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Tekst: Agnieszka Maciejczak
Oddział Radom
Zdjęcia: Lokalne Stowarzyszenie Kobiet 
Skrzynno
 

O pomysłach, pracy i planach na przy-
szłość rozmawiam z Katarzyną Karwat 
– Prezesem Lokalnego Stowarzyszenia Ko-
biet Skrzynno. 

Agnieszka Maciejczak: - Lokalne Sto-
warzyszenie Kobiet Skrzynno to nazwa 
prężnie działającej organizacji z gminy 
Wieniawa. Czym Panie się zajmują, jakie 
działania realizują?
Katarzyna Karwat: - W statucie zapisa-
łyśmy nasze cele i zadania, między inny-
mi: integrację społeczną, rozwój kultury 
regionalnej, wspieranie inicjatyw spo-
łecznych, dobroczynności, ochronę zdro-
wia oraz pomoc społeczną. Zależy nam 
także na aktywizacji społecznej i gospo-
darczej mieszkańców gminy Wieniawa. 
Ponadto zajmujemy się promocją dzie-
dzictwa narodowego, organizacją wo-
lontariatu, podtrzymywaniem ginących 

zajęć regionalnych i działaniem na rzecz 
regionu. 

Jak widać w naszym statucie znajduje 
się wiele punktów świadczących o tym, że 
chcemy działać z ludźmi i dla ludzi.

Agnieszka Maciejczak: - Co skłoniło Pa-
nie do założenia stowarzyszenia ?
Katarzyna Karwat: - Zauważyłyśmy, że 
współcześni ludzie zatracili potrzebę komuni-
kowania się z innymi, integrowania ze społe-
czeństwem, utrzymywania bliskich kontaktów 
towarzyskich z sąsiadami, znajomymi, itp. 
W pogoni za pracą, karierą i pieniądzem, zapo-
minają, że można czerpać przyjemność z pracy 
społecznej, spotkań z innymi ludźmi, wolonta-
riatu. Obecnie nawet na wsi zdarza się, że wie-
le osób żyje w swoistym odosobnieniu i coraz 
częściej kontakty z sąsiadami ograniczają się 
do wymiany słów „dzień dobry”. Takiej po-
stawie stanowczo się sprzeciwiamy. Integracja 
i wspólna praca dają nam wielką przyjemność 
i satysfakcję. Dzięki stowarzyszeniu część 
z nas poznała się, zaprzyjaźniła ze sobą.

Aktywne kobiety ze Skrzynna

Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno funkcjonuje od maja 2014 roku  
i od tego czasu może poszczycić się wieloma sukcesami. Ma też plany dalszego 
działania, bo chce, aby w małej skrzyneckiej społeczności żyło się przyjemniej 

i sensowniej. Na szczęście nie jest w tym osamotnione - zawsze może liczyć na pomoc 
władz gminnych.

Na Dożynkach Powiatowych Wieniawa 2015

SPROSTOWANIE

W numerze 01/2016 WM, w artykule pt. „Restruk-
turyzacja małych gospodarstw - kto może skorzy-
stać z pomocy? str. 12, w akapicie drugim napisano: 
„... a wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa 
nie może być mniejsza niż 10 tys. euro na stan 
wyjściowy,”
powinno być: 
„... a wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa 
nie może być większa niż 10 tys. euro na stan 
wyjściowy,”.

Za zaistniały błąd przepraszamy Redakcja.
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Agnieszka Maciejczak: - Skąd wzięła się nazwa Lokalne Stowa-
rzyszenie Kobiet Skrzynno ?
Katarzyna Karwat: - Nasze stowarzyszenie wyrosło na podwa-
linach Koła Gospodyń Wiejskich Skrzynno, które istniało przez 
około 40 lat. Jego działalność zakończyła się z chwilą śmierci 
przewodniczącej, pod koniec lat 80-tych. Członkinie naszego sto-
warzyszenia chciały kontynuować to, co rozpoczęły kiedyś nasze 
mamy i babcie, czerpiąc z bogatej tradycji naszych przodków. 
Koło Gospodyń Wiejskich organizowało imprezy kulturalne, pro-
mowało tradycje regionalne, integrowało lokalną społeczność. 
Brało udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych, or-
ganizowało czyny społeczne oraz cykliczne spotkania członkiń. 
Wspólnie ustaliłyśmy, że najpiękniejszym podziękowaniem dla 
naszych poprzedniczek będzie przyjęcie podobnej nazwy dla sto-
warzyszenia. 

