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5 września 2015 r. (sobota)
 9.30 Konferencja pt. „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców 

obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego” 
 10.00 – 17.00 Zwiedzanie stoisk wystawienniczych
 10.00  Otwarcie XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, wycena bydła mlecznego, 

pokaz ras kolorowych bydła mlecznego - ring
 10.00   Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz  

– scena 
 11.30 Uroczyste otwarcie XXII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym i Dni 

Siedlec 2015 – scena 
 12.30   Uroczyste podsumowanie XIII Edycji Ogólnokrajowego Konkursu KRUS „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” – scena
 13.00  Występ Zespołu Wokalnego „RADOŚĆ” z Radomyśli – scena 
 13.00 Konkurs „Młodego Hodowcy Bydła Mlecznego” – ring
 14.00 Występy Zespołów w ramach 23. MIĘDZYNARODOWEGO  FESTIWALU  PIEŚNI, 

TAŃCA i  FOLKLORU – scena
 14.30 – 15.30  Wręczenie nagród dla wystawców bydła od władz samorządowych oraz pucharów 

i nagród dla zdobywców czempionów i wiceczempionów – ring

WAKACYJNE FESTIWALOWE WSPOMNIENIA COUNTRY-REAGGE-DISCO POLO
koncert plenerowy z okazji Dni Siedlec 2015, ul. Jana Pawła II (obok Parku Wodnego Siedlce)
 17.00 DANCE – Grupa FREESTYLE Gwiazda Debiutów Ostróda 2015
 18.00 REAGGE – PodobaMiSię Przystanek Woodstock 2015
 19.15 COUNTRY – Ludzie Szeryfa Laureat Festiwalu w Mrągowie 2015
 20.30 DANCE – EXAITED – Grand Prix Festiwalu Ostróda 2015

6 września 2015 r. (niedziela)
 10.00 – 17.00 Zwiedzanie stoisk wystawienniczych
 10.00  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”- scena
 10.30 Podsumowanie konkursu AgroLiga 2015 (etap oddziałowy) – scena
 11.00  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”- scena
 11.00 – 12.00  Pokaz czempionów i wiceczempionów, ras kolorowych bydła mlecznego oraz 

cieliczek – ring

 11.30 Występy Zespołów w ramach 23. MIĘDZYNARODOWEGO  FESTIWALU  PIEŚNI, 
TAŃCA i  FOLKLORU – scena 

 12.30 Prezentacje Urzędu Celnego, m.in. pokaz pracy psów służbowych -  scena
 13.00 Występ Kapeli ZPiT Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” – scena
 14.00 Wręczenie hodowcom bydła mlecznego nagród od organizatorów za udział 

w wystawie, nagród od sponsorów wystawy oraz nagród dla dzieci – ring
 14.00 – 17.00  Biesiada, czyli prezentacje regionalnych zespołów polskiej muzyki 

dyskotekowej – scena 
Ponadto:
•	 doradztwo fachowe w zakresie nowych technologii produkcji,  pozyskiwania środków 

w ramach działań PROW 2014-2020
•	 pokazy pracy maszyn rolniczych 
•	 prezentacje twórców rękodzieła ludowego i artystycznego
•	 oferty gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych
•	 kiermasze roślin owocowych i ozdobnych, wydawnictw fachowych, żywności ekologicznej 

i tradycyjnej
•	 wystawa drobnego inwentarza 

XXII 
Międzynarodowe 
Dni z Doradztwem 
Rolniczym
dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka

Siedlce, 5-6 września 2015 r.  
Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i  innowacyjna
PATRONAT HONOROWY

•Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi •Wojewoda Mazowiecki 

•Marszałek Województwa Mazowieckiego 

•Prezydent Miasta Siedlce • Starosta Siedlecki
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P R O G R A M
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ORGANIZATOR PARTNERZY:

Mazowieckie Centrum

WSPÓŁPRACA:

PATRONAT MEDIALNY:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Siedlcach

Zakład utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Siedlcach

EKO-PATRONAT: Złoty Mecenas  
siedleckiej 

kultury

XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

•	 STOISKA INSTYTUTÓW NAUKOWYCH I WYŻSZYCH UCZELNI 
pn. „NAUKA POLSKA A INNOWACJE W ROLNICTWIE” (dofinansowanie MRiRW)

•	 23. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI, TAŃCA i FOLKLORU

•	  5 września 2015 r. - PIKNIK ZBOŻOWY

•	 STOISKA PROMUJĄCE DZIAŁANIA IZBY CELNEJ W WARSZAWIE 

•	 STOISKO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE PZHIPTCH „POLSUS” 
dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

•	  STOISKO INFORMACYJNE NT. UTYLIZACJI OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH CHEMICZNYCH

•	  6 września 2015 r. -   Biesiada ,  czyli prezentacje regionalnych 
zespołów polskiej muzyki dyskotekowej. Sponsor główny: Sieć Sklepów TOPAZ
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Moimi rozmówcami są 
Państwo Wioletta i Da-
riusz Marcinowscy, 

mieszkający w Radziwiłłowie, 
w pięknej i ekologicznej gminie 
Puszcza Mariańska. Prowadzą 
chów kur zielononóżek kuro-
patwianych, a z jaj, wytwarzają 
według dawnych receptur różne 
niecodzienne produkty spożyw-
cze i dania. Ponadto gospodarze 
udokumentowali historię pocho-
dzenia oraz powiązanie z regio-
nem i dzięki temu część swoich 
wyrobów wpisali na ministerialną Listę 
Produktów Tradycyjnych.

Dookoła nas zielony i malowniczy kra-
jobraz. Czy Radziwiłłów to Państwa ro-
dzinna miejscowość?
Dariusz Marcinowski: - Od początku, cały 
czas mieszkam na terenie gminy Puszcza 
Mariańska. Jest to obszar objęty ochroną 
ekologiczną, przez który przepływa krę-
ta i czysta Rawka, ogłoszona Rzeką Roku 
2014. Pod koniec siedemnastego wieku 
tereny te zostały zakupione przez Michała 
Hieronima Radziwiłła, stąd nazwa miej-
scowości w której od 10 lat prowadzimy 
nasze niewielkie gospodarstwo. Książę 
nabył również Bolimów i Nieborów, gdzie 
założył swą główną rezydencję.
Państwa sposób na prowadzenie gospo-
darstwa jest trochę nietypowy, mam na 
myśli chów kur zielononóżek kuropa-
twianych. Skąd pomysł na taką produk-
cję? 
DM: - Mała powierzchnia gospodarstwa 
i słabe gleby, nie dawały możliwości uzy-
skania przyzwoitych dochodów z tradycyj-
nej produkcji rolniczej, dlatego zaczęliśmy 
szukać innych rozwiązań.
WM: - Nie było łatwo. Zaczęliśmy od 
produkcji ślimaków, ale mieliśmy kłopoty 
z ich zbytem – produkowaliśmy niewy-
starczającą ilość, by zaspokoić potrzeby 
dużych kontrahentów zagranicznych. Pod-
czas jednego z wyjazdów zainteresował 
nas chów zielononóżek. Znoszą one bardzo 
wartościowe jajka, zawierające mniej cho-

lesterolu, bogate w witaminy i minerały, 
a poza tym jest to rodzima rasa, wytrzy-
malsza od innych, przystosowana do na-
szych warunków, odporna na choroby. I tak 
się zaczęło.
DM: - Pierwsze kurki zakupiliśmy z In-
stytutu w Chorzelowie, kolejne z Instytutu 
w Lublinie. Kury w ciągu dnia przebywa-
ją na naturalnym wybiegu, skubiąc trawy 
i zioła, lubią pszenicę i owies bezłuskowy. 
Zielononóżki są bardzo ruchliwe, potrafią 
oddalić się nawet na około 2 km od sie-
dliska, energicznie żerują i dużą część po-
żywienia zdobywają same. Chów kur nie 
sprawiał problemów, jednak zanim uzy-
skaliśmy odpowiedni rynek zbytu na jajka, 
upłynęło trochę czasu. W pewnym momen-
cie ilość ich była tak duża, że nasze rodzi-
ny i znajomi mieli już dość jajecznej diety. 
Trzeba było znaleźć inne wyjście.
I tak rozpoczęła się produkcja 20-jajecz-
nego makaronu radziwiłłowskiego? Kto 
wymyślił taki sposób wykorzystania ja-
jek, skąd proporcje?
DM: - Odnalazłem przepis mojej prababci, 
która przygotowywała, według tradycyj-
nych receptur wiele dań, między innymi ten 
makaron, dla mieszkańców i gości pałacu 
Radziwiłłów. Wytwarzały go również inne 
okoliczne gospodynie, na użytek własny, 
uświetniając uroczystości takie jak: wese-
la, chrzciny czy święta. Do przygotowania 
produktu używano jaj kur zielononóżek 
kuropatwianych. Uznaliśmy, że makaron 
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będzie dobrym sposobem na spożytkowa-
nie ich nadmiaru.
Makaron to makaron, czym ten się wy-
różnia? 
WM: - Makaron Radziwiłłowski jest inny, 
bo do jego wytworzenia używa się tylko 
jajek i mąki pszennej bądź orkiszowej, bez 

wody. Wystarczającą ilość wilgoci dostar-
czają jajka. Na kilogram mąki potrzeba aż 
20 sztuk (10 żółtek i 10 całych jaj). Potem 
zagniata się ciasto, wyrabia, wałkuje na 
cienkie placki, pozostawia do przeschnię-
cia, następnie zwija się je w rulony i kroi na 
cieniutkie paseczki. Cały proces wytworze-
nia makaronu, wykonywany jest ręcznie.
DM: - Trzeba dodać, że ten makaron gotuje 
się też nieco inaczej, ponieważ wrzucamy go 

na gorącą wodę, a nie na wrzątek jak inne ma-
karony. Nikt inny i nigdzie indziej takiego nie 
produkuje, to jedyny taki makaron na świecie.
Czy obecnie produkujecie Państwo jesz-
cze inne produkty?

DM: - Tak. Najbardziej spektakularne 
produkty to właśnie jaja kur zielononóżek 
kuropatwianych i makaron radziwiłłowski, 
ale produkujemy jeszcze, między innymi: 
mazowieckie masło klarowane i likier ja-
jeczny radziwiłłowski. Nawet ostatnio kil-
ka jego egzemplarzy trafiło do USA i po-
dobno smakował.
To może będzie kolejny sukces. A jak 

Państwo promujecie swoje produkty? 
Czy bierzecie udział w jarmarkach, kon-
kursach kulinarnych? Jakieś nagrody, 
wyróżnienia?
DM: - Uczestniczymy w licznych targach 
gastronomicznych w Warszawie, Łodzi 
i Poznaniu, podczas których wystawiamy 
swoje produkty, sprzedajemy i promujemy 
nowe. W ten sposób, np. naszym makaro-
nem zainteresowali się Włosi. Jeśli chodzi 
o konkursy to kilkakrotnie zgłaszaliśmy 
produkty do „Naszego Kulinarnego Dzie-
dzictwa” czy „Lauru Marszałka”, gdzie 
otrzymywały wysokie oceny. Makaron 
otrzymał Perłę podczas POLAGRY i miał 
nominację do Teraz Polska. Kolejnym ra-
zem, chyba jako jedyni do tej pory otrzy-
maliśmy dwie Perły w ciągu roku za danie 
„Rosół dworski z kapłona z makaronem 
radziwiłłowskim” i produkt „Likier jajecz-
ny radziwiłłowski”, a mazowieckie masło 
klarowane otrzymało Perłę w 2014.
Wspomniał Pan o rosole z kapłona, czy 
ich produkcję też prowadzicie?
DM: - Zarówno kapłon staropolski jak 
i pularda mazowiecka są przez nas wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych, ale nie 
prowadzimy chowu, bo jest on zwyczajnie 
nieopłacalny. Są klienci zainteresowani, 

Państwo Marcinowscy z Adamem Struzikiem - marszałkiem województwa 
mazowieckiego

ale proponują cenę jak za „zwykłą” tuszkę. 
Poza zielononóżkami mamy jeszcze per-
liczki z Grabiny Radziwiłłowskiej, rów-
nież wpisane na Listę.
Jak trafili Państwo na ministerialną Li-
stę Produktów Tradycyjnych?
DM: - Teren Grabiny Radziwiłłowskiej 
to kopalnia produktów tradycyjnych. Te-
raz jest bardzo dobry czas i moda na takie 
powroty do korzeni, zdrową żywność i au-
tentyzm. Kiedy zaczyna się dokumentować 
pochodzenie jednych produktów, odkrywa 
się kolejne. Chcieliśmy, żeby te receptury, 
które udało się odnaleźć, zapisać i chronić, 
tak aby ludzie nie zapomnieli, że takie pro-
dukty były u nas wytwarzane. Lista Pro-
duktów Tradycyjnych prowadzona przez 
ministerstwo jest taką bazą.
Czy trudno jest udokumentować historię 
produktu i jego powiązanie z regionem 
w taki sposób, aby poprawnie wypełnić 
wniosek zgłoszenia produktu na Listę?
WM: - Trudno jest samemu potwierdzić 
tożsamość produktu. Trzeba wiedzieć 
gdzie szukać informacji i które z nich są 
ważne. My trafiliśmy na firmę z Łodzi, 
która zajmuje się wyszukiwaniem zdjęć, 
dokumentów, ksiąg, kronik w Kościołach, 
urzędach miast, gmin, bibliotekach. Po 
udokumentowaniu tradycji wytwarzania 
i związku z regionem wypełnienie reszty 
wniosku było już łatwe.
Ile produktów i jakie, dzięki Państwu, 
znajdują się obecnie na Liście Produktów 
Tradycyjnych?
DM: - Ponad 35 % produktów z wojewódz-
twa mazowieckiego jest wpisane przez nas. 
Jako gospodarstwo rolne mamy najwięcej 
zgłoszonych produktów bo ok. 20, poza 
tymi wyżej wymienionymi na Liście znaj-
dują się np.: chleb razowy radziwiłłowski, 
kogutki z Radziwiłłowa, bolimowski go-
łąb, nadworny ryś, śledź w oleju z Radzi-
wiłłowa, pasta rybna z Radziwiłłowa czy 
rosół dworski z kapłona.
Brzmi to imponująco. A jakie są Pań-
stwa plany na przyszłość?
DM: - Utrzymać jakość produktów, które 
oferujemy, być rozpoznawalnym na rynku, 
a przede wszystkim realizować dalej swoją 
pasję.
W takim razie, życzę Państwu jak naj-
mniej pracy, jak najwięcej sukcesów. 
Dziękuję za rozmowę. n

Rozmawiała: Małgorzata Florczak-
Umiastowska - Oddział Bielice

Zdjęcia: archiwum prywatne Państwa 
Marcinowskich
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Małgorzata Najechalska, Małgorzata Niemirska - Oddział Poświętne 
Stanisław Orłowski - Oddział Ostrołęka
Krzysztof Szumski - Oddział Płock
Zdjęcia: Archiwym MODR

Brak deszczu i temperatura powyżej średniej spowodo-
wały, że ponad połowę gmin na Mazowszu dotknęła 
susza rolnicza. Na wniosek wójtów wojewoda powołał 

już 71 komisji szacujących straty w niemal 20 tys. gospodarstw 
rolnych. 27 lipca br. Jacek Kozłowski- wojewoda mazowiecki, 
odwiedził gospodarstwa w Baboszewie oraz Bielsku i w towa-
rzystwie wójtów obejrzał miejsca dotknięte suszą. Wojewoda 
spotkał się również z rolnikami w Raciążu (powiał płoński) 
i Brudzeniu Dużym (powiat płocki).

Powiat płoński

Tegoroczna susza szczególnie dała się we znaki rolnikom pół-
nocnego Mazowsza. W pierwszym półroczu 2015 roku w okoli-
cach Płońska suma opadów od stycznia do końca czerwca wynio-
sła zaledwie 121,5 l/m2. W porównaniu do lat poprzednich jest to 
połowa średniej ilości opadów na tym terenie, a nawet mniej bo 
40 % w porównaniu do roku 2013 r. (spadło wtedy 295 l/m2). Do 
27 lipca br. sumaryczny opad wyniósł 46,5 l/m2. Opady deszczu są 
głównie pochodzenia burzowego – nawalne, co oznacza, że gleba 
nie jest w stanie od razu wchłonąć wody i spływa ona w obszary 
niżej położone, a to nie poprawia sytuacji. Tak więc susza trwa, 
a rolnicy liczą straty. 

Wojewoda mazowiecki odwiedził gospodarstwo rolne państwa 
Stępkowskich z Sokolnik Starych, nieopodal Płońska. Susza wy-
rządziła duże straty i nie uda się uratować zbóż. Brak deszczu za-
graża wszelkim roślinom uprawnym, a to skutkować będzie znacz-
ną obniżką plonów.

Powiat płocki 

W powiecie płockim - gmina Bielsk, rolnicy złożyli 225 wnio-
sków suszowych o przyznanie pomocy (stan na 27 lipca). Od-
wiedzając te rejony wojewoda sugerował wójtowi gminy Bielsk 

Jerzemu Rozkoszowi, by w szczególnych przypadkach umorzyć 
podatek rolny.

W gminie Brudzeń Duży wojewoda spotkał się z przedstawi-
cielami lokalnego samorządu: Dariuszem Raczkiem - sekretarzem 
gminy, Rafałem Nowakiem - przewodniczącym Rady Gminy, 
Jerzym Tomaszewskim – wiceprzewodniczącym Rady Gminy, 
członkami Izb Rolniczych oraz Komisji do szacowania szkód. 
Gmina Brudzeń Duży przyjęła 141 wniosków suszowych.

W przypadku, gdy straty z powodu suszy w województwie ma-
zowieckim przekroczą 30%, wojewoda zamierza zwrócić się do 
Rady Ministrów o dodatkową pomoc (być może o dopłatę do 
hektara). Członkowie Komisji zwracali uwagę na skomplikowa-
ny formularz do zgłaszania szkód. Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR przedstawił możliwe ścieżki wsparcia niskokredytowego.

W obu gminach podczas wizytacji wojewodzie towarzyszyli 
Teresa Stachowicz - zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego, Andrzej Kamasa - dyrektor 
MODR Warszawa, Jerzy Rozkosz - wójt gminy Bielsk z pra-
cownikami Urzędu Gminy, Tomasz Duda kierownik Powiato-
wego Biura ARiMR w Płocku oraz pracownicy MODR - Mie-
czysław Grzelak i Piotr Kostrzewa.

Powiat ostrołęcki

30 lipca br. wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk spotkał 
się z rolnikami w miejscowości Łyse w pow. ostrołęckim. Razem 
z ministrem, na spotkanie przybyli m. in.: dyrektor MODR Warsza-
wa Andrzej Kamasa, Marcin Podgórski - dyrektor Mazowieckiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, dr hab. Andrzej Doroszewski - prof. Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 
i Renata Pikula – gł. specjalista Agencji Rynku Rolnego. Nie za-
brakło także przedstawicieli lokalnych władz, czyli wicestarosty 
ostrołęckiego, wójta gm. Łyse, czy wójtów ościennych gmin.

Minister przypomniał, że warunkiem otrzymania pomocy jest 
oszacowanie strat przez komisję, powołaną przez wojewodę. Na 

Lato 2015 - susza przyniosła straty w rolnictwie

dokończenie na str. 6
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terenie województwa mazowieckiego powołano dotychczas 128 
komisji, które zajmować będą się szacowaniem strat spowodowa-
nych przez suszę.

Jednak zjawisko suszy nie jest niczym nowym. Badania wyka-
zują, że w latach 1961-2010, tylko 4 lata były takie, w których nie 
stwierdzono tego zjawiska. Związane jest to, m in. ze wzrostem 
średniej temperatury, która w przeciągu ponad 100 lat wzrosła 
o ok. 1,1 st. C. O występowaniu suszy można mówić wtedy, gdy 
występuje min. 20 % obniżka plonów w danej gminie, w stosunku 
do plonów wieloletnich. 

Występowanie suszy zależne jest także od rodzaju gleby, na któ-
rej występują uprawy i jej zdolności do zatrzymywania wody (naj-
słabiej zatrzymują ją piaski, najlepiej iły). W Polsce ponad 50 % 
gleb to gleby najsłabsze.

Obecnie susza dotyka ok. 33 % gmin w naszym kraju. Na 
Mazowszu wygląda to następująco:
- uprawy zbóż jarych – 200 gmin,
- uprawy roślin strączkowych – 83 gminy,
- uprawy krzewów owocowych – 46 gmin.

Co ciekawe, tylko północna część Mazowsza zagrożona jest su-
szą, a południowa nie.

Drugim, poruszanym tematem były kwoty mleczne, o których 
mówiła przedstawicielka ARR. Limity na produkcję mleka prze-
stały obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r. Działanie to ma na celu 
wzmocnienie eksportu europejskiego mleka na rynki zewnętrzne. 
Polska to jeden z największych producentów mleka w Unii Euro-
pejskiej, a prym wiedzie woj. mazowieckie, które jest mlecznym 
zagłębiem na mapie naszego kraju. Niestety, w roku kwotowym 
2014-2015 dozwolone kwoty mleczne przekroczyło 13 państw 
UE, w tym Polska. Wiązać będzie się to z karami dla rolników – 
według wstępnych danych ARR kary dla rolników mogą sięgnąć 
nawet 90 gr za kg mleka ponad limit. Kara za przekroczenie kwot 
mlecznych w roku kwotowym 2014-2015 powinna zostać uregu-
lowana w całości do 30 września 2017 r. i może być rozłożona na 
raty. Pierwsza rata, opiewająca na co najmniej jedną trzecią kwoty, 
wpłacona musi być do 30 września 2015 r., druga rata, stanowiąca 
również co najmniej jedną trzecią - do 30 września 2016 r. Pomoc 
państwa polega tu na zastosowaniu płatności ratalnych bez odse-
tek.

Po wejściu rozporządzenia w życie, określony zostanie termin 
składania wniosku o rozłożenie płatności na raty (nieprzekraczalny 
termin to 30 września – termin wpłaty pierwszej raty). Podmioty 
skupujące mleko zobowiązały się do pomocy przy wypełnianiu 
ww. wniosków.

Przedstawiciel ARiMR wspomniał również o działaniach w ra-
mach PROW 2014-2020. Jako pierwsza ruszy „Pomoc w rozpo-
częciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” – 
wnioski o przyznanie wsparcia w ramach tego poddziałania można 
składać od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku. O premię może 
się starać osoba, która: 
- ma nie więcej niż 40 lat,
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
- po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego 
jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia 
wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
- stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rol-
ne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie 
wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Suszą najbardziej dotknięta jest zachodnia i północna część wo-
jewództwa. Komisje terenowe pracują już w powiatach: płockim, 
sierpeckim, płońskim, gostynińskim, ciechanowskim, nowodwor-
skim, ostrowskim, sochaczewskim, pułtuskim, przasnyskim, ma-
kowskim, mławskim, żuromińskim i żyrardowskim. n
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ARiMR informuje

Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

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

Dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na prze-
sunięcie w ramach budżetu PROW 2007 - 2013 dodatko-
wych pieniędzy dla młodych rolników, stutysięczne premie 

ułatwiające samodzielne rozpoczęcie gospodarowania może otrzy-
mać 14288 osób, spośród tych które ubiegały się o takie wsparcie 
wiosną 2014 r. Wcześniej limit środków przyznany na taką pomoc 
pozwalał na udzielenie premii 11363 młodym rolnikom. 

O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister rolnic-
twa Marek Sawicki zaraz po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. 
rolnictwa Philem Hoganem. - Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. 
zł, gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny 
i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie kon-
kurencyjności polskiego rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospo-
darstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez 
wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa 
- mówił wówczas minister rolnictwa Marek Sawicki. 

Młodzi rolnicy, którzy otrzymają z ARiMR decyzje o przy-
znaniu im stutysięcznej premii, muszą pamiętać o tym, że mają 
czas na złożenie w Agencji wniosku o jej wypłatę, wraz z nie-
zbędnymi załącznikami, do końca września 2015 r. 

Uaktualniona lista przysługiwania pomocy młodym rolnikom 
z PROW 2007 - 2013

17 sierpnia 2015 r. zakończyło się przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ra-
mach działania "Inwestycje w rozwój obszarów le-

śnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z bu-
dżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
O takie wsparcie można było ubiegać się od 15 czerwca 2015 r. 
O pomoc na zalesienie, oprócz rolników, mogły ubiegać się tak-
że jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz województw. 

Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach 
działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywot-
ności lasów” są poddane ocenie punktowej ze względu na spełnienie 
kryteriów wyboru operacji. Punkty będą przydzielane w zależności 
od miejsca, w którym rolnik czy inny beneficjent zamierza posadzić 
las. Najwięcej ich będzie można otrzymać w przypadku posadzenia 
lasu, w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych 
erozją wodną. Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na 
terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zale-
sionego, a także na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za 
zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa 

Pomoc udzielana w ramach działania „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom” ma na celu stymulowanie zmian strukturalnych 
w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania 
gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifika-
cjach zawodowych. Premię na rozwój gospodarstwa w wysokości  
100 000 zł mogą uzyskać osoby do 40 roku życia, których gospo-
darstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 
średnia krajowa. W przypadku gospodarstw położonych w wojewódz-
twach o średniej mniejszej niż krajowa, powinno mieć powierzchnię 
użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka, jednak w ta-
kim przypadku powinno osiągnąć powierzchnię równą co najmniej 
średniej krajowej w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy. 

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. można było składać wnioski 
o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finan-
sowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020. Wnioski o przyznanie pomocy można było składać osobi-
ście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą 
kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego 
ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 
2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro. n 

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie 
wsparcia na zalesianie

od 30 proc. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca 
kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie. Zostanie ona podana 
przez prezesa Agencji do publicznej wiadomości za pośrednictwem 
portalu internetowego ARiMR nie później niż 15 października 2015 r. 

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na „Inwestycje 
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, zależy 
od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek 
oraz od tego, jak będą one chronione. Maksymalna powierzchnia, do 
której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, 
a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie 
posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje 
nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami. 

Pomoc na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach: 
• pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie, tzw. wsparcia na zalesianie 
(część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r., 
• druga polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, 
• trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. 
Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolni-
cy będą mogli składać od 2016 r. n
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§
Prawo na co dzień

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

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Barbara Włodarczyk 
Oddział Siedlce

Nabywanie uprawnień inspektora rolnictwa eko-
logicznego, reguluje Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 kwietnia 2015 roku 

(Dz. U. z 29.05.2015 r., poz. 742).

Jednolity tekst ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zawiera 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z 7 maja 2015 roku (Dz. U. z 01.06.2015 r., 
poz. 748).

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych 
dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkol-
nym 2015/2016, określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 28 maja 2015 roku (Dz.U. z 02.06.2015 r., 
poz. 753).

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, reguluje 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 6 maja 2015 roku (Dz. U. z 02.06.2015 r., poz. 754).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Działanie rolno- środo-

wiskowo- klimatyczne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, została zawarta 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 
maja 2015 roku (Dz. U. z 08.06.2015 r., poz. 765).

Ogólne odstępstwa od warunków produkcji eko-
logicznej w zakresie utrzymania bydła, określa 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 26 maja 2015 roku (Dz. U. z 12.06.2015 r., poz. 799).

Jednolity tekst ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności - zawie-

ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z 26 maja 2015 roku (Dz.U. z 15.06.2015 r., 
poz. 807).

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczą-
cych sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego 
do stosowania środków ochrony roślin, została zamiesz-

czona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 19 maja 2015 roku (Dz. U. z 16.06.2015 r., poz.829).

Zmiana rozporządzenia w sprawie potwierdzania 
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin, została dokona-

na w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 19 maja 2015 roku (Dz. U. z 16.06.2015 r., poz. 828).

Zmiana ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych 
innych ustaw, została dokonana w Ustawie z 15 
maja 2015 roku (Dz. U. z 18.06.2015 r., poz. 838).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wy-
płaty, a także szczegółowe warunki zwrotu pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze”, w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 czerwca 2015 r (Dz. U. 
z 19.06.2015 r., poz.851).

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez 
Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrażaniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej progra-

mu „Owoce i warzywa w szkole”, został określony 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 18 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 25.06.2015 r., poz. 
886).

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, została dokonana w ustawie z 24 
kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 26.06.2015 r., poz. 892).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 -2013, została zamieszczona w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 roku 
(Dz. U. z 26.06.2015 r., poz.894).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolni-

kom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 -2013, została zawarta w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 roku 
(Dz. U. z 26.06.2015 r., poz.895).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, została opubliko-
wana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 22 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 26.06.2015 r., poz. 896).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Przywracanie potencjału pro-

dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia-
łań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, została zamiesz-
czona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 23 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 26.06.2015 r., 
poz. 902).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 -2013, została zawarta w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 czerwca 2015 roku 
(Dz. U. z 29.06.2015 r., poz. 908).

Jednolity tekst ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 2015 roku (Dz. 

U. z 29.06.2015 r., poz. 909).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Zalesianie gruntów ornych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
-2013, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2015 roku (Dz. U. 
z 07.07.2015 r., poz. 908).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Premie dla młodych rolników” w ramach poddzia-

łania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, zostały określo-
ne w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 13 lipca 2015 roku (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982).
Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej, która :
ü rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (stała 
się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa 
o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych ), przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed jego złożeniem. W przy-
padku osoby niepełnoletniej - okres 12 miesięcy liczony 
jest od uzyskania przez tę osobę pełnoletności, w przy-
padku dziedziczenia - okres 12 miesięcy, liczony jest od 
dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez nota-
riusza aktu poświadczenia dziedziczenia,
ü do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodar-
stwa jako kierujący,
ü w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie wię-
cej niż 40 lat, 
ü posiada kwalifikacje zawodowe (możliwe jest uzu-
pełnienie wykształcenia w okresie 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy),
ü przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodar-
stwa oraz zobowiązała się do jego realizacji,
ü po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, roz-
poczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
§ o powierzchni co najmniej średniej powierzchni grun-
tów rolnych w gospodarstwie w kraju, a w przypadku gdy 
gospodarstwo jest położone województwie, w którym 
średnia powierzchnia jest niższa niż średnia w kraju 
(między innymi w województwie mazowieckim) - co naj-
mniej o powierzchni średniej w województwie oraz nie 
większej niż 300 ha;
§ którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 
13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.
Przez kierującego gospodarstwem rozumie się 
osobę, która prowadzi gospodarstwo osobiście, 
na własny rachunek i we własnym imieniu oraz 
ponosi koszty i czerpie korzyści z jego prowa-
dzenia.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2015 roku 
(Dz. U. z 15.07.2015 r., poz.983). n
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Małgorzata Niemirska
Oddział Poświętne 

Powierzchnia gospodarstw 
rolnych w Polsce jest bardzo 
zróżnicowana. Potwierdzają 
to dane statystyczne, według 
których średnia powierzch-
nia gospodarstwa rolnego 
w  roku 2014 wynosiła zaled-
wie 10,48 ha użytków rolnych. 

Zróżnicowanie ma istotny wpływ na 
osiągane dochody z produkcji rolniczej 
- małe gospodarstwa przy niskiej opła-
calności produkcji zarówno roślinnej, jak 
i zwierzęcej, zmuszone są do poszukiwanie 
nowych źródeł dochodu poza rolnictwem. 

W nowej perspektywie Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 jednym z głównych celów - oprócz 
poprawy konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi i działaniami w dziedzinie 
klimatu - jest zrównoważony rozwój tery-
torialny obszarów wiejskich. Dla realizacji 
tego celu kontynuowane mają być działa-
nia przyczyniające się do rozwoju przed-
siębiorczości, odnowy i rozwoju wsi. 

W PROW 2007-2013 funkcjonowało dzia-
łanie „Różnicowanie działalności w kierunku 
nierolniczym”. W nowej edycji tego progra-
mu (na lata 2014-2020) działania takiego nie 
ma, lecz w zamian są dwa inne - podobne 
i spełniające analogiczną rolę. W założeniu 
mają one wspomagać tych wnioskodawców, 
którzy posiadają mało dochodowe gospodar-
stwa rolne i dążą do dywersyfikacji dochodu 
poprzez rozwinięcie działalności gospodar-
czej na obszarach wiejskich.

 
Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej

Pomoc w tym działaniu jest wypłacana 
na zasadzie premii. Beneficjenci otrzymają, 
więc pomoc pieniężną na realizację wska-
zanej w biznesplanie inwestycji. Maksy-
malna jej wysokość to 100 tys. zł kosztów 
kwalifikowalnych. Pomoc ma być wypłaca-
na w dwóch ratach: pierwszej o wysokości 
80% kwoty pomocy i drugiej wynoszącej 

20%. Może być ona przyznana, jeżeli wnio-
skodawca jest beneficjentem „Płatności dla 
rolników przekazujących małe gospodar-
stwa” lub spełnia następujące warunki:
• jest ubezpieczony na podstawie przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako 
rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje 
wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną 
nie większą niż 15 tys. euro,
• za rok poprzedzający rok złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy przyznano płat-
ność do gruntów rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego, w którym 
pracuje wnioskodawca,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje 
wnioskodawca, położone jest w miejsco-
wości należącej do gminy wiejskiej lub 
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 5 tys. mieszkań-
ców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców;
• nastąpi utworzenie co najmniej jednego 
miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym 
(w grę wchodzi również samozatrudnienie).
Z tego działania nie będą mogli skorzystać 
ci beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie 
finansowe w ramach:
• „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego PROW 2007-2013
oraz skorzystają z…
• „Premii dla młodych rolników”, 
„Restrukturyzacji małych gospodarstw” 
objętych PROW 2014-2020.

Założenia zatwierdzonego PROW 2014-
2020 nie precyzują kosztów kwalifikowal-
nych dofinansowywanych w ramach tego 
działania. Koszty te określone zostaną w kra-
jowym rozporządzeniu wykonawczym. 

Zostały za to określone kryteria, na pod-
stawie których będą oceniane i punktowane 
wnioski w ramach tego działania. Są nimi:
• innowacyjność projektu;
• realizowanie przez osoby będące benefi-
cjentami poddziałania „Płatności dla rolni-
ków przekazujących małe gospodarstwa”;
• realizowanie przez osoby zamieszkujące 
na terenie powiatów o najwyższym pozio-
mie bezrobocia w województwie;
• zakładanie utworzenia miejsc pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne (nie dotyczy samozatrudnienia);
• realizowanie przez osoby, które mają od-
powiednie kwalifikacje z zakresu prowa-
dzenia działalności pozarolniczej przewi-
dzianej w biznesplanie.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój 
usług rolniczych

Działanie to wspiera również rozwój 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 
Skierowane jest do osób fizycznych, praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, prowa-
dzących działalność gospodarczą w zakresie 
usług rolniczych jako mikro- lub małe przed-
siębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed 
złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc ma formę refundacji części kosz-
tów kwalifikowalnych operacji. Jej wielkość 
wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifi-
kowalnych. Największy limit pomocy przy-
znawanej w okresie realizacji Programu jed-
nemu beneficjentowi może wynieść 500 000 
zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

W ramach tego działania za koszty kwa-
lifikowalne uznane zostaną koszty zakupu 
(wraz z instalacją) lub leasingu zakończo-
nego przeniesieniem prawa własności no-
wych maszyn, urządzeń lub sprzętu kom-
puterowego, do wartości rynkowej mająt-
ku. Jeśli w ramach operacji zakupywany 
będzie ciągnik rolniczy, jego koszt może 
stanowić nie więcej niż 50% wszystkich 
kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Le-
asing zwrotny, dodatkowe koszty związane 
z umową leasingu, takie jak, np. marża fi-
nansującego i ubezpieczenie oraz podatek 
VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Z pomocy nie będą mogli skorzystać ci 
wnioskodawcy, którzy korzystali już ze wspar-
cia w ramach działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

W działaniu „Rozwój przedsiębiorczości 
– rozwój usług rolniczych” ustalone są pre-
ferencje wyboru operacji: Dąży się, aby:
1. Operacje przyczyniały się do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej:
a) innowacyjności poprzez uruchomienie 
nowych usług lub zmianę technologii ofe-
rowanych usług, z wykorzystaniem nowych 

Fundusze na działalność pozarolniczą
w nowej perspektywie PROW 2014-2020
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maszyn i urządzeń, które dotychczas nie 
były stosowane u danego usługodawcy;
b) przeciwdziałania zmianom klimatu po-
przez wykonywanie usług za pomocą tech-
nologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograni-
czających niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne, natomiast w organi-
zacji wykonywania usług zastosowane będą 
rozwiązania służące oszczędności zasobów, 
energii, wody, w sposób niskoemisyjny).
2. Podmioty, które nie korzystały ze wspar-
cia w ramach PROW 2007-2013 w ra-
mach działań: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” lub „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych 
PROW 2007-2013 miały preferencje.
3. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce 
w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

***
W nowym PROW 2014-2020 wspierane 

będą również działania polegające na prze-
twórstwie płodów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie i dalszej ich dystrybucji. 
Jest to szansa, między innymi dla gospo-
darstw sadowniczych i warzywniczych. 

W tej chwili trudno przewidywać ter-
min uruchomienia naboru na poszczegól-
ne działania. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku będzie uchwalenie rozporządzeń 
wykonawczych doprecyzowujących szcze-
góły poszczególnych działań.  n

Źródła
1. PROW 2014-2020 – zatwierdzony program - www.
minrol.gov.pl 
2. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych - www.
arimr.gov.pl 

Rafał Krasieńko
Oddział Siedlce

Rolnictwo ekologiczne to sposób 
gospodarowania polegający na 
stymulowaniu biologicznych 

mechanizmów produkcyjnych w obrębie 
gospodarstwa, zmniejszający jego zależ-
ność od nakładów zewnętrznych. Rady-
kalnie ogranicza ono stosowanie środ-
ków wytworzonych lub przetworzonych 
przemysłowo - nawet jeśli są to analogi 
substancji występujących w przyrodzie. 
Założeniem tego systemu jest naślado-
wanie procesów zachodzących w na-
turalnych ekosystemach – zarówno je-
śli chodzi o aspekt jakościowy (rodzaj 
wprowadzanych do obiegu substancji), 
jak i ilościowy (poziom intensywności). 

Nie ma powszechnie obowiązującej defi-
nicji rolnictwa ekologicznego. System ten 
od początku (ok.1970 r.) sam definiuje się 
poprzez kryteria, czyli dozwolone środki 
i sposoby produkcji. 

Warunki uzyskania statutu gospo-
darstwa ekologicznego

Chcąc uzyskać status gospodarstwa ekolo-
gicznego, a co za tym idzie certyfikat zgodno-
ści, potwierdzający, że gospodarstwo prowadzi 
produkcje metodami ekologicznymi, należy:
1. Wybrać jednostkę certyfikującą (spo-
śród 11 mających upoważnienie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Każda z jed-
nostek może mieć inne formularze zgło-
szeniowe (wnioski o certyfikację), dlatego 
należy skontaktować się z wybraną jed-
nostką, poprosić o przesłanie formularzy 

i po ich wypełnieniu oraz skompletowaniu 
niezbędnej dokumentacji (np. mapy, wypisy 
z ewidencji gruntów, umowy dzierżawy itp.), 
odesłać do jednostki certyfikującej. Wniosek 
o certyfikację składa się w jednostce każdego 
roku, nawet po uzyskaniu certyfikatu.
2. Zgłosić chęć przejścia na produkcję 
metodami ekologicznymi u Wojewódz-
kiego Inspektora Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno Spożywczych (WIJHARS) 
na formularzu „Zgłoszenie działalności 
w rolnictwie ekologicznym”.
3. Wnieść stosowną opłatę za kontrolę 
gospodarstwa (co roku z odpowiednim 
wyprzedzeniem).

Procedura przestawiania gospodarstwa

Przejście na produkcję metodami ekolo-
gicznymi wiąże się z corocznym poddawa-
niem się obowiązkowej kontroli, podczas któ-
rej upoważnieni inspektorzy, po uprzednim 
powiadomieniu nas o kontroli, sprawdzają 
czy postępujemy zgodnie z zasadami rolnic-
twa ekologicznego. Po kontroli zostaje spo-
rządzony protokół w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi zo-
staje przekazany do jednostki certyfikującej. 
Jeżeli rolnik wnioskuje o płatność w ramach 
pakietu rolnictwo ekologiczne programu rol-
nośrodowiskowego, jednostka certyfikująca, 
na podstawie protokołu z kontroli, sporządza 
raport, który zostaje przekazany Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na 
podstawie raportu Agencja nalicza płatność 
(tylko w zakresie rolnictwa ekologicznego).

Uzyskanie certyfikatu zgodności produkcji 
metodami ekologicznymi wiąże się z okre-
sem przestawiania. Przejście z produkcji kon-
wencjonalnej na ekologiczną polega na stop-

niowych zmianach, podczas których stosuje 
się odpowiednie następstwo roślin, staranną 
agrotechnikę, racjonalne wykorzystanie na-
wozów organicznych, wprowadzenie poplo-
nów, a w przypadku produkcji zwierzęcej – 
stosowanie pasz i dodatków naturalnych.

Długość okresu przestawiania określi 
nam jednostka certyfikująca po pierwszej 
kontroli. Najczęściej jednak wynosi on 
2 lata, ale może trwać także 3 (w przypadku 
upraw sadowniczych) lub, w wyjątkowych 
sytuacjach, zostać skrócony do 1 roku.

Czy warto?

Przy ubieganiu się o płatności rolnośrodo-
wiskowe z pakietem rolnictwo ekologiczne, 
aby otrzymać dopłaty do rolnictwa ekolo-
gicznego, rolnik musi wraz z wnioskiem, 
złożyć w Agenci Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa kopię „Zgłoszenia dzia-
łalności w rolnictwie ekologicznym”.

Ponieważ okres przestawiania wiąże się 
z poniesieniem wyższych nakładów, staw-
ki dopłat rolnośrodowiskowych także są 
wyższe. Natomiast po uzyskaniu certyfika-
tu dopłaty ulegają zmniejszeniu.

W gminie Łochów kilka gospodarstw po-
dejmowało się przejścia na gospodarowanie 
systemem ekologicznym. Niestety, gleby są 
tu przeważnie VI i V klasy bonitacyjnej, więc 
nie dają zadawalającego plonu, a dodatkowo 
rosną koszty dzięki wprowadzaniu większej 
ilości zabiegów mechanicznych. Plony są 
mizerne w porównaniu do cen, jakie rolnik 
może osiągnąć za wytworzone produkty.  n

Źródła: 
1. www.arim.gov.pl
2. www.minrol.gov.pl

Rolnictwo ekologiczne w gminie Łochów
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Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne

Barszcz Sosnowskiego to na-
zwa niezwykle groźnej rośli-
ny. Zetknięcie z nią powoduje 
poważne oparzenia, a nawet 
śmierć ludzi.

Zawarte w wodnistym soku oraz w wy-
dzielinie włosków gruczołowych furano-
kumaryny, w kontakcie ze skórą i w obec-
ności światła słonecznego, w szczególności 
ultrafioletowego, powodują oparzenia  
II i III stopnia (fotodermatozę).

W tym roku program, pn. „Usuwanie 
barszczu Sosnowskiego na terenie woje-
wództwa mazowieckiego” finansowany 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie (oznaczony numerem 
2015-OP-16A), ma wspierać działania 
zmierzające do skutecznego usunięcia 
istniejących stanowisk barszczu Sosnow-
skiego oraz zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się tego gatunku na nowe tereny.

Beneficjentami programu są mazowiec-
kie gminy. Forma dofinansowania to do-
tacja do 50% kosztów kwalifikowanych. 
Środki te mogą być przeznaczone na:
• koszty usług związanych z wykonywaniem 
zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,
• zakup środków chemicznych i wykonanie 
oprysków,
• zakup środków ochrony bezpośredniej,
• zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.

Gminy ubiegając się o dotację muszą po-
dać całkowitą powierzchnię, na której wy-
stępuje barszcz Sosnowskiego wynikającą 
z posiadanej inwentaryzacji oraz ewentual-
nych danych dodatkowych oraz opisać sto-
sowaną metodę usuwania chwastu. Nabór 
wniosków trwa od 29 lipca br. do wyczer-
pania alokacji, jednak nie później niż do 
30 października br.

Heracleum niebezpieczne dla ludzi 
i zwierząt

Wprowadzenie powyższego programu 

jest odpowiedzią na wzrastające zagroże-
nie dla ludzi i zwierząt, jakie niesie barszcz 
Sosnowskiego (Heracleum sosnowsky).

Nazwa gatunku pochodzi od nazwiska 
rosyjskiego botanika, badacza flory Kau-
kazu - Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego.

Chwast ten został sprowadzony do Pol-
ski z terenów byłego Związku Radzieckie-
go (roślina pochodzi z Kaukazu) niedługo 
przed śmiercią Stalina, dlatego czasami na-
zywany jest „zemstą Stalina”. Uważano, że 
może być wykorzystywany jako pasza dla 
krów i uprawiono go głównie w państwo-
wych gospodarstwach rolnych.

Barszcz Sosnowskiego powoduje po-
ważne oparzenia, a nawet śmierć lu-
dzi. Zawarte w wodnistym soku oraz 
w wydzielinie włosków gruczołowych 
furanokumaryny, w kontakcie ze skórą  
i w obecności światła słonecznego, w szcze-
gólności ultrafioletowego, powodują opa-
rzenia II i III stopnia (fotodermatozę). 
Na siłę poparzenia wpływa osobista wraż-
liwość poszczególnych osób, ale zwiększa 
się ona w wysokich temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza, w tym także 
w przypadku silnego spocenia się. Dlate-
go nie wolno dotykać tej rośliny, ani też 
zbliżać się do niej - w gorące dni trzeba 
zachowywać dystans nawet 8-10 me-
trów. Pod wpływem wysokiej temperatury 
sok zawierający furanokumaryny może pa-
rować z powierzchni barszczu i unosić się 
w powietrzu. Pierwsze objawy poparzenia 
występują dopiero po upływie pół godziny, 
a nawet 2 godzin.

Co trzeba wiedzieć o barszczu?

Barszcz Sosnowskiego jest bardzo inwa-
zyjny, a walka z nim niezwykle trudna. Ro-
śnie w miejscach ogólnodostępnych: przy 
drogach, przystankach, szlakach turystycz-
nych, koło szkół, a szczególnie dużo jest 
go nad brzegami rzek, gdyż nasiona barsz-
czu rozsiewane są głównie przez płynącą 
wodę. Osiąga nawet 5 metrów wysokości. 
Jest bardzo żywotny i intensywnie się roz-
siewa - jedna roślina wydaje 20-40 tysięcy 
nasion, które zalegają w glebie i zachowują 
zdolność kiełkowania do pięciu lat. Ozna-
cza to, iż aby uzyskać pełny sukces w zwal-

czaniu barszczu na danym terenie, działania 
eliminujące tę roślinę powinny być prowa-
dzone co rok przez 5 lat. Barszcz rozmnaża 
się wyłącznie z nasion – nie rozprzestrzenia 
się wegetatywnie, choć łatwo się regene-
ruje w przypadku uszkodzenia (np. wyko-
szenia) części nadziemnych. Korzeń może 
wrastać nawet na dwa metry w głąb ziemi. 
Jego trzon sięga 30 cm pod ziemię tworząc 
jego zasadniczą masę wraz z licznymi od-
gałęzieniami wokół palowego korzenia 
głównego.

Jak zwalczać?

Spośród herbicydów skuteczne okazały się 
środki zawierające glifosat (Roundup), tri-
chlopyr (Garlon) oraz imazapyr (Arsenal). 
Dobre efekty daje stosowanie środków che-
micznych w połączeniu z metodami mecha-
nicznymi, ewentualnie kilkukrotne w ciągu 
roku - i kontynuowane przez kilka lat - zwal-
czanie roślin za pomocą herbicydów.

