III Kongresu Nauk Rolniczych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podjęto też wstępne
prace nad kształtem przyszłych zmian
tych polityk.
20 września zapraszamy na Jesienny Jarmark „Od pola do stołu” na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. Jarmark jest okazją do promocji dziedzictwa kulturowego mazowieckiej
wsi, różnych form przedsiębiorczości wiejskiej, twórczości ludowej, gospodarstw rolnych wytwarzających żywność tradycyjną
i ekologiczną. To także znakomite miejsce na zakupy i uzupełnienie wiedzy dla
miłośników ogródków i ogrodów przydomowych, dla których przygotowany
będzie kiermasz kwiatów, krzewów i starych odmian drzew owocowych. Amatorzy
wypoczynku na mazowieckiej wsi znajdą
interesujące propozycje gospodarstw
agroturystycznych.
27 września zapraszamy na największe
święto rolnicze w regionie – Dożynki Województwa Mazowieckiego. Tym razem delegacje wieńcowe, goście dożynkowi i rolnicy
spotkają się w Płocku.

PRZED NAMI
Kilka dni później (5–6 października) Sekretariat Regionalny KSOW i Samorząd Województwa Mazowieckiego organizują Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do Zegrza przyjadą wójtowie, burmistrzowie, starostowie, przedstawiciele LGD,
by podyskutować o nowym KSOW i PROW,
wymienić doświadczenia i zaproponować
rozwiązania w projektach dotyczących
wsi i rolnictwa. Wśród gości nie zabraknie przedstawicieli Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.
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Do 31 października Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie czeka na zgłoszenia do konkursu „Sposób na sukces”.
W XVI edycji oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014 r. i pierwszej połowie
2015 r. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.
Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do
udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury
konkursu pracuje społecznie.

Szczegóły propozycji KSOW w województwie mazowieckim znajdziecie oczywiście
na www.mazowieckie.ksow.pl .
Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
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Mazowieckie rolnictwo
- jesteśmy najlepsi !

Z

Leszkiem
Przybytniakiem,
radnym województwa mazowieckiego,
przewodniczącym
Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
rozmawia Wojciech Asiński.
Nasza administracja jest wielostopniowa.
Czy mógłby Pan wyjaśnić, czym zajmuje
się Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego? Jakie są jej kompetencje i jakie
miała najważniejsze zadania do zrealizowania w 2015 r.?
Jednym z ważniejszych działów gospodarki województwa jest rolnictwo zajmujące 65% jego powierzchni. O przepływie
rozporządzeń i środków w tym obszarze
decyduje Zarząd Województwa oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich
(jedna z 12) jest instrumentem wsparcia
Sejmiku i Departamentu w podejmowaniu
kluczowych decyzji oraz rozpatrywaniu
istotnych problemów dotyczących mieszkańców wsi. W bieżącym roku w Komisji
Rolnictwa poruszane były, m.in. tematy związane z sytuacją w mleczarstwie
Wieś Mazowiecka, październik 2015

i w produkcji zwierzęcej. Omawialiśmy
działalność grup producenckich na Mazowszu i wdrażanie strategii innowacyjności na obszarach wiejskich. Pracowaliśmy również nad rozwiązaniami dotyczącymi programu LEADER, tj. programu
dotyczącego Lokalnych Grup Działania.
W trakcie komisji wyjazdowych rozwiązywaliśmy problemy dotyczące zlewni
rzek i cieków wodnych. Rozpiętość tematyki jest, więc bardzo duża. Większość
problemów zgłaszanych przez rolników
i mieszkańców wsi mazowieckich udało
się uporządkować i rozwiązać.
Mazowieckie jest liderem wśród województw
w realizacji programów pomocowych. Jakie
znaczenie mają one dla mazowieckich rolników? Ilu z nich korzysta z dopłat?
Mazowsze rzeczywiście jest liderem
w rozwoju rolnictwa w kraju, jak też liderem w wykorzystaniu środków pomocowych pozyskiwanych z Unii Europejskiej.
Sukces ten wynika z faktu, że nasi producenci rolni doskonale orientują się w możliwościach i celowości dofinansowania
wielu przedsięwzięć.
Środki pozyskiwane przez rolników
pochodzą z dwóch filarów pomocowych.
Pierwszy filar płatności bezpośrednich
obejmuje prawie cały obszar upraw rolnych i jest płatnością do hektara, jest to
tzw. płatność obszarowa. Płatności te obejmują ponad 200 tys. gospodarstw. W roku
2014 suma wypłaconych płatności bezpośrednich przekraczała 1,8 mld zł. Są to liczby świadczące o potrzebach mazowieckiej
wsi. Płatności obszarowe wspierają gospodarstwa w utrzymaniu gruntów rolnych
w dobrej kulturze uprawowej i mobilizują
rolników do utrzymywania regionalnych
produktów. Pomagają w podejmowaniu
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3
decyzji dotyczących przejmowania gospodarstw. Dopłaty bezpośrednie są również
elementem w powstrzymywaniu procesu
wyludniania się obszarów wiejskich, nie
tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. Zatrzymanie migracji społecznej mieszkańców wsi jest bardzo ważnym elementem
w utrzymaniu produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego.
Komu w tym roku i latach następnych
może zostać udzielona pomoc finansowa
w ramach PROW 2014 - 2020?
Drugim filarem pomocowym Funduszy
Unijnych jest Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Założeniem PROW jest rozwój
gospodarstw rolnych, pomoc w inwestycjach i wsparcie rozwoju nowych technologii. Wspomaga w poprawianiu infrastruktury gospodarstw, unowocześnianiu
i ułatwianiu wykonywania trudnej pracy
rolniczej. Zadaniem programu jest zwiększenie rentowności gospodarstw i podniesienie konkurencyjności na rynku konsumenckim. Bardzo ważnym elementem jest
ułatwienie transferu wiedzy i innowacji
w gospodarstwach. Ze środków PROW
na lata 2014-2020 ma skorzystać 200 tys.
gospodarstw. A na rozwój infrastruktury na
obszarach wiejskich jest w tym programie
przeznaczone ponad 50 mld zł. Program
PROW zakłada również powstawanie grup
producenckich i tworzenie nowych miejsc
pracy.
Czym wyróżnia się polskie rolnictwo na tle
innych krajów Unii Europejskiej? Z czego
jesteśmy znani? Jaki przyczynek do tworzenia marki polskiego rolnictwa mają
mazowieccy rolnicy?
Polskie rolnictwo, również rolnictwo na
Mazowszu, przoduje w produkcji, w Europie i na świecie. Rozmiar produkcji i jej
doskonała jakość są zauważalne i docenianie na wszystkich rynkach konsumenckich.
Specyfika naszego klimatu i dobre uwarunkowania glebowe pozwalają producentom
rolnym na wytwarzanie produktów bardzo
4

dobrej jakości, z walorami wyróżniającymi
je spośród wielu produktów europejskiej
i światowej żywności. Walorami dotyczącymi chyba wszystkich produktów rolnych
w Polsce, a w szczególności na Mazowszu,
są niepowtarzalny aromat i smak. Również
zawartość składników odżywczych jest
wyższa i bardziej przyswajalna niż gdzie
indziej. Zapotrzebowanie na polskie produkty rolne spowodowało dynamikę rozwoju wielu gatunków warzyw i owoców.
Jesteśmy największymi producentami na
świecie porzeczki czarnej. W Europie dominujemy w produkcji papryki, pieczarek
i jabłek. Dzięki niepowtarzalnym walorom
i wysokiej jakości jesteśmy największym
eksporterem jabłek na świecie. Mazowieccy producenci mają ogromny udział
w tworzeniu znanych na całym świecie
„marek produkcyjnych”. Wystarczy tu wymienić zarejestrowany produkt: „Jabłko
Grójeckie”. W województwie mazowieckim mamy największą koncentrację produkcji papryki i borówki amerykańskiej.
Na Mazowszu znajduje się największy sad
Europy. Mazowieccy producenci mleka
i przetworów mlecznych przodują nie tylko
w Polsce, ale i w Europie.
Czy w nowej perspektywie finansowej Lokalne Grupy Działania będą mogły nadal
pomagać mieszkańcom mazowieckich
wsi?
Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego w województwie mazowieckim są
Lokalne Grupy Działania. Są to działania, tzw. systemu LEADER wzmacniające działalność pozarządowych, lokalnych
grup społecznych, tworzących dobry klimat i chęć rozwoju terytorialnego „małych
ojczyzn”. LGD tworzy strategie potencjalnego rozwoju lokalnego z kierunkami
dla tworzenia miejsc pracy i pobudzania
aktywności społecznej. W okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oczekiwany jest
wzrost zainteresowania LGD. Wskazują na
to możliwości realizacji programów grantowych, w ramach których LGD będzie
samodzielnie wybierać partnerów i przy-

znawać im wsparcie. Zachowane również
będą możliwości dofinansowania projektów o znaczeniu ponad lokalnym i regionalnym. Będzie kontynuowane wsparcie
funkcjonowania LGD, a także wsparcie
przygotowawcze. Środki przeznaczane na
ten cel w obecnym rozdaniu są wyższe.
Również rozszerzona jest możliwość finansowania przez LGD infrastruktury lokalnej. Ogromne zainteresowanie tą formą
wsparcia swych budżetów wykazują Samorządy Gminne i Powiatowe.
Jak ocenia Pan rolę doradców rolniczych?
W procesie przemian zachodzących na
mazowieckiej wsi sprawdził się system
doradztwa rolniczego. Jest ono nieodzownym elementem produkcji na wysokim
poziomie zdrowej, bezpiecznej żywności.
W czasie transformacji i wprowadzania
nowych systemów produkcyjnych fachowe
doradztwo spełnia ogromnie ważną rolę.
Dzięki przekazywanej wiedzy na szkoleniach i w kontaktach bezpośrednich, rolnicy mogą bezpiecznie planować inwestycje, wprowadzać innowacyjne technologie
w swoich gospodarstwach.
Niezależne doradztwo wspomaga zarządzanie zasobami gospodarczymi w rolnictwie. Doradcy zawsze byli blisko rolników, pomagając im podejmować właściwe
decyzje, ale najbardziej sprawdzili się po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Środki pomocowe, płynące dla obszarów
wiejskich, związane z nimi projekty, plany,
wnioski są opracowywane przez doradców.
Przekazywana rolnikom wiedza, dotycząca
możliwości pozyskiwania środków i ich celowości, jest nieoceniona. Dzięki tej pracy
mazowiecka wieś zmienia swoje oblicze.
Staje się potęgą w wielu dziedzinach produkcji, wkracza w obszar nowoczesności
i bezpieczeństwa, rozwija się z korzyścią
dla producentów rolnych i konsumentów.
Dziękuję za rozmowę. n
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Rozwój Obszarów Wiejskich

Prezentacja Lokalnej Grupy
Działania - Perły Mazowsza
Małgorzata Borowa
Oddział Radom
Zdjęcia: Marcin Kiliański - Kierownik Biura LGD Perły Mazowsza

S

towarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania powstało 9 marca 2010 r., po rozszerzeniu składu
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów - Lokalna Grupa Działania o gminę Góra Kalwaria. Natomiast
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów - Lokalna
Grupa Działania zostało powołane uchwałą zebrania założycielskiego członków grupy, które odbyło się 13 sierpnia 2008
roku. Z inicjatywą założenia LGD wystąpiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

LGD, mająca siedzibę w Tarczynie, pozyskała w roku 2009, 2,8
mln zł unijnych dotacji. Dofinansowanie to zostało zwiększone
do ok. 6,8 mln zł, wskutek rozszerzenia składu Stowarzyszenia
(o gminy Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna).

Boisko sportowe zrealizowane w ramach LGD
1. Boiska sportowe Prażmów Uwieliny, Pamiątka, Baniocha Brześce czy Kąty.
2. Modernizacja zabytkowego kościoła w Rembertowie.
3. Budowa miejsc parkingowych i chodników w Pawłowicach.

Jak wykorzystano pieniądze?
Dzięki nim do czerwca 2015 r. na obszarze gmin: Tarczyn,
Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin Jeziorna realizowane były
projekty mające na celu odnowę i rozwój wsi, tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to koordynowała LGD
w Tarczynie. Stowarzyszenie Perły Mazowsza, celem wdrażania
różnych projektów w ramach wymienionych wyżej osi Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 20072013), miało m.in. za zadanie ogłaszać konkursy i w ich ramach
przyjmować oraz oceniać wnioski o dotacje składanie do LGD
przez różne podmioty (bądź osoby fizyczne) z terenu gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin Jeziorna. Wskutek
tego region uzyskał z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzymało także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane było również
wdrażanie projektów współpracy.

Co zrobiono?
Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Perły Mazowsza jest: Wykorzystanie zasobów obszaru dla zapewnienia jego
harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjne
wykorzystanie walorów przyrody i bogatego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społeczności lokalnej, a w efekcie: atrakcyjna baza turystyczna regionu otwartego na
turystów i inwestorów, przy zachowaniu dziedzictwa, odrębności
kulturowej i czystego środowiska, którego siłą rozwoju są zamożni
i dobrze wykształceni mieszkańcy.
Za pośrednictwem LGD Perły Mazowsza zrealizowano projekty
poświęcone:
Odnowie i rozwoju wsi, m.in.:
Wieś Mazowiecka, październik 2015

Budowa miejsc parkingowych i chodników w Pawłowicach
4. Budowa placu zabaw w Pawłowicach, placu zabaw w Werdunie, miejsc parkingowych i chodników w Księżowoli oraz obiektu
przeznaczonego do użytku publicznego.
5. Przebudowa placu targowego w Tarczynie.
6. Dojazd i iluminacja Zamku w Czersku.
7. Dom Kultury w Tarczynie.

Dom Kultury w Tarczynie
Utworzenie terenów rekreacyjnych w Grzędach i Drozdach
i wiele innych.
dokończenie na str. 7
5
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Grupy producenckie w gminie Góra Kalwaria
Marek Zaleski
Oddział Radom

S

arkastyczne powiedzenie „mówiły jaskółki, że niedobre
są spółki” nie zawsze się sprawdza. Dzisiaj, aby być obecnym na rynku trzeba łączyć siły. Ważne jest to zwłaszcza
na wsi, gdzie dominują niewielkie gospodarstwa i pojedynczy
producent pozbawiony pieniędzy na inwestycje nie ma szans
przetrwania. Jedną z popularnych możliwości uratowania
małych gospodarstw produkcyjnych jest łączenie ich w grupy
producenckie. Poznajmy dwa przykłady takiego działania.
Na terenie gminy Góra Kalwaria działają Grupa Producentów
Owoców i Warzyw Golden i Grupa Producentów Owoców SUNSAD. Do pierwszej należy 9 rolników z rejonów Góry Kalwarii
i Warki, natomiast w drugiej zrzeszonych jest 36 producentów
owoców prowadzących gospodarstwa w rejonie grójecko-wareckim i Góry Kalwarii. Jak się rozwijają?

Przykład pierwszy
Grupa Producentów Owoców i Warzyw Golden (spółka
z o.o.) powstała w Górze Kalwarii w roku 2007. Jej prezesem jest
Mariusz Babik, jeden z udziałowców. Główna siedziba mieści się
Górze Kalwarii, gdzie znajdują się także hale przechowalniczomagazynowe o łącznej pojemności 3 000 ton. Grupa zajmuje się
uprawą jabłoni (63 ha), gruszy (2,4 ha), wiśni (93 ha) oraz kapusty
pekińskiej (9 ha). Łącznie sprzedaje 4 200 ton owoców i warzyw
rocznie. Ciekawostką jest,
że produkowane są tu jabłka z napisami okolicznościowymi, na które naliczane są wyższe ceny. Owoce
i warzywa sprzedawane są
na rynku hurtowym krajowym oraz eksportowane za
granicę. Członkowie grupy
posiadają certyfikaty Global GAP na produkowane
w swoich gospodarstwach
owoce i warzywa. W roku
2008 został zatwierdzony
plan dochodzenia do uznania na lata 2008-2012.
Od początku działalności Grupa korzysta z dofinansowań
PROW, w ramach których zostały zrealizowane inwestycje, takie
jak: budowa nowych budynków magazynowych, zakup i instalacja
maszyny do sortowania oraz owijania palet folią, zakup urządzenia
myjącego pod ciśnieniem, linii do obierania i krojenia owoców,
samochodów ciężarowych i dostawczych, wózków paletowych
i widłowych. Członkowie grupy, zakupili między innymi skrzyniopalety plastikowe i drewniane, maszyny rolnicze oraz elementy
wyposażenia chłodniczego.
6

Sortownica w budynkach GPOiW GOLDEN

Przykład drugi
Grupa Producentów Owoców SUN-SAD powstała w roku
1997 z inicjatywy dziewięciu sadowników z rejonu Chynowa, Białej Rawskiej i Góry Kalwarii. W roku 1998 członkowie utworzyli
spółkę z o.o. - SUN-SAD, której stali się udziałowcami.
W roku 2000 wybudowano i oddano do użytku obiekt przechowalniczo-magazynowy o powierzchni 1500 m2. W tamtych
czasach była to nowoczesna baza sortownicza oraz magazynowa
o zdolności przerobowej ok. 10 000 t (chłodnia operacyjna 300 t),
która pozwoliła usprawnić logistykę i dystrybucję, zwiększyć wybór, ujednolicić jakość oferowanych owoców oraz zapewnić ciągłość dostaw dużych partii towaru.
Nowym prezesem spółki został Zbigniew Przybyszewski,
jeden z założycieli i udziałowców grupy. W roku 2003 do grupy SUN-SAD przystąpiło kolejnych 6 sadowników, natomiast
w roku 2009 następnych 12. Od lipca 2003 prezesem grupy jest
Sławomir Kędzierski. W roku 2004 grupa uzyskała wpis do ewidencji grup producenckich, co pozwoliło skorzystać z środków
krajowych na zwrot kosztów administracyjnych. Ponadto przed
przystąpieniem Polski do UE skorzystano ze środków SAPARD
z działania tworzenie miejsc pracy. Zakupiono wówczas dwie
maszyny – sklejarkę do kartonów i urządzenie do rozładunku
wodnego owoców. W grudniu 2006 r. grupa została wpisana do
rejestru grup wstępnie uznanych. Został opracowany plan dochodzenia do uznania. Była to duża szansa dla grupy, ponieważ
inwestycje w ramach tego planu, w 75% były finansowane z programów pomocowych UE.
W latach 2006-2011 zrealizowano kolejną inwestycję – rozbudowano halę sortowniczo-magazynową i zbudowano bazę przechowalniczą celem zapewnienia ciągłości dostaw owoców przez
cały rok. Ponadto zakupiono linie do wstępnego sortowania jabłek,
maszyny do pakowania ich na wytłoczki oraz do torebek, a także
inne maszyny usprawniające przygotowanie owoców do sprzedaży. Zakupiono również 4 samochody ciężarowe, aby zapewnić
odbiorcom w kraju i Europie szybkie i sprawne dostawy owoców.
Poczyniono również wiele inwestycji w gospodarstwach członków
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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grupy, zakupiono skrzynie drewniane i plastikowe do przechowywania owoców, maszyny usprawniające zbiór owoców, a także
sprzęt chłodniczy do obiektów przechowalniczych.

SAD współpracuje z krajowymi sieciami hipermarketów i supermarketów, a także z licznymi hurtowniami i punktami sprzedaży
detalicznej.
Sadownicy z grupy SUN-SAD gospodarują łącznie na 650 ha.
Produkują ok. 22 500 ton owoców rocznie, głównie jabłka i gruszki. Mają też własne przechowalnie i chłodnie o łącznej pojemności
15 tys. ton, w tym chłodnie ULO i KA na około 12 tys. ton. Wszyscy udziałowcy grupy mają wdrożony w gospodarstwach system
Globall GAP.

Jakie są plusy współpracy?

Obecnie grupa posiada halę magazynowo - sortowniczą o powierzchni 11 tys. m2, bazę przechowalniczą oraz chłodnie ULO
na 4 tys. ton. W centrum dystrybucyjnym wdrożono systemy
HACCP i BRC. Większość owoców eksportowana jest do krajów
wschodniej i zachodniej Europy, a także do Skandynawii. SUN-

Utworzenie grup i wspólna działalność sadowników poprawiła sytuację rynkową poszczególnych gospodarstw sadowniczych
i pozwoliła:
• zaoferować wspólnie większe ilości jednorodnych produktów
i wspólnie je sprzedawać, co ograniczyło liczbę pośredników,
• obniżyć koszty produkcji w gospodarstwie, przede wszystkim
przez wspólne zakupy środków produkcji, przygotowanie owoców
do handlu i organizowanie sprzedaży, lepszy dostęp do informacji,
• wspólnie inwestować łącząc swoje małe kapitały, aby razem zakupić sprzęt do sortowania i pakowania,
• lepiej planować produkcję w gospodarstwach i dostosowywać ją
do potrzeb odbiorców, eksporterów, przetwórców i handlu. n

dokończenie ze str. 5
Kilka osób z naszego obszaru otrzymało środki finansowe na:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Małe projekty

Plac zabaw dla dzieci

Kulturę, tradycję czy promocję regionu LGD wspierała za pomocą
kilkunastu, tzw. małych projektów. Projekty te realizowane były również przez osoby fizyczne, pasjonatów i społeczników działających właśnie na terenie LGD. Zrealizowano 27 takich projektów, były to m.in.:
• Mój bieg po zdrowie - organizacja półmaratonu tarczyńskiego,
• produkcja albumu fotograficznego "Tacy byliśmy jeszcze wczoraj - tarczynian portret własny",
• Dni Prażmowa,
• Gminne Święto Plonów w Górze Kalwarii,
• dwa projekty: Mój Patron, Moja Tożsamość - Konkurs wiedzy
historycznej,
• remont świetlicy wiejskiej w Łubnej,
• folder: Dziedzictwo przyrodnicze obszaru gminy Góra Kalwaria,
• popularyzacja dziedzictwa kulturowo - historycznego w Konstancinie Jeziornej,
• opracowanie i publikacja śpiewnika z tradycyjnymi pieśniami
i tańcami Urzecza.