Agnieszka Maciejczak: - Ile osób liczy obecnie stowarzyszenie? 
Kto tworzy tę organizację?
Katarzyna Karwat: - W tej chwili nasze stowarzyszenie liczy 24 
panie i wciąż zapisują się nowe. Są to kobiety ze Skrzynna i in-
nych miejscowości gminy Wieniawa. Mamy w swych szeregach 
panie, które potrafią pięknie szyć, tworzyć cudeńka na szydeł-
ku, haftować, układać kompozycje kwiatowe, śpiewać, tańczyć, 
fotografować i gotować. Słowem – każda z nas jest absolutnie 

wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. Każda wnosi od siebie coś 
nowego, unikatowego, niepowtarzalnego i to jest piękne.

Agnieszka Maciejczak: - Śledząc profil Lokalnego Stowarzysze-
nia Kobiet Skrzynno na portalu społecznościowym można poznać 
waszą dużą aktywność. Organizujecie wiele imprez, a każda jest 
utrwalona na fotografii i opatrzona ciekawym opisem. Jest tego 
naprawdę bardzo dużo - które z tych wydarzeń zapadły Pani naj-
bardziej w pamięci?
Katarzyna Karwat: - Jednym z tych, które szczególnie pamiętam, 
były obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 
2014, kiedy po raz pierwszy odbył się uroczysty przemarsz pod fi-
gurę w Skrzynnie, upamiętniającą odzyskanie niepodległości przez 
Polskę. Na miejscu złożone zostały kwiaty, zapalone znicze, śpie-
wałyśmy pieśni patriotyczne i recytowałyśmy wiersze o tematyce 
niepodległościowej. Nasza akcja wywołała duże zainteresowanie. 
Oprócz tego organizujemy stale spotkania wigilijne, ogniska i im-
prezy integracyjne dla nas i członków naszych rodzin, imieniny, 
„Andrzejki” czy zabawę sylwestrową. Przy wsparciu członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie, wolontariuszy i sponso-
rów odbyła się największa impreza plenerowa - Piknik Rodzinny. 
Wzięłyśmy też udział w świętowaniu nocy Świętojańskiej podczas 
imprezy „Wianki” w Wieniawie, bierzemy udział w Dożynkach Po-
wiatowych przygotowując zawsze okazały kosz dożynkowy i sto-
isko z potrawami regionalnymi, których każdy może spróbować. Na 
VIII Festiwalu Folklorystycznym w Odrzywole nasze stoisko zdo-
było Grand Prix za wygląd, estetykę oraz zgodność potraw z trady-
cjami regionalnymi. Wymieniać mogłabym naprawdę długo…

Agnieszka Maciejczak: - Słyszałam, że ostatnio przygotowują się 
Panie do wyjątkowo dużego przedsięwzięcia. Proszę zdradzić, co 
zamierzacie zorganizować?
Katarzyna Karwat: - W lipcu pragniemy zorganizować dużą 
imprezę plenerową dla mieszkańców naszej gminy i gmin sąsia-
dujących. Będzie to Jarmark Skrzynecki połączony z obchodami 
1050 rocznicy Chrztu Polski. Chcemy też uczcić 950-lecie istnie-
nia Skrzynna. W tej chwili trwają ustalenia odnośnie organizacji 
imprezy z władzami lokalnego samorządu. Jeśli będziemy mieli 
ustalony dokładny termin i plan imprezy, chętnie podzielimy się 
informacją z czytelnikami „Wsi Mazowieckiej”.

Agnieszka Maciejczak: - W takim razie życzę spełnienia zamierzeń 
i oczywiście wielu dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. n 

dokończenie ze str. 3

Festiwal Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej

Podczas imprezy „Wianki” w Wieniawie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
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MODR in fo rmuje

Wystawa fotografii pt. „Warszawa z lotu ptaka”, to nowe 
dzieło Piotra Pajewskiego – fotoreportera i grafika 
komputerowego. Zaprezentowane zdjęcia przedstawiają 

stolicę Polski widzianą z dużej wysokości. Autor wykonywał 
zdjęcia z dachów wieżowców, wysokich pięter (choćby Hotelu 
Mariott lub tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki) a nawet 
z pokładów samolotów, gdzie wykonywał loty nad Warszawą. 

Fotografie powstały na przestrzeni lat: 2003-2015, czyli od samego 
początku przygody autora z fotografią. Cykl 30 fotografii można 
oglądać od 7 stycznia 2016 r. w Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy, przy Al. Solidarności 90. n

Warszawa z  lo tu  ptaka

WARUNKI PRENUMERATY 
w roku 2016

Do 4 lutego 2016 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi 
Mazowieckiej od numeru 03/2016.
 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 
I kwartał  9,00 zł; 
II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.): 
I kwartał  14,85 zł; 
II kwartał  14,85 zł; 
III kwartał  9,90 zł; 
IV kwartał  14,85 zł; 
I półrocze  29,70 zł; 
II półrocze  24,75 zł;
roczna (11 wydań w roku)   51,45 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2016”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Płocku organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, 
która odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00,  

w siedzibie MODR O/Płock, ul. Zglenickiego 42 D. 