Pomoc dla mazowieckich gmin w walce 
z barszczem Sosnowskiego

Skuteczność różnych form zwalczania 
barszczu Sosnowskiego według prof. 
dr hab. Kazimierza Klimy z Katedry 
Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wnioski z badań:

1. Najbardziej skuteczny w zwalczaniu 
barszczu Sosnowskiego okazał się trzy-
krotny oprysk herbicydami w okresie we-
getacji. Stosowanie tego zabiegu w spo-
sób nieprzerwany przez 5 lat wyelimino-
wało całkowicie barszcz Sosnowskiego.
2. Coroczne koszenie roślin przez 5 lat nie 
wyeliminowało całkowicie barszczu So-
snowskiego.
3. Trzykrotne koszenie przez 5 lat rozpo-
częte w drugim roku po wysiewie nasion 
zniszczyło 97,25 % roślin barszczu So-
snowskiego. Wynik ten wskazuje na moż-
liwość ograniczenia występowania barsz-
czu Sosnowskiego poprzez trzykrotne 
koszenie na obszarach chronionych, gdzie 
nie można stosować herbicydów.
4. Ucinanie na głębokości 10 cm górnej 
części korzenia całkowicie wyeliminowa-
ło 3 letnie rośliny. Ucinanie na głębokości  
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Osoby biorące udział w zwalczaniu 
barszczu Sosnowskiego muszą być wypo-
sażone w odpowiednie ubrania ochronne 
- strój z materiałów syntetycznych, wodo-
odpornych, w tym rękawice z długimi rę-
kawami. Materiały z włókien naturalnych 
(bawełniane, lniane) wchłaniają sok i są 
penetrowane przez włoski roślin. Chronić 
należy także oczy, zakładając gogle, ewen-
tualnie okulary.

Biorąc pod uwagę wysoką szkodliwość 
opisanego gatunku potrzebne są akcje me-

dialne uświadamiające zagrożenia, infor-
mujące jak postępować w przypadku opa-
rzeń oraz konieczne, systematyczne i pra-
widłowo prowadzone zabiegi niszczące 
barszcz Sosnowskiego. n
 
Źródła:
1. http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/progra-
my-2015-jst
2. http://www.agronews.com.pl/; Skuteczność różnych 
form zwalczania barszczu Sosnowskiego, 2015-03-23.

15 cm całkowicie zniszczyło rośliny 5 let-
nie. Zabieg ucinania korzeni na głębokości  
10 i 15 cm nie był skuteczny dla roślin 
7 letnich.
5. W pierwszym roku po wysiewie skieł-
kowało 22,6%, w drugim 6,3%, w trzecim 
0,6%, w czwartym 0,11%, a w piątym 
roku 0,02%. Nie stwierdzono kiełkowania 
w szóstym roku po wysiewie. (Badanie 
procentu kiełkujących nasion barszczu 
Sosnowskiego w kolejnych latach po wy-
siewie).

Maria Napiórkowska 
Oddział Ostrołęka

Wąski płodozmian, w którym 
przeważają rośliny zbożowe, 
oraz niesprzyjające warunki 

pogodowe w postaci corocznie pojawia-
jących się susz, przyczyniają się do duże-
go spadku plonów, co ma wpływ na opła-
calność produkcji polowej. 

Na najsłabszych lekkich stanowi-
skach, które dominują w naszym kraju, 
często przez lata wysiewane jest zboże 
po zbożu. Takie stanowiska najbardziej 
zagrożone są spadkiem plonów w przy-
padku wystąpienia złych warunków po-
godowych, zwłaszcza suszy. Monokultu-
ra płodozmianowa prowadzi również do 
szybkiej degradacji gleby. Każdy rolnik 
w zasadzie o tym wie, jednak nie prze-
ciwdziała temu, siejąc przez wiele lat 
same zboża.

Proste rozwiązanie

Ratunkiem na niewłaściwy płodozmian 
zubożający glebę są płodozmiany wie-
logatunkowe oraz dostarczanie na pole 
dużo materii organicznej w postaci na-
wozów naturalnych (obornik), resztek 
pożniwnych lub też zielonej masy na 
przyoranie w postaci międzyplonów i po-
plonów ścierniskowych. 

W uprawie roślin zbożowych zasadą 
jest, że im większy plon, tym gleba jest 
bardziej wyeksploatowana - zamiera-
ją mikroorganizmy, które rozkładają 
i mineralizują masę organiczną. Zja-

wisko to możemy ograniczyć poprzez 
pozostawienie dużej ilości resztek po-
żniwnych (np. przyoranie słomy). Po-
zostawiając słomę musimy uwzględnić 
użycie nawozów azotowych (30 kg/ha) 
oraz dodatkowo wapniowych (700 kg/
ha CaO), co ma wpływ na przyspiesze-
nie jej rozkładu i mineralizację. Nie 
możemy jednak robić tego co roku, 
gdyż jej masa nie ulega szybkiej mi-
neralizacji, a uzyskanie próchnicy to 
proces kilkuletni. 

Zawartość próchnicy…

…w naszych glebach jest niewielka. 
Wymóg dobrej praktyki rolniczej zakłada 
takie prowadzenie zmianowania, aby bi-
lans materii organicznej w glebie nie był 
ujemny. Rośliny zbożowe zubożają glebę 
w substancje organiczną natomiast rośli-
ny strączkowe i motylkowe wzbogacają. 
Uprawa najbardziej wrażliwa na wadliwy 
przedplon to pszenica, mniejszą wraż-
liwość wykazują jęczmień i pszenżyto, 
a najmniej wrażliwy jest owies.

Bez przyorywania słomy w płodozmia-
nach z przewagą zbóż następuje spadek 
zawartości próchnicy. Składnik ten jest 
dla gleby najważniejszym elementem, 
gdyż:
• poprawia jej porowatość,
• kumuluje większość związków mineral-
nych,
• ogranicza wypłukiwanie składników po-
karmowych, 
• utrzymuje wilgoć, co jest bardzo ważne 
w przypadku powtarzających się co roku 
okresowych susz.

Czym urozmaicić płodozmian? 

Urozmaicić płodozmian z przeważają-
cym udziałem zbóż na glebach słabszych 
możemy poprzez uprawę poplonów ścier-
niskowych na przyoranie (facelia, gorczyca 
biała, rzodkiew oleista). Praktyka ta powin-
na być stosowana szczególnie w gospodar-
stwach bez produkcji zwierzęcej. Uprawa 
międzyplonów zacienia glebę chroniąc ją 
przed nadmiernym parowaniem, a zmaga-
zynowana w roślinach woda w trakcie roz-
kładu dostarczana jest ponownie do gleby. 
Innym rozwiązaniem są uprawy mieszanek 
zbożowo-strączkowych, np. owies lub jęcz-
mień z grochem. 

Aby nie dopuścić do degradacji gleb, rol-
nik powinien wprowadzać na pola przede 
wszystkim rośliny motylkowe drobno-
nasienne (koniczyna, lucerna, seradela). 
Są one lepsze od strączkowych, gdyż po-
zostawiają w glebie dużo masy organicz-
nej szybko przetwarzanej na próchnicę. 
Wnoszą również więcej azotu, który jest 
w mniejszym stopniu niż u strączkowych 
wynoszony z plonami. n
 
Źródło: Top Agrar, Nr 11/2011.

Wąski płodozmian ogranicza plony
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Grzegorz Dębski
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Od stycznia 2014 wymagania doty-

czące stosowania środków ochrony 

roślin zmieniły się na bardziej przy-

jazne wobec środowiska i przyrody. 

Ograniczenie występowania patoge-
nów ma następować na skutek stosowa-
nia metod niechemicznych (czyli dotych-
czas najczęściej stosowanych). Nowe po-
dejście, nazywane integrowaną ochroną 
roślin, jest połączeniem różnych dostęp-
nych metod ochrony. Nie oznacza to jed-
nak, że używanie chemicznych środków 
jest zakazane – można je stosować, ale 
tylko wtedy, gdy inne sposoby zawiodą 
i kiedy jest to ekonomicznie uzasadnione.

W walce z patogenami można wykorzy-
stać rożne sposoby. Rolnicy wiele z nich 
stosują od lat, niekoniecznie wiedząc, że 
postępują zgodnie z nowymi przepisami. 
Wśród dostępnych metod można wskazać: 
agrotechniczną, mechaniczno-fizyczną, ho-
dowlaną, biologiczną i tą ostateczną - che-
miczną, którą można i należy modyfikować.

Agrotechnika
Metody agrotechniczne wykorzystują wiele 

czynników we właściwej uprawie roślin. Bar-
dzo duże znaczenie ma odpowiednie przygoto-
wanie pola pod zasiew. Z kolei podorywka po-
łączona z bronowaniem, pozwala ograniczyć 
występowanie wielu organizmów szkodli-
wych. Ważne jest jednak, aby zabiegów tych 
nie wykonywać, gdy gleba jest zbyt wilgotna.

Zbilansowane nawożenie, oparte o wyniki 
badań gleby na zawartość składników pokar-
mowych, pozwala wzmocnić roślinę, przez 
co staje się ona bardziej odporna na działa-
nie patogenów. W nawożeniu nieocenione są 
nawozy naturalne, które oprócz składników 
pokarmowych, wzbogacają glebę w próch-
nicę, poprawiają jej strukturę i sprzyjają na-
mnażaniu pożytecznych mikroorganizmów.

Następstwo roślin po sobie ma też duże 
znaczenie. Niestety, zmniejsza się liczba 
rodzajów roślin w zmianowaniu, chociaż 
dzięki właściwemu następstwu roślin po 
sobie można znacznie poprawić osiągane 
wyniki produkcyjne i ograniczyć koniecz-
ność chemicznej ochrony. 

Dobór terminu siewu oraz odpowiednie 
odmiany pozwalają poprawić zdrowotność 
roślin. Przy wyborze odmian warto znać 
ich odporność na choroby, wrażliwość na 
jakość gleb (aby dobrze dobrać do zasobów 
gospodarstwa), zimotrwałość w przypad-
ku ozimin, plenność i inne cechy. Warto 
zatem korzystać z wyników doświadczeń 
prowadzonych przez stacje oceny odmian 
oraz z wykazów roślin rekomendowanych 
w konkretnym województwie.

Metody mechaniczno – fizyczne
Podstawowy tych metod opierają się na 

mechanicznym odchwaszczaniu upraw oraz 
zwalczaniu szkodników. Do odkażania gleby, 
pomieszczeń czy materiału siewnego, wyko-
rzystuje się działanie wysokiej temperatury. 
Powyższe sposoby stosowane są na szeroką 
skalę w gospodarstwach ekologicznych.

Hodowla
Metoda ta nie jest wprost stosowana przez 

rolnika, a w sposób pośredni. Instytuty ho-
dowli roślin wytwarzają nowe odmiany, bar-
dziej tolerancyjne na patogeny, a rolą rolnika 
jest wybranie tych o najkorzystniejszych ce-
chach z punktu widzenia gospodarstwa.

Żywe organizmy
Powszechnie znane są biedronki - jako 

nasi sprzymierzeńcy w walce z mszyca-
mi, ale oprócz nich są też inne organizmy 
pożyteczne, które należy chronić m.in. 
poprzez odpowiednie stosowanie środków 
chemicznych, zapewnienie miejsc do eg-
zystencji itp. Na szerszą skalę próbuje się 
wprowadzać organizmy pożyteczne w wal-
ce ze szkodnikami, np. kruszynka. Wadą 
tych metod jest ich wysoki koszt, niższa 
skuteczność oraz konieczność zapewnienia 
odpowiednich warunków od „wyproduko-
wania” do zastosowania „preparatu”.

Kwarantanna
Czasem pojawiają się szkodniki czy cho-

roby mające znaczenie tylko w danym regio-
nie. Aby nie dopuścić do ich rozprzestrzenie-
nia się, stosuje się kwarantannę, czyli cały 
system organizacyjno-kontrolny oparty na 
odpowiednich przepisach. Takimi patogenami 
są chociażby choroby ziemniaka: bakterioza 
pierścieniowa i rak. Jeśli wystąpią w gospodar-
stwie, właściciel zobowiązany jest do zgłosze-
nia tego faktu inspekcji ochrony roślin.

A jeśli te metody zawiodą?
Wtedy pozostaje chemia, lecz stosowana 

odpowiedzialnie i tylko wtedy, gdy jest to 
ekonomicznie uzasadnione. Ważny jest więc 
systematyczny monitoring, czyli obserwa-
cja pól pod kątem zagrożenia patogenami 
i ocena kosztów zastosowania oprysku. In-
tegrowana ochrona zakłada, że środki che-
miczne stosuje się wtedy, gdy jest przekro-
czony ekonomiczny próg szkodliwości pa-
togenu, co oznacza, że koszt „uratowanego” 
zbioru jest wyższy niż koszt zabiegu.

Metody chemiczne mogą być też mniej 
szkodliwe, a jednocześnie bardziej efektywne, 
jeśli zastosuje się odpowiednie działania, np.:
• wybierze środek o mniejszym negatyw-
nym działaniu na człowieka czy środowisko,
• zastosuje preparaty o różnych systemach 
działania w kolejnych zabiegach, czy w ko-
lejnych latach na tym samym polu,
• wybierze preparaty selektywne, ukierun-
kowane na zwalczanie konkretnych „nie-
proszonych gości” na polu,
• zdecyduje się na odpowiednie godziny 
stosowania środków ochrony roślin, we wła-
ściwej temperaturze (również tej przed i po 
zabiegu), wilgotności, dobierze rozpylacze 
do siły wiatru i rodzaju oprysku (doglebowe 
odchwaszczanie, zwalczanie chorób),
• zastosuje karencję i prewencję,
• skorzysta z różnych systemów sygnaliza-
cji agrofagów, np. przez PIORIN.

***
Rolnicy są i będą kontrolowani z realizacji 

integrowanej ochrony roślin. Nieodzownym 
pomocnikiem jest dla nich ewidencja zabie-
gów ochrony. Koniecznie należy pamiętać 
o okresowym (co 3 lata) badaniu sprawno-
ści opryskiwacza, co potwierdza atest oraz 
o szkoleniu ze stosowania środków ochrony 
roślin (ważne przez 5 lat). Osoby rozpoczy-
nające działalność rolniczą zobowiązane są 
przejść dwudniowe szkolenie, zaś kontynu-
ujące ją - jednodniowe uzupełnienie wiedzy. 
Ważna jest też pamięć, czy też prowadzenie 
zapisków o tym, co rolnik stosował z integro-
wanej ochrony roślin w swoim gospodarstwie, 
np. wyniki badań gleby, plan nawozowy, na-
zwy odmian uprawianych roślin, stosowane 
metody zwalczania patogenów. Bardzo szcze-
gółową wiedzę na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej MRiRW, gdzie zamiesz-
czone są metodyki dla poszczególnych upraw. 
Zachęcam do lektury i stosowania. n

Integrowana ochrona roś l in
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Z Konferencj i  w Puławach

Marek Świątkowski 
Oddział Poświętne 

Temat przewodni tegorocznej XX Konferencji to „Kry-
tyczne obszary w produkcji świń”. Zorganizował ją 
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Insty-

tut Badawczy w Puławach w dniach 2-3 06. 2015 r. Wykłady 
wygłosiło 15 naukowców oraz lekarze prowadzący prywatne 
praktyki w Brazylii, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Au-
strii, Danii, Holandii i w Polsce. 

Spośród wielu interesujących prelegentów moją uwagę zwrócił 
pan Osler Desouzart z Brazylii. Przedstawił bardzo ciekawy re-
ferat na temat globalnej produkcji mięsa i zagrożeń wynikających 
z jego zwiększonej produkcji. Przewiduje on, że do roku 2022 
światowa produkcja żywności będzie przewyższać wzrost demo-
graficzny świata. W ciągu dekady 2012-2022 ma nastąpić wzrost 
populacji ludzkości o około 10%. W tym samym czasie nastąpi 
wzrost produkcji mięsa - o 12,1% w przypadku baraniny i o 21,1% 
drobiu. Produkcja wieprzowiny ma się wzrosnąć o 14,2%. 
 

Spożycie mięsa 

Na wielkość spożycia mięsa decydujący wpływ ma docho-
dowość społeczeństwa. W związku z różnym poziomem życia 
w poszczególnych częściach świata zróżnicowana jest ilość mięsa 
w diecie. W roku 2010 dochód dzienny gospodarstwa domowego 
wynoszący 7$ USA, traktowano jako minimum potrzebne do prze-
życia. Zwiększenie dziennej kwoty dochodu wpływa na poprawę 
diety, czyli zakup większej ilości mięsa. Dotychczasowe średnie 
światowe spożycie mięsa wynosiło 41,9 kg przy dochodzie 24,98$. 
Najniższy dochód i najmniejsza konsumpcja mięsa występuje 
w południowej Azji i Afryce Subsaharyjskiej - 3,35 i 3,25$ i odpo-
wiednio poniżej 10 i 18 kg mięsa. Największe spożycie miało miej-
sce w USA - 120,2 kg i Australii 115,5 kg. W diecie największy 
udział ma mięso wieprzowe, ale w zależności od regionów świata 
udział poszczególnych asortymentów jest zróżnicowany. 

Przez ostatnie dziesięciolecia zwiększyło się pogłowie stad pro-
dukcyjnych, a prowadzone intensywnie prace hodowlane spowo-
dowały zwiększenie produkcyjności zwierząt. Od roku 1960 wzro-
sła produkcja mięsa w skali świata. Porównując rok 1960 do 2011 
nastąpił wzrost produkcji wieprzowiny o ok. 337% a wołowiny 
o 144%. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w produkcji 
drobiu. Tutaj wzrost osiągnął 1178%. Jednocześnie populacja ludz-
kości zwiększyła się o 130% i osiągnęła poziom 6,9 mld osób.

Pan Desouzart przedstawił procentowy udział poszczególnych 
rodzajów mięs w rocznej produkcji na przestrzeni lat. Te trendy 
prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Udział procentowy rodzaju mięsa w produkcji światowej

rodzaju mięsa wołowina% wieprzowina % drób %
baranina 
i kozina 

%
Inne %

rok 1950 42,3 34,2 9,6 9,9 4,0 

rok 2012 22,4 37,0 34,3 4,5 1,8 
prognoza do 
roku 2050 18,1 34,2 43,2 3,5 1,0 

Jak widać z danych producenci trzody produkują i będą pro-
dukować wieprzowinę na stałym poziomie, ale następuje powol-
na zmiana innych kierunków produkcji. Znacząco zmniejsza się 
wielkość produkcji zwierząt przeżuwających na korzyść drobiu. 
Główną przyczyną tych zmian jest rozszerzanie produkcji bardziej 
wydajnych gatunków zwierząt z uwagi na rosnący niedobór zaso-
bów naturalnych. Zasoby naturalne to powierzchnia gruntów rol-
nych i woda. Zwłaszcza woda będzie miała decydujące znaczenie 
w przyszłej produkcji mięsa.

Woda cenniejsza od złota

Chcę szczególnie podkreślić jeden z aspektów wykładu Deso-
uzarta, mianowicie znaczenie wody w produkcji żywności i od-
nieść go do warunków Polski. 

Z prelekcji Oslera Desouzarta wynika, że na przyrost jednego 
kilograma wołowiny zużywamy 5,5 kg paszy i około 16 000 litrów 
wody, a okres opasu w zależności od systemu wynosi 18/24/30/48 
miesięcy. Jeżeli porównamy to z produkcją drobiu, gdzie na 1 kg 
mięsa zużywamy 1,7 kg paszy i 2,8 tys. litrów wody w okresie 
37/41 dni to staje się oczywiste dlaczego produkcja drobiu tak 
szybko się rozwija. Należy zauważyć też, że na wyprodukowanie 
1 kg wieprzowiny potrzeba 5,9 tys. litrów wody, a na produkcję 
1 litra mleka 865 litrów wody. Ogólnie produkcja zwierzęca wy-
maga 4 razy więcej zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) niż 
produkcja roślinna. Światowe zasoby wody są jednak rozłożone 
nierównomiernie i tak Afryka posiada 9%, Azja 26%, Ameryka po-
łudniowa 30,9%, Karaiby 0,2%, Północna Ameryka 14,3%, Oce-
ania 3,9%, a Europa 15,1% słodkiej wody. 

Wybierając kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce musimy mieć 
na uwadze nasze zasoby wody. Pod względem zasobności słodkiej 
wody nasz kraj zajmuje przedostatnie miejsce w Europie. Gor-
szą od nas zasobność w wodę ma tylko Belgia. Na jednego Polaka 
przypada średnio trzy razy mniej wody niż średnio na jednego 
Europejczyka. Porównując bardziej obrazowo naszą zasobność 
wody należy stwierdzić, że jest ona na poziomie Egiptu. 

U nas głównym źródłem wód powierzchniowych są opady at-
mosferyczne, które dostarczają 97 % całkowitego zasilania. Naj-
niższe opady atmosferyczne występują na Kujawach, Wielkopol-
sce i Nizinie Mazowieckiej, najwyższe są natomiast na Pojezierzu 
Zachodniopomorskim, Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie Małopol-
skiej, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Wiemy, że ilość opadów 
jest nierównomierna w skali roku, a to powoduje powodzie przy in-
tensywnych opadach albo susze, której skutki obserwujemy w tym 
roku. Dodam, że w czerwcu punkt meteorologiczny w Płońsku (na 
terenie naszego Ośrodka) wykazał poziom opadów w wysokości 
tylko 5,4 mm, tj.5,4 l/m2! 

Jedynym rozwiązaniem tego problemu są zbiorniki retencyjne 
gromadzące wodę. Jednak ze względu na zmianę środowiska na-

Światowe trendy w produkcji mięsa 
(notatki z konferencji w Puławach)

dokończenie na str. 17
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Ekologia

Mateusz Łochowski
Oddział Siedlce

Zielononóżka Kuropatwiana to 
rodzima rasa kur, oficjalnie wy-
odrębniona w końcu XIX wie-

ku w wyniku selekcji tzw. „kur galicyj-
skich”- specyficznie ubarwionych kur 
z chłopskich obejść. Jej nazwa pochodzi 
od charakterystycznych zielonych sko-
ków, natomiast przymiotnik „kuropa-
twiana” nadano prawdopodobnie z po-
wodu podobieństwa ubarwienia niosek 
i piskląt do kuropatw. Pomimo znaczne-
go spadku popularności rasy w drugiej 
połowie XX wieku, obecnie stadka tych 
kur coraz częściej można spotkać w go-
spodarstwach rolniczych i małych zagro-
dach przydomowych. 

Zielononóżki są kurami typu ogólnoużyt-
kowego, o średniej budowie ciała - masa 
dorosłego koguta wynosi około 2500 g, 
a niosek 1500-1800 g. Nioski cechują się 
stosunkowo dobrą nieśnością (do 64 tyg. 
życia znoszą 180-190 jaj o kremowej bar-
wie skorupy i masie 55-58 g), a ciemnej 
barwy tuszka jest mięsem cenionym przez 
smakoszy. 

Cechy rasy

Ze względu na odporność na niskie tem-
peratury, choroby oraz charakterystyczną 
dla tej rasy zdolność wykorzystywania 
naturalnych żerowisk leżących daleko od 
kurnika (świeżej zielonki, owadów), Zie-
lononóżki są doskonale przystosowane do 
chowu przyzagrodowego i nie wymagają 
szczególnie troskliwej opieki gospodarza. 
Te pierwotne cechy, w dzisiejszych czasach 
traktowane na nowo jako zaleta, zdecydo-
wały jednak o prawie całkowitym spadku 
zainteresowania tą rasą w drugiej połowie 
XX wieku, a więc w czasach rozwoju inten-
sywnej produkcji drobiarskiej. Szybko oka-
zało się bowiem, że Zielononóżki nie na-
dają się do wielkostadnego chowu i w wa-
runkach fermowych - pozbawione wybiegu 
lub wypuszczane na niewielkie i słabo za-
zielenione wybiegi - szybko ulegały streso-
wi. Przetrzymywane w nienaturalnych wa-
runkach ptaki słabo niosły się, gubiły pióra 
i cierpiały na petrofagię (wydziobywanie 

piór) często przechodzą-
cą w kanibalizm. 