***

Dojazd i iluminacja zamku w Czersku
Wieś Mazowiecka, październik 2015

W latach 2009 -2015 zostało rozdysponowane 6 051 000 zł na projekty z 4 gmin wchodzących w skład LGD Perły Mazowsza.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania zamierza kontynuować swoją działalność w następnych latach. Starając się pozyskać środki w ramach nowego PROW 2014-2020
przygotowała już nową Lokalną Strategię Rozwoju. n
7
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Konkurs orki w Kłudzienku
tekst: Zygmunt Nasternak
foto: Grażyna Michalak
Oddział Bielice
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września br. na polach Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego odbył się III Regionalny Konkurs Orki.

Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku będący filią
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach zaprosił
do współpracy przy organizacji konkursu Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Rolnictwa oraz starostę powiatu grodziskiego i burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Imprezę otworzył, dr Wiesław Golka dyrektor MOB. Do rywalizacji w konkursie orki przystąpiło - z własny
sprzętem - 8 rolników z okolicznych wsi. Członkowie komisji oceniali: wyoranie pierwszej bruzdy, prostolinijność, głębokość orki,
wygląd zaoranego pasa, przykrycie resztek pożniwnych, równomierność zagłębienia i wyciągania pługa oraz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Za każde kryterium można było
uzyskać 10 punktów. Zgodnie z regulaminem zawodnicy mogli
zdobyć maksymalnie 80 punktów. Orka była oceniana w dwóch
kategoriach: w pługach obracalnych oraz pługach zagonowych.
Zwycięzcą w pierwszej kategorii został Leszek Skorek ze wsi Chrzanów Duży, w drugiej kategorii - Andrzej Pływaczewski ze wsi Radonice. Obaj rolnicy otrzymali nagrody rzeczowe: młotowiertarkę,

prostownik samochodowy, podnośnik do kół, zraszacz ogrodowy,
drabinę aluminiową. Pozostali zawodnicy również otrzymali upominki. Konkursowi towarzyszyły wykłady z zakresu: właściwego
doboru maszyn i ciągników rolniczych oraz techniki nawadniania.
Podsumowanie konkursu odbyło się tego samego dnia w Kłudzienku i połączone było z poczęstunkiem przygotowanym przez
organizatorów i sponsorów imprezy. Sponsorami imprezy i nagród
byli: firma ROLMECH z Błonia, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz KRUS Błonie, Bayer Sp. z o.o. i Syngenta Polska
Sp. z o.o. n

Święto Chleba
Renata Bartold, Ewelina Sobótka
Oddział Poświętne
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września br. w Lisewie odbyły się X Płońskie Gminne
Dożynki organizowane przez gminę Płońsk.

Po mszy w kaplicy pw. św. Ludwika w Lisewie, korowód dożynkowy mieszkańców gminy Płońsk i pozostałych gmin powiatu
płońskiego z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Joniec na czele,
pocztami sztandarowymi i wieńcami przemaszerował na teren Zespołu Szkół w Lisewie, gdzie impreza się odbywała. Tam, zgodnie z tradycją, starostowie dożynek Hanna i Janusz Kantorowscy
z Poczernina przekazali chleb dożynkowy wójtowi Aleksandrowi
Jarosławskiemu, który dziękując za tegoroczne plony rozpoczął
dzielenie chlebem.
Jak co roku podczas święta plonów odbyły się konkursy na
najpiękniejszy winiec i najładniejsze stoisko. Najpiękniejsze
wieńce były dziełem: sołectwa Bogusławie, które otrzymało pierwsze miejsce, sołectwa Cempkowo (drugie miejsce)
oraz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku (trzecie miejsce). W konkursie na najładniejsze stoisko pierwsze miejsce
zajął Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
8

Poświętne, drugie miejsce Bank Spółdzielczy w Płońsku,
a trzecie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko MODR, w którym mieszkańcy wsi
pytali głównie o fundusze z PROW na lata 2014 -2020, a także o technologie produkcji roślinnej. Była ku temu okazja,
bo pracownicy MODR zorganizowali wystawę zbóż z poletek doświadczalnych i pokazali kolekcję odmian ziemniaków.
Rolę gospodarzy Dożynek pełnili: wójt Aleksander Jarosławski
i Włodzimierz Kędzik - przewodniczący Rady Gminy Płońsk.
W uroczystościach dożynkowy wzięli udział: Wiesława Krawczyk – radna Sejmiku Mazowieckiego, Andrzej Kamasa - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agata
Sosińska - zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Łukasz Lewandowski – p.o. dyrektora Oddziału Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Andrzej Stolpa - starosta płoński, Jan Mączewski - przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Andrzej Pietrasik - burmistrz
Miasta Płońsk.
Uroczystościom towarzyszyły liczne występy artystyczne, z zespołem „Eney” na czele. n
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Sieć Dziedzictwa Kulinarnego gwarancją
dobrego smaku
Sieć na Mazowszu

Zenona Szostek
Oddział Poświętne

E

uropejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
powstała w 1995 roku w rejonie południowo-wschodniej
Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm. W obu
regionach władze lokalne postanowiły stworzyć skuteczny mechanizm promocji tradycyjnej i lokalnej żywności wytwarzanej z naturalnych surowców. Mechanizm ten rozwinął się w innych krajach Europy, tworzony jest również w Polsce.
Regiony przystępują do Sieci po to aby, poprawiać jakość regionalnej żywności, promować ją, tworzyć wizerunek regionu i dbać
o rozwój przedsiębiorczości. Producenci żywności regionalnej członkowie Sieci - muszą spełniać kryteria określone dla produktów i potraw uznanych za żywność tradycyjną.
Sieć daje możliwość ochrony odrębności kulturowej regionu
i zachowania dziedzictwa kulinarnego. Członkowie Sieci używają
wspólnego logo stworzonego z myślą o gwarancji jakości jedzenia
przy jednoczesnej promocji regionu.

Jak wielka jest Sieć?
Aktualnie Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza
32 regiony z całej Europy w tym 10 z Polski (województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, opolskie, mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie). O członkowstwo mogą ubiegać się rolnicy, ogrodnicy, przetwórcy żywności, restauracje i punkty gastronomiczne.

Czy warto należeć?
Zalety wynikające z przynależności do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego to:
• używanie wspólnego logo,
• zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danego regionu,
• dostarczanie na rynek żywności posiadającej regionalną tożsamość,
• rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi producentami,
• rozwijanie wspólnego wizerunku dziedzictwa kulinarnego,
• wskazywanie turystom miejsc wyróżniających się w danym regionie pod względem kulinarnym,
• przepływ wiedzy pomiędzy członkami Sieci i wymiana doświadczeń.
Produkty tradycyjne i lokalne posiadają ogromny potencjał
w promowaniu regionu. W podróży, na wycieczce, korzystając
z obiektów oznaczonych logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
kosztujemy potraw wysokiej jakości, charakterystycznych dla regionu, w którym jesteśmy. To logo jest gwarancją, że kupujemy
dobry produkt.
Wieś Mazowiecka, październik 2015

Województwo mazowieckie przystąpiło do Sieci 2 września
2009 roku. Nadzór nad Siecią sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Obecnie
skupia
ona 58 członków:
r e s t a u r a t o r ó w,
przetwórców żywności i rolników.
Z naszego terenu
członkami
Sieci
są między innymi:
Browar ,,Ciechan”
z Ciechanowa i Gospodarstwo Rolne
Krzysztof Kowalski z Winnik koło
Nasielska. Podmioty te wytwarzają
produkty
bardzo
dobrej jakości.
Sieć
Dziedzictwa
Kulinarnego
poprzez wspaniałe,
tradycyjne produkty wspiera agroturystykę i turystykę wiejską,
zachęca do turystyki kulinarnej i promuje region. Przyczynia
się też do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
do powstawania zakładów przetwórczych żywności (głównie
powstają rodzinne masarnie, serowarnie, przetwórnie warzyw
i owoców). W efekcie te nowe źródła dochodów poprawiają poziom życia wytwórców.

***
Podmioty produkujące regionalną żywność i pielęgnujące tradycje kulinarne powinny ubiegać się o członkostwo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, gdyż charakterystyczna czapka kucharska
na niebieskim tle (logo Sieci) jest symbolem zdrowszej, smacznej,
lepszej jakości regionalnej żywności. n
Źródła:
1. www.mazovia.pl,
2. www.culinary-heritage.com
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NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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ednolity
tekst
Rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 -2013, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 17.07.2015 r., poz.
1002).
ednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 22 czerwca 2015 roku (Dz.U.
z 22.07.2015 r., poz. 1014).
poważnienie Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa
(FAPA) do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów
wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
wprowadzone zostało w życie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 30 lipca 2015 roku (Dz. U. z 5.08.2015 r.,
poz. 1104).
ealizację przez Agencję Rynku
Rolnego zadania polegającego na
rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, określa Rozporządzenie
Rady Ministrów z 29 lipca 2015 r. (Dz. U.
z 5.08.2015 r., poz. 1105).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego,
zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 lipca 2015 roku
(Dz. U. z 12.08.2015 r., poz. 1150).
tawki dotacji przedmiotowych na
jednostkę usługi lub produktu dla
różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:
postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i produkcji roślinnej, rolnictwa
ekologicznego i ochrony roślin - podaje
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2015 roku (Dz. U.
z 14.08.2015 r., poz. 1170).
ednolity tekst ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 lipca 2015 roku
(Dz. U. z 14.08.2015 r., poz.1172).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie
do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014- 2020, określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6
sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 18.08.2015
r., poz. 1195).
Pomoc jest przyznawana rolnikowi
aktywnemu zawodowo (w rozumieniu
przepisów dotyczących płatności bezpośrednich), któremu został nadany numer
w centralnym rejestrze przedsiębiorców
w trybie przepisów o Agencji Rynku Rolnego oraz został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i który jest
posiadaczem co najmniej 1 ha użytków
rolnych.
Rolnik uczestnicząc w unijnym lub krajowym systemie jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po
przetworzeniu do spożycia przez ludzi,
których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw
pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych lub objęte systemem rolnictwa
ekologicznego lub objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich. Uczestniczy w systemie: integrowanej produkcji
roślin lub zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
„Quality Meat Program”, lub „Pork Quality System”, lub „Quality Assurance for
Food Products” - „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej
gęsi owsianej”, lub „Quality Assurance
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for Food Products” - „Kulinarne mięso
wieprzowe”, lub „Quality Assurance for
Food Products” - „Wędliny”.
Wsparcie przyznawane jest rolnikowi:
• który nie korzystał lub nie korzysta ze
wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla
systemu jakości, którego dotyczy wniosek
o przyznanie pomocy;
• który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów
transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została
przyznana;
• któremu została przyznana jednolita
płatność obszarowa w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego za rok: poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo rok w którym składa wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli
termin składania wniosku rozpoczyna
się po otrzymaniu tej płatności oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów, wypłacana
w formie rocznych płatności obejmujących
okresy trzech kolejnych dwunastu miesięcy,
liczonych od dnia objęcia odpowiednim
systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin lub
nasiennictwa.
Wysokość pomocy, za każdy z trzech
okresów pomocy, ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających, że
w okresie pomocy, za który jest składany
wniosek o płatność, zostały poniesione
koszty: kontroli, w tym badań i analiz
wykonanych w związku z kontrolą, po
przeprowadzeniu której wydaje się odpowiednie do określonego systemu jakości certyfikaty; składki na rzecz gruWieś Mazowiecka, październik 2015

P o r a d y p ra w n e

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Lucyna Soszyńska
Oddział Siedlce

O

podatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako
grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza
(bez względu na ich powierzchnię). Za
gospodarstwo rolne uważa się obszar
gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha, lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się
w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej,
albo jednostki organizacyjnej, w tym
spółki nie posiadającej osobowości
prawnej.
Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcję zwierzęcą typu
przemysłowego fermowego oraz chów
i hodowlę ryb.
Organem podatkowym właściwym
w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ustawodawca
przewidział również szereg zwolnień od
podatku rolnego.

py producentów, działającej w jednej
z form organizacyjnych wymienionych
w załączniku do rozporządzenia; zakupu
specjalistycznych publikacji, związanych
z prowadzeniem produkcji w zakresie
systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy; zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych - w przypadku krajowego systemu
jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a.
Wieś Mazowiecka, październik 2015

Grunty zwolnione z opodatkowania

Kiedy i jak naliczana jest ulga?

Są to, m.in.:
• użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty
zadrzewione i zakrzewione ustanowione na
użytkach rolnych,
• grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie
przekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności
lub prawa użytkowania wieczystego,
b) nabyte w drodze umowy sprzedaży,
• grunty gospodarstw rolnych powstałe
z zagospodarowania nieużytków - na okres
5 lat,
• grunty gospodarstw rolnych otrzymane
w drodze wymiany lub scalenia.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po
zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której
została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami
nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej
samej inwestycji nie może być stosowana
dłużej niż 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej
jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną
w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej,
kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
Podatnik traci prawo do odliczenia od
podatku rolnego niewykorzystanej kwoty
ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży
obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na
inne cele.
Kwota ulgi inwestycyjnej nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na
jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub
w drodze dziedziczenia.
Rada gminy, w drodze uchwały, może
wprowadzić inne zwolnienia i ulgi
przedmiotowe niż określone w ustawie,
z uwzględnieniem przepisów dotyczących
pomocy publicznej. n

Dla kogo ulga?
Podatnikom podatku rolnego przysługuje
ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na :
• budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz
obiektów służących ochronie środowiska,
• zakup i zainstalowanie:
- deszczowni,
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
- urządzeń do wykorzystywania na cele
produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, sadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane
w całości, lub w części, ze środków publicznych.

J

ednolity
tekst
rozporządzenia
w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 6 lipca 2015 roku (Dz.U. z 25.08.2015
r., poz. 1227).
ednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,

został zamieszczony w Obwieszczeniu
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 6 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 27.08.2015 r.,
poz. 1242). n
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Wsparcie małych gospodarstw w nowym PROW
Zuzanna Antosiuk
Oddział Siedlce

O

gólne zasady wsparcia restrukturyzacji małych gospodarstw
określa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020). W lipcu pojawił
się projekt rozporządzenia określający
szczegółowe warunki i tryb przyznawania wypłat oraz zwrotu pomocy finansowej na operację „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw”.
Pomoc ma być przyznawana na restrukturyzację gospodarstw w kierunku
produkcji żywnościowej lub wytwarzania nie żywnościowych produktów
rolnych oraz przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie. Przez restrukturyzację
rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie mające na celu poprawę jego
konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności
w wyniku zmiany profilu prowadzonej
produkcji rolnej.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc?
Według projektu rozporządzenia pomoc może być przyznana osobie będącej
posiadaczem samoistnym, lub zależnym,
gospodarstwa rolnego o powierzchni co
najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działu specjalnego
produkcji rolnej. Osoba ta musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako
rolnik nieprzerwanie przez co najmniej
24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku i w tym okresie nie prowadzić innej
działalności gospodarczej lub zawodowej,
a prowadzić działalność rolniczą w celach
zarobkowych. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach
zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy, uzyskała
udokumentowany fakturą przychód ze
12

sprzedaży produktów rolniczych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa
musi wynosić mniej niż 10 tys. euro. Przy
ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę średni roczny stan zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku, w którym
przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków.

Warunki i wielkość uzyskanej
pomocy
Osoba ubiegająca się o przyznanie premii musi przedłożyć biznesplan dotyczący
rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się
do jego zrealizowania. Biznesplan zawiera
koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa,
w tym m.in:
• opis wyjściowej i docelowej sytuacji gospodarstwa,
• sposób, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości
ekonomicznej gospodarstwa,
• opis i szacunkową wartość planowanych
inwestycji w środki trwałe (co najmniej
80% kwoty pomocy) oraz planowanych zakupów środków produkcji.
Planowane inwestycje nie mogą dotyczyć, m.in. zakupu lub leasingu używanych
maszyn.
Pomoc przyznawana jest na operację,
w wyniku której nastąpi wzrost wielkości
ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej
10 tys. euro, i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.
Pomoc będzie przyznawana w wysokości
60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro i wypłacana w dwóch ratach:
• pierwsza w wysokości 80% całkowitej
wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys.
zł;
• druga w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł.
O pomoc na restrukturyzację małych
gospodarstw nie będą się mogli ubiegać
rolnicy, którzy otrzymali dofinansowanie
z PROW 2007-2013, w ramach działań:
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
„Modernizacja gospodarstw rolnych”,
„Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”.

Pomoc przyznaje się tylko jednemu małżonkowi.
Termin składania wniosków ma być podany przez prezesa ARiMR co najmniej
30 dni przed rozpoczęciem składania
wniosków. Dzień rozpoczęcia składania
wniosków powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, ale
w tym roku może przypadać w trzecim
kwartale.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się
do kierownika biura powiatowego Agencji,
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?
O kolejności przysługiwania pomocy
ma decydować suma uzyskanych punktów
przyznawanych na podstawie następujących kryteriów:
• kwalifikacje zawodowe,
• rodzaj planowanej produkcji,
• kompleksowość biznesplanu,
• wpływ na realizację celów przekrojowych
(w zakresie ochrony środowiska i klimatu
oraz w zakresie innowacyjności),
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa,
• wiek beneficjenta (do 40 lat - 3 punkty).
Beneficjenci programu zobowiązani są
do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy. Rolnicy korzystający z programu zobowiązani są do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Beneficjent powinien również zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w tym
biznesplanie, lecz nie później niż do dnia
upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy. n
Źródła:
1. PROW 2014-2020
2. Projekt rozporządzenia „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Wieś Mazowiecka, październik 2015

O c h r o n a ś r od o w i s k a

Panele fotowoltaiczne
Jacek Tyszka
Oddział Ostrołęka

P

anele fotowoltaiczne składają się
z pojedynczych ogniw solarnych,
które generują napięcie elektryczne, kiedy padają na nie promienie
słoneczne. Proces ten, znany pod pojęciem fotowoltaika, bazuje na specjalnym materiale, z którego wykonywane
są niemalże wszystkie ogniwa solarne.
Materiałem tym jest krzem, który jest
półprzewodnikiem o typowych dla materiałów półprzewodnikowych właściwościach.
W zależności od struktury krystalicznej
i technologii produkcyjnej rozróżniamy:
• ogniwa solarne monokrystaliczne,
• ogniwa solarne polikrystaliczne,
• ogniwa solarne cienkowarstwowe.

Najwyższa efektywność
Ogniwa solarne monokrystaliczne możemy rozpoznać po ich czarnym lub niebieskawym kolorze. Składają się z jednego kryształu, a w porównaniu do innych
komórek krzemowych są najbardziej
wydajne. Wykorzystywane są przeważne tam, gdzie powierzchnia na potrzeby
generowania prądu i instalacji paneli jest
ograniczona. Żywotność ogniw solarnych
monokrystalicznych wynosi minimalnie
20 lat.

Najczęściej wybierane do instalacji
Polikrystaliczne lub multikrystaliczne
ogniwa solarne poznamy po niebieskim
kolorze powierzchni. Ich struktura kryształowa jest tylko częściowo uporządkowana,
co w efekcie przekłada się na nieco niższą
wydajność. Produkcja ogniw polikrystalicznych jest łatwiejsza, a sposób ich wykonania mniej skomplikowany, dlatego też
ogniwa tego typu są najczęściej wykorzystywane w fotowoltaice.

Dla dużych powierzchni
Panele cienkowarstwowe można rozpoznać po ciemnobrązowym lub czarnym
Wieś Mazowiecka, październik 2015

kolorze. Składają się z cienkiej, niekrystalicznej (amorficznej) warstwy krzemu.
Dzięki zastosowaniu niewielkiej ilości materiału należą do rozwiązań najtańszych,
wymagają jednak większej powierzchni.
Panele tego typu są mniej wydajne przy
pełnym nasłonecznieniu. Ich zaletą jest
natomiast wydajność przy niskiej intensywności światła lub przy świetle rozproszonym, a także przy wysokich temperaturach eksploatacji.

Czy to się opłaca?
Nowa ustawa o odnawialnych źródłach
energii wprowadza wiele korzyści finansowych dla posiadaczy domowych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki własnej
instalacji fotowoltaicznej można znacząco obniżyć rachunki za energię kupowaną
od zakładu energetycznego. Nowe prawo
wprowadza dla posiadaczy małych instalacji fotowoltaicznych bardzo korzystny
sposób rozliczania kosztów zakupu energii z sieci, określany jako net-metering.
W uproszczeniu net-metering oznacza, że
odbiorca prądu płaci wyłącznie za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci,
a energią wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej i oddaną do sieci. Nawet niewielka instalacja fotowoltaiczna w Polsce wytwarza więcej energii niż wynosi
roczne zapotrzebowanie na prąd przeciętnego gospodarstwa domowego. To
oznacza, że dla wielu użytkowników
domowych instalacji fotowoltaicznych
koszty zakupu energii z sieci spadną
do zera. Zakład energetyczny nadal będzie pobierał, tzw. opłatę dystrybucyjną
za całkowitą ilość energii dostarczonej do
gospodarstwa domowego. Jednak dzięki
wykorzystaniu na własne potrzeby części
energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej zmniejszy się pobór prądu z sieci, a tym samym kwota opłaty dystrybucyjnej znacząco spadnie.