Zapraszamy do udziału rolników prowadzących gospodarstwa 
rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami z terenu powiatów: 
gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. 

Osoby zainteresowane pro-
simy o zgłaszanie się do 
12 lutego 2016 r. do 

pracowników Terenowych 
Zespołów Doradczych 

lub bezpośrednio do Oddziału  
w Płocku, Zespół Systemów 
Produkcji Rolnej, Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa, 

tel. 24 262 97 72, 24 365 49 13.

Olimpiada Wiedzy 
Rolniczej w Płocku
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Gleba jest głównym źródłem składników mineralnych, 
zaś nawożenie jednym z ważniejszych czynników plo-
notwórczych. Analiza potrzeb pokarmowych roślin 

nie może odbywać się bez znajomości analizy glebowej, będącej 
podstawą doradztwa nawozowego. Systematyczne jej wykony-
wanie umożliwia plantatorom poznanie rzeczywistych ilości 
składników pokarmowych dostępnych roślinom. Istnieje wtedy 
możliwość wyrównania braków makro- i mikroelementów za-
wartych w glebie, lub ograniczenia czy nawet rezygnacji z na-
wożenia danym pierwiastkiem występującym w wystarczającej 
ilości.

O potrzebnie wykonywania analiz glebowych rozmawiamy z To-
maszem Piątkowskim z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej w Warszawie.

Małgorzata Najechalska: - Co decyduje o urodzajności gleby i co 
ile lat powinniśmy przeprowadzać jej analizę? 

Tomasz Piątkowski: - Najważniejszymi wskaźnikami decydują-
cymi o urodzajności gleby są jej odczyn oraz zasobność w przy-
swajalny fosfor, potas i magnez. Badania w podstawowym za-
kresie powinny być wykonywane raz na 4 lata - dla upraw rolni-
czych. W przypadku upraw ogrodniczych zaleca się badania co 
roku.

Małgorzata Najechalska: - O jakiej porze roku powinniśmy je 
robić? 

Tomasz Piątkowski: - Najlepiej wczesną wiosną, przed nawoże-
niem poprzedzającym siew lub sadzenie roślin. Jeżeli jednak pro-
ducent nie dysponuje wiedzą na temat zasobności gleby, wskazane 
jest wcześniejsze wykonanie analizy, na przykład po zbiorze przed-
plonu - jesienią. Pozwala to uniknąć nawożenia dużymi dawkami 
nawozów na wiosnę, przed wysianiem czy sadzeniem roślin. Ana-
lizy pozwalają na określenie wartości odczynu, na którego pod-
stawie można w miarę potrzeby dość łatwo ustalić dawkę wapna. 
W przypadku stwierdzenia objawów niedoborów składników mi-
neralnych widocznych na roślinie (słaby wzrost, żółknięcie liści 
itp.) wskazane jest pobranie prób i wykonanie analiz gleby podczas 
wegetacji.

Małgorzata Najechalska: - Jakie dokumenty urzędowe określają 
wielkość opłat pobieranych za badania?

Tomasz Piątkowski: - Opłaty za badania wykonywane przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie regulują dwa 
rozporządzenia. Pierwszym jest rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości 
i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgo-
we stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U. 2008, Nr 29 poz. 174) oraz 
zmieniające je rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 (Dz.u. 2014 
poz. 1210). 

Drugim jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 3 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opi-
nii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.U. 2007, 
Nr 233 poz. 1716) oraz zmieniające je rozporządzenie z 8 sierpnia 
2014 (Dz.u. 2014 poz. 1131).

Małgorzata Najechalska: - Jak należy przygotować próbki gleby? 
Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Tomasz Piątkowski: - Powszechnie uważa się, że za poprawność 
wyników analizy odpowiada laboratorium. Okazuje się jednak, że 
aż 75-80% błędów powstałych podczas analizy gleby związanych 
jest z niewłaściwym pobraniem próbek.