Powrót zaintereso-
wania

Obecnie rasa na nowo 
cieszy się sporym zain-
teresowaniem. Wzrost 
jej popularności wynika 
z większego zaintere-
sowania konsumentów 
zdrową żywnością, 
w tym nabywaniem jaj 
i mięsa z chowu ekolo-
gicznego. W warunkach 
produkcji ekologicz-
nej, przypominającej 
tradycyjny sposób go-
spodarowania naszych 
dziadków, szczególnie cenne mogą być 
rasy posiadające wykształcone naturalnie 
na przestrzeni pokoleń cechy genetyczne, 
bardziej przystosowane do lokalnych wa-
runków produkcji rolniczej. Takie cechy 
mają zwykle zachowane regionalne rasy 
zwierząt, w tym właśnie Zielononóżka 
Kuropatwiana. Odbudowa tej rodzimej 
rasy była możliwa dzięki pracy naukow-
ców i utrzymywaniu stad zachowawczych 
w Felinie (ród ZK utrzymywany przez Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie od 1960 
roku) oraz Chorzelowie (ród Z-11 utrzy-
mywany przez Instytut Zootechniki PIB od 
1972 roku), w których dzisiaj można kupić 
pisklęta Zielononóżek. 

Chów - wyłącznie naturalny

Jednym z wymogów chowu ekologiczne-
go jest zapewnienie kurom zazielenionych 
wybiegów o odpowiedniej powierzchni, 
czyli warunków, w których Zielononóżki 
świetnie sobie radzą. Ponadto w certyfi-
kowanych gospodarstwach ekologicznych 
ptaki karmione są paszami wyprodukowa-
nymi metodami ekologicznymi, bez dodat-
ku sztucznych barwników, aminokwasów 
syntetycznych, dodatków stymulujących 
produkcyjność, czy wzmagających apetyt 
- tak jak ma to miejsce w dużych fermach 
drobiu. Spełnianie wszystkich wymogów 
produkcji ekologicznej kontrolowane jest 
przez jednostki certyfikujące. 

Badania naukowe wykazały, że w ekolo-
gicznym chowie kur sztuczne polepszacze 
wydają się zbędne, gdyż samo zapewnienie 
ptakom dużych zielonych wybiegów, pasz 
pochodzenia naturalnego i optymalnych 
warunków bytowych, wpływa na skład 
chemiczny jaj (zwiększenie intensywności 
barwy żółtek, zwiększenie ilości witamin 
i nienasyconych kwasów tłuszczowych 
w żółtku) oraz ich cech fizycznych (zwięk-
szenie masy i wytrzymałości skorupy). Ba-
dania naukowe wykazały również, że jaja 
Zielononóżek mają o 13% mniej chole-
sterolu od jaj „zwykłych” kur i mogą być 
podawane dzieciom ze skazą białkową. 
Pomimo niższej nieśności Zielononóżek - 
w porównaniu do intensywnych ras utrzy-
mywanych na fermach - i znacznie wyż-
szych cen jaj, właśnie ich wysoka jakość 
sprawia, że są one coraz chętniej nabywane 
przez konsumentów. n

Źródła:
1. Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym 
i drugim roku użytkowania niosek, Sokołowicz Zofia, 
Krawczyk Józefa, Herbut Eugeniusz: Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość, 2012, 4 (83), 185 - 194
2. Skład mineralny treści jaj i kur ras zachowawczych 
z chowu ekologicznego, Szablewski Tomasz, Gorno-
wicz Ewa, Stuper-Szablewska Kinga, Kaczmarek Anna 
Cegielska-Radziejewska Renata, Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość, 2013, 5 (90), 42 - 51
3 http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
4 http://www.kaplon.eu
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Pytania od rolników

turalnego zachodzącą w rejonie takiego 
zbiornika często inicjatywie jego budowy 
sprzeciwiają się ekolodzy. W naszym kra-
ju istnieje zaledwie około 140 zbiorników 
o pojemności powyżej 1 miliona metrów 
sześciennych. Najstarszym sztucznym 
zbiornikiem w Polsce jest Jezioro Zygmun-
ta Augusta (jezioro Czechowskie) w woje-
wództwie podlaskim, które powstało w XVI 
wieku. Kolejny zbiornik utworzono w roku 
1848 na Brdzie, w kompleksie Borów Tu-
cholskich. Nawodniał on wykarczowaną 
części borów tzw. Łąki Czerskie. Ten kom-
pleks łąkowy stanowi jedyną znaczącą zme-
liorowaną bazę paszową w tej części kraju.

Zbiorniki wodne mogą poprawić warunki 
gospodarowania, zwłaszcza w latach suchych. 
I niekoniecznie muszą być one duże. Można 
też zastosować małą retencję, czyli budować 
niewielkie zbiorniki. W gminnych planach 
takie inicjatywy są zapisywane, ale z baraku 

środków i niechęci części społeczności nie po-
wstają i sytuacja nie ulega poprawie. 

Podsumowanie

Osler Desouzart podsumowując wykład 
wskazał kierunki rozwoju produkcji zwierzę-
cej. Według niego wieprzowina nadal będzie 
pokrywała 1/3 światowej produkcji mięsa. 
Przez najbliższą dekadę Azja i Afryka będą 
siłą napędową wzrostu produkcji mięsa dzięki 
wzrostowi popytu. Kraje posiadające małe za-
soby naturalne, w tym wody pitnej, przy zwięk-
szonym popycie będą zmuszone do importu 
mięsa. Pan Desouzart posługiwał się sformu-
łowaniem „wirtualna woda”, gdyż importując 
mięso importujemy też pośrednio wodę po-
trzebną do jego wyprodukowania i właśnie tę 
wodę nazywa on „wirtualną wodą”. 

Jego zdaniem chów i hodowla gatunków 
„wodochłonnych”, czyli przeżuwaczy, 
przeniesie się w tereny posiadające duże 
zasoby wody, czyli do Azji i Ameryki Ła-

cińskiej. Koncentracja produkcji nastąpi 
na poziomie międzynarodowym i global-
nym. Natomiast na poziomie lokalnym 
koncentracja produkcji będzie przegrywała 
z międzynarodową konkurencją. Jednak 
globalizacja produkcji stanie się zara-
zem wyzwaniem dla zachowania zdrowia 
zwierząt. Przemieszczenia między krajami 
umożliwiają bowiem łatwe i szybkie prze-
noszenie się chorób, z którymi wcześniej 
nie mieliśmy do czynienia. 

A zatem chcąc utrzymać się na ryn-
ku, musimy działać w grupie („polować” 
i „bronić się”). Sprostać wyzwaniu mo-
żemy mając odpowiednią wiedzę płynącą 
z osiągnięć nauki i technologii produkcji 
oraz wykazując dużą umiejętność współ-
pracy. Bez tego nie będzie przed nami 
przyszłości. n

Źródła:.
1. Materiały konferencyjne pt. „Krytyczne obszary 
w produkcji świń”, Puławy 2-3 czerwca 2015.
2. Zbiorniki retencyjne w Polsce, Wikipedia 

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Kiedy powinno się wapnować pole?

Wapnować pole powinniśmy zawsze wte-
dy, kiedy wymagają tego warunki glebowe. 
Regularne pomiary kwasowości gleby może-
my sami wykonać przyrządami dostępnymi 
na rynku, ale warto też próbki ziemi badać 
w laboratoriach. Nie jest to drogie badanie. 
Nie ma jednego, uniwersalnego poziomu pH 
dla wszystkich roślin, zawsze należy dobierać 
dawkę wapna do konkretnej uprawy. Wyko-
nując analizę chemiczną gleby można również 
uzyskać odpłatnie zalecenia nawozowe.

Najlepszym terminem na wapnowanie 
jest okres późnego lata i wczesnej jesieni. 
Istnieją wówczas pod względem wilgot-
ności lepsze warunki, a nawóz wapniowy 
szybciej i dobrze się połączy z glebą. Ist-
nieje także dłuższy okres na poprawę struk-
tury gruzełkowatej gleby.

( Osoba nie ma wykształcenia rolni-
czego, nie jest i nie była ubezpieczona 
w KRUS, nie była zatrudniona w gospo-
darstwie rolnym na umowę o pracę itd. 
Wspólnie z  małżonkiem prowadzi od 10 
lat działalność rolniczą w gospodarstwie 
rolnym na gruntach rolnych będących 
odrębną własnością jej współmałżonka, 
któremu też został nadany numer pro-
ducenta. Czy będzie miała możliwość 

udokumentowania stażu pracy w rolnic-
twie?

Staż pracy jest jednym z elementów, jakie 
brane są pod uwagę przy weryfikacji jedne-
go z kryteriów dostępu do pomocy z dzia-
łania 121, jakim jest posiadanie kwalifikacji 
zawodowych wnioskodawcy, określonych 
w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego 
działania. Osoba fizyczna ubiegająca się 
o wsparcie, nie posiadająca wykształcenia 
rolniczego zasadniczego zawodowego, śred-
niego lub wyższego, musi udokumentować 
posiadany staż w prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, którego długość (co najmniej 3 lub 
co najmniej 5 lat) zależy od posiadanych 
formalnych kwalifikacji wynikających z uzy-
skanego poziomu wykształcenia).

Zgodnie z przepisami rozporządze-
nia MRiRW z dnia 17 października 2007 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania "Modernizacja gospo-
darstw rolnych" objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (Dz.U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1397, 
z późn. zm.), za staż pracy w rolnictwie 
uznaje się okres liczony do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy, w którym 
osoba ubiegająca się o pomoc:
- podlegała ubezpieczeniu społecznemu 

rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub 
domownik, lub 
- była zatrudniona w gospodarstwie, na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę, na stanowisku związanym 
z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
- była posiadaczem gospodarstwa, z wyłą-
czeniem okresu przed ukończeniem przez 
tę osobę 16 roku życia, lub
- odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 
1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, 
z późn. zm.), obejmujący wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej.

Przepisy rozporządzenia nie przewidują 
możliwości dokumentowania stażu pra-
cy w gospodarstwie rolnym poprzez fakt 
wspólnego prowadzenia z małżonkiem 
działalności rolniczej w gospodarstwie 
rolnym na gruntach rolnych będących od-
rębną własnością współmałżonka, jeśli nie 
ma możliwości potwierdza tego w powy-
żej przedstawiony sposób, przynajmniej 
poprzez udokumentowanie okresu podle-
gania ubezpieczeniu w KRUS w ww. za-
kresie. (źródło: www.arimr.gov.pl) n

Redakcja

dokończenie ze str. 15
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Tadeusz Dudek
Oddział Ostrołęka

Uprawa pszenżyta, po pszenicy, zajmuje drugie miejsce 
pod względem udziału zbóż w strukturze zasiewów. 
W związku z rozporządzeniem obowiązującym od 

1 stycznia 2014 r. nakazującym uprawę zbóż zgodnie z syste-
mem integrowanej ochrony roślin, istnieje potrzeba przedsta-
wienia najistotniejszych jej zasad. 

Integrowana ochrona roślin polega na preferowaniu trzech głów-
nych metod uprawy:
• agrotechnicznych (odpowiedni płodozmian, poprawna uprawa 
roli, mechaniczna pielęgnacja  zasiewów),
• hodowlanych (postęp biologiczny),
• chemicznych (stosowanie ochrony zgodnie z zasadami ochrony 
integrowanej).

Oznacza to, że do minimum ogranicza się wprowadzenie do 
środowiska obcych związków chemicznych - nawozów mineral-
nych i pestycydów. Integrowana technologia nie jest nastawiona na 
maksymalizację plonu, ale na opłacalność, dlatego zdarza się, że 
uzyskujemy niższe plony, za to wynik ekonomiczny jest korzyst-
niejszy z racji mniejszych nakładów na środki produkcji.

Wykorzystanie postępu biologicznego jest ważnym elementem 
technologii integrowanej. Właściwy wybór odmiany umożliwia 
uzyskanie wysokiego plonowania bez zwiększenia wydatków na 
środki produkcji. Pełne wykorzystanie postępu biologicznego jest 
możliwe w warunkach prawidłowej rejonizacji gatunków i odmian 
oraz stosowania agrotechniki uwzględniającej ich specyficzne wy-
magania. Pewnym ułatwieniem przy wyborze odmiany do uprawy 
w danym rejonie są Listy Zalecanych Odmian (tzw. LZO) tworzo-
ne na podstawie wyników doświadczeń.

Dwa sposoby uprawy 
Sposób uprawy gleby pod pszenżyto ozime zależy od: zwięzło-

ści gleby, przedplonu i terminu zbioru, stanu roli po zbiorze, pa-
nujących warunków atmosferycznych oraz posiadanego sprzętu. 
Obecnie, obok klasycznej uprawy płużnej, w przygotowaniu gle-
by pod zasiew zbóż stosuje się metodę uproszczoną - bezorkową. 

Oba sposoby uprawy mają swoje zalety i wady. Pszenżyto na stano-
wisku po motylkowych i kukurydzy oraz zbożach uprawiane jest za-
zwyczaj metodą płużną. Natomiast po rzepaku, okopowych i częściowo 
zbożach stosowany jest siew bezorkowy. W porównaniu do pełnej upra-
wy orkowej zmniejsza on nakłady pracy, zużycie paliwa oraz korzystnie 
wpływa na ograniczenie erozji gleby i uwilgotnienie roli. Stosowanie 
uproszczonej uprawy roli zwiększa jednak niebezpieczeństwo nasilenia 
występowania niektórych chwastów, chorób i szkodników. 

Uproszczenie w uprawie roli polega głównie na zastąpieniu 
pługa przez zestawy uprawowe lub uprawowo-siewne. Zabiegów 
uprawowych nie powinno się rozpoczynać przy zbyt dużej wil-
gotności gleby, szczególnie na glebach ciężkich i średnich. Takie 
warunki wilgotnościowe mogą spowodować nadmierne zagęsz-
czenie gleby po śladach kół ciągnika i przyczynić się do osłabienia 
wschodów i zahamowania wzrostu roślin.

Pełna uprawa płużna pozwala na dokładne i głębokie przykrycie 

resztek pożniwnych oraz istotnie zmniejsza możliwość porażenia 
pszenżyta przez grzyby chorobotwórcze.

Przedplon jest…
… jednym z ważniejszych elementów integrowanej ochrony. 

Prawidłowo dobrany przedplon zapewnia: ochronę gleby przed 
erozją, ograniczone wymywanie azotanów, mniejsze nasilenie pa-
togenów, większe zasoby materii organicznej oraz poprawę żyzno-
ści i aktywności biologicznej gleby.

Najlepszymi przedplonami dla pszenżyta są wczesne strączkowe 
uprawiane na nasiona oraz motylkowe wieloletnie, rzepak i ziem-
niaki uprawiane na oborniku. Stanowisko po koniczynie i lucernie 
oraz ich mieszankach z trawami należy wcześniej przygotować 
pod zasiew, aby przyspieszyć rozkład resztek pożniwnych i uzu-
pełnić braki wody w glebie. 

Rośliny zbożowe (poza owsem) są najgorszymi przedplonami 
dla pszenżyta (możliwy spadek plonu o 15-20 % w porównaniu do 
przedplonów nie będących zbożami). Natomiast w gorszych wa-
runkach siedliskowych (kompleks żytni słaby) spadek plonu może 
dochodzić nawet do 35%.

Obniżka plonu ziarna pszenżyta w uprawie po zbożach jest 
związana ze słabszym krzewieniem, większym wypadaniem ro-
ślin w czasie wegetacji, mniejszą liczbą kłosów na jednostce po-
wierzchni oraz obniżoną masą ziarniaków w kłosie.

Zboża ozime (jako przedplony) zwiększają zachwaszczenie. 
Poza tym pszenżyto ozime jest porażane przez choroby systemu 
korzeniowego.

Prawidłowy siew
Podstawowym elementem integrowanej technologii produkcji pszen-

żyta ozimego jest prawidłowe wykonanie siewu. Trzeba przy tym zwró-
cić uwagę na odpowiedni materiał siewny, termin i ilość wysiewu.

Należy używać zaprawionego materiału kwalifikowanego, gdyż 
zaprawy nasienne chronią ziarno przed chorobami grzybowymi w po-
czątkowym okresie wegetacji i stanowią niezbędny element integro-
wanej technologii produkcji. Materiał siewny pochodzący z zakupu, 
jeżeli jego reprodukcja była staranna, można (w zależności od stopnia 
kwalifikacji) wysiewać przez 3-5 lat, bez obawy o spadek plonu. 

Stosując własny materiał siewny należy sprawdzić jego siłę kieł-
kowania oraz dorodność określoną przez wielkość ziarniaków. Je-
dynie dorodne ziarno gwarantuje równomierne i pełne wschody 
siewek o dużym wigorze, a to wpływa na wielkość plonu. 

Termin siewu jest ważnym czynnikiem plonotwórczym. Siew 
w optymalnym terminie pozwala roślinom na właściwy rozwój jesie-
nią i na wiosnę. Jeśli jest zbyt wczesny, to rośliny silnie się krzewią, 
a na nadmiernie gęstych łanach łatwiej rozwijają się choroby grzybo-
we. Nie można też ryzykować opóźnienia siewu, ponieważ rośliny 
słabe i nie rozkrzewione w czasie zimy mogą wymarznąć. Optymalny 
termin siewu w centralnej i północnej Polsce to 15-25 września. 

Nawożenie mineralne 
Jest kolejnym ważnym elementem integrowanej uprawy pszen-

żyta, gdyż powinno zabezpieczyć potrzeby pokarmowe roślin, za-
pewniając przy tym dobrej ilości i jakości, opłacalny dla rolnika 
plon. Ustalając nawożenie należy uwzględnić składniki pokarmo-

Integrowana uprawa pszenżyta ozimego
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we znajdujące się już w glebie, przedplon, nawozy mineralne i na-
wozy organiczne. Podstawowym warunkiem efektywnego prze-
twarzania azotu w plon jest utrzymanie odpowiedniego stosunku 
N:P:K, który powinien wynosić 1:0,4:1. Ustalenie dawki azotu, 
w odróżnieniu od dawki fosforu i potasu, wymaga większej pre-
cyzji mającej na uwadze dodatkowe względy ekonomiczne i śro-
dowiskowe. 

Podział dawki N wynika z dynamiki zapotrzebowania pszenżyta 
na ten pierwiastek. Zadaniem pierwszej wiosennej dawki N, któ-
ra stanowi do 60% całkowitych potrzeb na azot, jest uzupełnienie 
rezerw zapasów tego składnika w glebie, a w następnej kolejności 
pobudzenie pszenżyta do krzewienia oraz pokrycia potrzeb pokar-
mowych rośliny do fazy strzelania w źdźbło. Drugi termin aplika-
cji azotu przypada na początek strzelania w źdźbło. Głównym za-
daniem nawożenia jest wtedy wzrost liczby zawiązanych kłosów.

Rola właściwej agrotechniki 
Poprawna agrotechnika pozwala znacznie ograniczyć zagroże-

nie ze strony sprawców chorób. Stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin w okresie wegetacji jest w integrowanej technologii 
uprawy pszenżyta ozimego możliwe dopiero po przekroczeniu pro-
gu szkodliwości. Za ekonomiczny próg przyjmuje się takie nasilenie 
agrofaga (chorób, szkodników, chwastów), przy którym szacowane 
straty plonu będą takie, jak koszt chemicznego jego zwalczania. 

Wykonanie zabiegu herbicydem zaleca się, jeśli jesienią wystąpi 
w łanie powyżej 60 chwastów dwu- i jednoliściennych na 1m2. 
Wiosną odchwaszczanie należy traktować jako zabieg uzupełnia-
jący, gdy skuteczność jesiennej ochrony była niewystarczająca. n

Źródło: Na podstawie opracowania dr Bogusława Jaśkiewicza, Wiadomości Rol-
nicze Nr 09/2012 r.

Danuta Stanisławek
Oddział Radom

Uprawa jęczmienia ozimego charakteryzuje się najwięk-
szym (obok pszenicy) potencjałem plonotwórczym. 
Wczesne dojrzewanie oraz wczesny zbiór z pola umoż-

liwiają uprawę poplonów wysiewanych, jako roślin regeneru-
jących w zmianowaniu z dużym udziałem.

Jęczmień ozimy ma mniejsze wymagania glebowe od pszeni-
cy, ale większe od żyta. Wymaga gleb kompleksu pszennego oraz 
żytniego bardzo dobrego i dobrego (klasa IIIb - IVa). Z uwagi na 
bardzo duże wymagania co do odczynu gleby, bardzo ważny jest 
przedplon. Najlepsze przedplony to: rzepak, rośliny strączkowe 
(groch, peluszka) oraz wczesne ziemniaki. 

Stanowiska przeznaczone pod uprawę jęczmienia powinny być regu-
larnie odchwaszczane (wapniowanie co 4 lata). Optymalne pH to 5,5-
7,0. Kwaśny odczyn gleby utrudnia dobre zahartowanie roślin przed 
zimą i w konsekwencji przyczynia się do słabego przezimowania. Wadą 
uprawy jęczmienia ozimego jest właśnie jego słaba zimotrwałość.

Uprawa przedsiewna i nawożenie
Bardzo ważnym czynnikiem jest sposób uprawy przedsiewnej, 

ponieważ decyduje on o równomierności wschodów i wzroście 
początkowym roślin, a w efekcie o obsadzie roślin i zagęszczeniu 
łanu. Ziarno wysiewamy w glebę dobrze doprawioną i dobrze od-
leżałą (przez okres około 2-3 tygodni).

Jęczmień ozimy wykazuje bardzo dużą wrażliwość na niedobór fosfo-
ru i średnią na niedobór w potasu w glebie. P i K zależą od kompleksu gle-
by i jej zasobności w te składniki. Nawozy fosforowo-potasowe najlepiej 
zastosować pod orkę siewną w ilości: 50 - 90 P2O5/ ha, 60 - 120 K2O/ ha.

Jeżeli chodzi o azot należy zastosować wiosną w ilości 80 - 100 
kg/ ha. Dawkę tę podzielić na dwa terminy: I nawożenie w czasie 
ruszenia wegetacji powinno zawierać 2/3 dawki azotu, a następnie 
1/3 ilości dawki w fazie strzelania w źdźbło.

Siew 
Termin siewu to I do II dekada września (zależy to od rejonu kra-

ju). Wyznaczając termin siewu trzeba zdecydować o wyborze zapra-
wy nasiennej. Działanie poszczególnych zapraw jest dość zróżni-
cowane, dlatego wybór konkretnego środka powinien uwzględniać 
liczne czynniki, np.: termin siewu, zmianowanie, jakość ziarna. 

Ilość wysiewu to 130 kg/ha na stanowiskach bardzo dobrych, a na sta-
nowiskach słabych i przy opóźnionym siewie 180 kg/ ha. Obsada ziaren 
na m² powinna wynosić 300-400 szt. Ilość wysiewu na 1 ha zależy od 
jakości gleby, ciężaru 1000 ziaren, uprawianej odmiany, przedplonu.

Pielęgnacja i ochrona
Ze względu na wczesny siew i szybki wzrost jęczmienia ozime-

go jesienią może wyniknąć konieczność zastosowania zabiegów 
ochrony roślin. Przed większością chorób chronią zaprawy. Nie-
stety, rolnik nie jest w stanie przewidzieć i uwzględnić wszystkich 
niekorzystnych czynników. Dlatego w pierwszej kolejności trze-
ba zwrócić uwagę, na te zaprawy, które mają szerokie spektrum 
zwalczania chorób. Szczególnie trzeba uwzględnić choroby (pleśń 
śniegową, pasiastość liści jęczmienia). Należy pamiętać również 
o jesiennej ochronie plantacji przed szkodnikami, zwłaszcza przed 
mszycami. W uprawie jęczmienia ozimego istotne znaczenia mają 
wiosenne zabiegi pielęgnacyjne. Jeżeli rośliny są porażone pleśnią 
śniegową, należy przed ruszeniem wegetacji wykonać bronowanie 
lekką broną i niezwłocznie wysiać nawozy azotowe. W przypad-
ku wystąpienia silnego zachwaszczenia należy zastosować jeden 
z dostępnych herbicydów. W ostatnich latach pojawiła się żółta wi-
rusowa karłowatość jęczmienia przenoszona przez mszyce. Należy 
lustrować plantacje i w razie potrzeby wykonać oprysk insektycy-
dem. Zwracamy również uwagę na pojawienie się miotły zbożo-
wej i przytulii czepnej, którą zwalczamy jesienią.

Najczęściej występujące choroby to: mączniak prawdziwy zbóż, 
plamistość siatkowa, rdza jęczmienia i rynchospinoza zbóż.

Jęczmień ozimy jest dość podatny na wyleganie, dlatego przy wyso-
kim poziomie nawożenia azotowego należy użyć regulatora wzrostu.

Zbioru dokonujemy w pełnej dojrzałości ziarna, gdy osiągnie 
ono wilgotność 14-15%, jednoetapowo, kombajnem.