Dofinansowanie
Koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej
wraz z montażem zależy, m.in. od rodzaju
wykorzystanych komponentów, sposobu
montażu paneli (instalacja naziemna jest

droższa od instalacji dachowej), rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest
zazwyczaj droższy od montażu na dachu
spadzistym), rodzaju pokrycia dachowego
(montaż na dachu pokrytym dachówką ceramiczną jest droższy niż montaż na dachu
pokrytym blachodachówką). Zakup instalacji fotowoltaicznej można sfinansować
w ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 40% dotacją i kredytem
na pozostałą część nakładów o stałym oprocentowaniu 1%.
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup
i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do
produkcji energii elektrycznej lub ciepła
dla osób fizycznych oraz wspólnot lub
spółdzielni mieszkaniowych. Program
stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Dopłaty na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Dofinansowanie
przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż
nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji
energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla
wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki
samorządu terytorialnego. n
Źródła:
1. https://www.nfosigw.gov.pl/
2. http://www.twojaenergia.pl/
3. https://pl.wikipedia.
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Rośliny motylkowe w płodozmianie
Justyna Łada
Oddział Ostrołęka

W

spółczesne gospodarstwa rolne muszą elastycznie reagować na koniunkturę i potrzeby rynku. Ponieważ uprawia się dużo
rzepaku i kukurydzy, wielu rolników
- zauroczonych uproszczoną uprawą całkowicie zapomina, że podstawowym
warunkiem utrzymania urodzajności
gleb, szczególnie w warunkach okresowego niedoboru opadów, jest wysoka
zawartość materii organicznej. Ponadto
nowoczesny i drogi sprzęt techniczny,
o dużej wydajności, wymusza ograniczanie asortymentu uprawianych roślin do
2-3 gatunków.
Uproszczenie płodozmianu prowadzi do
spadku plonów oraz większego zużycia
zarówno nawozów mineralnych, jak i chemicznych środków ochrony roślin. Dalszą
konsekwencją jest sukcesywna degradacja
gleby, objawiająca się pogorszeniem jej
struktury, spadkiem zawartości próchnicy,
nadmiernym zakwaszeniem i ograniczeniem aktywności mikroorganizmów. Ponadto masowo pojawiają się w niej szkodliwe grzyby atakujące korzenie i podstawę
źdźbła. Stwierdza się także obecność nicieni i wydzielin korzeniowych hamujących wzrost roślin. Rezultatem jest zawsze
5-35% spadek plonowania, widoczny nieraz dopiero po kilku latach.
W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania intensywnego rolnictwa na
środowisko propaguje się gospodarowanie
zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. Obecnie zaleca się możliwie jak najdłuższe utrzymywanie powierzchni gleby
pod okrywami roślinnymi i ograniczenie
zabiegów uprawowych. Polega to na wprowadzeniu do płodozmianu międzyplonów
ścierniskowych, ozimych oraz wsiewek poplonowych.

Poplon można zaorać…
…na zimę lub pozostawić w formie
mulczu do wiosny. Roślinami świetnie
sprawdzającymi się w tej roli są właśnie
rośliny motylkowe. Dzięki zdolności
14

współżycia z bakteriami brodawkowymi
Rhizobium nie wymagają one nawożenia
azotowego. Ponadto gromadzą związany
przez bakterie azot w resztkach pożniwnych, który jest stopniowo uwalniany
i wykorzystywany przez rośliny następcze. Zawartość azotu w resztkach pożniwnych w przypadku lucerny wynosi
110-185 kg/ha, łubinu 65-95 kg/ha, bobiku 60-80 kg/ha, koniczyny czerwonej
i białej 80-100 kg/ha. Głęboki i silnie
rozwinięty system korzeniowy drenuje
glebę i pobiera z jej głębszych warstw
wypłukany potas i azot, a także uwalnia
i pobiera nieprzyswajalny dla innych roślin fosfor. Ocenia się, że w ten sposób
gleba zostaje wzbogacona o 20 kg fosforu i 25-40 kg potasu na 1 ha. Zwiększenie ilości próchnicy poprawia własności
sorpcyjne i strukturę gleby.
Nasiona roślin strączkowych zawierają duże ilości strawnego białka o korzystnym składzie aminokwasowym i są
dobrym komponentem do produkcji pasz
treściwych, jak również dostarczają dużej ilości doskonałej paszy objętościowej. Motylkowe w poplonach ścierniskowych mogą być wysiewane w czystym siewie lub w mieszankach roślin.
Na wsiewki poplonowe nadaje się seradela, koniczyny czerwona i biała oraz lucerna. Rośliny te dobrze sprawdzają się
również jako międzyplony, gdyż mogą
być użytkowane na paszę lub jako zielony nawóz.

Międzyplony w zmianowaniu…
…mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy rośliną następczą jest uprawa
jara. Nie każdy rok jest sprzyjający dla
ich uprawy. W latach suchych nasiona
mogą nie skiełkować lub zaschnąć po
skiełkowaniu. Obfite opady latem przedłużają wegetację i opóźniają zbiory.
Zbyt późno zasiane poplony nie zdążą
wytworzyć dużej ilości zielonej masy,
a słabo rozwinięty system korzeniowy nie będzie pobierał składników pokarmowych z głębszych warstw gleby.
Wówczas rośliny motylkowe należy wysiewać w plonie głównym.

Motylkowe strączkowe w plonie
głównym…
…są uprawiane przede wszystkim na
nasiona. Na glebach ciężkich i średnich
dobrze uwilgotnionych doskonale sprawdza się bobik, na średnich uprawia się
groch, soję i łubin wąskolistny, a na słabych wysiewa się łubin żółty i seradelę.
Mniejsze wymagania glebowe ma komonica i seradela, przy czym seradela, w odróżnieniu od pozostałych motylkowych,
dobrze rośnie na glebach kwaśnych i wilgotnych.
W plonie głównym rośliny strączkowe
można również uprawiać w mieszankach
ze zbożami. Często plon nasion uzyskiwany z mieszanek przewyższa plonowanie tych samych gatunków w siewie czystym. Popularne i sprawdzone mieszanki
to: jęczmień jary z grochem, pszenżyto
jare z łubinem wąskolistnym, owies z peluszką.
Strączkowe w plonie głównym powinno się wysiewać w stanowisku po zbożach w 3-4 roku po oborniku. Na tym samym polu mogą być uprawiane co 4-5 lat.
Rośliny motylkowate drobnonasienne są
uprawami wieloletnimi, użytkowanymi
na zielonkę w systemie wielokośnym. Na
glebach cięższych uprawia się koniczynę
czerwoną, na lżejszych lucernę i koniczynę białą. Przerwa w uprawie koniczyny
czerwonej na tym samym polu powinna
wynosić 6-7 lat, a lucerny i koniczyny
białej 4-6 lat.

***
Rolnicy przeprowadzając kalkulację
opłacalności zwykle nie biorą pod uwagę
wartości stanowiska po roślinach motylkowych i zwyżki plonu rośliny następczej
oraz oszczędności uzyskiwanych z tytułu
zmniejszenia nakładów na nawozy i środki
ochrony roślin. Jeśli policzymy tylko wysokość plonu nasion i ich cenę rynkową,
to uprawa roślin strączkowych nie będzie
konkurencyjna dla zbóż. Znacznie lepsza
jest jej opłacalność, gdy wykorzystujemy
nasiona do produkcji pasz we własnym zakresie, ponieważ jest to tanie źródło białka.
W celu poprawy opłacalności i zachęty do
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Zalety wapnowania gleb
Andrzej Wójcik
Oddział Ostrołęka

C

elem wapnowania jest doprowadzenie odczynu gleby do wymaganego poziomu dla uprawianych roślin.
Optymalny zakres dla większości roślin uprawnych to
pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych na zakwaszenie pH
6,0 do 7,0.
Zabieg wapnowania poprawia właściwości gleby poprzez:
• obniżenie zakwaszenia, co zwiększa wykorzystanie nawozów mineralnych przez rośliny,
• polepszenie struktury gleby, zwiększenie jej grudkowatości, polepszenie napowietrzenia, co umożliwia rozwój korzystnej mikroflory bakteryjnej i zmniejszenie ilości szkodliwych grzybów,
• przyśpieszenie rozkładu substancji organicznej, co poprawia
wykorzystanie nawozów naturalnych oraz zwiększa dostępność
składników pokarmowych w glebie stymulując rozwój systemu
korzeniowego uprawianych roślin,
• redukcję przyswajania przez rośliny szkodliwych metali ciężkich,
• zmniejszenie zawartości w glebie szkodliwych jonów manganu i glinu.
Optymalne zakresy pH dla roślin
Wrażliwość na
Gatunek roślin
kwaśny odczyn
Mało wrażliwe
łubin, seradela, len, żyto, trawa
owies, ziemniaki, mieszanki
Średnio wrażliwe
zbożowe, mieszanki pastewne
pszenica, rzepak, bobik, łubin
Wrażliwe
biały i wąskolistny, pszenżyto
buraki, kukurydza, lucerna, koniBardzo wrażliwe
czyna, soja, jęczmień

Optymalne pH
gleby
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0

W aspekcie wapnowania użytków zielonych uzyskujemy lepszy
skład botaniczny runi oraz wzrost minerałów w roślinach, co poprawia
jakość uzyskanej z nich paszy. Trawy do właściwego rozwoju potrzebują gleby lekko kwaśnej, w runi utrzymują się wtedy wartościowe
gatunki traw, jak: kostrzewa łąkowa, życice, tymotka łąkowa czy wiechlina łąkowa. W runi dobrze rozwijają się rośliny motylkowate.

Optymalny czas nawożenia wapnem…
…to okres pożniwny do późnej jesieni, ale można je też stosować
wczesną wiosną. Podstawowym warunkiem przy rozsiewie wapna jest

uprawy roślin motylkowych realizowane są różnego rodzaju programy wsparcia, z których mogą korzystać rolnicy.
O dofinansowanie do uprawy roślin motylkowych można
ubiegach się w ramach „Płatności bezpośrednich”, jest to płatność do produkcji roślin wysokobiałkowych - wnioski składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wieś Mazowiecka, październik 2015

jego dobre wymieszanie z glebą oraz uwilgotnienie gleby. Nie można
stosować nawożenia obornikiem, gnojówką czy gnojowicą bezpośrednio po wysiewie wapna – odstęp między tymi zabiegami powinien
wynosić około 4-6 tygodni. Wczesną wiosną można stosować szybko
działające wapno granulowane, nie wymagające wymieszania z glebą.
Wapnowanie użytków zielonych jest konieczne, gdy pH gleb organicznych (torfowych) spadnie poniżej 4,5, zaś gleb mineralnych
poniżej 5,0. Wapnowanie użytków zielonych dobrze jest połączyć
z ich renowacją, co zapewni lepsze wymieszanie wapna. Zaznaczyć
trzeba, że bezpośrednio po zabiegu nie można wysiewać nasion.

Skuteczność zabiegu
O skuteczności tego zabiegu agrotechnicznego decyduje też forma zastosowanego wapna:
• wapno tlenkowe zaleca się stosować na gleby ciężkie i średnie
oraz interwencyjnie na gleby lekkie; jest to wapno wysoko reaktywne i przy podaniu go, np. na gleby lekkie istnieje obawa przewapnowania gleby,
• wapno węglanowe jest zalecane do stosowania na glebach lekkich
i średnich oraz organicznych, cechuje się wolniejszym działaniem (np.
kreda pylista, kreda pastewna, mączka wapienna czy też kreda jeziorna);
o jakości tego nawozu decyduje stopień czystości składu chemicznego,
• wapno dolomitowe jest mało efektywne w działaniu; o jego jakości decyduje grubość zmielenia (wapno kopalniane, wapno magnezowe, wapno drobno kruszone).

Jak określić potrzebę wapnowania?
Należy systematycznie, co 3-4 lata, pobierać próbki glebowe
z własnych użytków rolnych, celem określenia odczynu gleby
i zawartości makroelementów. Określenie potrzeb wapnowania
i kategorii agronomicznej gleby daje nam możliwość zastosowania
odpowiedniej dla danego pola wielkości dawki wapna i jego formy.
Reasumując można stwierdzić, że przyswajalność makro- i mikroelementów z gleby przez rośliny jest zapewnione w odpowiednim stopniu tylko przy uregulowanym i stabilnym odczynie pH
gleby. Zabieg wapnowania, wpływając na jej odczyn, poprawia
jednocześnie jej właściwości fizyczne i chemiczne. n
Źródła:
1. Wapnowanie zabieg konieczny i opłacalny. Tomasz Czerwiński, Karol Stawski
(Dział Nawozów Ha Ge Polska).
2. Dobre Praktyki Rolnicze: Wapnowanie gleb. IUNG w Puławach (materiały informacyjne).

Szacowana stawka wysokości płatności na rok 2015 to ok.
239,6 euro/ha. n
Źródła:
1. Siedliskowe uwarunkowania płodozmianów, Nawrocki S
2. Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach, 1991,Olsztyn, ART.
3. www.hrsmolice.pl; www.hr-strzelce.pl; www.farmer.pl
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Elementy planowania w produkcji trzody chlewnej
Marek Świątkowski
Oddział Poświętne

lochy pobrać ze strony Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.
gov.pl z zakładki Do pobrania.

K

ażdy prowadzący działalność gospodarczą - również
rolnik - nastawiony jest na osiągnięcie dochodu. Warunkiem tego jest planowanie i kontrolowanie wszystkich elementów produkcji. Na wyniki w produkcji zwierzęcej
wpływają produkcyjność zwierząt i warunki klimatyczne, które w tym roku były szczególne (wiosenne przymrozki i późniejsza susza).
W pierwszej kolejności powinniśmy jednak zwrócić uwagę na
rozród, gdyż na początkowym etapie produkcji to on decyduje
o jej wielkości.

Karta lochy
Najlepszym sposobem kontroli jest prowadzenie dokumentacji
dla każdej lochy, tzw. karty lochy. Zapisujemy w niej pochodzenie zwierzęcia oraz wszystkie dotyczące go zdarzenia: datę pokrycia (i daty ewentualnych poprawek), datę oproszenia, liczbę
urodzonych prosiąt oraz datę odsadzenia i liczbę odsadzonych
sztuk. Można również wpisać wagę prosiąt po urodzeniu i przy
odsadzeniu. Waga ta służy do określenia mleczności maciory. Zapisujemy także pozostałe informacje, takie jak: szczepienia, przebyte choroby czy padnięcia prosiąt. Informacje zawarte w karcie pozwalają nam określić plenność fizjologiczną lochy - jest
to liczba prosiąt urodzonych przez nią w ciągu roku. Liczba ta
zależy od płodności (ilości prosiąt żywo urodzonych w miocie)
i częstotliwości wyproszeń (liczba miotów uzyskanych od lochy
w ciągu roku).
Tabela 1. Liczba prosiąt pochodzących od jednej lochy w skali roku,
w zależności od liczby prosiąt w miocie i liczby miotów w roku.
Liczba prosiąt w miocie

liczba miotów w roku

9

10

11

12

13

1,80

16,20

18,00

19,80

21,60

23,40

1,90

17,10

19,00

20,90

22,80

24,70

2,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

2,10

18,90

21,00

23,10

25,20

27,30

2,20

19,80

22,00

24,20

26,40

28,60

2,30

20,70

23,00

25,30

27,60

29,90

2,40

21,60

24,00

26,40

28,80

31,20

Ważne jest, żeby do rozrodu wybierać sztuki hodowlane. W zaświadczeniu hodowlanym, które otrzymujemy przy zakupie, mamy
informację o rodowodzie danej sztuki, wyniki oceny przyżyciowej
i dane o przodkach. Dają nam one pogląd co do możliwości produkcyjnych danej sztuki. Nigdy do rozrodu nie bierzemy sztuk pochodzących z tuczu. Kartę maciory możemy prowadzić w wersji
papierowej. Natomiast posiadacze komputerów mogą gotową kartę
16

Obrót stada
Znając produkcyjność naszych macior możemy opracować na
własne potrzeby obrót stada. Jest to tabelaryczne przedstawienie
wszystkich zmian, jakie miały miejsce w danym stadzie w ciągu
roku. Może on dotyczyć przeszłości i mówi się wówczas o sprawozdawczym obrocie stada, lub przyszłości - wtedy mówi się
o planowanym obrocie stada. Przy jego opracowywaniu należy
przyjąć pewne założenia produkcyjne, takie jak: liczba urodzonych prosiąt, procent brakowania stada, procent padnięć prosiąt,
warchlaków, tuczników. W założeniach do obliczeń można przyjąć
autentyczne wskaźniki, właściwe dla naszego gospodarstwa.
Tabela 2. Przykład tabeli obrotu stada
Przychody
Grupa
zwierząt

Stan
początkowy

z
z
z
uro- prze- zadze- klaso- kunia wania pu

Rozchody
Razem
przychody

na
przyklasowanie

na
sprzedaż

padnięcia

Razem
rozchody

Stan
końcowy

Knury
Lochy
Loszki
remontowe
Prosięta
Warchlaki
Tuczniki

Obliczenia przychodów wykonuje się w sposób następujący:
Urodzenia – to liczba macior posiadanych w stadzie razy liczba
prosiąt od maciory w roku.
Warchlaki – to prosięta z urodzenia pomniejszone o procent
upadków.
Tuczniki – to warchlaki pomniejszone o procent upadków.
Loszki remontowe – to liczba macior razy procent brakowania.
Liczba posiadanych knurów będzie zależała od sposobu krycia
(naturalny lub inseminacja). Mając wyliczony obrót stada można
obliczyć stany średnioroczne i przelotowość.
Dla zwierząt przebywających w grupie przez co najmniej rok
stan średnioroczny i przelotowość oblicza się według tego samego
wzorca:
				stan początkowy + stan końcowy
stan średnioroczny = przelotowość =
2
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej
krócej niż rok oddzielnie obliczamy przelotowość i stan średnioroczny:
przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + ½ (padnięcia + uboje z konieczności) + ½ (stan końcowy – stan początkowy)
			przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie

stan średnioroczny = 		
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Wyliczenia te potrzebne są do określenia ilość DJP (dużych jednostek przeliczeniowych – w Polsce sztuka o wadze 500 kg). DJP
= stan średnioroczny razy współczynnik przeliczenia.
W przypadku trzody posługujemy się następującymi współczynnikami: locha - 0,35; prosię do 2 miesięcy - 0,02; warchlak 2-4
miesiące - 0.07; tucznik 4-6 miesięcy - 0,14.
Służą one między innymi do obliczenia wielkości zbiorników na
gnojowicę czy płyt obornikowych. Szczególnie ważne jest to na
terenach OSN.

Preliminarz pasz
Niemniej ważnym elementem w produkcji trzody chlewnej jest
preliminarz pasz. Warto opracować dawki pokarmowe dla poszczególnych grup świń. Rolnicy, którzy mają je ułożone i wiedzą ile
zwierzęta zużywają paszy na kilogram przyrostu, mogą wyliczyć
ilość poszczególnych składników paszy potrzebnej do produkcji.
Ułatwia to planowanie zakupów pasz lub komponentów paszowych.

***
Prowadząc taką dokumentację możemy przeanalizować dokładnie całą naszą produkcję i wyodrębnić te elementy, które
warto jeszcze poprawić. Rolnicy, którzy rozważają skorzystanie
z PROW 2014 – 2020 na modernizację gospodarstw rolnych – rozwój produkcji prosiąt powinni taką dokumentację prowadzić. Nie
jest to zbyt skomplikowane, a bardzo ułatwia kierowanie procesem
produkcji. n

Ocena jakościowa pasz dla bydła
Jarosław Toruński
Oddział Poświętne

W

latach 80. ubiegłego wieku przyjęto w Polsce
francuski system normowania pasz dla przeżuwaczy (INRA), co wiązało się równoczesnym
przyjęciem tabel wartości pokarmowej pasz francuskich.
W wielu przypadkach wartość pokarmowa pasz (m.in.
ziarno zbóż, roślin strączkowych czy śruty poekstrakcyjne) może jednak znacząco różnić się w obydwu krajach.
W przypadku pasz objętościowych: kiszonek, siana i zielonek
różnice mogą wynosić nawet 15-20%. Z obserwacji wynika, że
krajowe pasze objętościowe, w porównaniu do francuskich, są
na ogół gorszej jakości z powodu zbyt późnych terminów koszenia i zbioru.
Niedobór informacji na temat pasz krajowych skłonił do systematycznego gromadzenia danych o tych paszach, głównie surowcach paszowych, co finansuje Departament Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dało to możliwość stworzenia Bazy Danych Pasz Krajowych. Jest
ona systematycznie uzupełniana o wyniki analiz pasz pozyskiwane
w laboratoriach Instytutu Zootechniki PIB i w katedrach żywienia
zwierząt i paszoznawstwa uczelni rolniczych. Informacje na temat
pasz są publikowane przez IŻ PIB w odstępach pięcioletnich i udostępniane na stronie internetowej Instytutu.

Analiza składu paszy
W ostatnich latach zwiększa się świadomość rolnikówhodowców bydła na temat poddawania pasz analizie laboratoryjnej. Wiąże się to ze wzrostem wydajności zwierząt i tym samym
Wieś Mazowiecka, październik 2015

zapotrzebowaniem krów mlecznych na pasze najwyższej jakości,
które pokryją w pełni zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.
Jednocześnie może przekładać się to na dodatni wynik ekonomiczny, bo żywienie zwierząt odpowiednio zbilansowaną paszą po
prostu się opłaca. Wielu hodowców poddaje okresowo pasze analizie, ale część nie robi tego wcale. Powodem takiego stanu rzeczy
może być generowanie dodatkowych kosztów na przeprowadzenie
analizy, bądź problem z prawidłowym odczytaniem otrzymanych
wyników.