Do badania należy pobrać próbkę gleby o wadze około 0,5 kg, 
z kilku miejsc pola, aby była ona reprezentatywna dla obszaru, 
który chcemy zbadać. Próbka powinna reprezentować obszar 
użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, ro-
dzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych 
(przedplon, uprawa, nawożenie). Aby przygotować ją prawidło-
wo, należy pobrać około 20 pojedynczych próbek z powierzch-
ni nie większej niż 4 ha. Pobrane pojedyncze próby starannie 
ze sobą mieszamy i z mieszaniny tej przygotowujemy jedną 0,5 
kilogramową próbkę, którą podpisujemy i numerujemy. Próbki 
glebowe pobiera się z profilu glebowego, z jego warstwy ornej 
o głębokości do 0-20 cm (dla gruntów ornych). W uprawach sa-
downiczych pobiera się je z dwóch poziomów (0-20 cm i 21-40 
cm). W ten sam sposób należy pobierać próby gleby z pól, na 
których mają rosnąć krzewy owocowe. Do pobierania prób służą 
laski glebowe (tzw. laski Egnera), które wbija się pionowo w gle-
bę i po przekręceniu wyjmuje i zsypuje zawartość do woreczka 
foliowego (lub tekturowego pudełka), którego nie zamykamy, 
aby gleba miała kontakt z powietrzem. Można również pobierać 
próbki za pomocą szpadla.

Małgorzata Najechalska: - Z jakich miejsc nie powinniśmy po-
bierać próbek? 

Tomasz Piątkowski: - Nie należy ich pobierać na obrzeżach pola 
(do 5 m), w miejscach po stogach i kopcach, w rowach, bruzdach, 
kretowiskach, żwirowiskach oraz w zagłębieniach i ostrych wznie-
sieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe 
próbki).

Małgorzata Najechalska: - W jakim okresie wegetacyjnym najle-
piej to robić?

Tomasz Piątkowski: - Najodpowiedniejszym okresem jest okres 
wiosenny lub jesienny - przed wysiewem nawozów. Należy unikać 
pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mine-
ralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej 
suszy lub nadmiernie wilgotnej gleby. Próbki glebowe opisane na 
szkicu pobierania próbek dostarcza się osobiście lub za pośrednic-
twem specjalistów terenowych Stacji.

D l a c z e g o  w a r t o  b a d a ć  g l e b ę ?
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Bożena Głuchowska 
Oddział Siedlce

18 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa dotycząca 
zakładania i funkcjonowania grup producenckich 
oraz pozyskiwania przez nie unijnych funduszy. 

Nowe przepisy oznaczają nowe wyzwania. Znaczna część grup 
funkcjonujących na rynku będzie musiała nauczyć się, jak ra-
dzić sobie w nowej rzeczywistości i dostosować do zmian. 

Zmiany te są ważne nie tylko dla nowych grup, ale również dla 
funkcjonujących na rynku. Według ostatnich przepisów nadzór nad 
grupami przejmuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku 
Rolnego. Grupy wpisane do rejestru u marszałka po 1 stycznia 
2014 roku mają 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie (czyli od 

18 grudnia 2015 roku) na złożenie do dyrektora OTARR wnio-
sku o uznanie wraz z 5-letnim planem biznesowym. 

Natomiast grupy wpisane do rejestru do 2014 roku składają 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy do dyrektora OTARR wniosek o potwierdzenie spełnienia 
warunków dla jej funkcjonowania. 

Do wniosku trzeba dołączyć informację o wielkości i wartości 
produkcji grupy i poszczególnych członków w poprzednim oraz 
danym roku działania. W przypadku, gdy grupa nie wywiąże się 
z tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, dyrektor ARR 
wyda decyzję administracyjną o stwierdzeniu niespełnienia przez 
grupę warunków i wykreśli ją z rejestru. Grupy, które nie dostosują 
się do zmian, mają sporo do stracenia - nie tylko dofinansowanie, 
ale też przywileje jakie posiadają. Jest więc o co zabiegać. n

Ważne informacje dla grup producenckich

Małgorzata Najechalska: - Co zawiera analiza gleby, którą rolnik 
otrzymuje od Państwa po przeprowadzonym badaniu? 

Tomasz Piątkowski: - W przypadku analiz rolniczych wyni-
ki badań gleb prezentowane są w wartościach bezwzględnych, 
a także w postaci oceny testów glebowych. Do oceny zawartości 
makroelementów stosuje się skalę 5-stopniową (zawartość bar-
dzo niska, niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka), a do oceny 
zawartości mikroelementów skalę 3-stopniową (niska, średnia, 
wysoka). 

Małgorzata Najechalska: - Czy analiza jest łatwa do odczytu? Czy 
razem z nią rolnik dostaje plan nawożenia? No i czy otrzymuje go 
za dodatkową opłatą, a jeśli tak, to za jaką?

Tomasz Piątkowski: - Analiza jest prosta do odczytu, a dodatko-
wo rolnik może na podstawie jej wyników - za dodatkową opłatą 
- kupić broszurę w cenie 8,75 zł, według której ustali dokładne 
dawki nawożenia na gruntach ornych. W przypadku prób sadowni-
czych i ogrodniczych prezentowane są wyniki tylko w wartościach 
bezwzględnych. Zalecenia nawozowe określane są za dodatkową 
opłatą (18,75 zł) pod konkretną roślinę. 