W roku 2015 roku zalecane odmiany to: Antonella, KWS 
Meridian, Titus. n
Źródło: Nowoczesna uprawa, miesięcznik produkcji roślinnej.

Uprawiamy ję czmień  oz imy
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23 czerwca w siedzibie MODR 
Oddział Bielice, odbyło się 
pierwsze posiedzenie Mazo-

wieckiego Zespołu Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego, powoła-
nego na kadencję 2015-2018. 

Porejestrowe Doświadczalnictwo Od-
mianowe (PDO) jest systemem badań 
wartości gospodarczej odmian gatunków 
roślin uprawnych o dużym znaczeniu go-
spodarczym, wpisanych do Krajowego 
rejestru lub znajdujących się we Wspólno-
towych katalogach odmian, obejmującym 
swym zakresem nie tylko doświadczenia 
odmianowe, ale również odmianowo-agro-
techniczne. Współpracują ze sobą jednost-
ki i organizacje zainteresowane rozwojem 
rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i wła-
snego regionu (województwa) tj. samorzą-
dy terytorialne, samorządy rolnicze, admi-
nistracja rządowa, służby doradcze, firmy 
hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, 
związki plantatorów, przemysł przetwórczy 
oraz inne instytucje i organizacje działające 
na rzecz rolnictwa. PDO jest realizowane 
w formie badań prowadzonych w posta-
ci różnych serii doświadczeń jednolitych 
w skali całego kraju, koordynowanych me-
rytorycznie przez COBORU (Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych) pełni funkcje związane z nasiennic-
twem oraz prawną ochroną odmian roślin 
uprawnych). Na podstawie wyników ba-

N o w y  s k ł a d  M Z P D O 
dań i doświadczeń prowadzonych 
w ramach PDO tworzone są „listy 
odmian zalecanych do uprawy na 
obszarze województwa”.

Koordynacją systemu PDO 
zajmuje się Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Upraw-
nych w Słupi Wielkiej. Za bezpo-
średnią realizacją PDO na terenie 
odpowiadają dyrektorzy stacji 
doświadczalnych oceny odmian, 
współpracujący z wojewódzki-
mi zespołami PDO, powołanymi 
przez partnerów ustawowych, tj. marszałka 
województwa, prezesa Izby Rolniczej oraz 
dyrektora COBORU.

***
W nowym składzie Mazowieckiego Ze-

społu PDO znalazło się 26 osób. Przewod-
niczącą Zespołu została jednogłośnie wy-
brana Emilia Sekulska - dyrektor Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, 
a zastępcami: Grzegorz Feliks Jaczewski 
- wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolni-
czej, Mirosław Pojmaj - główny hodowca 
Oddziału Laski firmy DANKO Hodowla 
Roślin Sp. z o.o. oraz Tadeusz Szymańczak 
- rzecznik prasowy Polskiego Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych.

Członkowie zespołu otrzymali nominacje 
podpisane przez Adama Struzika - marszał-
ka Województwa Mazowieckiego, Wiktora 
Szmulewicza - prezesa Mazowieckiej Izby 
Rolniczej i jednocześnie prezesa Krajowej 
Rady Izb Rolniczych oraz prof. dra hab. 
Edwarda S. Gacka - dyrektora Centralnego 
Ośrodka Badania Odmian Roślin Upraw-
nych. 

Nominacje wręczali: Beata Kowalska - 
kierownik Wydziału Modernizacji Terenów 
Wiejskich i Gospodarki Wodnej Depar-
tamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Grzegorz Feliks 
Jaczewski - wiceprezes Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, oraz Marcin Behnke i Stanisław 
Przystalski - zastępcy dyrektora COBORU. 

Część robocza spotkania poświęcona była 
sprawom organizacji doświadczeń PDO na 
terenie województwa w sezonie 2015/16 
oraz ustaleniu doborów do doświadczeń 
z roślinami ozimymi oraz zwiedzeniu pól 
doświadczalnych w Zakładzie Doświad-
czalnym Oceny Odmian w Kawęczynie. 

Ponadto Zespół podjął uchwałę popiera-
jącą starania dyrekcji COBORU, mające 
na celu zachowanie przez ZDOO w Ka-
węczynie użytkowanych obecnie pól do-
świadczalnych. Właściwe funkcjonowanie 
ZDOO jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania systemu PDO w woje-
wództwie mazowieckim oraz tworzenia 
List odmian zalecanych do uprawy na ob-
szarze województwa mazowieckiego. n

Uczestnicy spotkania Mazowieckiego Zespołu PDO

Katarzyna Trepkowska
MODR Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego wspólnie  
z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego, Mazo-
wieckim Urzędem Wojewódzkim oraz 

Mazowiecką Regionalną Organizacją 
Turystyczną przeprowadzili II edycję 
wojewódzkiego konkursu „Od agrotury-
styki do turystyki wiejskiej”, współfinan-
sowanego w ramach projektu „Konkursy 
KSOW - 2015 rok” w ramach Pomocy 
technicznej z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem konkursu była popularyzacja naj-
lepszych rozwiązań i najciekawszych spo-
sobów prowadzenia działalności turystycz-
nej na obszarach wiejskich Mazowsza. Dla 
laureatów konkursu był on potwierdzeniem 
wysokiej jakości świadczonych usług, 
służył promocji oferty turystycznej mazo-

Rozstrzygnięcie II edycji wojewódzkiego konkursu 
„Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”
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Wieści  mazowieckie

wieckiej wsi oraz upowszechnieniu idei wypoczynku na obszarach 
wiejskich. Uczestnikami konkursu byli rolnicy współpracujący 
z MODR Warszawa prowadzący dzia-
łalność agroturystyczną oraz właścicie-
le obiektów turystyki wiejskiej z tere-
nu województwa mazowieckiego. 

Laureaci wojewódzkiego konkursu „Od 
agroturystyki do turystyki wiejskiej”

I kategoria - gospodarstwo agrotu-
rystyczne

I miejsce - Teresa Woźniak „Dolina 
Plewki” - Przyłęk 1A, gmina Przyłęk, 
powiat zwoleński,
II miejsce - Janina Skinder - Nagodów 
43 a, gmina Gostynin, powiat gostyniński,
III miejsce - Milena Oglęcka „Sto-
krotka” - Żochy 33, gmina Ojrzeń, 
powiat ciechanowski.
Wyróżnienia:
Elżbieta i Sławomir Zalas „Sosen-
ka” - Łączki 87, gmina Łyse, powiat 
ostrołęcki,
Barbara Kuligowska - Roman „Ba-
nia na Mazowszu” - Brzeźnik 2A, 
gmina Wierzbno, powiat węgrowski,
Agnieszka Fidrych „Pod Dziką Gru-
szą” - Józin 3, gmina Rybno, powiat 
sochaczewski.
II kategoria - obiekt turystyki wiejskiej
I miejsce - Małgorzata Borkowska 
„Dwór Mościbrody” - Mościbrody 
52, gmina Wiśniew, powiat siedlecki,
II miejsce - Anna Fischbach „Pod 
Lipą” - Budy Lucieńskie, gmina Go-
stynin, powiat gostyniński,
III miejsce - Dorota Samsel „ Doro-
ta” - Czarnia 72, gmina Czarnia, po-
wiat ostrołęcki.
Wyróżnienia:
Teresa Gutkiewicz „Ranczo Biała 
Chata” - Pacew 18, gmina Promna, 
powiat białobrzeski,
Jan Jabłoński „Nad Stawami” - Żu-
romin ul. Warszawska 68, gmina Żuro-
min, powiat żuromiński,

Dariusz Zborowski„Jeziorany” - Kożuszki Parcel 82, gmina So-
chaczew, powiat sochaczewski.

Wyróżnienia Wojewody Mazowieckiego:
Janina Skinder  za stworzenie i prowadzenie przez 50 lat agrotury-
stycznych „miejsc z duszą”,
Barbara Kuligowska - Roman  za bogatą ofertę wypoczynku dla 
rodzin z dziećmi.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się podczas XVI Ma-
zowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem. Dyplomy i nagrody rze-
czowe wręczył Andrzej Kamasa - dyrektor MODR. Fundatorami 
nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. n

REKLAMA
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Rady gospodarskie

Zofia Chotyniec
Oddział Siedlce

Kukurydza należy do podstawowych roślin upraw-
nych wykorzystywanych w żywieniu bydła mlecz-
nego i opasowego. Posiada wysoką wartość po-
karmową oraz daje wysoki plon z jednostki po-
wierzchni. 

Powszechnie stosuje się kiszonkę z kukurydzy jako paszę 
wysokoenergetyczną w żywieniu bydła mlecznego i opasowe-
go. Coraz większego znaczenia - szczególnie w żywieniu krów 
wysokowydajnych - nabiera też ziarno kukurydzy. 

W momencie zbioru zawiera ono 30-35% wody, ponieważ ko-
niec lata i początek jesieni nie sprzyja oddawaniu wody i jego 
wysychaniu. Przy tej wilgotności następuje bardzo szybki rozwój 
bakterii i pleśni, co w konsekwencji prowadzi do psucia się ziar-
na. Zaleca się zatem, aby w ciągu doby od omłotu przeprowadzić 
suszenie termiczne. Jest to jednak proces wymagający dużego na-
kładu energii, a więc bardzo kosztowny. Nakłady poniesione na 
suszenie mogą dochodzić nawet do 40% całkowitego kosztu pro-
dukcji ziarna. Wynika to ze specyficznej budowy ziarna kukury-
dzy, która utrudnia oddawanie wody. Tymczasem zawartość wody 
w wysuszonym ziarnie kukurydzy powinna wynosić około 10% 
- takie ziarno stanowi cenny komponent mieszanek paszowych dla 
bydła (nawet do 80%). 

Wartość odżywcza 

Ziarno kukurydzy ma najwyższą wartość energetyczną spośród 
wszystkich zbóż uprawianych w Polsce ze względu na dużą za-
wartość skrobi i tłuszczu, a małą włókna. Zawiera 9,4% białka 
ogólnego, 3,9% tłuszczu, 2,9% włókna surowego i 70% bezazo-
towych wyciągowych. Zawartość skrobi wynosi 60-70%. Skro-
bia kukurydziana jest węglowodanem o średnim tempie rozkładu 
w żwaczu. Tempo rozkładu w żwaczu węglowodanów jęczmie-
nia, pszenicy, pszenżyta czy owsa jest dużo szybsze niż węglo-
wodanów kukurydzy. Szacuje się, że tylko 7-8% węglowodanów 
jęczmienia czy pszenicy z całkowitej zawartości skrobi tych zbóż 
jest trawionych w jelicie cienkim i grubym. Jest to tzw. skrobia 
„by pass”. Zaś skrobia „by pass” w ziarnie kukurydzy stanowi 
ponad 40%. Stosowanie tego ziarna w zestawie śrutowym jest 
więc bardzo ważne dla krów wysokowydajnych. Skarmianie du-
żych dawek śrut zbożowych obniża pH treści żwacza, co ograni-
cza rozwój bakterii celulolitycznych i powoduje gorsze trawienie 
pasz objętościowych. Dlatego należy stosować pasze treściwe 
w dawkach dzielonych do 3 kg na jeden odpas oraz dodawać do 
paszy treściwej śrutowane ziarno kukurydzy. Głównym składni-
kiem niedoborowym w dawkach dla krów wysokomlecznych jest 
w naszym kraju energia, a nie białko, jak do niedawna sądzono. 
Niedobór energii w dawce powoduje zmniejszenie wydajności 
mleka oraz ilości białka w mleku. 

Energetyczna skrobia 

W żywieniu krów wysokoprodukcyjnych, zwłaszcza w okresie 
okołoporodowym, należy zwrócić szczególną uwagę na bilans 
energetyczny. Szczególnie okres przejściowy cechuje deficyt ener-
gii, który może stać się początkiem wielu chorób o podłożu meta-
bolicznym, a także zaburzeń w rozrodzie. 

W żywieniu bydła potrzeby energetyczne pokrywane są dzięki do-
starczeniu w dawce pokarmowej odpowiedniej ilości glukozy, która 
jest podstawowym źródłem energii. Glukoza jest składnikiem najważ-
niejszego wielocukru roślinnego - skrobi. Krowy wysokoprodukcyj-
ne powinny dostawać dziennie około 3 kg skrobi na pokrycie swoich 
potrzeb energetycznych. Najwięcej skrobi zawierają ziarna zbóż: ku-
kurydza, jęczmień, pszenica, pszenżyto i owies. Wśród nich najwię-
cej skrobi zawiera kukurydza, średnio około 60-70%. Przy ustalaniu 
dawek dla krów wysokowydajnych, w przypadku skarmiania ziarna 
kukurydzy, należy uwzględnić rozkładalność skrobi w żwaczu i ilość 
skrobi, tzw. by pass, czyli przechodzącej do jelita cienkiego. 

Dla właściwego zaopatrzenia krowy w glukozę konieczna jest 
znajomość stopnia degradacji skrobi w ziarnie kukurydzy. Rozpad 
tego wielocukru jest ściśle uzależniony od jego ilości w zadawa-
nej dawce. Przy pobraniu 3 kg skrobi dziennie i rozpadzie w żwa-
czu na poziomie 60%, do jelita cienkiego dociera 1,2 kg skrobi. 
Rozkładana jest ona przez mikroorganizmy żwacza powoli, dlate-
go duża jej część ulega dalszemu trawieniu w jelicie cienkim, co 
u krów o wysokiej wydajności jest szczególnie pożądane. Staje się, 
bowiem źródłem glukozy na poziomie jelita cienkiego. 

Skrobia rozkładana w jelicie cienkim wykorzystywana jest do 
syntezy białka mleka. Mleko otrzymane od krów żywionych ziar-
nem kukurydzy charakteryzuje się większą zawartością podstawo-
wych składników: białka, kazeiny, laktozy oraz tłuszczu. Istotnie 
wzrasta także dzienna wydajność mleka. Stosowanie ziarna kuku-
rydzy, ma więc uzasadnienie w żywieniu krów o wysokiej produk-
cji mleka. Dzienna dawka śruty kukurydzianej w żywieniu krów 
wysokoprodukcyjnych może dochodzić nawet do 3-4 kg. Przecięt-
nie stosuje się 1-2 kg. 

Podsumujmy

Należy stwierdzić, że stosowanie śrutowanego ziarna kukurydzy 
w mieszance treściwej dla krów wysokomlecznych pozytywnie 
wpływa na wartość energetyczną i przez to na strawność pasz ob-
jętościowych. Ziarno kukurydzy - zwłaszcza w szczytowej fazie 
laktacji - okazuje się idealną paszą, pozwalającą na dostarczenie 
zwierzętom energii mimo ograniczonej zdolności pobierania po-
karmu. Najwyższą wydajność osiągają krowy mleczne tylko wte-
dy, kiedy dobrze wykorzystane jest trawienie w jelicie cienkim. 
Poza tym ziarno kukurydzy w pewnym stopniu zapobiega wystę-
powaniu chorób takich jak ketoza czy kwasica. 

Ziarno kukurydzy - z uwagi na wysokie koszty suszenia - 
powinno być stosowane szczególnie w żywieniu krów wysoko-
mlecznych w okresie przejściowym (tj. od około 3 tyg. przed 
wycieleniem do 3 tyg. po wycieleniu), w okresie szczytu laktacji 
(tj. od 4 do 12 tyg. laktacji) oraz w okresie pełnej laktacji od 
4 do 8 miesiąca. n

Ziarno  kukurydzy w żywien iu  byd ła
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Kukurydza jest jednym z najbardziej wydajnych zbóż. 
Pojedyncza roślina potrafi wytworzyć od 1 do 3 kolb 
o dużej wartości pokarmowej. Udział kolb w plonie 

świeżej masy powinien przekraczać 35%. Najwartościowsze 
jest ziarno - trawione przez zwierzęta w ponad 90%.

Skład chemiczny ziarna uzależniony jest od odmiany bota-
nicznej kukurydzy i wynosi: 60-66% skrobi, 11,3-14,3% białka 
i 4,59% tłuszczu. Natomiast w zielonej masie kukurydza zawiera: 
ok.1,5% białka, ok.0,5% tłuszczu, ok.9,5% węglowodanów, 0,06 
mg% witamin A i B2, 0,17 mg% B1 i K oraz 9 mg% C. 

Duże dawki kiszonki stosowane w żywieniu zwierząt sprawiają, 
że od jej jakości i wartości pokarmowej zależą wyniki produkcyjne 
osiągane przez hodowcę.

Sposoby użytkowania 

W żywieniu zwierząt kukurydza może być użytkowana w kilku 
kierunkach, czyli jako:

Kolby odkoszulkowane (CCM - Corn Cob Mix) - są to kol-
by pozbawione koszulek (ziarno i osadka). Zbioru kolb na CCM 
dokonuje się przed pełną dojrzałością ziarna, przy wilgotności wy-
noszącej około 60%. Następuje to w czasie pomiędzy zbiorem ku-
kurydzy silosowej a zbiorem kukurydzy ziarnowej. Zebrana masa 
nie wymaga suszenia, gdyż daje się łatwo zakiszać. CCM zawiera 
dużo energii ze skrobi oraz mało włókna, co kwalifikuje ją jako 
paszę nie tylko dla bydła, ale i dla trzody. Dla bydła dawka kiszo-
nego CCM może być taka sama jak kiszonki z wilgotnego ziarna.

Kolby nieodkoszulkowane (LKS - Lish Kolben  Shrot) - to 
zbiór kolb wraz z koszulkami. Równocześnie zbiera się też pewne 
ilości liści, łodyg oraz szypułek kwiatostanów, co podnosi zawar-
tość włókna. Dlatego kiszonkę z LKS należy traktować jako paszę 
objętościową, stosowaną wyłącznie w żywieniu przeżuwaczy. Ki-
szonka przygotowana w technologii LKS stanowi źródło energii 
dla wysoko wydajnych krów mlecznych - zwłaszcza w począt-
kowej fazie laktacji, kiedy kluczową rolę odgrywa koncentracja 
składników pokarmowych w paszy. Dziennie krowom podaje się 
do 5kg kiszonych kolb. 

 
Kiszonka z całych roślin kukurydzy - sporządza się ją poprzez 

ścięcie całych roślin (kolby, łodygi i liście) na wysokości 30-40 
cm od ziemi i pocięcie ich na sieczkę o długości 1-1,5cm. Kukury-
dzę na taką kiszonkę powinno się zbierać w fazie dojrzałości wo-
skowej lub woskowo-szklistej ziarna, gdy zawartość suchej masy 
wynosi 30-35%. Właśnie wtedy można dokładnie rozdrobnić zie-
loną masę, co wpływa na wartość pokarmową kiszonki. Istotne jest 
uszkodzenie okrywy ziarniaka, dzięki czemu możliwe jest jego do-
bre trawienie. W tej fazie w ziarniaku jest dużo skrobi i jest on na 
tyle miękki, że można go łatwo rozdrobnić w sieczkarni. 

Kiszonka z kukurydzy, mimo iż zawiera bardzo duże ilości ener-
gii, z racji dużej zawartości włókna z liści i łodyg jest doskonałą 

paszą tylko dla bydła. Wysoka koncentracja energii oraz optymal-
na zawartość włókna surowego sprawia, że kiszonka z całych ro-
ślin spełnia wymagania zwierząt wysokoprodukcyjnych. Pasza ta 
jest jednak uboga w białko, stąd zachodzi konieczność uzupełnie-
nia tego składnika w dawce pokarmowej. W kiszonce występuje 
również niedobór składników mineralnych, witamin i karotenu. 
Koniecznie jest, więc zastosowanie dodatku odpowiedniej mie-
szanki mineralnej.

Wykorzystanie

W żywieniu krów wysokomlecznych kiszonka z kukurydzy po-
winna być podstawową paszą objętościową. Może ona stanowić 
dziennie dla takich krów do 60% suchej masy dawki pokarmowej. 
Natomiast w żywieniu krów zasuszonych jej ilość w dawce po-
karmowej musi być ograniczona. 

Kiszonka z kukurydzy stosowana jest również w żywieniu bydła 
opasowego. Ponieważ jest bogata w ziarno, spełnia wymagania 
młodych zwierząt pod względem koncentracji energii i składni-
ków pokarmowych (z wyjątkiem białka). Dzienna dawka może do-
chodzić do 30 kg, co pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał 
produkcyjny zwierząt, przy ograniczeniu zużycia paszy treściwej.

Wysokoenergetyczna kiszonka z całych roślin 

Podczas zbioru można podwyższyć wysokość cięcia roślin do 
50 cm. Uzyskuje się wówczas o 10% niższy plon suchej masy, ale 
o 25% wzrasta udział kolby w masie zakiszanego surowca. Wy-
produkowana z takiego surowca kiszonka ma o 10-15% wyższą 
wartość energetyczną, dlatego często nazywana jest wysokoener-
getyczną kiszonką z całych roślin. Niski poziom włókna surowego 
(15-17% w suchej masie) w takiej kiszonce wpływa jednak nieko-
rzystnie na strukturę dawki pokarmowej. Wywołuje to zaburzenia 
w prawidłowym funkcjonowaniu żwacza (motoryka żwacza, prze-
żuwanie, dopływ śliny). Dlatego przy większych dawkach kiszon-
ki konieczny jest dodatek pasz strukturalnych (słomy, siana).

Udział kiszonki z kukurydzy w żywieniu krów zależy, m.in. 
od zawartości w niej suchej masy oraz jej wartości pokarmowej. 
W zbilansowanej dawce dla krów udział kiszonki z kukurydzy 
może wynosić nawet 50-80% suchej masy pasz objętościowych. 
Zazwyczaj kiszonkę z całych roślin kukurydzy stosuje się w ilo-
ściach 20-30 kg/szt./dzień. Liczne badania wskazują, że optymal-
ne wykorzystanie kukurydzy w żywieniu bydła uzyskuje się przy 
równoczesnym udziale w dawce innych pasz strukturalnych oraz 
zawierających niezbędne ilości związków azotowych (sianoki-
szonka). Duża koncentracja łatwostrawnych węglowodanów oraz 
niska zawartość białka powoduje, że kukurydza jest paszą typowo 
energetyczną. n

Źródła: 
1. ABC Uprawy. Kukurydza na kiszonkę. Hortpress
2. Dobry surowiec na kiszonkę. Prof. Tadeusz Michalski
3. IHAR. Kukurydza w żywieniu zwierząt. Dr hab. Zbigniew Podkówka

Przydatność żywieniowa kiszonki z kukurydzy 
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Pojawienie się tego zjawiska zaobserwowano już w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsze doniesienia 
dotyczyły krajów najbardziej zaawansowanych w tech-

nologii uprawy roślin - USA, Kanady, Australii oraz krajów 
Europy Zachodniej, które jako pierwsze zaczęły stosować na 
masową skalę ochronę chemiczną. Po latach fascynacji chemią 
przyszedł jednak czas refleksji…

Już w roku 1962 zaczęto mówić o spadającej skuteczności 
środków ochrony zawierających, jako substancję czynną, auksy-
ny. Związki te wpływają na funkcjonowanie stożka wzrostu, co 
skutkuje deformacją wzrostu roślin. Kolejne doniesienia dotyczyły 
tiazyny, pochodnej mocznika, a w roku 1996 stwierdzono pierw-
sze uodpornienie się chwastów na glyfosat (popularny Roundup). 
Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to pierwsza pisemna informacja 
tego typu ukazała się w roku 1983 i dotyczyła spadającej skutecz-
ności atrazyny w zwalczaniu przymiotna kanadyjskiego. 

Dzisiaj wiemy już o problemach w zwalczaniu chwastnicy jed-
nostronnej, komosy białej, miotły zbożowej, chabra bławatka, pa-
lusznika, psianki czarnej, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolite-
go i kilku innych chwastów. Jak podają źródła zajmujące się tym 
problemem, najwięcej i najbardziej odpornych chwastów pojawiło 
się - jak wcześniej wymieniłem - w USA, Kanadzie i Australii. 
Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, największy problem mają Fran-
cja, Hiszpania i Anglia. Polska zaliczana jest do krajów średnio 
zagrożonych. 