Pobranie próby do analizy
Materiał do analizy najlepiej pobierać specjalistycznymi próbnikami, wbijanymi w paszę w przynajmniej trzech miejscach przez
cały jej przekrój, w odległości około 1 metra od ściany silosu.
Próby z balotów pobiera się przynajmniej z trzech sztuk balotów
nie otwartych do skarmienia. Pobraną w ten sposób próbę należy
dokładnie wymieszać, usunąć jak największą ilość powietrza i zabezpieczyć taśmą klejącą przed dostępem powietrza. Dość ważne
jest również opakowanie, w którym umieszczamy próbę. Nie może
to być torebka śniadaniowa, bądź reklamówka z supermarketu. Powinna to być torebka o dość grubej ściance i niskiej przepuszczalności dla powietrza. Kwestią priorytetową jest czas dostarczenia
próby do laboratorium - powinna znaleźć się w nim możliwie jak
najszybciej.

Jak odczytać wynik analizy?
Głównym celem analizy jest określenie przeciętnego składu
chemicznego badanej paszy. Materiały paszowe znacznie różnią się między sobą, dlatego przed wykonaniem analizy chedokończenie na str. 18
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micznej zostają ujednolicone poprzez zmielenie w specjalnym
młynku. Składniki o dużej zawartości wody zostają wcześniej
podsuszone w temp. 50-55°C (przez 48 h), co częściowo pozbawia je wody i ułatwia mielenie. Podsuszenie i rozdrobnienie pozwala otrzymać jednorodny materiał, który można długo
przechowywać.
Zawartość składników pokarmowych w paszach wyraża się
na dwa sposoby: w paszy świeżej (naturalnej), takiej jaka
podawana jest zwierzętom oraz w 100% suchej masy (s.m.),
to znaczy w paszy, która w całości została pozbawiona wody.
Próbkę takiej paszy trzeba przechowywać w specjalnym słoiku (eksykatorze). Z tego względu, że analizy chemiczne
przeprowadza się z paszy podsuszonej, wyniki muszą być
odpowiednio przeliczone. Podanie wyniku analizy w paszy
naturalnej pozwala hodowcy na wyliczenie pobrania poszczególnych składników w dawce pokarmowej, natomiast
określenie wyników w przeliczeniu na 100% s.m. pozwala
na porównywanie pasz pomiędzy sobą. Ilość poszczególnych
składników paszy podaje się w procentach (%) lub gramach
na kilogram (g/kg).

Skład paszy
Składniki paszy bardzo często charakteryzuje określenie „surowy” (tłuszcz surowy, włókno surowe) dla odróżnienia od składników strawnych, których ilość wylicza się w oparciu o dodatkowe
wyniki badań strawnościowych. W zakresie podstawowej analizy
chemicznej pasz (tzw. analizy weendeńskiej) analizowane jest
5 składników (sucha masa, popiół, białko, włókno, tłuszcz). Pozostałe składniki wyliczane są z różnicy składników analizowanych.
Każdy rodzaj paszy składa się z dwóch głównych składników:
wody i suchej masy. Ze względu na zawartość wody można wyróżnić pasze soczyste lub suche. Pasze suche, zawierające poniżej
15% wody (>85% s.m.) można bezpiecznie przechowywać bez
obawy, że spleśnieją. Wraz ze wzrostem zawartości wody w paszach trzeba poddać je konserwacji przez kiszenie lub suszenie.

Kilka uwag na koniec
Ocena z wykorzystaniem analizy chemicznej pasz jest niezmiernie ważna w systemie żywienia zwierząt. Badanie pasz należy prowadzić rozsądnie, by zapobiegać niepotrzebnym wydatkom. Wykonanie analizy podstawowej pasz w późniejszym czasie wiąże się
zasadniczo tylko z kontrolowaniem poziomu suchej masy, zwłaszcza w odniesieniu do kiszonki sporządzonej w tym samym silosie.
Jeżeli natomiast chodzi o ocenę wartości energetycznej i białkowej
paszy w systemie INRA, to konieczne jest wykonanie jedynie analizy suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego oraz włókna
surowego lub ADF (włókno kwaśno detergentowe). W systemie
DLG dodatkowo konieczna jest znajomość zawartości tłuszczu
i BNW (strawnych bezazotowych związków wyciągowych) oraz
współczynniki strawności poszczególnych składników. n
Źródła:
1. Jakość pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i metody jej
oceny. Brzóska F., Śliwiński B., 2011. Wiadomości Zootechniczne.
2. Szczegółowa analiza składu pasz, Kański J. Portal hodowcy.

Humor
Gdzieś ty był?! Wyszedłeś z pracy o 20, właśnie wchodzisz do
domu, a jest 23!
- Pędziłem do Ciebie, Kochanie, jak pocisk!
- Podobno widziano Cię w barze ...
- Oj tam, rykoszet.

***

Przychodzi dziadek na komisariat:
- Chciałem zgłosić kradzież roweru.
- A jakiego był koloru?
- Zielony.
- Oświetlenie miał?
- Nie miał.
- A lusterko miał?
- Nie miał.
- To należy się 50 złotych mandatu.
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***
Szef do pracownika:
- Panie Kowalski, dlaczego przychodzi pan do pracy dopiero o 10?!
- Przecież wczoraj pan kierownik mówił, że gazetę to sobie mogę
w domu poczytać ...

***

Mąż do żony:
- Jeśli natychmiast nie dostanę obiadu, pójdę do restauracji!
- Poczekaj jeszcze 10 minut.
- Czy wtedy dostanę obiad?
- Nie wtedy pójdę z tobą...

***

Jak zapewnić sobie stabilną, dobrze płatną pracę?
- Wrobić szefa w poręczenie za kredyt hipoteczny.

Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Ochrona środowiska na obszarach OSN
Maria Malińska
Oddział Ostrołęka

O

chrona wód przed zbytnim zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych wynika
z Dyrektywy 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. (Dz.
Urz. WE L 375 z 31.12.1991). Zgodnie z nią każde państwo
członkowskie UE wyznacza na swoim terytorium obszary zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz
potencjalnie narażone na wystąpienia takich zanieczyszczeń.
Wykaz obszarów, na których należy ograniczyć odpływ azotu
ze źródeł rolniczych, znajduje się na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na
stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Oto wymogi obowiązujące w latach 2012-2016, a dotyczące
tych rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (w skrócie określanych OSN).

Przechowywanie nawozów naturalnych i kiszonek
Należy przechowywać płynne nawozy naturalne tak, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wód. Zapewnić pojemność
zbiorników do przechowania gnojówki i gnojowicy przez okres
co najmniej 6 miesięcy. Przechowywać obornik w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu
w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce (budynek inwentarski o nieprzepuszczalnym podłożu).
Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania
obornika przez okres wykorzystywany rolniczo - co najmniej 6 miesięcy. Dopuszczalne jest złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio
na gruncie w okresie od 1 marca do 31 października, ale nie dłużej niż przez 12 tygodni, z zachowaniem następujących wymagań:
• pryzmy umieścić poza zagłębieniami terenu, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych, na terenach
o dopuszczalnym spadku do 3%;
• w kolejnym sezonie wegetacyjnym (w razie potrzeby), pryzmy
muszą być umieszczone w innym miejscu,
• każdorazowo musi na mapie, lub szkicu działki, być zaznaczone położenie pryzmy obornika oraz odnotowana data jej złożenia
w danym roku.
Obowiązkowo do końca okresu obowiązywania Programu trzeba
dostosować powierzchnię lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych na okres co najmniej 6 miesięcy.
Pasze soczyste należy zabezpieczyć przed wyciekiem soków do
gruntu (silosy, płyty lub na podkładzie z foli i sieczki oraz pod przykryciem foliowym). Kiszonki składować w odległości większej niż
20 m od linii brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.

Wymogi dotyczące dokumentacji
Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do
Wieś Mazowiecka, październik 2015

prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szczególności związanych z nawożeniem (termin,
rodzaj, dawka nawozu, rodzaj uprawy).
Plan nawożenia zobowiązani są sporządzać wszyscy prowadzący działalność rolniczą, gospodarujący na powierzchni powyżej
100 ha użytków rolnych na OSN.
Bilans azotu wykonują rolnicy, którzy mają obowiązek sporządzenia
planu nawożenia. Bilans ten sporządza się metodą „na powierzchni pola”.
W przypadku sprzedaży lub przekazywania nawozów naturalnych poza gospodarstwo, rolnik zobowiązany jest posiadać umowę zbytu nadwyżki nawozu naturalnego.
Dawka nawozu naturalnego zastosowana w danym roku nie może
przekraczać 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych (zawartość azotu w nawozach naturalnych należy obliczyć według
norm zawartych w załączniku umieszczonym w programie działań).
Całą obowiązującą dokumentację na OSN należy przechowywać w gospodarstwie przez okres obowiązywania Programu i rok
po jego zakończeniu.

Okresy nawożenia
Nawozy stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne - szczególnie
związki azotu - będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie
dla tych wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie.
Nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się od
1 marca do 15 listopada.
Nawozy naturalne płynne stosuje się na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 sierpnia.
Nawozy naturalne stałe stosuje się:
• na łąkach trwałych od 1 marca do 30 listopada,
• na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do 15 kwietnia i od 15
października do 30 listopada.
Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do
85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych, bezpośrednio po
pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia.
Nawozy azotowe mineralne stosuje się:
• na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od 1 marca do 15
listopada;
• na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 sierpnia.
Nie stosuje się nawozów przez cały rok na glebach nie uprawianych, w tym na ugorach.
Na OSN, podobnie jak na pozostałych użytkach rolnych, nie wolno stosować nawozów naturalnych na powierzchnię zamarzniętą,
pokrytą śniegiem oraz na gruntach zalanych i podmokłych. n
Źródła:
1. Rozporządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
2. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej, CDR w Brwinowie,
Oddział w Poznaniu.
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XXII Międzynarodowe Dni z D
Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

XXII

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XI Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych odbyły się 5-6 września br. na terenie Agencji
Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Jana Pawła II 6. Jak zwykle
wystawcy i zwiedzający dopisali - w tym roku stoiska wystawiło 500 firm, wystawa zajęła powierzchnię 17 ha i zwiedziło ją
około 100 tysięcy osób. Specjalnie na targi wydrukowano 3000
egzemplarzy okolicznościowej „Gazety Targowej”.

Podczas tegorocznej imprezy, przebiegającej pod hasłem „Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna”, środki do produkcji rolnej i potrzebne rolnikom urządzenia oferowało 50 firm, maszyny rolnicze kolejnych 36, a pasze i koncentraty 20. Własne ekspozycje wystawiło 66 firm ogrodniczych oraz 57 instytucji działających na rzecz rolnictwa. Ponadto publiczności zaprezentowało się
9 grup producenckich, 9 gospodarstw ekologicznych i 9 wystawców
drobnego inwentarza. Dopisali również rękodzielnicy – na wystawie
obecnych było ich aż 24. Tradycyjnie rolnicy korzystali z obecności
doradców wielu firm, w tym: MRiRW, ARiMR, ANR, ARR, KRUS.
Natomiast podczas XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nadano tytuły czempiona najlepszym krowom, jałówkom i cieliczkom. Wzięło w niej udział 53 hodowców bydła.

Na początek - konferencja naukowa
Zanim oficjalnie otwarto wystawę, w budynku stadionu przy
ul. Jana Pawła II 6 odbyła się konferencja „PROW na lata 20142020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
z województwa mazowieckiego”. Prelegenci omówili, m.in. zagadnienia związane z modernizacją gospodarstw rolnych, restrukturyzacją małych gospodarstw, premiami dla młodych rolników, dopłatami
i płatnościami rolnośrodowiskowymi. Dla około 100 uczestników
przygotowano materiały informacyjne w postaci broszur.
Następnie oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie
Wojciech Kudelski - prezydent Siedlec i Elżbieta Lanc - członek
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Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wystawców i gości przywitali dyrektorzy MODR Andrzej Kamasa i Agata Sosińska oraz
dyrektor Oddziału Siedlce Marek Niewęgłowski.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki w krótkim
wystąpieniu omówił bieżącą sytuację polskiego rolnictwa oraz
przedstawił zamierzenia resortu na najbliższą przyszłość. Po uroczystości odznaczenia 19 osób medalami „Zasłużony dla Rolnictwa”
minister zwiedził wystawę, zatrzymując się na dłużej na terenie Re-

gionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, gdzie rozmawiał z hodowcami na temat bieżącej sytuacji w polskim mleczarstwie.

Nauka i rękodzieło
W tym roku znacznie poszerzyła się oferta naukowa targów i to
nie tylko dzięki konferencji. W pawilonie „Nauka polska a innowacje w rolnictwie” zaprezentowały się znakomite instytuty Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików, Instytut
Ogrodnictwa Skierniewice, Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty oraz Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Urządzono tam również stoisko informacyjne „Utylizacji opakowań po środkach che-
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oradztwem Rolniczym za nami
micznych” oraz wystawę płodów rolnych i wystawą ogrodniczą,
na której zaprezentowano różne odmiany zbóż, ziemniaków oraz
popularnych owoców i warzyw.
Kolejny, znajdujący się w pobliżu namiot, był miejscem prezentacji turystyki wiejskiej Mazowsza. Pokazano w nim bogatą ofertę
gospodarstw agroturystycznych, interesujące produkty turystyki
wiejskiej i zagród edukacyjnych. W namiocie „Rękodzieło” zaprezentowaliśmy dziedzictwo kulturowe regionu: ponad dwudziestu
artystów-rzemieślników pokazało własnoręcznie wykonane wyroby garncarskie, tkaniny, rzeźby, obrazy, wycinanki i hafty. W ko-

kując rocznie ok. 8000 tuczników. Oprócz tego pan Adam zarządza
firmą świadczącą usługi agrotechniczne innym gospodarstwom.
Natomiast tegorocznym Mistrzem AgroLigi w kategorii „Firma” Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostało przedsiębiorstwo Jarkowski Agrohandel
Łukasza Jarkowskiego z Węgrowa. Zajmuje się ono sprzedażą
artykułów do produkcji rolnej (pasze, materiał siewny, nawozy, artykuły zootechniczne itp.), a dodatkowo fachowym doradztwem
dotyczącym produkcji rolniczej. Innowacją jest Call Center - telefoniczne centrum prowadzące doradztwo i wspierające dział handlowy. Firma współpracuje z Hodowlą Roślin Smolice nad wprowadzeniem w Polsce odmiany kukurydzy Podlasiak.
W niedzielę przeprowadzono również konkurs HIT WYSTAWY w kategorii „Innowacyjna prezentacja sprzętu rolniczego”.
Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez Dyrektora MODR
oraz dyplomy. Za najlepsze uznano stoisko Przedsiębiorstwa
„ROLMECH” Sp. z o.o. z Węgrowa. Wyróżniono SORPAC Sp.
j. z Jaraczewa oraz Firmę Handlowo-Usługową MATRIX S.C.
z Siedlec.

Imprezy towarzyszące

lejnym namiocie prezentowali swoje produkty właściciele gospodarstw ekologicznych. Można było tam kupić pieczywo ekologiczne, przetwory mleczne (masła, sery, jogurty), wędliny i przetwory
owocowo-warzywne.

Nagrody dla najlepszych
W niedzielę nagrodzono laureatów konkursu AGROLIGA 2015
(etap oddziałowy). Tegorocznym Mistrzem AgroLigi w kategorii
„Rolnik” z Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostało gospodarstwo Adama i Katarzyny
Roguskich ze wsi Leśniki, w gminie Korytnica (powiat węgrowski). Prowadzą oni tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym, produ-

W tym roku ilość imprez towarzyszących wystawie była większa
niż zwykle. Przede wszystkim, jak wcześniej zaznaczyłem, z uwagi
na tegoroczne hasło „Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna”, przybyło stoisk naukowych. Ponieważ XXII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym zorganizowano wspólnie
z Dniami Siedlec, w naszą imprezę wpisał się też organizowany
przez siedleckie placówki kulturalne barwny „23. Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru”, podczas którego wystąpili
artyści z Polski i Ukrainy. Równocześnie z „Piknikiem Zbożowym” obchodzono „Dni Otwarte Zakładu Utylizacji Odpadów”
znajdujących się Woli Suchożeberskiej. Kolejną atrakcją było stoisko promujące działania Izby Celnej w Warszawie (i zorganizowany przez celników pokaz pracy psów tropiących).
Przez dwa dni trwania wystawy publiczność podziwiała występy:
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji
Siwkiewicz, Zespołu Wokalnego „Radość” z Radomyśli, Zespołu
Pieśni i Tańca „Sokołowianie” oraz Kapeli ZPiT Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Drugi dzień tragów zakończyła sponsorowana
przez handlową sieć Topaz „TopBiesiada”, podczas której bawiły
publiczność zespoły muzyki tanecznej działające w regionie.

***

Co roku Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym pozwalają rolnikom poznać nowe technologie i zobaczyć najnowsze
maszyny i urządzenia. Umożliwiają również skontaktowanie się
z doradcami oraz pracownikami wielu instytucji obsługujących
rolnictwo. No i jeszcze jedna rzecz – podczas wystawy można także odpocząć, spotkać się ze znajomymi i mile spędzić czas z rodziną. To dlatego każdego roku na jej teren trudno jest wjechać
bez oczekiwania, a okoliczne parkingi są zatłoczone. Najwyraźniej
nasza wystawa dobrze spełnia swą rolę. n
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Nawożen ie zbóż potasem
Adam Fabijańczuk
Oddział Siedlce

P

otas jest jednym z kluczowych składników pokarmowych roślin, decydujących o plonach zbóż. Gospodarka nim jest szczególnie ważna ze względu na naturalnie niski poziom tego pierwiastka w glebach, bardzo niski
poziom nawożenia oraz brak równowagi z azotem. Poszczególne gatunki zbóż wykazują różną zdolność pobierania potasu z gleby.
Największą aktywność w jego pobieraniu ma owies. Przyjmując
zdolność pobierania potasu z gleby przez owies za 100, to zdolność ta wynosi u żyta 85, u pszenicy 78, a u jęczmienia 64. Liczby te wykazują, że potrzeby pokarmowe zbóż względem potasu
powinny być w nawożeniu pokryte prawie dwukrotnie obficiej
w uprawie jęczmienia niż owsa.

Prawidłowa zawartość potasu w glebach
Zasoby potasu przyswajalnego w glebach oznaczane są w stacjach chemiczno-rolniczych metodą Egnera-Riehma. Wyniki analiz gleb wyceniane są według podziału na 5 klas zawartości w czterech kategoriach agronomicznych, według składu mechanicznego
gleb (patrz tabela 1).
Tabela 1. Zawartość potasu przyswajalnego w glebach mineralnych - liczby graniczne
Gleby
Ocena zawartości

Bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

Mg K2O NA 100 g gleby
bardzo niska
niska
średnia
wysoka
bardzo wysoka

Do 2,5
2,6-7,5
7,6-12,5
12,6-17,5

do 5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0

Do 7,5
7,6-12,5
12,6-20,0
20,1-25,0

Do 10,0
Od 10,1-15,0
15,1-25,0
25,1-30,0

Od 17,6

Od 20,1

Od 25,1

Od 30,1

Dobre zaopatrzenie zbóż w potas zwiększa ich odporność na
wyleganie. Rośliny zbożowe pobierają najwięcej azotu i potasu.
Podobnie jak inne składniki, potas gromadzony jest w nich intensywnie w początkowym okresie wzrostu, a następnie wykorzystywany w fazach szybkiego rozwoju. Starsze rośliny wykazują
zatem niższą zawartość potasu w suchej masie niż młode, co widać na przykładzie pszenicy. Zawartość potasu w pszenicy ozimej
w kolejnych fazach jej rozwoju (procent K w suchej masie, średnio
u sześciu odmian - wg Czuby): początek strzelania w źdźbło 3,50,
początek kłoszenia 2,08, początek osadzania ziarna 1,20, ziarno
0,35, słoma 0,76.
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Rola potasu
Potas spełnia ważną rolę w wytwarzaniu przez rośliny węglowodanów, w tym wpływa głównie na zawartość skrobi w ziarnie oraz
zwiększa liczbę kłosów u rośliny. Reguluje też turgor komórek roślinnych, z czym związane jest pobieranie wody. Rośliny dobrze
zaopatrzone w potas lepiej wykorzystują glebowe zapasy wody,
ponadto zboża ozime lepiej zimują i wzrasta ich odporność na choroby. W warunkach niedoboru tego pierwiastka rośliny zbożowe
łatwo wylegają i są mało odporne na suszę. Najczęściej spotykanym zewnętrznym objawem niedoboru jest żółknięcie starszych
liści, następnie zahamowanie wzrostu i brązowienie liści oraz
więdnięcie roślin.

Wymagania pokarmowe zbóż
Wymagania te różnią się znacznie w zależności od gatunku
zboża, odmiany i wielkości plonu. Pobranie składników pokarmowych (makroelementów) przez zboża (w kg z ha) przedstawia
poniższa tabela:
Tabela 2. Wymagania pokarmowe roślin zbożowych
Zboże
Pszenica
oz.
Pszenica j.
Żyto
Jęczmień
oz.
Jęczmień j.

Plon
dt/ha

Azot
N

Fosfor Potas Magnez Wapń
P
K
Mg
Ca

50

115

22

83

15

18

35
35

94
73

18
17

99
78

10
10

15
15

60

138

26

124

14

43

45

100

20

90

13

29

Wieś Mazowiecka, październik 2015

R a d y g o s p o d a rs k i e
P szenży t o
40
oz.
Owies
40
Kukurydza
70
na ziarno

88

17

80

12

17

96

21

120

17

31

203

40

191

38

40

Oprócz wymienionych makroelementów, zboża pobierają 16-18
kg siarki (S) z ha i 3-5 kg sodu (Na), czyli 4-7 kg Na2O.
Mikroelementy pobierane są przez nie w małej ilości. Średnie pobranie miedzi (Cu) wynosi około 120 g z ha, manganu (Mn) 500 g, cynku (Zn) 350 g, boru (B) 115 g i molibdenu
(Mo) 7 g.