Małgorzata Najechalska: - Ile czasu czeka się za wynikami ba-
dań?

Tomasz Piątkowski: - Wyniki badań laboratoryjnych - dla prób rol-
niczych i sadowniczych - przekazujemy rolnikom nie dłużej niż po 
3 tygodniach (licząc od daty dostarczenia próbki do laboratorium). 
Natomiast w przypadku prób ogrodniczych, w ciągu tygodnia.

Małgorzata Najechalska: - Dziękuję za rozmowę. 

PRZYKŁADOWE ZESTAWY BADAŃ

Tab.: 1. Gleby pod uprawy rolnicze i sadownicze - cena w zł/próbkę.

Makroelementy (pH, P2O5, K2O, Mg) 13,12
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) 34,99

Mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) 52,48
Skład granulometryczny 46,86
Skład granulometryczny (w przypadku ozn. makro- 
lub mikroelementów)

37,49

Substancja organiczna met. Tiurina 40,61
Substancja organiczna met. Tiurina (w przypadku 
ozn. makro- lub mikro-)

34,36

Substancja organiczna met. wagową 59,36
Substancja organiczna met. wagową (w przypadku 
ozn. makro- lub mikro-)

49,99

Azot mineralny (0-60) - 2 próbki 28,12
Azot mineralny (0-90) - 3 próbki 42,48
Azot ogólny 84,35
Azot ogólny (w przypadku ozn. makro- lub 
mikroelementów)

74,98

Siarka siarczanowa 53,11
Siarka siarczanowa (w przypadku ozn. makro- lub 
mikroelementów)

46,86

Siarka ogólna 78,10
Siarka ogólna (w przypadku ozn. makro- lub 
mikroelementów)

68,73

Metale (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) - komplet 399,90
Pobranie próbki - warstwa wierzchnia 18,75
Pobranie próbki - warstwa orna + podglebie (2 próbki) 37,49

Tab. 2: Gleby i podłoża pod uprawy ogrodnicze - cena w zł/próbkę.

Makroelementy (pH, P, K, Ca, Mg, Cl, N-NO3, N-NH4, 
zasolenie 

52,48

Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) 34,99
Mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) 52,48
Na (w przypadku ozn. makro- lub mikroelementów) 6,25
HCO3

- (w przypadku ozn. makro- lub 
mikroelementów)

24,99

Pobranie próbki 18,75
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, tel. 22 536 57 05 lub 06,  
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Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których go-
spodarstwa położone są na obszarach OSN (Obszary 
Szczególnie Narażone), będą mogli składać w oddzia-

łach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwe-
stycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do 
środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolnicze-
go. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do 
publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR 
Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu inter-
netowym Agencji. 

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, któ-
rych gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach 
uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli 
tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości 
związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały 
określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, 
które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rol-
niczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik 
musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem: 
a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu 
lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Generalnie wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwe-
stycji. Po pierwsze, na inwestycje związane z dostosowaniem go-
spodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowa-
dzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: 
• nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
• pasz soczystych.

Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie można otrzymać dofina-
sowanie, polega na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do 
aplikowania nawozów naturalnych. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na dopo-
sażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma 
pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające 
na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych 
wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, 
zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN. 

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z za-
pewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczy-
stych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi. Re-
fundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub 
przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania 
gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowy-
wania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także 
m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów natural-
nych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także roz-
rzutników obornika i kompostu. 

Rolnik może otrzymać na „Inwestycje w gospodarstwach położonych 
na obszarach OSN” maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość do-
finansowania wynosi standardowo 50 % poniesionych kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia, a 60 % w przypadku młodych rolników. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez 
upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie 
wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego 
się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego wła-
ściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również 
wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy moż-
na złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący da-
nego gospodarstwa. 

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez 
ARiMR na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz w biznesplanie i dokumencie tożsamości (kopia), zło-
żonych wraz z tym wnioskiem. Punkty będą przyznawane za liczbę 
zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział kosztów kwalifikowa-
nych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na 
obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w cało-
ści kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 
2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punk-
tów, które kwalifikują rolnika do przyznanie pomocy, wynosi 3. 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu 
terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do pu-
blicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację 
o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowiec-
kim i łącznie w pozostałych województwach. n

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na „Inwestycje  
w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”
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§
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
PRAWO NA CO DZ IEŃ

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych 
działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014- 2020, została podana w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 roku 
(Dz. U. z 30.10.2015 r., poz. 1755).