Selekcja naturalna 

Wobec tego należałoby zadać pytanie: jaki jest mechanizm po-
jawiającej się odporności? Najogólniej można odpowiedzieć, że 
decydują o tym genetyka oraz procesy biochemiczne. Już te dwa 
pojęcia świadczą o stopniu skomplikowania zagadnienia. Organi-
zmy żywe raz powołane do życia, za wszelką cenę próbują je pod-
trzymać i ochronić. Mówiąc prościej - rośliny się bronią. 

W przyrodzie jest tak, że nawet poszczególne jednostki czymś 
się od siebie różnią. Praktycznie nie ma identycznych osobników. 
Dlatego, kiedy stosujemy środek ochrony roślin, część chwastów 
przeżywa - ich metabolizm skutecznie blokuje działanie substancji 
czynnej zawartej w herbicydzie. Te chwasty wydają potem nasio-
na, z których wyrastają kolejne pokolenia odpornych osobników. 
To zjawisko nazywamy naturalną selekcją. 

Jak bronią się chwasty? 

Ale jest jeszcze jeden problem - dotychczas stosowany środek 
ochrony roślin zwalczał konkretny gatunek chwastów prawie  
w 100%, a teraz już tylko w 70% i jego skuteczność wciąż spada. 
Tu wkraczają do akcji mechanizmy obronne rośliny, a zasady ich 
działania są różnorakie. Do jednej z najważniejszych zaliczamy 
obecność w populacji osobników o zmienionym miejscu działania 
herbicydu. Polega to na tym, że aby herbicyd zadziałał, musi po-

łączyć się z innym związkiem, np. ze ściśle określonym białkiem. 
Roślina w ramach procesów obronnych zmienia zatem kod białka, 
które nie reaguje na zastosowaną substancję czynną. Herbicyd po-
zostaje, więc na powierzchni rośliny i nie ma możliwości wniknię-
cia do jej wnętrza - jest nieskuteczny. W takim wypadku chwasty 
zaczynają się rozwijać i rozmnażać bez przeszkód, wydając kolej-
ne odporne pokolenia. 

Innym znanym mechanizmem odporności jest wytworzenie 
zdolności do szybkiego metabolizowania herbicydu do formy nie-
aktywnej. Każda roślina stara się unieczynnić substancję dla niej 
toksyczną. Rośliny odporne wytwarzają cały szereg enzymów roz-
kładających herbicyd zanim dotrze on do miejsca działania, czy-
niąc go zupełnie nieszkodliwym. Z tym mechanizmem zetknięto 
się przy stosowaniu glyfosatu (Roundupu). Okazało się, że stoso-
wane dawki dziesięciokrotnie silniejsze niż zalecane nie zakłócały 
osobnikom odpornym wzrostu i rozwoju. 

Kolejny powszechny mechanizm odporności wynika ze wzmo-
żonej produkcji związków funkcjonalnych, np. określonych en-
zymów. Herbicydy działając na chwasty blokują funkcjonowanie 
niektórych substancji biochemicznych. Roślina w ramach proce-
sów odporności zwiększa ich ilościowe wytwarzanie „na zapas”. 
W takiej sytuacji stosowanie normalnych dawek środka ochrony 
roślin nie wystarcza. W zwalczaniu kolejnych pokoleń chwastów 
koniecznością jest ciągłe zwiększanie dawki, aż osiągnie ona ab-
surdalny poziom i stanie się toksyczna również dla rośliny chro-
nionej. 

Wymieniłem tylko trzy z wielu mechanizmów odporności chwa-
stów na stosowane herbicydy. Każdy z nich utrwala się z upływem 
czasu w genach. Wprawdzie proces uodparniania przebiega u ro-
ślin znacznie wolniej niż, np. u mikroorganizmów (mniejsza licz-
ba pokoleń na jednostkę czasu), to jednak zaczyna stanowić coraz 
poważniejszy problem. 

Metody zapobiegania odporności chwastów

Istnieje kilka metod zapobiegania temu negatywnemu zjawi-
sku - oczywiście z punktu widzenia produkcji rolniczej. Należą 
do nich metody agrotechniczne, takie jak mechaniczne zwalczanie 
chwastów, opóźnianie siewu do czasu aż pojawią się ich pierwsze 
siewki, naprzemienna głębokość orki i ugorowanie. Są to jednak 
metody niewygodne do zastosowania w gospodarstwach wyso-
kotowarowych, ze względu na czasochłonność i terminowość ich 
stosowania. O wiele łatwiej jest wprowadzić zmianowanie. Każdy 
wie, że istnieje wiele chwastów segetalnych, czyli powiązanych 
z uprawą i rezygnacja z monokultury upraw skutecznie może ogra-
niczać ich rozwój. Im więcej roślin w zmianowaniu, tym większa 
szansa ograniczania rozwoju chwastów odpornych. 

Jedną z najłatwiejszych metod, w odniesieniu do praktyki rol-
niczej, jest stosowanie herbicydów o różnych mechanizmach 
działania. Naprzemienne korzystanie ze środków ochrony roślin 
o odmiennych sposobach działania zapobiega naturalnemu wyse-
lekcjonowaniu się chwastów odpornych na daną substancję. Na 
przykład stosowanie chlorosulfuronu na uodpornioną miotłę zbo-
żową można skutecznie zastąpić izoproturonem. Takich przykła-
dów jest wiele. 

Zapobieganie odporności chwastów na herbicydy
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Podsumowanie

Aby uniknąć powstawania odporności, należy zwrócić uwagę na 
system uprawy, czyli unikać upraw w monokulturze. Maksymal-
nie, o ile to możliwe, stosować również zwalczanie mechaniczne. 
Należy unikać stosowania herbicydów o takim samym mechani-
zmie działania i nie dopuszczać do nadmiernego zachwaszczenia, 

gdyż oznacza to ryzyko wysiewu znacznej ilości chwastów o po-
tencjale podwyższonej odporności. Stosując odpowiednią strategię 
zminimalizujemy ryzyko niepożądanej odporności, ale go nie wy-
eliminujemy, bo przyroda i ma prawo, i potrafi się bronić. n

Źródła: 
1. Herbologia, Zenon Woźnica 
2. Odporność chwastów na herbicydy, Kazimierz Adamczewski.

Sylwia Kalbarczyk
Oddział Siedlce

Każdy z nas chciałby mieć w swoim ogródku choćby na-
miastkę tego, co oferuje nam las. Uprawa owoców le-
śnych czy grzybów jadalnych nie jest jednak łatwa, bo 

należy im zapewnić szczególne warunki. Warto jednak spróbo-
wać - leśne owoce w ogródku przydomowym byłyby przecież 
nie lada atrakcją. Jak można to zrobić?

Oto najpopularniejsze i najbardziej wartościowe rośliny leśne: 

Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), nazywana rów-
nież borówką czerwoną. Jest niewysoką zimozieloną krzewin-
ką, osiągającą 20-30 cm. W ogródkach przydomowych może 
mieć zastosowanie jako zadarniająca roślina ozdobna, która 
kwitnie od maja do lipca na biało lub lekko różowo. Niemniej 
ozdobne są jej owoce, które można wykorzystać na przetwory. 
Są one początkowo białe, a z czasem czerwienieją. Raczej nie 
spożywa się ich na surowo, gdyż są cierpko-kwaśne. Najlepiej 
smakują galaretki z borówki podawane do ciemnych mięs, ta-
kich jak dziczyzna. 

Borówka brusznica rośnie zarówno na podmokłych torfowi-
skach i wrzosowiskach, jak i w suchych lasach sosnowych. Najko-
rzystniejszym miejscem do jej uprawy jest stanowisko słoneczne 
lub lekko cieniste. Gleba musi być lekka, próchnicza i kwaśna (pH 
3,5-4,5). Nie można dopuścić do całkowitego przelania rośliny lub 
przesuszenia gleby. Nawadnianie musi być, więc umiarkowane 
i dlatego ważne jest ściółkowanie roślin, pozwalające na optymal-
ne utrzymanie wilgoci i niskiego pH gleby. Najlepiej jej stanowi-
sko ściółkować korą sosnową lub trocinami z iglaków. 

Przed posadzeniem krzewinek trzeba to stanowisko dobrze przy-
gotować - wymieszać podłoże z kwaśnym torfem lub trocinami 
z drzew iglastych. Powinniśmy przy tym pamiętać, że przy rozkła-
dzie trocin zużywany jest azot i dlatego należy glebę dodatkowo 
nawozić azotem, np. siarczanem amonu. Najlepiej sadzić dwulet-
nie sadzonki - wiosną lub jesienią.

Malina i jeżyny mają podobne wymagania, bo należą do 
jednej rodziny. Ważne, aby nie rosły na ziemiach zbyt suchych 
i piaszczystych ze względu na płytki system korzeniowy, oraz 
zbyt mokrych ze względu na rozwój chorób. Najkorzystniejszy-
mi porami sadzenia są wiosna i jesień (jesienią sadzonki należy 
kopczykować). Po nasadzeniu należy je podlać, mocno ubić zie-
mię i przyciąć pędy na wysokość około 15 cm. Krzewy plonują 
już na dwuletnich pędach, ale niektóre odmiany np. malina Pola-

na, owocują na pędach jednorocznych. Nie należy dopuszczać do 
zagęszczenia krzewów, trzeba usuwać najmniejsze i najsłabsze 
pędy, aby owocowały obficie.

Żurawiana wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) oraz żu-
rawina błotna (Oxycoccus palustris) należą do rodziny wrzoso-
watych. Ich owoce to czerwone kwaskowate jagody, które są źró-
dłem wielu cennych składników odżywczych. Do uprawy bardziej 
nadaje się żurawina wielkoowocowa, ze względu na wielkość ja-
gód (około 2 cm). 

Żurawinę błotną można spotkać na terenach bagiennych lub 
w nadbrzeżach wilgotnych lasów iglastych. Jest niewielką krze-
winką osiągającą nie więcej niż 20 cm, płożącą, o małych i błysz-
czących zielonych listkach (zimą zmienia kolor na brunatno-brą-
zowy). Kwitnie w czerwcu wydając zielone owoce, z czasem 
zmieniające kolor na kremowy, a później na czerwony. Zbiera 
się je dopiero jesienią, gdy dojrzeją, ale można zerwać kiedy są 
jeszcze kremowe i zaczynają się przebarwiać na czerwony kolor, 
gdyż po odstawieniu na mniej więcej dwa dni uzyskają pożądany 
czerwony kolor. Krzewy wymagają stanowisk słonecznych i sta-
le wilgotnych. Podłoże do nasadzeń powinno być bardzo kwaśne 
- pH około 3-4. 

Jesienią można przygotować ziemię pod sadzonki. Polega to na 
wybraniu wierzchniej warstwy na głębokość 20 cm, wyłożeniu 
dna tak powstałego koryta folią ogrodniczą i wypełnieniu go kwa-
śną ziemią. Wiosną następnego roku rozpoczynamy sadzenie krze-
winek. Następnie podłoże należy wyściółkować, np.: trocinami, co 
zabezpieczy glebę przed wyschnięciem.

Borówka czernica (Vaccinium myrtillus) należy do rodziny 
wrzosowatych i zwana jest również borówką czarną, a pospolicie 
jagodą. Jej owoce posiadają cenne walory, zarówno smakowe jak 
i lecznice. 

Jest krzewinką osiągającą nawet 50 cm wysokości. Rośnie 
w skupieniach, a kwitnie od kwietnia do czerwca na zielono-ró-
żowo. Owocami można cieszyć się już od lipca, aż do września. 
Najchętniej rośnie w lasach iglastych, na stanowiskach wilgot-
nych i wrzosowiskach. Lubi glebę kwaśną, dlatego należy sadzić 
ją w podłożu wymieszanym z torfem lub trocinami z drzew igla-
stych. Można kupić sadzonki wyhodowane w szkółkach ogrod-
niczych lub samemu wykopać je z lasu i przenieść do ogródka 
(ale tylko z lasu prywatnego i za zgodą właściciela, gdyż wyko-
pywanie sadzonek w lasach państwowych jest karalne). Uprawa 
owocowych roślin leśnych nie jest zbyt popularna, ale jeżeli ktoś 
się na nią zdecyduje, powinien im zapewnić warunki zbliżone do 
naturalnych - to warunek powodzenia. n

Leśne  owoce  w naszym ogródku 
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Jolanta Budzichowska 
Oddział Ostrołęka

Ziemniak jest najpopularniejszym warzywem w polskiej 
kuchni. Statystyczny Polak zjada go 112 kg rocznie, ale 
na przestrzeni ostatnich lat spożycie wykazuje stały trend 

spadkowy. Pewnie dlatego, że młode pokolenie Polaków uważa 
go za bezwartościowy i tuczący. Niesłusznie, bo wbrew krążącym 
opiniom wartość energetyczna 100 g ugotowanych ziemniaków 
to tylko 50-90 kcal, w zależności od zawartości skrobi. Odmiany 
ziemniaka jadalnego zawierają od 11 do 17% skrobi. Tuczące są 
tylko dodatki - wszelkiego rodzaju tłuste sosy i omasty. 

Również ziemniaki smażone w głębokim tłuszczu są wysokokalo-
ryczne - frytki mają 200-250 kcal, a chipsy 500 kcal. Natomiast ziem-
niaki ugotowane w wodzie lub na parze są lekkostrawne, zasadotwór-
cze i niskokaloryczne. Ponadto zawierają wiele cennych składników 
odżywczych, łatwo przyswajalnych przez organizm człowieka:
• błonnik - 1,8-2,5% świeżej masy,
• składniki mineralne - 1% świeżej masy- najwięcej jest potasu 
(około 500 mg), fosforu (50 mg), a poza tym wapnia (15 mg), ma-
gnezu (20 mg) oraz sodu (3,2 mg) i żelaza (0,8 mg),
• witamina C - w zależności od odmiany i warunków uprawy zawar-
tość jej waha się od 20 do 50 mg. Niestety, podczas obróbki kulinarnej 
powstają duże straty tej witaminy. Najmniejsze występują podczas go-
towania bulw ze skórką, a największe przy produkcji frytek i chipsów,
• pozostałe witaminy: B1 (tiamina) - 0,1 mg; B2 (ryboflawina) - 0,07 
mg; B6 (pirydoksyna) - 0,25 mg; B5 (kwas pantotenowy) - 0,25 mg; 
B9 (kwas foliowy) - 0,04 mg. E (tokoferol) - 0,1 mg; K (filochinon) - 
0,06mg. Powyższe ilości określono w 100 g świeżej masy bulw,
• białko - 2 %, w tym 25 % to białko właściwe, a 75 % to wolne 
aminokwasy (leucyna, lizyna, fenyloalanina, treonina i metionina). 
Wartość biologiczna białka ziemniaka tylko nieznacznie ustępuje 
białku jaja kurzego, które uznawane jest za standard żywieniowy.
• lipidy - 0,1%. Większość stanowią nienasycone kwasy tłuszczo-
we (linolowy i linolenowy),
• substancje antyoksydacyjne, nieznaczne ilości polifenoli, tokofe-
roli, flawonidów, które mają znaczenie w profilaktyce nowotworowej.

Składniki potencjalnie szkodliwe
Obok składników odżywczych w ziemniakach znajdują się rów-

nież substancje antyżywieniowe - glikoalkaloidy i azotany. Obecność 
azotanów związana jest z przemianą azotu w aminokwasy i białko. 
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu azotanów w bulwach (200 
mg/kg świeżej masy) występuje przy stosowaniu wysokich dawek 
azotu w nawozach mineralnych. Objawem przenawożenia jest szyb-
kie i intensywne ciemnienie miąższu bulw, szczególnie po ugotowa-
niu. Glikoalkaloidy są elementem mechanizmu odpornościowego 
roślin ziemniaka, ale są również trujące dla człowieka. Należą do 
nich glikoalkaloidy sterydowe: solanina, chakonina i solamarina. 

Należy tu podkreślić, że jeśli ziemniaki są uprawiane zgodnie z techno-
logią opracowaną dla ziemniaków jadalnych i przechowywane w odpo-
wiednich warunkach, to są smaczne, a zawartość substancji antyżywie-
niowych nie przekracza dopuszczalnego, nieszkodliwego poziomu. 

Kupując ziemniaki należy zwrócić uwagę, czy bulwy nie są 

uszkodzone i zazieleniałe, gdyż w tych ich częściach gromadzi się 
najwięcej solaniny.

Typy kulinarne
Krajowy rejestr zawiera 108 odmian ziemniaków - większość to 

ziemniaki jadalne. Jaką zatem wybrać odmianę? Większość konsu-
mentów przede wszystkim zwraca uwagę na barwę miąższu, cho-
ciaż o jakości kulinarnej konkretnej odmiany decyduje ciemnienie 
miąższu bulw po ugotowaniu oraz ich smakowitość - barwa miąż-
szu nie ma tu większego znaczenia.

Na podstawie konsystencji ugotowanych bulw wyodrębniono 
cztery typy kulinarne: A - sałatkowe, B - ogólnoużytkowe, C - mą-
czyste, D - bardzo mączyste (skrobiowe).

Tabela. Charakterystyka typów kulinarnych

Typ kuli-
narny

Rozgoto-
wanie

Konsy-
stencja

Mączy-
stość

Wilgot-
ność

Struktu-
ra ziaren 
skrobi

A
Powierzch-
nia niezmie-
niona

Zwięzła Nie mą-
czyste Wilgotne Delikatna

B
Powierzch-
nia lekko 
spękana

D o ś ć 
miękka

Lekko mą-
czyste

Lekko wil-
gotne

Dość de-
likatna

C
Powierzch-
nia średnio 
spękana

D o ś ć 
miękka Mączyste Nieco su-

che 
N i e c o 
szorstka

D
Powierzch-
nia rozgoto-
wana

Miękka B a r d z o 
mączyste Suche Szorstka

Oprócz wyżej wymienionych typów występują typy pośrednie, 
np. AB, BC, CD itp.

Odmiany w typie sałatkowym najlepiej nadają się na sałatki 
i zapiekanki. Najbardziej popularny jest typ B ogólnoużytkowy, 
którego można sporządzać zupy, placki, kopytka, frytki. Odmiany 
typu C są mączyste i nadają się na puree, kluski, pyzy oraz chipsy. 
Odmiany typu D, to ziemniaki skrobiowe i raczej nie używa się ich 
do sporządzania posiłków.

Jak je rozpoznać?
Przy ocenie typu kulinarnego ziemniaka pomocny będzie kolo-

rowy kod. Niektóre sieci supermarketów wprowadziły opakowania 
z kolorowymi oznaczeniami i opisem przeznaczenia sprzedawanych 
ziemniaków. Kolorem zielonym oznaczono typ sałatkowy, kolorem 
czerwonym - ogólnoużytkowy, a niebieskim - ziemniaki mączyste.

Najczęściej jednak brak jest informacji o typie kulinarnym i moż-
liwości wykorzystania oferowanej odmiany. W takiej sytuacji, 
w bardzo prosty sposób można sprawdzić typ kulinarny: przekroić 
ziemniak i pocierać połówki o siebie. Jeśli na powierzchni wytwo-
rzy się woda, to znaczy że są twarde, czyli jest to typ sałatkowy. Jeśli 
części kleją się do siebie, oznacza to, że są w typie mączystym. n

Źródła: 
1. Ziemniaki cenne warzywo i nowoczesny biznes, Agro Serwis 
2. Ekologiczna produkcja ziemniaka, Wydawnictwo IHAR-PIB
3. Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka, Wydawnictwo IHAR-PIB
4. Jakość ziemniaków: Jak ją poprawić?, Wydawnictwo IHAR-PIB

Z iemn iak  -  c enne  warzywo
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Zioła - cenione z uwagi na swoje właściwości lecznicze 
i aromatyczne - w gospodarstwie domowym wykorzy-
stywane są zarówno jako przyprawy do potraw, jak 

i lecznicze napary. Sporządza się z nich toniki, nalewki, wywa-
ry do kąpieli i barwniki. Zajmijmy się jednak możliwościami 
wykorzystania ich w kuchni.

Przyprawianie potraw w dzisiejszych czasach jest nieco zanie-
dbaną sztuką. Zatraciliśmy poczucie pełnego, naturalnego smaku 
przez intensywne stosowanie wzmacniaczy smaku. Wielu ludzi nie 
zastanawia się, jak te wzmacniające smak substancje wpływają na 
organizm. Stosujemy je powszechnie ze względu na ich popular-
ność i wygodę użycia. Najpopularniejszą jest glutaminian sodu - 
E-621. Często, z powodu przyzwyczajenia, nie znamy dla niego 
alternatywy. Umiejętne przyprawianie wymaga, bowiem nieco 
doświadczenia, poszukiwania swoich ulubionych smaków i kom-
pozycji ziołowych. 
Ile ziół przyprawowych mamy w Polsce?

Trudno stwierdzić, lecz wystarczy spojrzeć na przyrodę i jej róż-
norodność, żeby się przekonać, że są ich setki. 

Smak i zdrowie 

Zioła to rośliny, które zawierają substancje wpływające na me-
tabolizm człowieka. Są to w dużej mierze gatunki przyprawowe, 
chętnie stosowane w sztuce kulinarnej. Pozwalają one wzbogacić 
lub wydobyć smak potraw. Aby jedzenie było jednocześnie przy-
jemnością i służyło zdrowiu, powinniśmy znać i stosować odpo-
wiednie przyprawy. Do swojego menu wybieramy potrawy i od-
powiednie przyprawy zgodnie z naszym smakiem i gustem, ale 
i zgodnie z naszym stanem zdrowia. Przyprawianie pozwala na 
urozmaicenie naszych potraw i nadanie im charakterystycznego, 
często indywidualnego, smaku.

Zioła służące jako przyprawy mogą mieć niebagatelne znaczenie 
lecznicze, korygujące nasze drobne, ale często przewlekłe dole-
gliwości zdrowotne. Leczniczym zadaniem ziół jest wspomaganie 
procesów metabolicznych, poprawienie trawienia, zwiększenie 
wydzielania soków żołądkowych, usprawnienie pracy wątroby - 
w myśl porzekadeł „zdrowiej jeść-zdrowiej żyć”, czy też „dobry 
kucharz - dobrym lekarzem”. 

Prawidłowa dieta to nie tylko odpowiednia ilości węglowoda-
nów, tłuszczy czy białka. Potrzebne są nam na co dzień również 
witaminy, alkaloidy, glikozydy, kwasy organiczne, gorycze i śluzy. 
Aby ten cel zrealizować, trzeba wiedzieć nie tylko jak określone 
przyprawy smakują i pachną, ale i jaki wpływ mają na nasz orga-
nizm. Bardzo ważne jest używanie ziół w odpowiedniej jakości, 
odpowiednio przechowywanych, a najlepiej świeżych. Są one naj-
bardziej aromatyczne, zatem najwartościowsze. Potrawy dla osób 
chorych, będących nawet na restrykcyjnej diecie dzięki odpowied-
nim ziołom mogę być również smaczne i urozmaicone. Powinna 
być zachowana zasada używania roślin przyprawowych z bliskie-

Zioła w gospodarstwie domowym, cz.1

go nam klimatu, z naszego otoczenia. Codzienne nadmierne sto-
sowanie pieprzu, ostrej papryki czy cynamonu może powodować 
nadmiernie podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, 
a dalej jej schorzenia.

Najważniejsze substancje…

…znajdujące się w roślinach przyprawowych to:
• olejki aromatyczne będące „duszą rośliny”, nadające przypra-
wie, a później naszej potrawie, charakterystyczny smak i aromat. 
Nie bez znaczenia są właściwości bakteriobójcze olejków, ich 
działanie przyspieszające trawienie i działanie przeciwzapalne;
• glikozydy przyspieszają wchłanianie przez organizm składników 
pokarmowych. W przewodzie pokarmowym glikozydy rozkładane 
są na cukry proste i inne związki organiczne przyczyniające się do 
poprawy pracy jelit oraz pobudzenie apetytu;
• garbniki jako substancje rozpuszczalne w wodzie wykazują 
działanie ściągające, opóźniają fermentację, przeciwdziałają gni-
ciu pożywienia, wspomagają rozwój pożytecznej flory bakteryjnej 
jelit, opóźniają procesy rozkładu;
• barwniki przyczyniają się głównie do poprawy wyglądu potra-
wy, a przez to do zaostrzenia apetytu. Najczęściej wykorzystujemy 
karoten, chlorofil, antocyjany i flawony. Doskonale znamy kolory 
marchewki, buraków, pietruszki, papryki, a z zagranicznych przy-
praw szlachetny kolor szafranu;
• składniki mineralne takie jak wapń, fosfor, potas, magnez, że-
lazo, siarka o bardzo istotnym znaczeniu dla naszego organizmu;
• kwasy organiczne - najczęściej występujące w przyprawach to 
kwas cytrynowy, szczawiowy i winny. Wykazują właściwości an-
tyseptyczne, regulują przemianę materii;
• gorycze - pobudzają wydzielanie śliny i soków żołądkowych, 
zwiększają skurcze żołądka i jelit, odgrywają ważną rolę w pro-
cesie wchłaniania. Stosowane w leczeniu braku apetytu, dla po-
budzenia perystaltyki jelit, zaburzeniach czynnościowych trzustki 
i wątroby.