Optymalne nawożenie
W uprawie wszystkich zbóż przedsiewnie należy zastosować
całą dawkę fosforu i potasu. Wapnowanie gleby lub stosowanie
nawozów wapniowo-magnezowych (dolomitowych) zaleca się
pod przedplon roślin zbożowych. Na glebach o niskiej zawartości
magnezu można zastosować - bezpośrednio przed siewem zbóż łatwo rozpuszczalny siarczanowy nawóz magnezowy.
Nawozy mineralne nie są wykorzystywane przez rośliny w całości - azot (N) w 70%, fosfor (P2O5) w 30% i potas (K2O) w 70%.
Współczynniki te należy uwzględniać w określaniu dawek składników stosowanych w nawozach mineralnych. Wielkość tych dawek
należy też dostosowywać do zasobności gleby. Po uwzględnieniu
podanych kryteriów, w średnich warunkach uprawy zbóż w kraju,
można zalecać następujące dawki podstawowych składników pokarmowych (tabela 3):
Tabela 3. Zalecane dawki podstawowych składników
pokarmowych
Azot N

Zboże

Pszenica
oz. Jęczmień oz.
Ż y t o ,
pszenżyto
Pszenica
j.,owies,jęczmień
j. paszowy
Jęczmień
jary browarny
Kukurydza
na ziarno

Fosfor P2O5 kg/ha
Zawartość
P2O5
Kg/ha
w glebie
W y b. nisoka
Przed p o s k a śred- i bars i e - główi ni- nia
d z o
wem nie
ska
wysoka

Potas K2O kg/ha
Zawartość K2O w glebie
W y b. nis o k a
średs k a
i barnia
i niska
d z o
wysoka

20-30

7 0 90
120

70

50

120

100

70

-

7 0 80
110

60

40

100

80

60

50-70 30-50 80

60

40

110

80

60

20-30 20

90

70

50

120

100

70

7 0 40-60 100 70
100

60

180

120

80

W uprawie zbóż ozimych na glebach lekkich i średnich, szczególnie po słabym jesiennym nawożeniu potasem, celowe jest wiosenne pogłówne dokarmianie nawozem potasowym. Zaleca się
też dwukrotne dolistne dokarmianie zbóż magnezem w formie
Wieś Mazowiecka, październik 2015

5% wodnego roztworu siedmiowodnego siarczanu magnezowego,
w tym po raz pierwszy w końcu fazy krzewienia i po raz drugi
w końcu fazy strzelania w źdźbło, każdorazowo po 300 l cieczy
roboczej na ha. Siarczan magnezowy zwiększa masę 1000 ziaren, a ponadto dostarcza roślinom siarkę. Do cieczy można dodać
mocznik w stężeniu odpowiednim dla fazy rozwojowej zboża oraz
odpowiedni płynny nawóz mikroelementowy. Ciecz składająca się
z kilku komponentów daje większe zwyżki plonu ziarna i tym samym opryski są bardziej ekonomiczne ze względu na lepsze wykorzystanie polowych przejazdów opryskiwaczem.

Wpływ potasu na jakość ziarna zbóż
Optymalne nawożenie zbóż potasem aktywizuje enzymy wpływające na lepsze wykorzystanie przez rośliny azotu, co w efekcie zwiększa w ziarnie zawartość białka i glutenu oraz ma korzystny wpływ na liczbę opadania przy ocenie ziarna pszenicy.
W doświadczeniach wykazano też, że prawidłowe nawożenie potasem zwiększa masę 1000 ziaren (MTZ) i poprawia wyrównanie ich
wielkości. Zwiększa również masę hektolitra ziaren, co jest szczególnie ważne w przypadku pszenicy i jęczmienia browarnego.

Ocena stanu odżywienia zbóż potasem
W warunkach polowych rzadko występują na roślinach widoczne objawy niedoboru potasu, ponieważ widoczne są one tylko
w przypadku skrajnie niskiej zasobności gleb w potas przyswajalny. Często mogą jednak występować niedobory niewidoczne,
które można stwierdzić na podstawie chemicznej analizy roślin.
Przedziały optymalnego zaopatrzenia zbóż w potas opracowane
zostały przez Bergmanna (1992).
Tabela 4. Przedziały optymalnego zbóż w potas wg Bergmana
Roślina

Analizowana
Faza rozwoju
część rośliny

Pszenica
Cała roślina
ozima

Początek strzelania w źdźbło
Początek strzelaŻyto
Cała roślina
nia w źdźbło
Jęczmień
Początek strzelaCała roślina
jary
nia w źdźbło
Początek strzelaOwies
Cała roślina
nia w źdźbło
R o z w i n i ę t e Wysokość roślin
Kukurydza
liście
40-60 cm

Zawartość prawidłowa potasu K
W % suchej masy
3,50-5,50
2,80-4,50
3,00-5,50
4,50-5,50
3,00-4,50

Kontrola laboratoryjna stanu zaopatrzenia roślin w potas szczególnie zalecana jest w gospodarstwach uprawiających zboża corocznie, w celu sprawdzenia prawidłowości zastosowanego systemu nawożenia potasem. n
Źródła:
1. Agrotechnika 2014/07
2. Potas - niezbędny składnik pokarmowy zbóż, prof. Roman Czuba.
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Tradycje, zwy cza je , c ie k a wo s tk i .. .

Mazowsze jakie jest!
Leszek Przybytniak
radny województwa mazowieckiego,
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich

J

akie jest? Mnie kojarzy się przede wszystkim z kwitnącymi
w maju sadami. Gdy nad drzewami unosi się nieustanne
brzęczenie pszczół. Niemal czuje się woń soczystych owoców i miodu. Nasze jabłka są inne niż rosnące gdzie indziej. Kiedy
na zagranicznych targach i wystawach zadawano mi pytanie: czym
wasze owoce różnią się od zagranicznych, w czym są lepsze?
Dawałem im do spróbowania grójeckie jabłka. Niby takie same,
a jednak inne niż włoskie, amerykańskie czy chińskie, o wyjątkowym smaku.

Ale czy tak odbierane jest Mazowsze? Dla wielu zapewne kojarzy
się z wielką Warszawą, jej pośpiesznym rytmem, z miasteczkami
rozsianymi wokół, znanymi ze słyszenia, ale jakże często niepoznanymi osobiście. A przecież urokliwymi z piękną historią i coraz bogatszym dniem dzisiejszym. Dla innych natomiast nie ma
nic piękniejszego niż wieś mazowiecka – wprawdzie już rzadko
przypominająca Lipce ze słynnej reymontowskiej powieści, ale
i dzisiaj można się jeszcze zachwycić krajobrazem z płaczącymi
wierzbami w tle..., uczestniczyć w ludowych świętach z charakterystycznymi łowickimi strojami albo na Kurpiach z kilkumetrowymi, bogato zdobionymi palmami wielkanocnymi. Warto też
wstąpić do Sierpca, gdzie mieści się jedno z największych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce - Skansen Wsi Mazowieckiej. Zachowało się tam 80 budynków z XIX i pocz. XX wieku
z malowanymi skrzyniami, rzeźbą ludową, pojazdami konnymi
i akcesoriami podróżnymi Jest też dwór szlachecki, kościół, kaplica. Atrakcją niewątpliwą jest również ponad 200-letnia karczma „Pohulanka”. Szczególnie podczas lipcowej imprezy plenerowej - miodobrania.

Piękne i atrakcyjne
Mazowsze leżące w samym sercu naszego kraju, to nie tylko
Warszawa. Jak już wspomniałem, jest kilka innych miejsc, do
których ciągnie mnie, jeżeli tylko wychylę głowę poza mój ukochany największy sad Europy (z racji pełnionej funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Mazowieckiego mam okazję przemierzać Mazowsze wzdłuż
i wszerz).
Zapewne niewielu z Was wie, że Góra Kalwaria wzniesiona
została, tak jak Jerozolima, na planie łacińskiego krzyża i była
centrum pątniczym Mazowsza (35 kaplic, 6 kościołów i 5 klasztorów). Pielgrzymka do niej zapewniała łaski na równi z wyprawą do Ziemi Świętej. Ulice początkowo były posypane ziemią
sprowadzoną z Palestyny. 50 km dalej w Kozienicach, położonych w sercu pradawnej Puszczy Radomskiej do dziś królują
dęby, żyją daniele, jelenie, łosie i żółwie błotne, a uzdrawiające
źródełko, z którego pijał wodę zakochany w tej okolicy król
Władysław Jagiełło, ma zapewniać zdrowie i długowieczność.
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Ewenementem jest również – znajdująca się pod drugiej stronie
Warszawy - Puszcza Kampinoska. To jedyny park narodowy
w Europie, który graniczy ze stolicą kraju i jeden z największych na kontynencie zespołów wydm śródlądowych. Jest tu 66
gatunków drzew, w tym 129 pomników przyrody. Symbolem
parku są łosie.

Romantycznie...

Gdy już uwiedzeni przyrodą będziemy chcieli na chwilę
odpocząć w atmosferze zadumy i spokoju – udajmy się do...
Opinogóry. Neogotycki pałac otoczony przepięknym parkiem,
mieszczący Muzeum Romantyzmu wybudował generał Wincenty Krasiński - dowódca szwoleżerów gwardii cesarza Napoleona, ojciec jednego z trójki wieszczów - Zygmunta Krasińskiego. Jeszcze unosi się tam duch romantyzmu... Natomiast
jeżeli ktoś chce usłyszeć jak brzmi tarapata i jak wygląda suka
– powinien odwiedzić wzniesiony na wyspie renesansowy zamek w Szydłowcu, gdzie mieści się jedyne w Polsce Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych. Jakby tych atrakcji było
mało, na zamku można też spotkać białą damę lub przeklętego
diabła. Miejscowy ratusz jest najlepiej zachowanym późnorenesansowym zabytkiem tego rodzaju w Polsce. Unikatowy natomiast w skali kraju jest XVII-wieczny pręgierz z maszkaronami. W Szydłowcu krąży anegdota o partyjce pokera króla Zygmunta Starego z Krzysztofem Szydłowieckim, podczas której
monarcha wyłożył na stół 2 króle, twierdząc, że ma trójkę króli,
bo trzeci to on sam... Szydłowiecki zgarnął pulę, wykładając
2 walety i wyjaśniając, że to kareta, bo 2 pozostałe to on i jego
brat...
Wśród miejsc, które zawsze z chęcią odwiedzam jest Pułtusk
– nazywany od licznych kanałów łączących miasto z Narwią - mazowiecką Wenecją. Znajduje się tu najdłuższy w Europie, 400-metrowy, brukowany rynek oraz 200-letnia kamienica, w której witał
rok 1807 cesarz Napoleon po zwycięstwie nad Rosjanami. Pułtuski zamek pełni obecnie rolę Domu Polonii.
Właściwie każda miejscowość o historycznych korzeniach
ma swe legendy. Iłża słynie z tego, że z murów wieży rzuciła się okrutna księżna Odosława, która ukryła w lochach pod
zamkiem ogromne skarby. Wejście do tajemnych korytarzy
można dostrzec tylko w Boże Narodzenie. Wspomniałem wcześniej o Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (a jest też Muzeum Wsi Radomskiej z chatami i sprzętami w dawnym stylu)
i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
z kolekcją 2 tys. instrumentów, ale przecież najbardziej znane
i bliskie sercu każdego Polaka są: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przez żołądek do serca...
I jak tu nie kochać Mazowsza, gdy trafia do naszych serc
nie tylko przez umysł, ale również przez... żołądek. Kuchnia
mazowiecka ma swoją specyfikę, choć trudno wyróżnić jakąś
Wieś Mazowiecka, październik 2015

T r a d yc j e , z w yc z a j e , c i e k a w os tk i ...

Śladami polskich tradycji kulinarnych, cz.3
dr inż. Piotr Michalik
Oddział Płock

K

aszą jaglaną zajadali się także Kozacy w trakcie wojen. Najbardziej popularną potrawą była sałamacha,
co miało znaczyć „jeść wyśmienicie”. Prawdopodobnie niewiele wspólnego miała nazwa z samymi wrażeniami kulinarnymi. Była to, przechowywana w beczce, kasza jaglana
z dodatkiem ciasta, które było sfermentowane - dodawano do
niego często słoninę i czosnek. Współcześnie sałamancha jest
ukraińskim daniem narodowym i zapewne ulepszoną wersją
dawnej potrawy.

O ile u nas w wiekach średnich kasza była powszechna na
polskim stole i u biednego i bogatego, o tyle za granicą nie
za bardzo ją lubiono. W annałach historii zapisał się przypadek tytularnego króla polski Rudolfa III Habsburga, który na
krótko objął też tron czeski (1306–1307). Jego skromny styl
życia i upodobanie do prostej strawy nie cieszyły się uznaniem
poddanych - Czesi nadali mu przydomek „Kasza”, a na ulicach
Pragi rozbrzmiewały złośliwe przyśpiewki o „królu-kramarzu”.
Autor rymowanej kroniki z początku XIV wieku, bliżej nieznany Dalimil, zapisał:
Rudolf żyje o mniszej strawie,
Kucharz kaszę mu jeno warzy.
Zaiste rzekli mu szarlatani,
że tak wzmocni swoje zdrowie.
Co prawda w staroczeskiej rękopiśmiennej książce kucharskiej
z XV wieku większość przepisów ma w tytule kaszę, ale były to
takie dania, jak kasza migdałowa, orzechowa, figowa, jabłkowa,
z dzikiej róży, z kurczaka, z wołowej wątroby czy z dziczyzny.
Pod tą tradycyjną nazwą kryły się po prostu różnego rodzaju pasty
i pasztety.
Guillaume Tirel zwany Taillevent („Ostry jak wiatr”), sławny
szef kuchni na dworze króla Francji Karola V, w zredagowanej
przez siebie wersji najważniejszej czternastowiecznej francuskiej
książki kucharskiej „Le Viandier” wykluczył z jadłospisu dwanaście rodzajów popularnych jarzyn, w tym kapustę, groch, pory
i rzepę – uważał je za zbyt pospolite.

charakterystyczną potrawę dla tego regionu. Za takowe można
chyba uznać: rejbak i gęś po kurpiowsku, flaki z pulpetami
po warszawsku, pryskane ziemniaki płońskie czy śledzie po
łowicku, fafernuchy – ciasteczka marchewkowo-miodowe,
zupę fasolową – sabelwon, zupę z zielonych gąsek (zwanych
prośniankami) oraz prażuchę. Niezrównaną i raczej gdzie indziej nieznaną potrawą są kotlety przyrządzane z kaszy gryczanej, suszonych grzybów, cebuli z dodatkiem tymianku oraz
ziemniaki po staropolsku, czyli grubymi plastrami ziemniaWieś Mazowiecka, październik 2015

Chleb nasz powszedni we wczesnym średniowieczu nie był
jeszcze „powszedni”. Z najdawniejszych czasów niewiele mamy
pewnych informacji o tym, jak wyglądało pieczywo. Pieczono
go okazjonalnie z mąki razowej, a jego konsystencja była raczej
gliniasta. Dopiero upowszechnienie trójpolówki, młynów, wiatraków i pieców chlebowych sprawiło, że od XIII wieku chleb
stał się najważniejszym codziennym pokarmem. Jednak już
w XIV i XV wieku Europejczyk konsumował przeciętnie ok. 200
kg zboża rocznie. W kulturze ludowej przetrwało wiele praktyk
i wierzeń, które z pewną ostrożnością można odnieść do epok
wcześniejszych. Jeszcze w końcu wieku XIX pieczono podpłomyki, które spełniały funkcję chleba, według bardzo archaicznych sposobów:
„Kamień taki umywa się i rozpala w ogniu na kominie,
potem odmuchuje z popiołu i otacza dokoła żarzącymi węglami. Bierze się następnie kawałek słoniny i osadziwszy na
kijku, smaruje się nią rozpaloną „plitę”, na której potem
kładzie się łyżką dość rzadkiego ciasta, czyli „pampuch” lub
„reczuch”. W czasie postu kamień nie smaruje się słoniną
tylko olejem”.
Oczywiście inaczej to wyglądało na stołach bogatszych
kmieci, mieszczan i szlachty. Dość dobrze było rozwinięte
piekarnictwo, a inwentarze i książki kucharskie wymieniały
nawet po kilkanaście rodzajów pieczywa, w tym także jasnego, pieczonego z drobno mielonej mąki oraz słodkich wypieków.
Zdrowe, lecz monotonne odżywianie wynikało z ubóstwa – kiedy pojawiał się dostatek, w odstawkę szły owsianki i gotowane jarzyny, a ich miejsce zajmowało smaczniejsze, choć mniej zdrowe
pieczywo i mięso. n
Źródła:
1. O dawnym chlebie, Piotr Kowalski, Mówią Wieki 2011 www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=267
2. Słodko-kwaśne średniowiecze, Krzysztof Kowalewski, Mówią Wieki 2011
www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=263
3. Menu Słowian okiem archeologa, Robert Wit Wyrostkiewicz, Gazeta Warszawska
6/2015 FreeDomMediaSp.zoo
4. Kasza jaglana dla pięknych i dla młodych, www.ecoblik.pl/kasza-jaglana/kaszajaglana-dla-pieknych-dla-mlodych/

ków smażonych na silnie rozgrzanym smalcu, posypanymi
solą, pieprzem i majerankiem. Wypada też wspomnieć o krupniku kurpiowskim i kurpiowskiej wątróbce szpikowanej słoniną oraz deserze – mendrzykach, czyli placuszkach z sera.
A wszystko smakuje podwójnie, gdy popijane jest miejscowymi piwami... Mogę tylko dodać, że podczas licznych wizyt
w wielu miejscowościach Mazowsza skosztowałem co nieco
i serdecznie polecam... n
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Zioła w gospodarstwie domowym, cz.2
Kazimiera Wołkowska
Oddział Bielice

Z

którego inna nazwa brzmi lebiodka pospolita. Nadaje wspaniały
smak daniom mięsnym, makaronowym, zupom, owocom morza,
pizzom, sałatkom, sosom i warzywom. Zgniecionym listkiem oregano warto doprawić potrawę dopiero na 10 minut przed końcem
procesu jej przyrządzania. Oregano łagodzi wzdęcia i działa żółciopędnie. Jest stosowane w leczeniu zapalenia migdałków oraz zapalenia oskrzeli, ponieważ wykazuje właściwości antyseptyczne.

Niektóre z ziół można hodować samodzielnie w domu, gdyż ich
uprawa nie należy do skomplikowanych. Świeże, zielone zioła
przyprawowe dodane do dań doskonale wydobędą ich smak i zapach. Polecamy do uprawy kilka z nich.

Mięta - używana jest w kłopotach gastrycznych. Działa uspokajająco i przeciwskurczowo. Napar z mięty stosuje się w leczeniu
przeziębień. W kuchni nadaje ona smak białym mięsom, pomidorom, twarogom, sosom, czekoladzie, lodom, a także herbacie i likierom. Nie należy używać jej w połączeniu z estragonem, rozmarynem oraz szałwią.

ioła - cenione z uwagi na swoje właściwości lecznicze
i aromatyczne - w gospodarstwie domowym wykorzystywane są zarówno jako przyprawy do potraw, jak
i lecznicze napary. Sporządza się z nich toniki, nalewki, wywary do kąpieli i barwniki. Zajmijmy się jednak możliwościami
wykorzystania ich w kuchni.