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami, zo-
stał zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z 30 października 2015 roku (Dz.U. 

z 03.11.2015 r., poz. 1774).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddzia-

łania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, 
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 
października 2015 roku (Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1795). 

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie minimalnej ilości ma-
teriału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub ob-
sadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, zawiera Obwiesz-

czenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2015 
roku (Dz. U. z 05.11.2015 r., poz. 1799).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „ Restruktury-
zacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 -20120, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 roku (Dz. U. 
z 06.11.2015 r., poz. 1813).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, zostały zawarte w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 
2015 roku (Dz. U. z 06.11.2015 r., poz. 1822).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 
2020, zawiera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 19 października 2015 roku (Dz. U. z 09.11. 2015 r., poz. 1839).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębior-
czości - rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarol-
niczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020, zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 roku (Dz. U. 
z 10.11.2015 r., poz. 1843).

Warunki i tryb udzielania, rozliczania, zwrotu oraz zabez-
pieczania wypłacanych zaliczek w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, okre-

śla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 listopa-
da 2013 roku (Dz. U. z 12.11.2015 r., poz. 1857).

Zmiana ustawy o grupach producentów rolnych oraz o zmia-
nie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, została 
zawarta w Ustawie z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 17.11.2015 
r., poz. 1888)

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 
listopada 2015 roku (Dz. U. z 18.11.2015 r., poz. 1906).

Zmianę ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych 
innych ustaw, wprowadza Ustawa z 25 września 2015 roku 
(Dz. U. z 19.11.2015 r., poz. 1923).

Jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie za-
świadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie, zawiera Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 12 

listopada 2015 roku (Dz.U. z 27.11.2015 r., poz.1983).

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw i zwierząt gospodarskich na 2016 rok, określa 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 

listopada 2015 roku (Dz. U. z 30.11.2015 r., poz. 2003).

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 roku, ustala 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.11.2015 roku 

(Dz. U. z 3.12.2015 r., poz. 2024), do:
1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, 
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, 
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - wyno-
si 65% składki do 1 ha uprawy;
2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 65% składki 
do 1 sztuki.

Stawkę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysoko-
ści 1,00 zł na 1 litr oleju w 2016 roku - ustala Rozporządze-

nie Rady Ministrów z 1 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 4.12.2015 r., 
poz. 2042).

Jednolity tekst ustawy o lasach, zawiera Obwieszczenie Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 listopada 2015 
roku (Dz. U. z 10.12.2015 r., poz. 2100).

Jednolity tekst ustawy - Prawo łowieckie, zawiera Obwieszcze-
nie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 listopada 
2015 roku (Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2168).

Opłaty związane z badaniem odmian i prowadzeniem re-
jestru odmian, zawiera Rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2015 roku (Dz. U. 

z 22.12.2015 r., poz. 2169).

dokończenie na str. 10
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Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zosta-
ła dokonana w Ustawie z 23 grudnia 2015 roku (Dz. U. 
z 23.12.2015 r., poz. 2179).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z roz-

wojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
-2020, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 23.12.2015 r., 
poz. 2180).

Zmianę rozporządzenia w sprawie wprowadzenia „Krajo-
wego programu zwalczania niektórych serotypów Salmo-
nella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 

lata 2014- 2016, wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2015 roku (DZ. U. z 28.12.2015 r., 
poz. 2202).

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmo-
nella w stadach indyków rzeźnych na lata 2016 - 2018, 
wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi z 17 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 29.12.2015 r., poz. 2269).

Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia „Krajowe-
go programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella 
w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 

2014 -2016, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 29.12.2015 
r., poz. 2275).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca pod-
stawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 
wynosi 53,75 zł - na podstawie Komunikatu Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego z 19 października 2015 roku (Monitor 
Polski z 20.10.2015 r., poz. 1025).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2015 roku, wyniosła 191,77 zł za 1m3, na podsta-

wie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 
października 2015 roku (M.P. z 22.10.2015 r., poz. 1028). Cena 
drewna stanowi podstawę do wyliczenia podatku leśnego w 2016 
roku.

Wskaźnik referencyjny stosunku powierzchni trwałych 
użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków 
rolnych wynosi 18,75%, zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 roku (M.P. 
z 30.11.2015 r., poz. 1163).
Przepis wykonawczy do Ustawy o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego.

Stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całko-
witej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaź-
nika referencyjnego w 2015 roku, zmalał o 1,65%, zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopa-
da 2015 roku (M.P. z 30.11.2015 r., poz. 1164).
Przepis wykonawczy do Ustawy o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego  
w I kwartale 2016 roku wynosi 42,00 zł - na podstawie 

Obwieszczenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego z 11 grudnia 2015 r. (M.P. z 18.12.2015 r., poz. 1279). n

dokończenie ze str. 9

( Słyszałem, że rolnicy ARiMR będą mogli składać wnioski na 
inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. 
Moje gospodarstwo jest położone na takich obszarach. Jakie to 
inwestycje?