Jak sprawiać, aby potrawy nabrały pełni smaku? 

Dobrze jest zaopatrzyć się w przynajmniej 10 wybranych ziół 
przyprawowych i rozpocząć eksperymentowanie, używając ich do 
gotowania. Dobrze do każdej potrawy użyć 3-4 ziół i przypraw. 
Potrawa nie musi być również dostatecznie słona. Jeśli nie uży-
wamy w diecie gotowych wędlin, serów żółtych, past czy innych 
intensywnie „dosmaczanych” przemysłowo produktów, nie mu-
simy się martwić o nadmierną ilość soli w naszej diecie. Zachę-
cam, by prócz majeranku, oregano czy mieszanki prowansalskiej 
zaopatrzyć się w takie zioła jak kurkuma, cząber, estragon, hyzop 
lekarski, lubczyk, kolendra, gorczyca, świeży imbir, owoce jałow-
ca, rozmaryn, tymianek, kozieradka, bazylia, pieprze w różnych 
kolorach, kardamon. n

Od Redakcji: Dokończenie artykułu za miesiąc. Znajdziecie w nim 
Państwo omówienie cech tych ziół, które można uprawiać w przy-
domowym ogródku. 
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Wrzesień to okres wzmożonych 
prac w ogrodzie – na ten mie-
siąc przypada okres najwięk-

szych zbiorów warzyw i owoców, jest 
to również najlepsza pora na sadzenie 
i rozmnażanie roślin. Od tego, ile czasu 
poświęcimy naszemu ogrodowi, zależy 
jego wygląd w następnym roku.

Drzewa i krzewy, żywopłoty
• Odciąć pędy do rozmnażania.
• Ostatni raz przyciąć żywopłoty i inne ro-
śliny formowane.
• Posadzić drzewa i krzewy żywopłotowe.
• Posadzić rośliny iglaste i zimozielone 
iglaste (optymalny termin).

Zielne rośliny ozdobne
• Systematycznie usuwać z pędów więdną-
ce kwiaty róż powtarzających kwitnienie. 
Dzięki temu zabiegowi krzewy będą dłużej 
kwitły. Pędy odmian róż, które nie powta-
rzają kwitnienia można przyciąć i przygo-
tować sadzonki pędowe.
• Wysadzić rośliny cebulowe zimujące 
w gruncie: tulipany, kamasje, kokorycze, 
narcyzy, przebiśniegi, pustynniki, puszkinie, 
szachownice cesarskie, cebulice, hiacynty, 
kosaćce cebulowe, krokusy, ranniki, szcza-
wiki, szafirki, śniedki, śnieżyce, zawilce, li-
lie. Do sadzenia wybieramy cebule zdrowe, 
przed sadzeniem warto zaprawić je mocząc 
kilka minut w roztworze środka grzybobój-
czego. Cebule można sadzić w specjalnych 
koszyczkach (do nabycia w sklepach ogrod-
niczych), które zakopiemy w ziemi. Ochro-
nią one cebule przed gryzoniami. Cebule 
sadzimy umieszczając je w glebie na głębo-
kości równej trzykrotnej ich wysokości.
• W suche i słoneczne dni zbierać nasiona ro-
ślin jednorocznych. Większość nasion może-
my pakować w papierowe torebki i pozosta-
wić w suchym miejscu aż do wiosny. Niektóre 
gatunki, jak np. czarnuszkę, chaber bława-
tek, maczek kalifornijski, nagietek, czy ostróż-
kę, można wysiać już we wrześniu - rośliny 
uzyskane z siewu jesiennego wcześniej roz-
poczną wzrost i kwitnienie w następnym roku.
• Nawieźć dalie, podwiązać wysokie kwia-
ty jesienne.
• Podzielić rozwinięte byliny w kępach 
i zasadzić. Podział odmładza byliny, dzięki 

Wrzes ień  w ogrodz ie
czemu w następnym roku będą one dobrze 
rosły i obficie kwitły (w zależności od tem-
pa wzrostu roślin, należy je dzielić co 2-5 
lat). Każdy fragment podzielonej rośliny 
powinien zawierać po kilka zdrowych pę-
dów i własny system korzeniowy. Przed sa-
dzeniem rany powstałe po dzieleniu warto 
posypać odpowiednim fungicydem.
• Przesadzić rośliny dwuletnie (ostatni termin).
• Przesadzić byliny.
• Zabezpieczyć byliny niezimujące w grun-
cie: pelargonie, dalie, złocienie.
• W drugiej połowie września, gdy liście są 
jeszcze zielone, wykopać mieczyki. Część 
nadziemną przycinamy pozostawiając 3–5 
centymetrowe odcinki pędu. Bulwy suszymy, 
czyścimy z ziemi i oddzielamy małe bulwki 
przybyszowe. Przechowujemy w przewiew-
nym pomieszczeniu, w temperaturze 5–12°C.

Trawnik i ozdobne trawy
• W razie potrzeby dokonać wertykulacji 
i usunąć mech.
• Uszkodzone trawniki zasiać od nowa, 
albo naprawić kawałkami gotowej darni.
• Mokre, albo zbite miejsca trawnika zru-
szyć i posypać piaskiem.
• Odciąć i oczyścić przerośnięte krawędzie 
trawnika.
 

Ogrodowe oczka wodne
• Usunąć miękkie i obumarłe rośliny, ale 
pozostawić wszystkie suche łodygi bylin 
i wszystkie trawy.
• Wyłowić glony z wody, usunąć obumarłe 
liście grzybieni (lilii wodnych).
• Zmniejszyć dawki pokarmu dla ryb.
• Stawy naturalne w miarę możliwości po-
zostawić bez ingerencji, ponieważ jest to 
pora wylęgu wielu owadów, np. larw ważek.

Warzywa i rośliny sadownicze
• Zebrać warzywa, osuszyć i przenieść do 
spiżarni.
• Przenieść do domu pomidory, aby w pełni 
dojrzały, usunąć szypuły.
• Podzielić i przesadzić kępy rozrośniętych 
ziół: lubczyku, hyzopu, szczypioru i mięty.
• Zebrać ostatnie zioła i rozwiesić do ususzenia.
• Wykopać ostatnie ziemniaki.
• Wysiać szpinak.
• Można teraz rozmnożyć rabarbar ogrodowy. 
W tym celu mateczne rośliny wykopujemy, 
a karpy dzielimy ostrym szpadlem na kilka 
mniejszych części. Każda powstała w ten 

sposób sadzonka powinna mieć 1-2 dobrze 
wykształcone korzenie i pączki. Gdy rany po 
cięciu obeschną (co trwa od 2 do 3 godzin), sa-
dzonki wysadzamy w dołki zaprawione kom-
postem lub dobrze rozłożonym obornikiem.
• Pod koniec miesiąca warto przekopać glebę 
w ogrodzie warzywnym. Jest to szczególnie 
ważne na glebach ciężkich, ponieważ ziemia 
pozostawiona na zimę w tzw. ostrej skibie 
(po przekopaniu nie zagrabiać i nie wyrów-
nywać) pod wpływem mrozu nabiera lepszej 
struktury i staje się lepiej przepuszczalna dla 
wody. Przy okazji część szkodników, wydo-
byta na powierzchnię w czasie przekopywa-
nia, zginie zimą podczas mrozów.
• Zebrać jabłka, gruszki, śliwki, orzechy 
laskowe i winogrona.
• Przygotować glebę do sadzenia drzew 
i krzewów owocowych.
• Usunąć drzewa stare i chore.
• Przyciąć tuż nad ziemią pędy malin, które 
owocowały i obsypać ściółką.
• Drzewa owocowe zaopatrzyć w opaski 
lniane, wygładzić na drzewach zadrapania 
powstałe w czasie zbiorów i posmarować 
je woskiem.

Rośliny doniczkowe
• Zasadzić cebule roślin kwitnących wiosną.
• Obsadzić skrzynki wiosennymi kwia-
tami: pierwiosnkami, niezapominajkami 
oraz drobnolistnym bluszczem.
• Wykopać zioła i posadzić do doniczek.
• Przygotować sadzonki niecierpków Wa-
leriana, fuksji i pelargonii.
• Umieścić w donicach rośliny kwitnące 
jesienią, takie jak wrzosy czy chryzantemy 
(wraz z trawami i bluszczem).

Infrastruktura i narzędzia
• Naostrzyć kosę sprawdzić stan kosiarki 
listwowej.
• Opróżnić kompostownik, wykorzystać 
przefermentowany kompost na rabatach 
bylin i roślin użytkowych. Kompost na 
wpół rozłożony można wykorzystać jako 
ściółkę pod krzewami owocowymi.
• Wygospodarować miejsce składowania 
gałęzi, liści, skoszonej trawy i innych odpa-
dów ogrodowych przydatnych na kompost.
• Przygotować pomieszczenie do przecho-
wywania owoców. n

Źródła: ABC ogrodnictwa – praca zbiorowa, Reader’s Digest; 
www.poradnikogrodniczy.pl;
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Od kilku lat wrzosy stają się 

coraz bardziej popularne 

i trudno wyobrazić sobie bez 

nich nasz ogród jesienią. 

Pierwsze odmiany tej rośliny zakwita-
ją już pod koniec lipca, a najpóźniejsze 
kwitną do grudnia. Do wyboru mamy 
ich kilkadziesiąt, a paleta barw obejmu-
je odcienie fioletu, purpury, różu i bieli. 
Wszystkie odmiany pochodzą od znane-
go z lasów wrzosu pospolitego (Calluna 
vulgaris) i podobnie jak on są krzewin-
kami o częściowo drewniejących pędach. 

Większość odmian ma wzniesione gałąz-
ki (wysokości 5-60 cm), choć istnieją także 
odmiany płożące. Nową grupą od niedaw-
na są wrzosy pączkowe, które silnie rosną, 
a ich pąki kwiatowe nie otwierają się, przez 
co bardzo długo zachowują barwę.

Wrzosy są bardzo dekoracyjne, dlatego do-
skonale prezentują się w ogrodach skalnych  
i jako rośliny okrywowe. Efektowne kwit-
nienie, barwa liści oraz odmienność form 
sprawiają, że mogą być wszechstronnie 
wykorzystywane w komponowaniu ogro-
dów. Najwspanialsze efekty można uzy-
skać sadząc je razem, tak by po zrośnięciu 
tworzyły jedną kępę. W ten sposób udeko-
rujemy ogród szeregiem różnokolorowych 
barwnych plam. 

Ziemia musi być odpowiednia

Wrzosy są roślinami kwaśnolubnymi, 
co oznacza, że potrzebują kwaśnej ziemi. 
Idealnym podłożem dla nich jest gleba lek-
ka, próchnicza, nieco piaszczysta i łatwo 
przepuszczalna o pH 3,5-5,5. Posadzone 
w zwykłej ogrodowej ziemi przestają ro-
snąć i zamierają. Pod uprawę wskazane są 
miejsca suche, w których wiosną i jesienią 
nie gromadzi się woda, gdyż w podmokłej 
glebie korzenie łatwo gniją. 

Jak sadzić wrzosy? 

Rośliny te mają płytki system korze-
niowy (ok. 15 cm), dlatego jeśli sadzimy 

ich niewielką ilość najlepiej jest po pro-
stu wykopać mały dołek, nasypać tam 
torfu, wymieszać go z ziemią ogrodową  
i wsadzić roślinę. Natomiast tam, gdzie 
planujemy wrzosowisko, zdejmujemy 
warstwę około 15 cm ziemi, rozkłada-
my kwaśny torf i przekopujemy rabatę na 
głębokość szpadla. Po posadzeniu wrzosy 
można osypać korą, która przeciwdziała 
nadmiernemu parowaniu wody, ogranicza 
wzrost chwastów, oraz zabezpiecza system 
korzeniowy przed przemarzaniem. Dodat-
kowo na przykład kora sosnowa ma wła-
ściwości zakwaszające i pomaga utrzymać 
niskie pH gleby. 

Wrzosy najlepiej jest sadzić we wrze-
śniu, po ok. 8-10 sztuk na metr kwadratowy. 
W stanie naturalnym rosną na stanowiskach 
słonecznych i półcienistych, ale obecnie 
mamy tak dużo odmian, że można wybrać 
i takie, która dadzą sobie radę w półcieniu. 
Choć są odporne na mróz, to warto je na 
zimę okryć, np. gałązkami roślin iglastych, 
siatką jutową czy agrowłókniną. Natomiast 
nie wolno przykrywać ich liśćmi, słomą czy 
folią, które odcinają dopływ świeżego po-
wietrza i powodują, że wrzosy łatwo gniją.

Aby nasze wrzosowisko w ogrodzie nie 
było monotonne i wyglądało naturalnie, 
warto wzbogacić je o inne spokrewnio-
ne gatunki o podobnych wymaganiach. 
Sadząc wśród wrzosów rośliny kwitnące 
w innym terminie, ale pokrojem i wiel-
kością wyróżniające się z jednolitego tła, 
możemy stworzyć z nich zakątek mieniący 
się kolorami przez cały rok. Z wrzosami 
dobrze komponują się magnolie, horten-
sje i żarnowce, a także byliny, np. trawy 
(kostrzewa, strzęplica), rozchodniki, astry, 
goździki czy macierzanka. Natomiast 
z drzew i krzewów iglastych najbardziej 
pożądane są karłowe formy sosen, koso-
drzewiny oraz jałowce. 

Pamiętajmy o przycinaniu 

Aby wrzosy dobrze rosły i pięknie kwi-
tły, powinny być co roku przycinane. To 
ważny zabieg pielęgnacyjny, który powin-
niśmy wykonać wczesną wiosną (przełom 
marca i kwietnia). Przycinanie jesienią nie 
jest wskazane, gdyż może narazić rośliny 
na przemarznięcie. Najlepiej przycinać 
wrzosy zaraz pod przekwitniętym pędem, 
usuwając wszystkie zeszłoroczne kwiato-

stany. Nie przycinanie może prowadzić do 
zbytniego wybiegnięcia pędów ku górze, 
co powoduje, że pokrój rośliny będzie nie-
atrakcyjny. Dodatkowo, jeśli nie będziemy 
regularnie przycinać wrzosów, ich pędy 
staną się mocno zdrewniałe u podstawy, 
a późniejsze ich ścięcie może doprowadzić 
do obumarcia rośliny. 

I na zakończenie…

…kilka ciekawostek o wrzosie. Jego ła-
cińska nazwa „calluna” pochodzi od słowa 
„zamiatać”, co wiąże się z dawnym jego 
zastosowaniem do produkcji mioteł. Część 
„vulgaris” oznacza pospolity. Dlatego też 
w niektórych państwach wrzos był uzna-
wany za roślinę biednych i ubogich - bo-
gaci nie musieli sami zamiatać. Warto też 
wiedzieć, że dziewiąty miesiąc (wrzesień) 
swoją nazwę zawdzięcza właśnie wrzo-
sowi zwyczajnemu. Wrzosy są roślinami 
miododajnymi, zlatują się do nich motyle 
oraz pszczoły. Są wysoko cenione jako pa-
stwiska dla pszczół ze względu na wybor-
ny wrzosowy miód, który ma właściwości 
lecznicze przy zwalczaniu chorób dróg 
moczowych i prostaty. n

Źródła:
1. Wrzosami jesień się zaczyna, Kwietnik nr 9/129
2. Wrzosy - uprawa wrzosów. Wszystko co trzeba wie-
dzieć, Klaudyna Hebda. 2013
3. www.wymarzonyogrod.pl

Co warto  wiedz ieć  o  wrzosach? 
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Chociaż obecnie nie ma potrzeby robienia zapasów bo 
sklepowe półki są pełne, to domowe przetwory cieszą 
się coraz większym uznaniem. Własne wyroby nie 

zawierają bowiem sztucznych dodatków, od których chętnie 
uciekamy w skażonym chemią świecie. Warto więc wykorzy-
stać czas późnego lata na sporządzanie smacznych przetwo-
rów. 

Istnieje powszechnie przekonanie, że robienie domowych prze-
tworów oznacza dużo pracy. Tak naprawdę tylko wykonanie nie-
licznych jest czasochłonne, a większość robi się szybko. Za to na-
sze zdrowie i satysfakcja będą gwarantowane: w zimie te smako-
łyki - bez sztucznych konserwantów - zawsze będziemy mieli pod 
ręką. Oto garść sprawdzonych przepisów do wykorzystania:

Buraki z chrzanem 

Składniki: 5 kg buraków. 
Zalewa: 1 litr wody, 1,5 szklanki octu 10%, 1 szklanka cukru, 
4 duże cebule, 6 ząbków czosnku, kilka ziarenek pieprzu, 4 liście 
laurowe, 5 łyżek tartego chrzanu ze słoika, garść soli. 
Wykonanie: Buraki ugotować w łupinach, wystudzić, obrać i ze-
trzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę obrać, pokroić. Zagoto-
wać wszystkie składniki zalewy. Przecedzić i czystą zalewę wlać 
do buraków. Pozostałości z cedzenia wyrzucić. Buraki w zalewie 
pozostawić na noc. Następnego dnia nakładać do słoików i paste-
ryzować przez 15 minut. 

Grzyby marynowane z papryką

Składniki: 1,5 kg grzybów, 20 dag konserwowej papryki, 100 ml 
czerwonego wina wytrawnego, 2 duże cebule, ziele angielskie, 
pieprz, cukier. 
Wykonanie: Cebulę obrać, pokroić w plasterki. Oczyszczone grzy-
by obgotować tak jak do marynowania i ułożyć w słoikach. Papry-
kę z zalewy zemleć lub zmiksować. Dodać z powrotem do zalewy, 
połączyć z winem przyprawami, plasterkami cebuli, zagotować. 
Gorącą zalewą zalać grzyby. Słoiki zakręcić, odwrócić do góry 
dnem, wystudzić. 

Papryka po francusku 

Składniki: po 2 duże strąki czerwonej, zielonej, żółtej papryki, 
12 małych cebulek, 4-5 goździków, 1,5 szklanki octu winnego,  
1,5 szklanki przegotowanej wody, 1,5 łyżki cukru, łyżeczka soli. 
Wykonanie: Oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę umyć 
i pokroić. Obrane cebulki i pokrojoną paprykę przelać na sicie 
wrzątkiem, a następnie zimną wodą i odsączyć. Zagotować wodę 
z octem, cukrem, solą i goździkami. Do wrzącej zalewy wrzucić 
paprykę i cebulki, gotować na małym ogniu około 15 minut. Gorą-
cą paprykę i cebulki przełożyć do czystych słoików, zalać zalewą, 
zamknąć słoiki, odwrócić do góry dnem. 

Patisony 

Składniki: 1 kg małych patisonów, duży korzeń chrzanu, 1-2 łodygi 
kopru z nasionami, 1,5 szklanki octu winnego, ¾ szklanki przego-
towanej wody, po 3 ziarnka pieprzu i ziela angielskiego, liść lauro-
wy, łyżka cukru, łyżeczka soli. 
Wykonanie: Zagotować wodę z solą, cukrem i przyprawami ko-
rzennymi - gotować pod przykryciem na małym ogniu przez  
10 minut. Umyte patisony przelać na sicie wrzątkiem, a następnie zimną 
wodą, osuszyć. Patisony układać do słoików przekładając paskami chrza-
nu i łodygami kopru. Zalać przestudzoną marynatą, szczelnie zamknąć, 
pasteryzować przez ok. 10 minut. Marynowane patisony są znakomitym 
dodatkiem do wszelkiego rodzaju pieczonych mięs, wędlin, sałatek. 

Sałatka warzywna 

Składniki: 25 dag kapusty włoskiej, 25 dag papryki, 25 dag po-
midorów, 20 dag cebuli, 20 dag jabłek, 2 łyżki cukru, płaska łyż-
ka soli, nasiona kopru i kminku, ziele angielskie, liście laurowe, 
pieprz, 4 łyżki oleju ½ szklanki octu. 
Wykonanie: Kapustę drobno poszatkować. Paprykę umyć i pokro-
ić w paseczki, usunąć gniazda nasienne. Pomidory umyć i i pokroić 
na plasterki. Cebulę obrać, posiekać w grubą kostkę. Jabłka umyć 
i zetrzeć na tarce. Składniki wymieszać, połączyć z przyprawami 
i odstawić w misce na 2 godziny. Ze szklanki wody i octu zago-
tować zalewę. Warzywa układać w słoikach do ¾ ich wysokości 
i dopełniać zalewą; do każdego słoika wlać trochę oleju. Zamknąć 
i pasteryzować przez 15-20 minut. 

Sałatka z ogórków 

Składniki: 8 kg ogórków, 80 dag cebuli, 26 ząbków czosnku, garść 
posiekanej natki pietruszki, 10 ziarenek pieprzu, po ¼ szklanki 
octu i oliwy, 4 łyżki soli, 2 łyżki cukru. 
Wykonanie: Ogórki umyć, osuszyć, połowę obrać. Wszystkie 
pokroić w plasterki. Cebulę i czosnek pokroić w cienkie plaster-
ki. Pokrojone składniki wymieszać z przyprawami i odstawić na 
2 godziny. Wkładać do słoików razem z sokiem. Pasteryzować  
5-10 minut w zależności od wielkości słoika. 

Sałatka wielowarzywna 

Składniki: po 50 dag kalafiorów, marchwi, cebuli, papryki, ogór-
ków kiszonych, pomidorów. 
Zalewa (na każdy litr wody): 2 łyżki soli, 2 łyżki cukru, łyżeczka kwasku 
cytrynowego, pieprz ziarnisty, ziele angielskie, nasiona kopru, czosnek, olej. 
Wykonanie: Kalafiory podzielić na różyczki, obgotować. Oczysz-
czoną marchew, cebulę i paprykę pokroić w krążki, obgotować. 
Ogórki i pomidory podzielić w talarki. Składniki zalewy dokładnie 
wymieszać. Następnie warstwami ułożyć poszczególne warzywa. 
Zalać zalewą. Na wierzch każdego słoika wlać łyżeczkę oleju. Pa-
steryzować przez ok. 20-25 minut. 

Sałatka kurpiowska 

Składniki: 1 kg kapusty czerwonej, 30 dag kwaskowatych jabłek, 

Warzywne przetwory  domowe
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20 dag cebuli, sok z ½ cytryny.
Zalewa: 1 l wody, 13 g cukru, 7 g kwasku cytrynowego, świeżo 
mielony pieprz, kilka ziaren ziela angielskiego, 2 liście laurowe. 
Sposób wykonania: Kapustę umyć i drobno poszatkować, skropić 
wodą z sokiem cytrynowym (będzie miała piękny kolor) i odstawić 
na 2 godziny. Jabłka umyć, podzielić na ćwiartki, obrać, usunąć 
gniazda nasienne. Zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę obrać, 
pokroić w półplasterki i sparzyć. Wszystko przełożyć do miski i wy-
mieszać. Nakładać do słoików, pasteryzować przez 15 minut. 

Sałatka z cukinii 

Składniki: 1 kg niedużych cukinii, zielony koperek, kilka liści wiśni 
lub porzeczki.
Zalewa: 1 l wody, 2 łyżki soli, 1 łyżeczka ziaren ziela angielskiego, 
1 łyżeczka ziaren pieprzu, ½ łyżeczki gorczycy, 5 ząbków czosnku. 
Wykonanie: Cukinię umyć, pokroić na kawałki o grubości 2 cm. 
Z podanych składników ugotować zalewę, ostudzić. Czosnek 
obrać, umyć liście wiśni lub porzeczki. Cukinię włożyć do sło-
ików, dodać liście, czosnek, gałązki kopru. Zalać zalewą. Słoiki 
szczelnie zamknąć, pozostawić na 3 dni w temperaturze pokojo-
wej. Potem przechowywać w chłodnym miejscu. Po 8 dniach cu-
kinia jest gotowa do spożycia. 