Rozmaryn - ma wyraźny słodkawy, kamforowy zapach oraz mocno aromatyczny i lekko piekący smak. Z tej też przyczyny należy
go dodawać do potraw rozważnie. Działa rozkurczowo, wzmaga apetyt i pobudza trawienie. Suszone, a najlepiej świeże liście,
używamy się do zup jarzynowych, sałatek, farszów mięsnych,
pieczonego drobiu, grzybów, czerwonej i białej kapusty. Dzięki
nim nadaje przyjemny smak ziemniakom. Szczególnie polecam
do jagnięciny, i dziczyzny. Gałązka rozmarynu wrzucona na ruszt
aromatyzuje pieczone mięso. Kandyzowane jasnoniebieskie lub filetowe kwiaty rozmarynu w kuchni hiszpańskiej i meksykańskiej
stosowane są do ozdabiania potraw. W naszej kuchni możemy wykorzystać łodygi jako szpilki do szaszłyków.
Estragon - jest cenioną przyprawą, gdyż nadaje potrawom wspaniałe walory smakowe. Świetnie komponuje się z daniami z ryżu,
z gotowanymi warzywami, cielęciną, drobiem, rybami i jajkami.
Estragon pobudza apetyt oraz zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, dlatego polecany jest niejadkom. Warto łączyć go z rozmarynem, miętą, kolendrą oraz bazylią.
Cząber - należy do najbardziej pożądanych kuchennych przypraw.
Wspaniale nadaje się do większości potraw – od zup po dziczyznę i warzywa. Współtworzy on mieszankę ziół zwaną ziołami
prowansalskimi. Świeży cząber posiada intensywną żółtą barwę,
korzenną woń oraz pieprzowy smak. Dzięki zawartości olejków
eterycznych nadaje się do potraw ciężkostrawnych, ponieważ
przyspiesza trawienie. Działa wiatropędnie i przeciwzapalnie.
Bazylia – jej liście charakteryzują się miłym, słodko-pikantnym
smakiem i zapachem. Doskonale łączą się z mozzarellą i pomidorem. Nadają się do potraw warzywnych, zup, sosów, spaghetti, potraw z ryb i drobiu oraz sałatek. Przyprawy, które wspaniale
komponują się z liśćmi bazylii, to czosnek i pieprz. Bazylia ma
działanie pobudzające, przeciwdepresyjne.
Oregano – ma ostry i cierpki smak, lekko przypominający tymianek. Jeśli szukasz przyprawy do potraw, która ma szerokie zastosowanie w kuchni, sięgnij właśnie po oregano. To zioło kuchenne,
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Majeranek - pomaga leczyć przeziębienie, niestrawność i bóle
głowy. Korzystnie wpływa na układ pokarmowy i z tego powodu często dodaje się go do dań ciężkostrawnych. Wzbogaca smak
marynowanych i pieczonych mięs, zupy ziemniaczanej, kiełbas,
roślin strączkowych i sałatki ze śledzi. Można go komponować
z rozmarynem, nacią pietruszki i tymiankiem.
Koper włoski – leczniczo działają owoce kopru włoskiego, których używa się jako łagodnego, naturalnego środka przeciwkaszlowego, a u dzieci – wiatropędnego. Owoce pobudzają również
wydzielanie soków żołądkowych, działają także moczopędnie
i mlekopędnie. Napar dezynfekuje również drogi oddechowe, toteż
można używać go do płukania gardła i jamy ustnej. Jako przyprawa o smaku korzennym, owoce kopru włoskiego bywają dodawane do pierników.
Szczypiorek - tej rośliny przyprawowej, bogatej w prowitaminę A,
używa się przede wszystkim zimą i wiosną. Po posiekaniu szczypiorek można dodawać do wszelkiego rodzaju sałatek, zup, omletów, jajecznicy, ziemniaków oraz do masła ziołowego.
Pietruszka - zastosowanie w kuchni mają korzeń, liście oraz owoce pietruszki. Pietruszka działa moczopędnie, rozszerza naczynia
krwionośne i łagodnie obniża ciśnienie krwi. Stosuje się ją przy
nieżytach jelit i dróg moczowych oraz w kamicy nerkowej. Świeże
listki to popularna przyprawa kuchenna – są polecane przy anemii
i zmęczeniu, zwłaszcza wiosną. Natkę pietruszki dodaje się do zup,
zapiekanek, wszelkich dań z mięs, warzyw, jaj, ryb, ziemniaków,
zielonej sałaty, twarożku, sosów ziołowych, masła ziołowego. Zielona pietruszka jest bogatym źródłem witaminy C. n
Źródła:
1. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Aleksander Ożarowski, Wacław
Jaroniewski, IWZZ 1989 r.
2. Rośliny źródłem przypraw, A.Sedo, J. Krejca, PWRiL 1987 r.
3. Rośliny przyprawowe i przyprawy, Vilmos Romvary, PWRiL 1987 r.
4. http://zielarnia.net/media-o-nas.html
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Barwy jes ieni w ogrodzie
Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

J

esień w ogrodzie mieni się różnymi barwami i zanim nastanie zima rośliny dają ostatni „spektakl”, w którym
główną rolę grają ich liście. Czerwień liści niektórych
gatunków potrafi zachwycić, a w słoneczne dni nadaje ogrodom wręcz bajkowy wygląd. Jeśli naszemu ogrodowi brakuje
takich barwnych detali, to warto pomyśleć o posadzeniu kilku
drzew czy krzewów, które urozmaicą jesienną paletę.
Do 2 m wysokości dorasta trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus). Krzew ten ma kulisty pokrój, jego pędy są sztywne, z charakterystycznymi szerokimi listwami korkowymi - bardzo dekoracyjnymi
w okresie bezlistnym. Piłkowane liście, o jajowatym kształcie, w sezonie wiosenno-letnim są zielone, jesienią przepięknie przebarwiają się na
jaskrawo-czerwony kolor. Pojawiające się w maju kwiaty są niepozorne, biało-zielone, za to owoce utrzymują się bardzo długo na krzewie
(są to bardzo oryginalne, jasnoróżowe torebki, z nasionami w pomarańczowej osnówce). Ciekawą odmianą nadającą się do mniejszych
ogrodów (dorastającą do 1 m) jest odmiana wolnorosnąca Compactus.
Trzmieliny lubią gleby żyzne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne do półcienistych. Dobrze znoszą okresowe susze, są mrozoodporne. Poleca się je do ogrodów przydomowych i nasadzeń
miejskich.
Do krzewów o wyjątkowej, jesiennej barwie liści zaliczyć można
również klon palmowy (Acer palmatum). Jest to krzew lub małe
malownicze drzewko dorastające do 5 m wysokości z parasolowatą koroną. Liście ma zielone, wachlarzowate, głęboko powcinane.
Jesienią przebarwiają się na jaskrawo-karminowy kolor, co dodatkowo podnosi ich efekt dekoracyjny. Jest to ciekawy gatunek do
małych ogrodów oraz pojemników, powszechnie sadzony w ogrodach orientalnych. Dobrze rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych, o odczynie lekko kwaśnym. Nie toleruje długotrwałych braków wody. Wymaga stanowisk ciepłych,
mogą być lekko zacienione. W warunkach wschodniej Polski nie
jest w pełni mrozoodporny (zwłaszcza młode krzewy), dlatego na
zimę należy go okryć. Atropurpureum to odmiana niższa, dorastająca do 3 m, przez cały okres wegetacyjny jej liście są barwy
ciemnoczerwonej.
Niesamowity jesienny akcent barwny może stanowić łatwy
w uprawie sumak octowiec (Rhus typhina). Jest to krzew lub niskie drzewo o parasolowatej koronie, dorastające do 6 m. Liście
są zielone, duże (do 50 cm), złożone z kilkunastocentymetrowych,
lancetowatych listków, jesienią przybierają barwy szkarłatno-pomarańczowe. W stanie bezlistnym drzewka dodatkowo ozdabiają
stożkowate, amarantowe owocostany. Sumak ma bardzo małe wymagania glebowe, jest mrozoodporny i odporny na zanieczyszczenie powietrza. Poleca się go do ogrodów przydomowych, nasadzeń
miejskich, osiedlowych, a także na tereny przemysłowe i do obsadzania nieużytków. Wytwarza silne odrosty korzeniowe i łatwo
się rozmnaża. Warto zasadzić odmianę Tiger Eyes dorastającą do
około 2,5 m, mającą zielonożółte, pierzaste i delikatne liście, które

Wieś Mazowiecka, październik 2015

jesienią przybierają barwę szkarłatną. Ma ona słabszą tendencję do
wytwarzania odrostów korzeniowych.
Do barwnych nasadzeń polecić można rzadko spotykany w naszych ogrodach grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum),
zaliczany do jednych z najładniej przebarwiających się drzew.
Grujecznik to drzewo dorastające do 10 m wysokości, często mające wiele pni, o zaokrąglonej koronie. Jego liście mają ładny, sercowaty kształt. Młode są brunatno-zielone, starsze - jasnozielone
z wyraźnym unerwieniem. Jesienią przebarwiają się przepięknie na
żółto lub pomarańczowo-czerwono, a opadłe i rozkruszone pachną przypalonym cukrem. Grujeczniki dobrze rosną na glebach żyznych, wilgotnych, na stanowiskach słonecznych i półcienistych,
dobrze znoszą zimę, poleca się je do ogrodów i parków oraz na
strzyżone żywopłoty. Jedną z piękniejszych odmian jest odmiana
Pendulum o przewisających do samej ziemi pędach.
Myśląc o barwach jesieni nie można zapomnieć o winobluszczach, które pokrywając duże powierzchnie ścian budynków tworząc niesamowite, barwne pejzaże. Winobluszcz pięciolistkowy
(Parthenocissus quinquefolia) i trójklapowy (P. tricuspidata) to
silne pnącza dorastające do 20 m wysokości, wspinające się przy
pomocy wąsów czepnych zakończonych specjalnymi przylgami
silnie przytwierdzającymi roślinę do podpory. Winobluszcz pięciolistkowy, tzw. dzikie wino, ma liście złożone, które jesienią
przebarwiają się na purpurowo-czerwony kolor. Winobluszcz trój-

klapowy tworzy liście zmienne w kształcie i wielkości, najczęściej
trójklapowe, zielone, błyszczące, a jesienią przebarwiające się jaskrawo na czerwono lub purpurowo. Winobluszcze lubią stanowiska słoneczne lub półcieniste, są odporne na niedogodności klimatyczne i niewybredne co do gleby, wytwarzają granatowe owoce
bardzo lubiane przez ptaki. Doskonale nadają się do okrywania
murów, ogrodzeń i starych, wysokich drzew, równie dobrze spisują
się jako rośliny okrywowe.
Purpurowe i czerwone kolory w jesiennym ogrodzie zapewnią
nam również inne drzewa i krzewy, warto pamiętać o: aronii, perukowcu podolskim, kalinie koralowej i japońskiej, ambrowcu amerykańskim, winorośli japońskiej, dębach czerwonych, tawułach,
berberysach, azaliach, irgach oraz klonach. n
Źródła:
1. Dendrologia, W. Seneta, PWN 1987.
2. Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny, Wydawnictwo Związku Szkółkarzy Polskich, 2006.
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Niezwykłe właściwości dzikiej róży
Ewa Beliniak
Oddział Radom

W

naszych ogrodach rośnie wiele odmian róż szlachetnych
wielkokwiatowych, pnących
i rabatowych. Podkładką do nich jest
dzika róża, dawniej ozdoba polskiego krajobrazu. Ceniono ją nie tylko ze
względu na dekoracyjność kwiatów, ale
i owoce mające niezwykłe wartości odżywcze.
Róża dzika zaliczana jest do roślin różowatych Rosaceae, obejmujących setki
gatunków krzewów o pięknych kwiatostanach. Nadal spotykana jest przy drogach.
Krzew stanowi bezpieczne schronienie dla
małych zwierząt oraz źródło ich pożywienia. Czasem nazywany jest też psią różą, co
jest tłumaczeniem nazwy łacińskiej, albo
szypszyną (nazwa pochodzenia słowiańskiego). Występuje na obszarach o klimacie umiarkowanym i ciepłym półkuli północnej.

Przygotowanie stanowiska
Róże owocowe świetnie dają sobie radę
na glebach ubogich w składniki pokarmowe, ale muszą być one zasobne w wapń.
Chcąc uzyskiwać dobre plony owoców,
powinniśmy starannie uprawiać glebę.
Przed założeniem plantacji należy pole odchwaścić i nawieść obornikiem lub kompostem, ponieważ rośliny preferują naturalne
nawożenie. Dodatkowo warto wzbogacić
glebę w magnez i potas. Przede wszystkim
powinniśmy jednak pamiętać, aby stanowisko było dobrze nasłonecznione. W międzyrzędziach może być murawa lub czarny
ugór, a w rzędach roślin ugór herbicydowy.

Kiedy? Jak? Ile?
Krzewy można sadzić wiosną lub jesienią, przy czym osiadająca gleba nie
może zakryć szyjki korzeniowej. Następnie trzeba podlać je dużą ilością wody
i w pierwszym roku po posadzeniu okopcować ziemią na zimę (wiosną kopczyki rozrzucamy). Na wiosnę krzewy (zarówno te
sadzone jesienią, jak i wiosną) należy przy28

ciąć na wysokość 15 cm od ziemi. Optymalna wielkość plantacji, to nie więcej niż
2 ha. W przypadku większych powierzchni
problemem może być zbiór owoców. Na
1 ha sadzimy około 2200-2500 krzewów.
Rozstaw rzędów to 2,80-3 m, natomiast odległość między krzewami to 120-150 cm.

Gatunki i odmiany
Do czterech najbardziej wartościowych
gatunków zaliczamy: róże rdzawą (jej
owoce zawierają najwięcej cukru), róże
dziką i girlandową (średnia zawartość cukru) oraz różę pomarszczoną (najmniejsza
zawartość cukru). Owoce dzikiej róży zawierają najwięcej kwasów organicznych.
W Instytucie Badawczym Leśnictwa
w Warszawie wyhodowano odmiany róż
bogatych w witaminę C. Są to: róża girlandowa „Selecta”, a także odmiany róży dzikiej „Sylwa”, „Sylwana” i „Jubileuszowa”.
W celu uzyskania mieszańców nadających
się do produkcji koncentratów witaminy C
wykorzystano bogatą w tę witaminę różę
Beggera (R. beggeriana) o małych owocach
i skrzyżowano ją z wielkoowocową różą pomarszczoną. W ten sposób otrzymano trzy
wartościowe odmiany: „Skolimów”, „Chylice” i „Konstancin”, które są nadal cenione
w przetwórstwie. Ta ostatnia jest mieszańcem otrzymanym w roku 1971, a jej owoce
zawierają około 3000–3500 mg witaminy C
w 100 g świeżej masy i dojrzewają sukcesywnie już od połowy lipca. Przy uprawie
„Konstancina” można uzyskać od 43 do 78
kg witaminy C z jednego hektara.

Kiedy zbierać?
Owoce przeznaczone do przetwórstwa
powinny być dobrze wybarwione, o jednorodnym kolorze, jędrne i w pełni dojrzałe (wtedy mają najwięcej witaminy C).
Przemrożenie, uszkodzenie czy zbyt późny
zbiór powodują znaczny spadek zawartości
tej cennej witaminy.
Pierwsze plony róży pomarszczonej uzyskuje się w końcu lipca, a następnie zbieramy owoce co 2 tygodnie, do końca października. Natomiast owoce dzikiej róży
nadają się do zbioru pod koniec sierpnia
lub we wrześniu. Zbiór powinien odbywać

się przy suchej, słonecznej pogodzie, po
opadnięciu rosy. Do zbioru mechanicznego
może być przydatny kombajn do porzeczek,
lecz po takim zbiorze może na krzewach pozostać nawet do 10% owoców. Z 1ha pola,
podczas jednorazowego zbioru, można uzyskać 3,5-6 t owoców róży pomarszczonej
oraz 1-1,5 t róży dzikiej, które zresztą nadają się najlepiej do zbioru mechanicznego.

Największe źródło witaminy C
Od czasu kiedy okazało się, że najbogatszym źródłem witaminy C w przyrodzie są
owoce róży, a nie jak sądzono cytrusy i porzeczki czarne, zainteresowano się selekcją tego gatunku i jego uprawą pod kątem
pozyskiwania surowca dla przetwórstwa.
100 g owoców róży zawiera, zależnie od
gatunku lub wyselekcjonowanej odmiany, od 840 do 3500 mg witaminy C. Dla
porównania jabłka zawierają w 100 g surowca 15-30 mg witaminy C, owoce cytrusowe 30-50 mg, truskawki 60-70 mg, kiwi
80-110 mg, a czarne porzeczki około 180
mg. W 100 g soku wyciśniętego z owoców
róży znajduje się 600 mg witaminy C, co
powoduje, że sok ten jest jej naturalnym
koncentratem. W owocach, oprócz witaminy C, występują jeszcze inne działające
kompleksowo i cenne dla zdrowia związki.
Są to witaminy A, B1, B2, E, K oraz kwasy
organiczne, garbniki, flawony i cukry.
To, co potocznie nazywamy owocem
róży, w rzeczywistości jest jej owocem
pozornym, ponieważ dopiero pod barwną, mięsistą okrywą znajdują się twarde
orzeszki stanowiące owoce właściwe. Do
celów spożywczych używa się okrywy,
czyli owocni. Wykorzystywana jest ona
w Polsce w lecznictwie, przetwórstwie
(do wzbogacania soków owocowych i warzywnych w witaminę C) oraz do produkcji
koncentratów naturalnej witaminy C, syropu różanego, a także konfitur. Róży od
wieków przypisywano właściwości lecznicze - zbierano jej owoce z naturalnych
stanowisk, wyrabiano z nich wino, suszono
lub spożywano na surowo. n
Źródła:
1. Róże owocowe, Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz
2. http://dzikaroza.pl

Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Sadzimy żywotniki
Monika Piątek
Oddział Radom

Ż

ywotniki (Thuja) ze względu na
ich nazwę łacińską powszechnie
nazywane są tujami. Rodzaj Thuja należy do rodziny cyprysowatych (Cupressaceae) i obejmuje sześć gatunków,
z których w Polsce powszechnie uprawia się trzy: żywotnik zachodni (Thuja
occidentalis), żywotnik wschodni (Thuja
orientalis) i żywotnik olbrzymi (Thuja
plicata).
Tuje to zimozielone drzewa, rzadziej
krzewy o stożkowej bądź kolumnowej
koronie. Ich naturalnym siedliskiem są
Ameryka Północna (żywotnik zachodni
oraz olbrzymi) i Azja Wschodnia (żywotnik wschodni, koreański i japoński).
Tuję najlepiej jest kupować w sprawdzonych sklepach ogrodniczych. W dużych supermarketach rośliny zazwyczaj są przechowywane w złych warunkach lub mogą być
uszkodzone, czego z pewnością nie zauważy
niedoświadczony ogrodnik. Ważne jest, żeby
wybierać sadzonki niskie i gęste. Wysokie i źle
rozgałęzione zazwyczaj słabo się rozwijają.

Gdzie i jak sadzić?
Można je sadzić od wczesnej wiosny
(drugiej połowy kwietnia) do późnej jesieni. Ważne jest, żeby to zrobić najpóźniej
sześć tygodni przed pierwszymi przymrozkami. Są dość odporne na mrozy, ale młode
rośliny mogą nie przyjąć się przy niskich
temperaturach.
Tuje dobrze rosną na miejscach słonecznych, półcienistych, osłoniętych. Jest to
szczególnie ważne w czasie zimy, kiedy są
narażone na mroźne podmuchy wiatru. Ponadto nie powinno się ich sadzić na trawniku lub w bliskim sąsiedztwie innych roślin,
ponieważ będą musiały walczyć z nimi
o składniki odżywcze. Miejsce uprawy trzeba dobrze odchwaścić i wypielić w promieniu 50 cm. Dopiero na dokładnie oczyszczonym kawałku ziemi można zasadzać tuję.
Tuja dobrze rośnie nawet na słabych glebach (oprócz piaszczystych i gliniastych),
ale najlepiej zapewnić jej żyzne, przepuszczalne podłoże.
Wieś Mazowiecka, październik 2015

Przed zasadzeniem należy zanurzyć bryłę
korzeniową w wodzie na 10 minut. Tak nawodnioną roślinę można zasadzić w wykopanym dołku, który powinien być ok. 2 razy
dłuższy i szerszy od długości korzeni. Dołek
należy wypełnić żyzną glebą wymieszaną
z ziemią do iglaków albo odkwaszonym torfem. Ziemię trzeba dobrze uklepać i nawodnić. Regularne podlewanie należy kontynuować przynajmniej przez kilka pierwszych
tygodni po posadzeniu, żeby tuja dobrze się
zakorzeniła. Wokół sadzonki powinno się
również wysypać korę, mech albo trociny,
dzięki czemu gleba nie będzie szybko wysychać i się zachwaszczać. Jeżeli chcemy
zrobić żywopłot z tui, rośliny muszą być
zasadzone w odległości co najmniej 50 cm.

Pielęgnacja
W czasie suszy rośliny należy podlewać
obficie raz w tygodniu (rano lub wieczorem). Podczas podlewania należy unikać
zraszania pędów. Na jesieni, przed nastaniem mrozów, wymagają obfitego podlewania przed zimą.
Pierwsze nawożenie należy wykonać
na początku maja, a ponowne na początku lipca. Można stosować uniwersalny
nawóz wieloskładnikowy (Azofoska lub
Polifoska) lub specjalny nawóz do roślin
iglastych. Najlepiej wybrać nawóz wolno
działający (Osmocote). Jesienią (wrzesieńpaździernik) warto zastosować nawozy
fosforowe i potasowe, które przygotują roślinę do nadchodzącej zimy.
Aby ograniczyć parowanie wody i zahamować rozwój chwastów, warto wokół roślin
rozłożyć kilkucentymetrową warstwę kory
sosnowej, która będzie także ochroną przed
niską temperaturą w zimie. Mrozoodporność
zależy od gatunku i odmiany tui. Żywotnik
olbrzymi jest w pełni mrozoodporny. Żywotnik zachodni może lekko przemarzać na
otwartych przestrzeniach, żywotnik wschodni jest bardziej wrażliwy, a młode okazy należy okrywać agrowłókniną.

Wybrane gatunki i odmiany
Żywotnik zachodni
Odmiana Brabant: bardzo popularna,
stożkowata, charakteryzująca się dużymi

przyrostami rocznymi - nawet do 50 cm.
Barwa łusek żywozielona, a w okresie
zimy bardziej brunatna. Doskonała na formowane żywopłoty. Wytwarza dużo mało
dekoracyjnych szyszek.
Danica: roślina o kulistym pokroju, osiągająca niewielkie rozmiary z kilkucentymetrowym przyrostem rocznym.
Ellwangeriana Aurea: przyjmuje formę
szerokiego stożka, zachwycając złocistożółtą barwą.
Globosa: roślina o kulistym pokroju, zwarta, dorastająca nawet do dwóch metrów.
Golden Globe: charakteryzuje się kulistym
pokrojem oraz złocistożółtymi łuskami.
Hoseri: karłowa, charakteryzująca się kulistym pokrojem, dorastająca do jednego metra.
Spiralis: odmiana o wąskim, stożkowatym
pokroju.
Rheingold: piękna odmiana o złocistożółtym
zabarwieniu łusek. Młode okazy maja formę
krzewu, a starsze bardziej wyciągają się, przyjmując ostatecznie formę szerokiego stożka.
Żywotnik olbrzymi
Odmiana Kórnik: charakteryzuje się stożkowatym pokrojem, może zostać wykorzystana przy nasadzeniach żywopłotowych.
Zebrina: roślina o szeroko stożkowatym
pokroju z charakterystycznymi, żółtymi
paskami na zielonych łuskach.
Atrovirens: ciemno zielona, o wąsko stożkowatym pokroju.
Żywotnik wschodni
Odmiana Aurea Nana: jedna z najpiękniejszych karłowych odmian żywotnika
wschodniego, charakteryzująca się jajowatym pokrojem oraz żółtozieloną barwą. Jej
wysokość może sięgać ponad metr.
Morgan: podobnie jak Aurea Nana posiada
płaskie pędy, ułożone w płaszczyźnie pionowej,
co zdecydowanie podnosi jej dekoracyjność.
Sieboldii: ułożenie pędów podobne jak
u odmian Morgan i Aurea Nana, jednak jej
barwa to soczysta zieleń. n
Źródła:
1. www.zielonyogrodek.pl
2. www.swiatkwiatow.pl
3. www.budujesz.info
4. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, cz.III
Drzewa i krzewy ozdobne, Piotr Latocha
5. Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny, Helmut Pirc
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Październik w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

J

est chyba najbardziej kolorowym miesiącem w roku - drzewa
i krzewy pysznią się wspaniałymi
kolorami, kwitną też późne, jesienne
kwiaty. W tym czasie kończymy zbiory
w naszych przydomowych sadach i warzywniakach. Ale październik to także
miesiąc sadzenia drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, liściastych i iglastych
- szczególnie tych zakupionych z odkrytymi korzeniami. To również dobry czas
na sadzenie i dzielenie bylin oraz wysiew
wielu roślin jednorocznych, które zakwitną w przyszłym roku znacznie wcześniej, jeśli posiejemy je jesienią.
A zatem planujemy, sadzimy, porządkujemy grządki po skończonych uprawach,
użyźniamy glebę i przygotowujemy nasz
ogród do nadejścia zimy. Jakie prace powinniśmy wykonać?

Drzewa, krzewy, żywopłoty
• Sadzimy nowe drzewa i pnącza z bryłą
korzeniową.
• Prześwietlamy albo przycinamy liściaste
drzewa i krzewy oraz pnące róże.
• Sadzimy róże.
• Sadzimy ostatnie drzewa i krzewy żywopłotowe o liściach opadających na zimę.

Zielne rośliny ozdobne
• Siejemy nasiona niektórych gatunków
jednorocznych, takich jak: chaber, nagietek, ostróżka pospolita czy smagliczka nadmorska. W ten sposób przyspieszymy ich
wiosenną wegetację - wzejdą tak szybko,
jak tylko pogoda na to pozwoli.
• Wykopujemy nadmiernie rozrośnięte byliny i boczne rozłogi, dzielimy je, przesadzamy.
• Zakopujemy ostatnie cebule.
• Wykopujemy cebule, bulwy i kłącza gatunków nie zimujących w gruncie, czyli dalie, mieczyki, tygrysówki, fiołki alpejskie
i pacioreczniki. Robimy to, gdy pierwsze
przymrozki zwarzą liście roślin. Obumarłe
pędy odcinamy 10 cm ponad karpą i wyciągamy karpy z ziemi. Robimy to delikatnie,
30

aby nie uszkodzić delikatnych tkanek. Karpy suszymy przez kilka dni w przewiewnym miejscu, a następnie umieszczamy
w skrzynkach, przesypujemy korą, torfem
lub trocinami i ustawiamy w suchym pomieszczeniu nie narażonym na działanie
mrozu.
• Rośliny kwiatowe słabo kwitnące przycinamy nad glebą, ale zostawiamy na zimę
twarde, suche łodygi dziko rosnących bylin.
• Wrażliwe kępy traw wiążemy w snopki,
co uchroni je przed wnikaniem wody i gniciem.
• Sadzimy cebule tulipanów do pędzenia.
• Sadzimy konwalie.

Trawnik i ozdobne trawy
• Regularnie zgrabiamy z trawnika opadłe
liście i układamy ich warstwy pod żywopłotami.
• Rzadziej kosimy trawnik, co 2-3 tygodnie.
• Opadłe liście w czasie koszenia trawnika
rozdrabniamy z trawą, zgrabiamy i przeznaczamy na kompost, albo od razu wykorzystujemy jako ściółkę.
• Sadzimy cebule różnych roślin na trawniku pod drzewami.

Ogrodowe oczka wodne
• Rozpinamy nad oczkiem wodnym siatkę
zapobiegającą wpadaniu liści, regularnie
usuwamy z niej opadłe liście.
• Opróżniamy zbiorniki na deszczówkę,
odłączamy rurę opadową, rynny deszczowe
chronimy przed opadającymi liśćmi.
• Opróżniamy cysternę na wodę, oczyszczamy ją oraz przeczyszczamy sitka.
• Ustawiamy w stawie grube pęki wysokich
traw.

Warzywa i rośliny sadownicze
• Sadzimy sałaty zimowe i wiosenne.
• Wysiewamy roszponkę.
• Kończymy zbiór większości warzyw
i przygotowujemy je do przechowania. Warzywa korzeniowe i rzodkiew umieszczamy
w piwnicy, gdzie będą miały zapewnioną
odpowiednią wilgotność powietrza. Natomiast cebulę i czosnek lepiej przechowywać na strychu, gdzie jest bardziej sucho.

• Zanim nadejdą chłody, zbieramy wszystkie wykształcone owoce pomidorów
i umieszczamy w ciepłym pomieszczeniu,
gdzie będą dojrzewały (dostęp światła nie
jest konieczny).
• Na opróżnionych grządkach i rabatach
rozsypujemy i rozgrabiamy kompost, albo
przegniłe odpadki.
• Odcinamy i usuwamy suche pędy fasoli
i grochu.
• Zbieramy owoce późnych odmian jabłoni,
grusz i śliw.
• Drzewa owocowe po zbiorach możemy
przyciąć. Należy oczyścić powierzchnię
pod ich koronami i okryć ją na pół dojrzałym kompostem.
• Sadzimy drzewa i krzewy owocowe. Październik jest dobrym okresem na sadzenie
szczególnie tych o odkrytych korzeniach.
Drzewka w pojemnikach łatwiej się przyjmują i można sadzić je przez cały sezon
wegetacyjny, są jednak znacznie droższe.
Dlatego większość roślin sadowniczych
jest oferowana z tzw. odkrytym korzeniem.
Rośliny można sadzić dopóki nie zamarznie ziemia. Drzewa owocowe sadzimy
na taką głębokość, aby miejsce okulizacji
znalazło się 5-10 cm nad ziemią, natomiast
krzewy agrestu i porzeczek sadzimy 5-7 cm
głębiej, a maliny i borówkę 2-3 cm głębiej
niż rosły w szkółce. Po posadzeniu obficie
je podlewamy i obsypujemy kopczykami chroniącymi szyjkę korzeniową przed
spadkami temperatury. Posadzonych drzewek nie należy przycinać! Zrobimy to dopiero na wiosnę.
• Zabezpieczamy drzewa i krzewy owocowe przed mrozem i gryzoniami.
• Przesadzamy niektóre drzewa i krzewy
owocowe.
• Chronimy rośliny sadownicze przed chorobami i szkodnikami.
• Wokół drzew i krzewów warto po raz
ostatni usunąć chwasty, dzięki czemu
opóźnimy ich pojawienie się na wiosnę.
Przy okazji ograniczymy bytowanie gryzoni, które w miejscach zarośniętych przez
chwasty mogą zakładać zimowe kryjówki.
• Przygotowujemy ziemię do inspektów.
• Przygotowujemy rozsadnik.

Rośliny doniczkowe
• Wrażliwe na mróz rośliny doniczkowe
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Dereń jadalny - zapomniana roślina
z jadalnymi owocami
Beata Samsel
Oddział Ostrołęka

D

ereń jadalny, znany także pod
nazwą dereń właściwy, pochodzi ze środkowej i południowo
wschodniej Europy oraz zachodniej Azji.
Może być wysokim krzewem lub małym
drzewem o wysokości 3-5 m. Jest bardzo
efektowny w okresie kwitnienia oraz jesienią - podczas dojrzewania mięsistych
owoców i intensywnie przebarwiających
się liści. Na działce można uprawiać go
również w formie niskopiennej, wtedy
będzie wcześniej owocować.
Większość odmian może zapylać się
sama, jednak owocują obficiej, gdy obok
siebie rosną przynajmniej dwie różne. Dereń jadalny jest rośliną miododajną o drobnych, żółtych, intensywnie pachnących
kwiatach. Jego owoce to duże, owalne
i zwisające na długich szypułkach pestkowce. Dojrzewają od sierpnia do października
- początkowo są kwaśne i cierpkie, ale słodkie stają się po pierwszych przymrozkach.
W smaku przypominają wiśnie. Dorastają
do 1,5-2 cm i mają barwę szkarłatną, żółtą
lub pomarańczową - w zależności od odmiany.

Wymagania siedliskowe
Dereń jadalny jest rośliną mrozoodporną.
Dobrze rośnie w miejscach zacisznych, słonecznych i półcienistych, w cieniu owocuje
słabo i ma luźniejszy pokrój. Lubi lekkie,
próchniczne i wapienne podłoże. Dobrze
znosi zanieczyszczone powietrze i okre-

przenosimy w miejsce osłonięte od wiatru, ustawiamy ciasno jedne obok drugich
i owijamy.
• W skrzynkach balkonowych i donicach
sadzimy karłowe iglaki, bluszcz, wrzosy
i inne niewielkie rośliny mrozoodporne.
• Myjemy puste donice i pojemniki, suszymy i przestawiamy w miejsce, w którym
temperatura nie spadnie poniżej zera.
• Wyjmujemy rośliny mrozoodporne z doWieś Mazowiecka, październik 2015

sowe braki wody, źle
znosi podmokłe stanowiska. Młode okazy
można sadzić zarówno
jesienią, jak i wiosną.
Po posadzeniu warto
wykonać silne cięcie,
aby dereń nie zagęścił
zbytnio korony. Nawożenie nie jest z reguły
wymagane, ale jeśli je
wykonujemy, lepiej jest
używać nawozów organicznych. Co kilka lat
można wykonać cięcie,
aby lekko prześwietlić
koronę.

owoce można także kisić jak ogórki (tylko
bez kopru) i podawać zamiast oliwek.

Wartość odżywcza

Wykorzystanie w ogrodzie

Cierpkie owoce derenia są cenione. Można je spożywać na surowo, ale zwykle wykorzystywane są do przyrządzania konfitur,
soków, galaretek i syropów. W przemyśle alkoholowym, jak i w produkcji amatorskiej,
wytwarza się z nich słynną nalewkę - „dereniówkę”. Mają też właściwości prozdrowotne, zawierają węglowodany - fruktozę
i sacharozę, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy z grupy A,C,P oraz związki pektynowe. Zaleca się ich spożywanie
przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych
oraz jako środek zapobiegający i leczący
anemię. Dereń ma działanie moczopędne
oraz przeciwzapalne. Okłady z wywaru nakładane na czoło pomagają przy migrenie,
a kąpiel z dodatkiem wywaru sporządzonego z kory i liści przynosi ulgę w bólach reumatycznych i artretyzmie. Niezbyt dojrzałe

Dereń traktowany jest nie tylko jako
roślina jadalna, ale polecany także do dekoracji ogrodów wiejskich ze względu
na piękne kwiaty. Nadaje się również do
tworzenia luźnych, nie formowanych żywopłotów. W ogrodach narażonych na silne wiatry, posadzony gęsto, może pełnić
rolę naturalnych osłon, lecz wtedy gorzej
owocuje. Jest interesującą rośliną wykorzystywana do sporządzania przetworów
o walorach ekologicznych, mało podatną
na choroby i szkodniki. Kolejną zaletą jest
coroczne owocowanie oraz wartość odżywcza i zdrowotna owoców. Warto uprawiać
go w naszych sadach i ogródkach. n

nic i przesadzamy do gleby (rośliny doniczkowe w pojemnikach plastikowych można
wkopać do gleby razem z pojemnikiem).

Źródła:
1. www.zielonyogrodek.pl
2. www.poradnikzdrowie.pl
3. https://pl.wikipedia.org

Infrastruktura i narzędzia

i podpierania roślin pnących.
• Przygotowujemy siatkę chroniącą oczko
wodne przed liśćmi.
• Mocujemy i przeglądamy kratki rynnowe,
chroniące przed spadającymi liśćmi. n

• Przygotowujemy szklarnię na zimę.
• Gromadzimy materiały potrzebne do
ochrony roślin przed zimą.
• Zapewniamy materiały do mocowania

Źródła:
1. ABC ogrodnictwa - praca zbiorowa, Reader’s Digest`s
2. www.poradnikogrodniczy.pl
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Dynia na wiele sposobów
Mieczysława Kaska
Oddział Siedlce

D

ynia znana jest od bardzo, bardzo dawna, lecz zdecydowanie za mało doceniana w naszej kuchni. Nie ma
u nas tradycji gotowania z niej potraw i nie każdy wie
jak ją przyrządzić. Mało kto wie również jak wiele składników
odżywczych kryje jej pomarańczowy miąższ. Są to karoten
i witaminy A, B1, B2, C, PP oraz minerały takie jak potas, magnez, cynk, fosfor, żelazo czy wapń. Warto zwrócić uwagę na
kolor miąższu dyni - im bardziej jest on pomarańczowy, tym
więcej zawiera witamin B1, PP i karotenu.
O ile miąższem możemy się raczyć tylko przez stosunkowo krótką część roku, to pestki z dyni powinny na stałe zagościć w naszym
menu. Zawierają one bardzo dużo cynku, który wzmacnia odporność organizmu, sprzyja regeneracji powysiłkowej i poprawia stan
włosów i paznokci, a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Pestki
dyni to także skarbnica witaminy B3 (niacyny) oraz magnezu odpowiedzialnych za prawidłowe działanie układu nerwowego.
Z uwagi na wartości odżywcze i walory smakowe tego warzywa powinniśmy jak najczęściej stosować je w naszej kuchni. Dynia ma łagodny smak i dzięki temu możemy ją różnie przyprawiać i podawać
na dziesiątki sposobów: piec (na słono, na słodko, na pikantnie, na ziołowo), dusić (np. w zupie czy gulaszu warzywnym), lub przerobić na
pulpę, która sprawdzi się jako dodatek do ciast, pierogów czy farszów.

Placki drożdżowe z dynią

Składniki: 1 kg mąki, 7 dag drożdży, 4 żółtka, 2 szklanki mleka,
2 łyżki oleju, 1 kg dyni startej na grubych oczkach, ½ szklanki
cukru, ½ szklanki kwaśnej śmietany.
Wykonanie: Przesiać mąkę, zrobić rozczyn z drożdży tzn. podgrzać mleko na ciepło (nie gorące), dodać drożdże, 1 łyżkę cukru,
2 łyżki mąki - wymieszać i pozostawić do wyrośnięcia. Do mąki
dodać żółtka, cukier, olej, śmietanę i wlać drożdże. Dobrze wszystko wymieszać, dodać dynię i jeszcze raz dobrze wyrobić. Pozostawić do wyrośnięcia, następnie smażyć na oleju. Po ostygnięciu
posypać cukrem pudrem.

Ciasto z dynią - piernik

Składniki: 2 szklanki startej dyni, 1 szklanka cukru, 3 jajka (utrzeć
z cukrem), 3 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka sody, 1 cukier waniliowy, 3 szklanki mąki, garść kruszonych pestek z dyni, 1 szklanka
oleju, ½ opakowania przyprawy do piernika, cukier puder.
Wykonanie: Wszystkie składniki razem wymieszać, wlać do
blaszki wysmarowanej masłem i posypanej mąką. Piec w piekarniku przez 50 minut w temperaturze 180°C. Po ostudzeniu posypać
cukrem pudrem.

Zupa-krem z dyni

Składniki: dynia (ilość i rodzaj zależy od nas), marchew, pietruszka,
seler, por, ziemniak, ząbek czosnku, sól, pieprz, ostra papryka, groszek
ptysiowy lub przygotowane grzanki z masełkiem ziołowym, łyżka oliwy.
Wykonanie: Warzywa i dynię gotujemy do miękkości, następnie
miksujemy, dodajemy przyprawy i oliwę. Podajemy z grzankami
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(chleb kroimy w kostkę i smarujemy masełkiem ziołowym, podpiekamy w piekarniku) lub groszkiem ptysiowym. Zupa jest szybka w przygotowaniu i bardzo smaczna!

Pasztet z dyni

Składniki: ½ dyni hokkaido (ok. ½ kg), 3-4 ziemniaki, 2 średnie
cebule, 1 duży ząbek czosnku, 1 jajko, ¼ łyżeczki cynamonu, płaska łyżeczka przyprawy garam masala, 5 łyżek tartego chleba żytnio-pszennego (może być bułka tarta zwykła albo bezglutenowa),
olej, pieprz czarny, sól.
Wykonanie: Dynię umyć, usunąć pestki, pokroić w niewielkie
kawałki, polać olejem, wymieszać i upiec. W przypadku dyni
hokkaido nie trzeba zdejmować skórki. Ziemniaki ugotować. Dynię i ziemniaki przestudzić i przepuścić przez maszynkę do mięsa. Cebulę drobno pokroić i zeszklić na niewielkiej ilości oleju.
Pod koniec dodać czosnek przeciśnięty przez praskę. Do masy
dyniowo-ziemniaczanej dodać cebulę z czosnkiem, jajko, tarty
chleb i wszystkie suche przyprawy. Wszystko dobrze wymieszać
i doprawić do smaku solą. Masę umieścić w keksowej brytfance
(¾ jej wysokości), wyłożonej papierem do pieczenia posmarowanym olejem i posypanym bułką tartą. Dobrze jest ją uklepać i wygładzić. Polać olejem (1 milimetrowa warstwa). Piec w temperaturze 160°C przez około godzinę (bez termoobiegu). Pasztet wyjąć
z brytfanki jak będzie zupełnie zimny.

Chleb z pestkami dyni

Składniki: 10 dag pestek z dyni, 1 kg mąki krupczatki, 10 dag
mąki żytniej, 1 szklanka przegotowanej wody lub mineralnej,
5 dag drożdży instant, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka cukru, 6 dag
żytniego zakwasu, 1 łyżka masła, 1 łyżka oleju roślinnego do smarowania.
Zakwas: Łyżkę mąki żytniej rozpuścić w ½ szklanki letniej wody.
Wykonanie: Pestki dyni uprażyć na patelni. Do miski wsypać obie
mąki, cukier, dodać drożdże i zakwas, następnie dodać wodę, masło i sól - wyrobić na gładką masę i dodać pestki dyni. Pozostawić na 2 godziny do wyrośnięcia, następnie uformować bochenek
i ponownie odstawić na 1 godzinę. Wyrośnięty chleb posmarować
olejem i wstawić do nagrzanego piekarnika do około 190°C na
45 minut. Chleb jest bardzo smaczny i dłużej zachowuje świeżość.

Lekka brokułowa sałatka z suszonymi śliwkami
i pestkami dyni

Składniki: 1 brokuł (ok. 50 dag), 1 podwójny filet z kurczaka (ok.
50 dag), 3 dag suszonych śliwek, 3 dag pestek z dyni, 2 zielone cebulki ze szczypiorkiem, 4 łyżki jogurtu naturalnego, kilka kropli
soku z cytryny, sól, pieprz.
Wykonanie: Brokuł umyć, podzielić na różyczki i wrzucić do wrzącej, osolonej wody. Gotować 7 minut, pod przykryciem od momentu zagotowania się wody. Następnie odcedzić, ostudzić i pokroić
w kostkę. Filet z kurczaka oczyścić z błonek i kości. Opłukać, wrzucić do wrzącej wody i ugotować do miękkości. Następnie odcedzić
i ostudzić. Suszone śliwki pokroić w paski, zalać gorącą wodą i pozostawić pod przykryciem do ostudzenia. Zieloną cebulkę ze szczypiorkiem opłukać i pokroić. Do miski przełożyć kawałki brokułu,
dokończenie na str. 34
Wieś Mazowiecka, październik 2015

Ko n k u rs

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.

Przepisy Naszych Czytelników
MEDALIONY Z POLĘDWICZEK WIEPRZOWYCH
Składniki: 2 polędwiczki wieprzowe (ok. 0,7 kg), 4 dkg sera koziego, szynka wędzona obsuszana (tyle plastrów ile porcji polędwiczek wykroimy), 2 cukinie świeże, sól, pieprz, czosnek, zioła
(według uznania), olej.
Wykonanie: Polędwiczki pokroić na dwu-centymetrowe kawałki, rozbić dłonią, posypać pieprzem, naciąć na środku. W nacięcia wkładać kawałek sera. Owijać kotlety cienko krojoną szynką.
Nadać im kształt medalionów (owal). Smażyć na mocno rozgrzanym oleju. Cukinię pokroić na półcentymetrowe plastry. Dusić na
oleju z dodatkiem czosnku, ziół, soli i pieprzu. Można podawać
z kaszą jęczmienną gotowaną w wodzie z solą na puszysto. Podawać danie, układając na talerzu kaszę, na niej cukinię, na wierzchu
medaliony.

KARKÓWKA Z SOSEM ŻURAWINOWYM
Składniki:1,5 kg karkówki, 15 szt. ziemniaków, 25 dkg masła
osełkowego, koperek, zioła różne, 3-4 ząbki czosnku, sól, pieprz,
chrzan biały, żurawina, pomarańcza.
Wykonanie: Karkówkę podzielić na plastry, zamarynować w ziołach, soli i pieprzu. Piec w temperaturze 180oC przez 1 godzinę.
Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie na pół twardo. Posiekać koperek i czosnek, następnie zblendować z masłem, solą
i pieprzem. Ziemniaki przekroić wzdłuż, w środek włożyć masło czosnkowe, zawinąć folią aluminiową, zapiec w piekarniku.
Żurawinę podgrzać z sokiem z pomarańczy i chrzanem, polać
mięso.