Buraczki konserwowe 

Składniki: dowolna ilość małych buraków, łodygi wyrośniętego 
kopru, kilka ząbków czosnku, korzeń chrzanu, cukier, sól. 
Zalewa: 1 l wody, ¾ szklanki octu 10%. 
Wykonanie: Buraczki umyć, ugotować na półmiękko w osolonej 
wodzie, obrać i ostudzić. Włożyć do słoików. Dodać obrany ząbek 
czosnku, kawałek chrzanu, i kopru. Do słoika 500 ml wsypać ½ ły-
żeczki cukru i ¾ łyżeczki soli. Wodę wymieszać z octem, zalać buraki. 
Pasteryzować 10 minut. Ilość zalewy dostosować do ilości buraków. 

Pikantny sos pomidorowy 

Składniki: 5 kg pomidorów, 50 dag cebuli, 2 główki czosnku, 4 li-
ście laurowe, pieprz mielony, 2-3 gałązki suszonego estragonu, sól, 
cukier, oliwa lub olej. 
Wykonanie: Pomidory umyć, pokroić na kawałki. Cebulę i czo-
snek obrać, pokroić na kawałki. Wszystko przełożyć do garnka, 
dodać przyprawy (w ilości do smaku), rozgotować. Chwilę studzić, 
a następnie przetrzeć. Otrzymany przecier gotować do zagęszcze-
nia (2-3 godziny).Gorący przelać do słoików. Na powierzchnię 
sosu w każdym słoiku nalać odrobinę oliwy. Zamknąć słoiki. n

Źródła:
1. Kuchnia polska - praca zbiorowa, 
2. Przetwory domowe, wydawca Prószyński Media.

Katarzyna Stefaniak
Oddział Siedlce

Co roku wczesną wiosną uważnie prze-

szukujemy sklepy i centra ogrodnicze 

w poszukiwaniu interesujących nas na-

sion. 

Jest to oczywiście dobry sposób na zdobycie materiału siew-
nego, ale nie jedyny. Zbieranie i wysiewanie własnych nasion 
przynosi dużo więcej satysfakcji i przyjemności, a jego efekt 
sprawia, że serce będzie rosło nam razem z roślinką.

Aby jednak nasz wysiłek nie poszedł na marne, musimy pamiętać 
o kilku ważnych zasadach:
• Czekamy aż nasiona będą gotowe, czyli w pełni dojrzałe. Zielone 
strąki lub torebki muszą pozostać na roślinie do czasu, aż ich okry-
wa zbrązowieje i wyschnie, a miękka owocnia dojrzeje. 
• Dojrzałe nasiona zbieramy w ciepłe dni, najlepiej rano lub przed 
południem - nigdy po deszczu.
• Koniecznie musimy je wyczyścić i poddać starannej selekcji, 
odrzucając te zawilgocone i z szarym nalotem. Pozostałe pozo-
stawiamy na kilka tygodni w ciepłym i suchym miejscu, aż wy-
schną. Mogą w tym czasie leżeć luzem, w tekturowym pudełku 
lub na talerzyku - nigdy nie wkładamy ich do woreczków plasti-
kowych. 

• Dobrze wysuszone pakujemy do papierowych torebek, któ-
re podpisujemy podając datę zbioru i nazwę rośliny. Na koniec 
umieszczamy je w suchym, ale chłodnym miejscu gdzie powinny 
z powodzeniem doczekać wiosny. 

Okres przydatności nasion do siewu jest różny. Niektóre 
zachowują okres kiełkowania bardzo krótko i należy wy-
siać je zaraz po zbiorze, np. kosaćce, dzwonki, pierwiosnki, 
sasanki. Inne natomiast można wykorzystać w ciągu roku, 
lub dwóch (większość roślin jednorocznych i dwuletnich). 
Bywają też takie, które na siew mogą poczekać nawet kil-
kanaście lat, ale zwykle nie należą one do typowych roślin 
ozdobnych. 

Wysiewanie nasion jest jednym z efektywniejszych sposo-
bów rozmnażania roślin, musimy jednak liczyć się z tym, że 
nie zawsze uzyskane w ten sposób rośliny będą przypomina-
ły mateczne. Podczas kwitnienia rośliny się ze sobą krzyżują 
(powodują to owady oraz wiatr, który miesza pyłki) dlatego 
kolor kwiatów, barwa liści czy pokrój nowych roślin może być 
dla nas sporym zaskoczeniem. Ale niekoniecznie musi to być 
problem, może się bowiem okazać, że wyhodowana krzyżów-
ka jest bardzo atrakcyjna i możemy pochwalić się nią naszym 
znajomym. n

Źródła:
1. www.naogrodowej.pl
2. Twój Ogrodnik Nr 9 (143)

Z b i e r a j m y  n a s i o n a  !
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Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

Ziemniaki przywieziono do Europy z Ameryki Środko-
wej w XVI wieku. Początkowo wykorzystywano je jako 
roślinę ozdobną i paszę dla zwierząt, jednak bardzo 

szybko odkryto i doceniono ich smak i zalety kulinarne. W Pol-
sce pojawiły się pod koniec XVII wieku. Sprowadzone przez 
Jana III Sobieskiego szybko zdobyły uznanie, o czym świad-
czyły rozprzestrzeniające się z roku na rok uprawy. 

Znane były wówczas pod nazwami „gdule”, „ziemne jabłka”, „tarto-
fle” oraz „kartofle”. W dość krótkim czasie stały się podstawową rośliną 
spożywczą, szczególnie jedzone przez najbiedniejsze warstwy społecz-
ne, ale obecnie stanowią wręcz niezbędny składnik domowej kuchni. 

Ziemniaki można przygotowywać na przeróżne sposoby; mogą 
być gotowane w wodzie, smażone na patelni, smażone w głębokim 
tłuszczu i pieczone. Z ziemniaków można przygotować różne sa-
łatki, zupy, podawać je jako zasadniczy dodatek do dań głównych 
(gotowane, pieczone lub smażone). Nadają się do zapiekanek, 
sporządzania placków, pączków i babek, są składnikiem różnego 
rodzaju klusek, pierogów, pyz i krokietów. Dodaje się je też do wy-
pieku chleba, ciast oraz można przyrządzić z nich słodkie desery.

Podstawowe zasady przygotowywania potraw z ziemniaków
ü Ziemniaki możemy gotować po obraniu lub w skórce, w skórce 
zachowują więcej składników odżywczych.
ü Do gotowania w skórce najlepiej nadają się odmiany wczesne 
i średniowczesne, ponieważ mają zwięzły miąższ i po ugotowaniu 
nie rozpadają się.
ü Ziemniaki gotujemy w jak najmniejszej ilości osolonej wody, 
korzystne jest też gotowanie na parze.
ü Ziemniaki wrzucamy do wrzątku - zmniejsza się w ten sposób 
straty składników odżywczych.
ü Bulwy przeznaczone do gotowania powinny być jednakowej 
wielkości, większe należy przekroić.
ü Ziemniaków w skórce nie gotujemy zbyt intensywnie, bo popękają.
ü Bulwy obrane po ugotowaniu odparowujemy, natomiast bulw ze 
skórką nie odparowujemy i nie wstrząsamy.

Ciekawostki o ziemniakach

Spożycie 200 gram ziemniaków pokrywa w 50% dzienne za-
potrzebowanie organizmu na witaminę C, która przeciwdziała no-
wotworom i chorobom krążenia, wspomaga spalanie tłuszczów, 
zapobiega przeziębieniom i grypie.

Zasadotwórczy skład mineralny ziemniaka neutralizuje zakwa-
szające działanie mięsa, ryb i przetworów zbożowych. Duża ilość 
potasu sprzyja pozbyciu się z organizmu szkodliwych substancji 
i nadmiaru wody. Magnez zawarty w ziemniakach ma działanie 
antystresowe, obniża ciśnienie krwi i wzmacnia serce.

Gotowane ziemniaki powinny znaleźć się w diecie osób cier-
piących na wrzody przewodu pokarmowego, choroby nerek i dnę 
moczanową. Sok wyciśnięty z ziemniaków polecany jest przy nad-
kwasocie i wrzodach żołądka. Surowa miazga ziemniaczana, sto-
sowana zewnętrznie, leczy podrażnienia i oparzenia skóry.

Sałatka z ziemniakami
 
Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków w mundurkach, 1 słoiczek  
(200 ml) czosnku marynowanego, 1 słoiczek suszonych pomidorów, 
3 ugotowane jaja, 1 puszka kukurydzy, 1 puszka czerwonej fasoli (można 
dodać według uznania), 20 dag kiełbasy lub szynki, sól, pieprz, majonez.
Wykonanie: Ziemniaki i jaja obrać, pokroić w kostkę, czosnek 
odsączyć i pokroić w plasterki, pomidory wyjąć z oleju i pokro-
ić w paseczki, wędlinę w kostkę. Wszystkie składniki połączyć, 
dodać odsączoną fasolę i kukurydzę, doprawić do smaku i wymie-
szać z majonezem. Najsmaczniejsza będzie po 2-3 godzinach.

Zupa - krem ziemniaczano-porowa

Składniki: 3-4 pory (biała część), 60 dag ziemniaków, 2-3 łyżki masła, 
1litr rosołu z kostki, 1 szklanka mleka lub chudej śmietany, 1 żółtko, sól.
Wykonanie: Pory drobno pokroić i udusić na maśle. Ziemniaki 
obrać, pokroić w kostkę, dodać do porów, zalać bulionem i goto-
wać do miękkości. Ugotowane warzywa zmiksować, dodać mleko 
lub śmietanę, posolić do smaku, zagotować. Zdjąć z ognia i za-
ciągnąć rozmąconym żółtkiem. Zupę można podawać samą, lub 
z grzankami, groszkiem ptysiowym, tostami.

Ziemniaki nadziewane jajkami

Składniki: 4 duże ziemniaki, 4 jajka ugotowane na twardo, 1 żółt-
ko, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 ząbki czosnku, około  
¼ szklanki mleka, 1 łyżka masła, 1 łyżeczka ostrej musztardy, sól, 
pieprz, gałka muszkatołowa.
Wykonanie: Ziemniaki dokładnie wyszorować szczoteczką, ugotować 
w mundurkach (przez około 25 minut) i ostudzić. Ziemniaki przekroić 
w poprzek na połowy, wydrążyć miąższ, pozostawiając ścianki o grubo-
ści około 1 cm. Wybrany miąższ rozgnieść widelcem, dodać wszystkie 
składniki (oprócz jajek) i masę dobrze wymieszać. Jajka obrać i prze-
kroić na połówki. Połówki ziemniaków wypełnić masą ziemniaczaną, 
w każdą wcisnąć połówkę jajka, wierzch posmarować masą, ułożyć 
w żaroodpornym naczyniu i zapiec (15-20 min. w temp. 200oC).

Knedle ze śliwkami

Składniki: 1 kg ziemniaków, około 2 szklanki mąki, 2 jajka,  
25 szt. śliwek węgierek, sól, cukier, masło, bułka tarta, cukier pu-
der, cynamon lub mak.
Wykonanie: Ziemniaki ugotować w mundurkach, odcedzić, przestu-
dzić i obrać. Lekko ciepłe przepuścić przez praskę, dodać mąkę, jaja, 
odrobinę soli i zagnieść ciasto. Uformować wałek o średnicy 5-6 cm, 
pokroić w plastry o grubości 1,5 cm Śliwki wydrylować, wkładać po 
jednej sztuce w plastry ciasta, wsypać nieco cukru, sklejać ciasto i for-
mować kule, obtaczać w mące. Gotować w osolonej wodzie 10-15 
minut, co jakiś czas mieszając delikatnie drewnianą łyżką. Dobrze jest 
dodać do wody łyżkę masła, aby zapobiec sklejaniu się knedli. Podawać 
ze zrumienioną na maśle bułką tartą lub posypać cukrem pudrem, wy-
mieszanym z cynamonem lub makiem, polane stopionym masłem. n 

Źródła: 
1. Ziemniaki cenne warzywo w polskiej tradycji kulinarnej, Wojciech Nowacki 
2. Działkowa kuchnia, Krystyna Rejman

Z i e m n i a k i  w  k u c h n i
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Konkurs

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.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników
Szarlotka z karmelizowanymi jabłkami

Składniki na ciasto: 3 szklanki mąki pszennej tortowej, 6 łyżek cu-
kru pudru, szczypta soli, 200 g masła, 90 g smalcu lub margaryny, 
4 łyżki zimnej wody. 
Karmelizowane jabłka: 1,5 kg jabłek, około 1/2 szklanki cukru, 
sok z 1 cytryny, 1 łyżeczka cynamonu, 1 cukier wanilinowy, 1 opa-
kowanie budyniu wanilinowego. 
Wykonanie:
Ciasto: Mąkę przesiać do miski, dodać cukier, sól i pokrojone 
w kosteczkę masło oraz smalec lub margarynę. Rozcierać wszyst-
ko palcami, aż powstaną drobne okruszki ciasta. Dodać wodę 
i jeszcze przez chwilę zagniatać ręką, aż ciasto zacznie łączyć się 
w większe kawałki. Złączyć wszystkie w jednolitą kulę. Rozpłasz-
czyć na placek i wstawić do lodówki na około 1 godzinę. Formę do 
pieczenia o wymiarach około 20 x 30 cm ,lub okrągłą o średnicy  
27 - 30 cm posmarować grubo masłem. Następnie ciasto podzielić 
na 2 części. Pierwszą z nich rozwałkować na placek i wyłożyć spód 
i boki formy. Brakujące miejsca można wylepić palcami. Wstawić 
do lodówki. Drugą część ciasta trzymać w lodówce.
Przygotowanie jabłek: jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wyciąć 
gniazda nasienne. Pokroić na kawałki. Na dużą patelnię, lub do 
dużego, szerokiego garnka wsypać cukier i wlać sok z cytryny, 
mieszać, aż cukier się rozpuści. Następnie nie mieszając podgrze-
wać syrop na większym ogniu przez około minutę lub do czasu, 
aż zacznie się brązowić. Wtedy wsypać jabłka i podgrzewać przez 
chwilę, a następnie poruszać patelnią lub garnkiem energicznymi 
ruchami tak, aby jabłka nie przywarły do dna. Smażyć dalej przez 
minutę, następnie zamieszać, dodać cynamon, cukier wanilinowy, 
ekstrakt z wanilii i smażyć przez około 5 minut (jeśli chcemy, aby 
w szarlotce były kawałki jabłek) lub dłużej, aż jabłka zaczną się 
rozpadać. Odstawić z ognia i wsypać budyń, wymieszać. 

Jabłka wyłożyć na spód z ciasta. Drugą część ciasta zetrzeć na 
tarce i wyłożyć na jabłka. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 
190° i piec przez 1 godzinę w 190°C. 

Sernik z rosą

Składniki na ciasto: 2 szklanki mąki, 1/2 szklanki cukru, 2 żółtka, 1 jaj-
ko, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżka smalcu, 10 dkg margaryny.
Składniki na masę serową: 1 kg twarogu potrójnie zmielonego 
w wiaderku, 1 szklanka cukru, 2 jajka, 4 żółtka, 1/2 szklanki oleju, 
2 szklanki mleka, 2 budynie śmietankowe bez cukru (35 g). 
Składniki na piankę z białek: 6 białek, 1 szklanka cukru.
Wykonanie:
Ciasto: Mąkę przesiać do miski, dodać pozostałe składniki i zagnia-
tać ręką, aż ciasto zacznie łączyć się w jednolitą kulę. Schłodzić 1/2 
godziny w lodówce. Dużą blachę (25x36 cm) wyłożyć papierem do 
pieczenia. Do przygotowanej formy przełożyć schłodzone ciasto.

Przygotowanie masy serowej: 2 jajka i 4 żółtka ubić z cukrem, 
dodawać stopniowo zmielony twaróg. Następnie dodać olej, mle-
ko i budyń, całość dokładnie zmiksować. Masa serowa jest bardzo 
rzadka, ale taka musi być. Tak przygotowaną masę serową wylać 
do blachy na ciasto. Włożyć do nagrzanego do 100°C piekarnika 
i piec około 50 minut w temperaturze 200°C. 

Pod koniec pieczenia sernika 6 białek ubić z 1 szkl. cukru na 
sztywną pianę. Po 50 minutach wyjąć sernik z piekarnika i wyło-
żyć na niego ubitą pianę i piec jeszcze ok. 15 minut.

Po upieczeniu ciasto studzić przy lekko uchylonym piekarniku 
przez pół godziny, następnie wyjąć i całkowicie wystudzić, nie ru-
szać sernika przez minimum 6 godzin, to wtedy wyjdzie rosa.

Mannowiec

Składniki na ciasto: 3 szkl mąki, 2/3 szkl cukru, 6-7 dkg masła, 
3 łyżki miodu, 3 jajka, 2 łyżeczki sody.
Składniki na krem: 1/2 szkl kaszy manny, 1 litr mleka, 1 kostka 
masła, 1 szkl cukru pudru, 1 cukier wanilinowy.

Wykonanie:
Ciasto: Do miski wybić jajka, dodać cukier, masło i utrzeć. Na-
stępnie dodać mąkę, sodę, miód, zagnieść ręcznie dość luźne cia-
sto. Wstawić na godzinę do lodówki. Formę do pieczenia posma-
rować marganą i wysypać bułką tartą. Następnie ciasto podzielić 
na 3 części. Pierwszą z nich rozwałkować na placek i wyłożyć na 
blaszkę, pozostałe części upiec w takiej samej wielkości blasz-
kach. Piec ok. 10 minut w temperaturze 170°C. Placki powinny 
być jasnobrązowe.
Krem: Zagotować mleko, dodać cukier wanilinowy, gdy mleko 
zacznie wrzeć wsypać powoli kaszę mannę i energicznie mieszać, 
gotować na wolnym ogniu 8-10 minut, odstawić i wystudzić. Masło 
utrzeć z cukrem na gładką masę, dodawać stopniowo zimną kaszę 
mannę. Utrzeć na pulchną masę. Masą przełożyć blaty i posmaro-
wać wierzch placka, udekorować posypką lub wiórkami czekolado-
wymi, owinąć folią i wstawić do lodówki.

Anna Gajos, gmina Przysucha
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Korzeń to serce rośliny

ROOTER

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., www.arysta.pl

• ROOTER  w opakowaniach 
20 litrów objęty jest promocją 
Ka$a Wraca

• Za każde zakupione 
20 litrów preparatu 
100 zł wróci do Ciebie

• Czas trwania promocji 
– 1.08.-30.10.2015

• Szczegóły na 
www.kasa.arysta.pl

Rooter to:
• Rośliny przygotowane do przezimowania 

• Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy

• Efektywne wykorzystanie składników 
mineralnych

Rooter A4 Arysta JW 2015.indd   1 14.07.2015   15:48



35Wieś Mazowiecka, wrzesień 2015

Artykuł  sponsorowany

ROOTER

Jak zwiększyć 
szanse na dobre 
przezimowanie 
rzepaku i zbóż?

Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe 
system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mine-
ralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę, a także bardziej efek-
tywnego wykorzystania nawozów. Dodatkowo zwarty pokrój 
rośliny i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwiększają szanse 
rzepaku na dobre przezimowanie. Rośliny takie nawet przy 
dużych uszkodzeniach części nadziemnej lepiej regenerują się 
wiosną.
Aby wspomóc budowę silnego i dobrze rozwiniętego systemu 
korzeniowego i tym samym poprawić przezimowanie roślin, 
polecamy zastosowanie biostymulatora ROOTER. 

Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu 
korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. 

6 powodów, dlaczego należy zastosować ROOTER
 Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego (zwiększa się 

zarówno masa systemu korzeniowego,  jak i długość korze-
nia palowego). 

 Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgotności 
gleby, jak i przy niedoborach opadów.

 Zwiększa efektywność nawożenia doglebowego – popra-
wia pobieranie składników mineralnych również w tempera-
turze niższej od optymalnej (ma to szczególne znaczenie dla 
pobierania fosforu i potasu). 

 Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, szczegól-
nie suszę.

 W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki korzeniowej 
nie stymulując nadmiernego wzrostu wegetatywnego i nie 
powodując wyższego osadzenia pąka wierzchołkowego 
rzepaku.

 W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie. 

Podstawowym składnikiem biostymulatora Rooter jest GA 142 
– biologicznie aktywny fi ltrat z alg Ascophyllum nodosum 
wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. 
Preparat został również wzbogacony o składniki mineralne – 
fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) ważne nie tylko dla pra-
widłowego rozwoju systemu korzeniowego rzepaku, ale i dla 
przyszłego plonowania. Algi są niezwykle bogatym źródłem 
substancji biologicznie czynnych – oligosacharydów, amino-
kwasów, betain, witamin i fi tohormonów. Długoletnie doświad-
czenie pozwoliło opracować fi rmie Goëmar technologię, która 
zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.  

Zastosowanie biostymulatora Rooter: 
 Rzepak ozimy: 1-2 zabiegi, jesienią w fazie 4-5 liści, wio-

sną po rozpoczęciu wegetacji
 Zboża: 1-2 zabiegi, od fazy 3 liści do końca krzewienia

Dawka: 1 l/ha

Rzepak Artoga F1. Po prawej rośliny opryskiwane 
ROOTER – 4 tyg. po zabiegu

Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny 
opryskiwane ROOTER – 4 tyg. po zabiegu

W latach 2010-2014 wykonano 40 doświadczeń w upra-
wie rzepaku ozimego  z biostymulatorem Rooter (9 dośw. 
ścisłych: UP Poznań, UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; 22 
dośw. ścisłych w stacjach COBORU,  dośw. wdrożeniowe w 9 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała:
1. Wzrost masy systemu korzeniowego o 20% 
2. Większa średnica szyjki korzeniowej o 10% 
3. Wzrost świeżej masy części nadziemnej rzepaku 

o 24% 
4. Nie zaobserwowano nadmiernej stymulacji wzrostu 

wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego
5. Wzrost długości korzenia palowego o 7%  
6.  Wiosną rzepak lepiej i szybciej się zregenerował 

dając:
 – więcej rozgałęzień bocznych I rzędu (średni wzrost 

11% w stosunku do kontroli) oraz 
 – więcej zawiązanych łuszczyn (średni wzrost – 8% 

w porównaniu do kontroli) co przyczynia się do 
wzrostu plonu.

W latach 2012-2014 wykonano 10 doświadczeń w upra-
wie pszenicy ozimej  z biostymulatorem Rooter (7 dośw. 
ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożenio-
we w 3 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 10 dośw. wykazała:
1. Wzrost masy systemu korzeniowego średnio o 22%
2. Więcej rozkrzewień na roślinę (średnio +0,3 rozkrze-
wienia)  
3. Zastosowanie Rootera jesienią wpłynęło pozy-
tywnie na wiosenny wzrost roślin.
Doświadczenia ścisłe wskazują na wzrost: 
– ilości kłosów na m2 (średnio o 5 % więcej), 
– ilości ziarniaków na kłos (średnio 5% więcej), 
– plonu (średnio 6% – 4,5 dt/ha więcej). 
Do wzrostu plonu przyczynia się również wyższa masa 
1000 ziaren.

Rooter artykul A4 JW 2015.indd   1 22.07.2015   14:22
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Kącik dla  dzieci

Krzyżówka Nr 8
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Sala lekcyjna w szkole
2. Cukierek na patyku
3. Trójkątny przyrząd do kreślenia

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 25 wrze-
śnia 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazi-
mierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 8".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go - wydawca miesięcznika.

4. Szósty dzień tygodnia
5. Rozkład zajęć lekcyjnych
6. W nim kredki i długopisy
7. Przechadzka
8. W oku się kręci
9. Do żucia
10. Naczynie szklane do hodowli rybek
11. W szkole trwa 45 minut
12. Zabierana do szkoły na drugie śniadanie

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 6 - OGRODNICZKA.
Nagrody książkowe wylosował: Katarzyna Gajos, gm. Przysucha.

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, 
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Rozwiązanie Rebusu 6 - WAKACJE ZNÓW BĘDĄ WAKACJE.
Nagrody książkowe wylosowała: Gabriel Pęda, 

gm. Mirów Stary.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
25 września 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedl-
ce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 8".

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

Rebus 8
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