KACZKA Z JABŁKAMI
Składniki: Kaczka (1,5 – 2 kg), 1 szklanka kaszy jaglanej, 3 jabłka twarde (np. Szara Reneta), olej, zioła różne, sól, pieprz.
Wykonanie: Kaczkę umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem i olejem. Kaszę ugotować na sypko. Jabłka obrać, pokroić w kostkę.
Kaszę i jabłka doprawić solą, pieprzem i ziołami, nadziać kaczkę.
Piec w brytfannie w 200oC przez około 1,5 godziny.

SZTUFADA Z KURCZAKA
Składniki: 1 kurczak, 0,5 kg mięsa mielonego wieprzowego,
0,5 szklanki bułki tartej, 2 jaja, sól, pieprz, natka pietruszki.

pieprz i natkę pietruszki. Zrobiony z kurczaka płat rozbić tłuczkiem do mięsa, posypać solą, pieprzem i rozłożyć na nim wałek
z mięsa mielonego. Zwinąć jak roladę. Posypać po wierzchu solą
i pieprzem. Zawinąć roladę ściśle w papier do pieczenia. Piec około 45 minut w temperaturze 200oC.
Sztufadę podawać na gorąco z kaszą jęczmienną lub na zimno
jako wędlinę.

KULEBIAK
Składniki: 0,5 szklanki mleka, 45 dkg mąki, 4 dkg drożdży, 2 jaja,
0,5 łyżeczki cukru, kilka łyżek oleju, 50 dkg kiszonej kapusty,
5-10 sztuk suszonych grzybów leśnych, 2 cebule, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, sól, pieprz
Wykonanie: Mleko wymieszać z wodą, podgrzać, dodać drożdże
i cukier. Wlać rosnące drożdże do mąki, lekko wymieszać i odstawić na 20 minut. Dodać łyżkę oleju, sól i jajko. Wyrobić ciasto na
jednolitą masę, odstawić do wyrośnięcia. Grzyby ugotować. Kapustę drobno pokroić, zalać wywarem z grzybów, dodać przyprawy,
gotować pół godziny. Cebulę posiekać, przesmażyć na oleju, dodać grzyby pokrojone w paski oraz orzechy, przyprawić. Dodać do
kapusty, wymieszać, odstawić do wystygnięcia. Ciasto rozwałkować, posmarować farszem, zrolować, posmarować roztrzepanym
jajem. Piec na złoty kolor 40 minut w temperaturze 175oC. Kulebiaka można podawać z czystym barszczem czerwonym.

ZUPA RYBNA Z KLOPSIKAMI
Składniki: 60 dkg filetów z suma (karpia, lina, szczupaka), 1 bułka kajzerka, 0,5 szklanki mleka, 4 dkg bułki tartej, 1 jajo, 1 średnia cebula, sól, pieprz, koperek, 8-10 łyżek śmietany, pęczek
włoszczyzny, liść laurowy, ziele angielskie
Wykonanie: Rybę pozbawić ości i skóry. Ugotować wywar z ości,
włoszczyzny, ziela i listka. Namoczyć bułkę w mleku. Cebulę
pokrojoną w krążki usmażyć na oleju. Mięso ryby, bułkę i cebulę zemleć dwa razy. Dodać jajo, sól, pieprz. Wyrobić na pulchną masę. Formować okrągłe klopsy, lekko spłaszczyć, obsmażyć
z dwu stron. Włożyć do wywaru, gotować pod przykryciem. Doprawić wywar do smaku solą i pieprzem. Odstawić, dodać śmietanę, wsypać posiekany koperek, delikatnie wymieszać. Podawać
z chlebem.
Ewa Mitowska – gospodarstwo agroturystyczne w Seroczynie,
gmina Sterdyń, powiat sokołowski

Wykonanie: Z kurczaka wyjąć wszystkie kości, zrobić płat. Mięso mielone wyrobić na gładką masę, dodać jaja, bułkę tartą, sól,
Wieś Mazowiecka, październik 2015
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dokończenie ze str. 32
kurczaka, osączone z wody suszone śliwki, pestki dyni i cebulkę ze
szczypiorkiem. Dodać jogurt naturalny i kilka kropli soku z cytryny.
Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Wszystko razem dokładnie
wymieszać i włożyć do lodówki do schłodzenia.

Marchewka z dynią - jako dodatek do drugiego dania

Składniki: 1 kg marchwi (waga po obraniu), 30 dag dyni (waga
po obraniu), 3 łyżki masła, 3 łyżki mąki pszennej, majeranek, imbir, przyprawa w płynie, sól, pieprz.
Wykonanie: Marchew obrać ze skórki, opłukać i pokroić w kostkę. Wrzucić do gotującej się wody i ugotować do miękkości. Dynię obrać ze skórki, oczyścić, opłukać i pokroić w kostkę. Dodać
do marchewki, wymieszać i razem dusić, aż dynia będzie miękka.
W rondelku roztopić masło, wsypać mąkę pszenną i dokładnie
rozmieszać. Chwilkę smażyć, następnie wlać około ½ szklanki
zimnej wody i zagotować (ciągle mieszając). Całość przełożyć do
marchewki z dynią i razem zagotować. Dodać szczyptę majeranku
i imbiru oraz kilka kropli przyprawy w płynie. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać na ciepło, jako dodatek do drugiego
dania. Podane składniki wystarczą na około 6 porcji.
„Ciekawostki o dyni”, które warto wiedzieć: Dynia jest uznawana powszechnie za warzywo, ale w rzeczywistości jest owocem...
jagodowym. Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej (w zależności od gatunków); uprawiali ją już Inkowie ok. 5000 lat p.n.e.

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)

Kabaczek i cukinia również są odmianami dyni. Rekordową dynię
wyhodowano w Szwajcarii - ważyła 952 kilogramy. n
Źródła:
1. www.durszlak.pl
2. www.smaczny.pl
3. Przepisy z projektu: „Dynia w Tłuszczu”
4. Dynia - wartości odżywcze i walory smakowe, Katarzyna Żbikowska-Jusis

WARUNKI PRENUMERATY
w roku 2016
- 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
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Potrawy z dyni uczestników projektu „Dynia w Tłuszczu” - fot.T.Sasin

Do 25 października 2015 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi Mazowieckiej od numeru 01/2016.
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 2016”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Wieś Mazowiecka, październik 2015
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Plon zbóż ozimych
rodzi się już jesienią
Zapewnienie komfortowych warunków od
początku wegetacji to podstawa budowania
plonu zbóż i zadawalającej efektywności
ekonomicznej, niezależnej od kaprysów
pogodowych i rynkowych.
Staranna agrotechnika, w tym przedsiewne
stosowanie nawozów i jak najgłębsze ich
wymieszane z glebą, a także terminowy siew
i umiarkowana gęstość siewu ziarna to dobry
początek tworzenia warunków dla rozwoju
pojedynczej rośliny i całej plantacji zboża.
Czy nawozić przedsiewnie? W tym roku
ponowne zamieszanie na rynku zbóż. Takie
wahania rynkowe nie zaskakują już rolników,
a na pytanie: czy nawozić przedsiewnie, każdy
doświadczony rolnik odpowie, że tak,
ponieważ
nawożenie
mineralne
jest
najważniejszym czynnikiem zwiększającym
plony. A im wydajniejsze odmiany, tym
bardziej nawożenie decyduje o wykorzystaniu
ich
potencjału
plonowania.
Głodne
w początkowych fazach rozwoju rośliny
szybko tracą potencjał plonowania i niweczy
się trud uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od
początku uprawy roślina lepiej przezimuje, a
wiosną szybko zregeneruje się.
Kiedy nawożenie jest najskuteczniejsze?
Wtedy, gdy równomiernie rozmieścimy
składniki pokarmowe w warstwie ornej na
głębokość co najmniej 10 cm, w optymalnej
dla zbóż koncentracji, by fosfor, potas,
magnez
i inne składniki mogły być dobrze pobierane,
także po przesuszeniu się wierzchniej
warstwy gleby. Dlatego fosfor i potas zawsze
najlepiej jest stosować „pod pług”.
Gwarancją efektownego działania jest także
stosowanie nawozów z wysoką zawartością
przyswajalnych
form
składników
pokarmowych, w atrakcyjnej cenie za te
składniki, a nie za tonę masy nawozu. Analizę
ceny czystego składnika można wykonać na
stronie
www.polifoska.pl,
korzystając
z programu „kalkulator nawozowy”.

To jesienią rolnik „programuje” plon ozimin,
umożliwiając
zbożom
ozimym
dobre
ukorzenienie i rozkrzewienie, a więc
zaprogramowanie plonu. Zboża pobierają
jesienią tylko po 30-50 kg azotu i potasu oraz
15 kg fosforu. Należy jednak zabezpieczyć
oziminom większe ilości fosforu i potasu, bez
obaw o ich straty. W przeciętnych warunkach
powinno to być co najmniej 8 kg fosforu na
każdą planowaną tonę ziarna.
Trafnie zbilansować dawkę nawozem
wieloskładnikowym. Składniki pokarmowe,
w zależności od potrzeb łatwo jest dostarczyć
w zbilansowanych ilościach, korzystając
z szerokiej gamy nawozów POLIFOSKA®.
Na glebach zasobniejszych w potas i gdy
przyorano słomę zbóż, należy zastosować
nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu
(P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie
w latach należy stosować nawóz o stosunku
P:K-1:1 - POLIFOSKA® 8 z nawozami o stosunku
P:K-1:1,5 - POLIFOSKA® 6 lub POLIFOSKA® M,
albo NPK(S) [7:18:28:(12)].
Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy
oraz na glebach lżejszych lub o niższej
zasobności w potas, lepszymi są nawozy
o szerszym stosunku P:K: POLIFOSKA® 4,
w której na 1 kilogram P przypada 2,7 kg K
i POLIFOSKA 5 lub POLIFOSKA® PLUS (P:K 1:2).
Oziminy potrzebują jesienią także azotu
i mikroskładników. Gdy słoma w dużej ilości
pozostaje na polu, powszechne są po żniwach
zakłócenia dostępności azotu w glebie, czyli
jesienna fiksacja azotu. Im słoma szybciej
ulegnie rozkładowi, tym lepiej dla ozimin.
Dlatego
powinno
się
dostarczyć
rozkładającym słomę mikroorganizmom azot
i fosfor. Średnio na każdą tonę przyorywanej
słomy (oprócz kukurydzianej) należy stosować
6-8 kg azotu, czyli praktycznie 80-100 kg
mocznika.pl® lub 150-210 POLIFOSKI® 21 lub
100-150 kg RMS 32. Koniecznie powinno się
stosować azot przed przyoraniem słomy na
polu, gdy siane będą rośliny ozime (zboża,

rzepak). Pamiętajmy także, że dawka azotu na
przyoraną słomę nie jest dawką pod oziminę.
Pielęgnacja zboża ozimego jesienią. Niedobór
azotu amonowego w glebie działa
niekorzystnie na rozwój zbóż już od fazy 2
liścia (BBCH 12), bo ogranicza rozwój korzeni,
a więc pobieranie składników i wody z gleby.
Ważniejszy jest drugi, bardziej wrażliwy okres,
gdy ozimina rozpoczyna krzewienie (faza 21),
a szczególnie ważna jest faza 25, bo wtedy
zawiązują się kłoski i kwiatki.
Na słabszych plantacjach, głównie późno
posianej pszenicy, często trzeba zasilić rośliny
azotem. Można zastosować do 30 kg N/ha
azotu w formie mocznika.pl® i oprysk (zboża
bezpiecznie opryskiwać dopiero od 5. liścia –
BBCH 15) siarczanem magnezu z dodatkiem
boru (50 g/ha), miedzi (50 g/ha i molibdenu
(20-40 g/ha) lub około 150 kg/ha
POLIFOSKI®21.
Na glebie świeżo wapnowanej lub o odczynie
obojętnym bardzo efektywne jest stosowanie
pogłównie jesienią (BBCH 15) na pszenicę
i pszenżyto azot w formie POLIFOSKI® 21 lub
siarczanu amonu (150 kg/ha), ponieważ poza
dostarczeniem azotu i siarki nawozy te
lokalnie, płytko zakwaszają glebę, co ułatwia
roślinom pobranie mikroskładników.
Na przyorywaną słomę i jesienią nie zaleca się
stosować saletrzanej formy azotu, bo oziminy
słabo się ukorzenią i nie zahartują się na zimę.
Więcej informacji o nawozach i nawożeniu
uzyskać można na stronie www.polifoska.pl
i www.nawozy.eu.

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 29 64
fax. 91 317 47 72

polifoska.pl
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K ąci k dla dziec i

Krzyżówka Nr 9

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
4. Przewóz ludzi lub ładunku
5. Droga wśród drzew
6. Siostra mamy
7. Polska kraina jezior
8. Papierowy pieniądz w portfelu
9. Długość lub szerokość
10. Zbierany przez pszczoły
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 października 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 9".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 7 - LETNIE WYPRAWY
Nagrody książkowe wylosowała: Izabela Błachnio, gm. Sobolew.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Czerwona zupa gotowana z buraków
2. Nożna lub ręczna
3. Mierzy temperaturę
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 października 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 9".
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Rozwiązanie Rebusu 7 - KIEDY LIPIEC DAJE DESZCZE
DŁUGIE LATO BĘDZIE JESZCZE
Nagrody książkowe wylosowała: Izabela Błachnio,
gm. Sobolew.
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, Wojciech Asiński
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Artur Barciś - odtwórca roli Arkadiusza Czerepacha w filmie "RANCZO". Foto: archiwum MODR
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-26/2015; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 17 września 2015 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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Re l a c j a

Fikcja czy rzeczywistość, czyli z wizytą
na planie serialu „Ranczo”
Wojciech Asiński
MODR Warszawa
Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce
foto: archiwum MODR

K

ażdy tam może pojechać i poczuć atmosferę, jaka
panuje na planie jedynego w Polsce serialu o wsi. Bo
warto. Każdy może zobaczyć realne i występujące
w tej produkcji filmowej budynki, place, kościół, sklep, skwerek czy przystanek autobusowy. Mowa o serialu „Ranczo”. Ale
nie wybierajcie się czasem do miejscowości Wikowyje, w której
żyją bohaterowie „Rancza”. To fikcyjna miejscowość, wymyślona na potrzeby serialu, która znajduje się w województwie
lubelskim, w powiecie radzyńskim. Kierunek, w którym należy się udać, aby spotkać ulubionych bohaterów serialu to wieś
Jeruzal w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim,
w gminie Mrozy. To tutaj, niemal każdego dnia, rozgrywa się
akcja kolejnego odcinka obyczajowo-komediowego serialu
„Ranczo” w reżyserii Wojciecha Adamczyka.

I co tu dużo mówić - prawie wszyscy mieszkańcy tej wsi,
związani są z serialem. Można śmiało powiedzieć, że ich wiedza o tego rodzaju produkcjach filmowych jest ogromna i wynika
z doświadczenia. To czego nie udało się zrobić w Łodzi, nominowanej kiedyś przez niektórych filmowców do roli polskiego
HollyŁódź, udało się we wsi Jeruzal. Wielu jej mieszkańców było
statystami w kolejnych scenach serialu. A ci co nie byli - i tak
doczekają się tego momentu. Wielu - dzięki serialowi - prowadzi
różnego rodzaju działalność służącą głównie obsłudze turystów,
którzy zaglądają do filmowych Wilkowyj. Czysta, mała mazowiecka wieś żyje na co dzień podwójnym życiem. Na każdym
kroku widać i słychać, że jej mieszkańcom bardzo się to podoba.
Rzeczywistość miesza się tu zabawnie z fikcją i nie ma sensu
tego rozdzielać, skoro wszystkim z tym dobrze. I nie na miejscu są
porównania do filmu „Truman Show” z Jimem Careyem, którego
bohater Truman Burbank, mieszkaniec małego miasteczka, odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę. W Jeruzalu każdy dzień jest inny, a wszyscy doskonale wiedzą co się wokół nich dzieje. Ci, co biorą udział w serialu,
robią to dla przyjemności. A, że przy okazji wpadnie parę groszy
do kieszeni, to tylko wzbogaca przeżycia.

Prawie wszystko jest na miejscu
Jeruzal prezentuje się doskonale. Czysto i schludnie. Spokojnie. Władze samorządowe planowały przeprowadzić rewitalizację rynku, jednak nowe bruki, parking, skwerek z ławkami oraz
latarniami nie komponowały się z zamysłem twórców serialu,
którzy woleli zachować na ekranie charakter miejscowości nieco
sennej i peryferyjnej. Wyremontowano jednak rynek (co zostało
zaakcentowane w 2. serii serialu) i dziś przyjmuje on odwiedziny wielu turystów. Na środku wysepka z ławeczkami. Po jednej
stronie rynku sklep spożywczy, po drugiej, knajpki, reklama z napisem „pierogi to tu” i kościół, w którym z ambony płomienne
kazania wygłaszał proboszcz Kozioł. Tuż obok zarządzana przez
gospodarną Michałową plebania oraz stary domek katechetyczny.
Nieopodal przystanek autobusowy, z którego do pracy w Anglii
wyjeżdżał Patryk Pietrek, a ambitny urzędnik Duda rozstawał się ze
zrozpaczoną Klaudią i wręczał kwiaty pielęgniarce Jagnie. Naprzeciw przystanku ustawiono wielką tablicę z mapą, na której zaznaczono wszystkie miejsca, w których nagrywano serial. Można więc

łatwo znaleźć aptekę, szkołę, dom wynajęty na biuro senatora Kozioła, przychodnię doktora Wezóła, jeziorko i stare domki (występujące w pierwszych seriach Rancza) Więcławskich, Hadziuków i redaktora-polonisty Witebskiego. Nie wymieniamy wszystkich miejsc
znanych z serialu, bo najlepiej tam pojechać i samemu je odkrywać.

Wino Mamrot i pierogi
Mimo tych wskazówek na początku turyści mogą czuć się trochę zdezorientowani. Wchodząc do sklepu przy rynku odczytują

R el acja
Miejscowi namawiają na spróbowanie pierogów. I znów fikcja
miesza się z realem. Pierogi wymyślili scenarzyści serialu, a one
istnieją naprawdę. Można ich spróbować, idąc za napisem na
płocie ”Pierogi to tu”. Podczas jedzeniu pierogów – już na pewno
poczujemy to samo co bohaterowie serialu po skosztowaniu pierogów Solejukowej - popisowego danie Kazimiery Solejuk (Katarzyna Żak). Po sukcesie w Wilkowyjach, pierogi są lepione na
sprzedaż. I tak samo dzieje się w Jeruzalu. Turyści chwalą, jedzą
i kupują na wynos.

na jego witrynie napis - „U Krysi” sklep spożywczo- przemysłowy.
To tutaj kupował wino artysta-alkoholik Kusy, a policjant Stasiek
wpadał po kiszkę pasztetową. Nazwa sklepu kojarzy się od razu
z Krystyną Więcławską, serialową właścicielką sklepu (Dorota
Chotecka-Pazura), a tymczasem sklep działa także w realu (każdego dnia można w kolejce spotkać aktorów) i cieszy się popularnością nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Między innymi

Ten serial jest o nas

z powodu sprzedawanego w nim wina, spożywanego w serialu
przez stałych bywalców stojącej pod sklepem ławeczki: Pietrka
(Piotr Pręgowski), Solejuka (Sylwester Maciejewski), Hadziuka
(Bogdan Kalus) i Stacha Japycza (Franciszek Pieczka). Kiedyś
również bywalcem tej ławeczki był Jan Japycz - odtwarzany przez
nieżyjącego już wspaniałego aktora Leona Niemczyka. Generalnie spacerującym po wsi turystom, już po kilku minutach pobytu
w Jeruzalu wydaje się, że sami biorą udział w serialu. Kiedy siadają na ławeczce, zaraz obok pojawiają się występujące w serialu
psy. To tak jakby wiedziały, że jak ktokolwiek robi zdjęcia, to one
powinny pojawić się w zasięgu kamery lub aparatu. Po prostu
zwierzęta – zawodowcy. Czasem, aż chciałoby się, żeby obok
nas na ławeczce pojawili się jej starzy bywalcy. Szczególnie kie-

dy pod sklep „U Krysi” podjeżdża nowy transport „Momrota”.
Ale nie samym „winem marki wino” człowiek żyje. Po całym
dniu zwiedzania (a jest co oglądać) trzeba coś zjeść.

Tematy poruszane w serialu dotyczą tak naprawdę nie tylko
polskiej wsi. Sytuacje wymyślane przez autorów scenariusza serialu (Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka) pokazują przede
wszystkim nas, Polaków. Oczywiście w wielkim przerysowaniu
(dodajemy, żeby nikt czytający się nie obraził- przyp. autorów)
- nasze zalety i wady. Nasze problemy, bardzo poważne i te banalne, jednak wpływające na otoczenie i na to jak nas postrzegają
sąsiedzi. Zarówno ci zza miedzy, jak i ci z zagranicy.
Odtwórcą dwóch głównych ról - wójta Pawła Kozioła i księdza
Piotra Kozioła jest Cezary Żak. Księdzu pomaga Michałowa grana przez Martę Lipińską. Wójtowi towarzyszy we wszystkich jego
poczynaniach sekretarz gminy, dyrektor biura senatorskiego i sekretarz generalny Polskiej Partii Uczciwości Arkadiusz Czerepach,
którego znakomicie odtwarza Artur Barciś. I właśnie z tą trójką
odtwórców głównych ról w „Ranczo” spotkała się ekipa redakcyjna miesięcznika MODR „Wieś Mazowiecka”, która odwiedziła
Jeruzal i plan serialu. Szczególne podziękowania kierujemy do Artura Barcisia, który pokierował nami i nie pozwolił nam się zgubić
w przestrzeni między realem, a fikcją serialową. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia planu „Rancza” we wsi Jeruzal, szczególnie,
że krążą pogłoski o ostatnim sezonie tej produkcji. n