W ramach PROW 2014 – 2020 zostało uruchomione działanie 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. 
Pomoc będzie polegała na refundacji części kosztów związanych 
głównie z budową lub przebudową płyt obornikowych oraz zbior-
ników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy. W przypad-
ku młodych rolników przewiduje się także pomoc na inwestycje 
związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywa-
nia pasz soczystych.  Wsparcie będzie można otrzymać także na 
zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w po-
staci płynnej, wozów asenizacyjnych oraz rozrzutników obornika 
i kompostu, pod warunkiem, że operacja obejmie również inwe-
stycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania na-
wozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub maga-
zynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdra-
żanego na danym obszarze OSN. Wniosek o przyznanie pomocy 
należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale 

regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji 
operacji, w terminie od 10 lutego do 10 marca 2016 r. Pomoc 
będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR 
w oparciu o dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz 
w biznesplanie, na podstawie uzyskanej liczby punktów. Minimal-
na liczba punktów wynosi 3. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy MODR. Zajmujemy się także przygotowaniem wnio-
sku i biznesplanu. 

( Zakupiłem kwalifikowany materiał siewny, ale mam zastrze-
żenia, co do jego jakości. Co powinienem zrobić? Czy mam skon-
taktować się z Agencją Nasienną? 

Jeśli nasiona są wadliwe, nie należy otwierać kolejnych worków, 
lecz reklamować całą zakupioną partię u sprzedawcy na piśmie, 
za potwierdzeniem odbioru, dołączając próbkę ziarna. Jeśli wada 
ujawniła się po siewie, dowodem jest stan pola (próby, zdjęcia, 
świadkowie). Podstawą reklamacji jest faktura z numerem partii 
nasion. W razie wątpliwości rolnik może również zwrócić się do 
hodowcy, posiadającego wyłączne prawo do zakupionej odmiany, 

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada

dokończenie na str. 12
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Justyna Iwaniuk
Oddział Siedlce

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 zatwierdzonym przez Komisję Europej-
ską 12 grudnia 2014 r. uwzględnione zostały działa-

nia wspierające tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
dla osób chcących rozpocząć pozarolniczą działalność gospo-
darczą oraz firm już istniejących, których właściciele chcieliby 
skorzystać z dofinansowania na ich dalszy rozwój. 

Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
skierowane jest do osób mieszkających na obszarach wiejskich, 
którzy chcieliby podjąć się prowadzenia własnej firmy. 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem przystąpienia do ubiegania się o pomoc finansową 
z powyższego działania jest fakt, że wnioskodawca jest benefi-
cjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospo-
darstwa” lub spełnia następujące warunki:
• jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje, ma wielkość ekonomicz-
ną nie większą niż 15 tys. euro,
• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego, w którym pracuje,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje, położone jest w miejsco-
wości należącej do:
 ◊ gminy wiejskiej lub
 ◊ gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących po-
wyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 ◊ gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powy-
żej 5 tys. mieszkańców;
• przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności poza-
rolniczej,
• nie jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
 ◊ „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objęte-
go PROW 2007-2013,
 ◊ „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

Jaka pomoc i na co? 

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł, która wypła-
cana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty 
pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Beneficjen-
tem może być osoba fizyczna.

Kryteria wyboru mogą w szczególności preferować operacje, 
które będą miały charakter innowacyjny, realizowane przez oso-
by będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników 

przekazujących małe gospodarstwa”. Dodatkowo realizowane 
przez osoby mieszkające na terenie powiatów o najwyższym po-
ziomie bezrobocia w województwie, posiadające odpowiednie 
kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej 
przewidzianej w biznes planie oraz zakładające utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu, do zareje-
strowania działalności w odpowiednim rejestrze lub systemie, do 
podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu zwią-
zania celem oraz do tego, że nie będzie podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
przewidziane jest wsparcie finansowe z tytułu podjęcia działalno-
ści pozarolniczej, w szczególności w zakresie:
• sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nie rolnych,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• turystyki wiejskiej,
• przetwórstwa i sprzedaży produktów nie rolnych,
• świadczenia usług socjalnych, w tym opieki nad dziećmi, nad 
starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnospraw-
nymi,
• działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, 
sprzedaży internetowej,
• działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, 
usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności 
weterynaryjnej.
Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na 
świadczeniu usług rolniczych.

„Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”

Działanie to przeznaczone jest dla osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia 
usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co 
najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Dotac je  wspiera jące przedsięb iorczość

dokończenie na str. 12
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Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych 
operacji, do których zalicza się:
• koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego 
przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub 
sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku,
• koszt zakupu ciągnika rolniczego (może być kosztem kwalifi-
kowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów 
kwalifikowanych).

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasin-
gu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek 
VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwe-
stycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość 
pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu be-
neficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami bizne-
splanu).

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące wa-
runki przez wnioskodawcę:
• prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych 
jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
• przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodar-
czej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie 
usług dla rolnictwa,
• zadeklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług 
rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ry-
zykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania 
wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszyst-
kim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej 
dochód. 

Warunki uzyskania preferencji 

O środki finansowe z powyższego działania nie mogą ubiegać 
się podmioty, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 
2007-2013. Kryteria oceny będą ukierunkowywać wsparcie na 
operacje, które w najwyższym stopniu przyczyniać się będą do po-
prawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla ma-
łych gospodarstw, przyczyniać się będą do realizacji priorytetów 
horyzontalnych UE. 

W związku z tym zastosowane zostaną preferencje dla operacji, 
które spełnią następujące kryteria:
• przyczynienie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej:
 ◊ innowacyjności poprzez uruchomienie nowych usług, lub 
zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem, no-
wych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane 
u danego usługodawcy,
 ◊ przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonywanie 
usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograni-
czających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, 
natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą 
rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w spo-
sób niskoemisyjny,
• nie korzystanie ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013 w ra-
mach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych 
PROW 2007-2013.
• realizowanie inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu 
agrarnym. n

Źródło: „PROW 2014-2020” www.arimr.gov.pl

dokończenie ze str. 11

lub też do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Agencja Nasienna nie jest instytucją kompetentną do zajmo-
wania stanowiska w sprawach związanych z reklamacją materiału 
siewnego, ani też nie uczestniczy w tego typu sporach.

( Czy członkowie grupy producenckiej  muszą pochodzić z jed-
nego województwa?

Nie, mogą gospodarować w dowolnym miejscu na obszarze kraju. 
Ważne jest natomiast, gdzie jest siedziba grupy, ponieważ to do marszał-
ka właściwego ze względu na siedzibę grupy występujemy z wnioskiem 
o wpis do rejestru. Również w tym województwie zwracamy się do dy-
rektora OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnio-
skiem o przyznanie, a w dalszym etapie o wypłatę pomocy.

( Jaką formę mogą przybrać sankcje wobec członków, którzy 
nie wypełniają zobowiązań wobec grupy producenckiej? 

Sankcje mogą przybrać dowolną formę, zaś decyzję w tej mie-
rze uprawnione jest podjąć Walne Zgromadzenie lub inny główny 
organ grupy. Kary mogą przybrać zarówno postać pieniężną, jak 
i też polegać mogą na wykluczeniu z grupy, przy czym w takim 
wypadku należy uważać, aby ilość członków nie spadła poniżej 
5 osobowego wymogu ustawowego.

( Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku 
współposiadania gruntów?

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje 
temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współ-
posiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie 
dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wnio-
sku. Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku 
innych oświadczeń.

( Chciałbym założyć pasiekę. Na co mam zwrócić szczególną 
uwagę? 
Na początku należy znaleźć odpowiedni teren na pasiekę, ule mu-
szą stać w odległości 10 m od granicy. Jeżeli ule będą się znaj-
dować bliżej granicy, to musi być zapewnione pełne ogrodzenie 
wysokości 3 m (płot, żywopłot). Na ogrodzeniu powinna znajdo-
wać się informacja: UWAGA PSZCZOŁY. Ule nie powinny stać 
wylotami do sąsiedniej działki. Ważną sprawą jest, aby w pasiece 
lub blisko niej były rośliny pyłkodajne: wierzby, leszczyna, róża 
kolczasta, które zapewnią pszczołom pyłek potrzebny na rozwój 
rodziny pszczelej. Szczegółową wiedzę można zdobyć w kołach 
i związkach pszczelarskich, które organizują różnego rodzaju kur-
sy przygotowujące do samodzielnego prowadzenia pasiek. n

dokończenie ze str. 10
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Dorota Zarejewska -Tęga
Oddział Ostrołęka

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (PROW 2014-2020) jest w dużej części kontynuacją 

dotychczasowego podejścia, czyli działania Programu rolnośro-
dowiskowego PROW 2007-2013. Jego istotą jest promowanie 
praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodaro-
wania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony 
cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków pta-
ków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zaso-
bów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

W ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wspar-
cie w formie płatności udzielane będzie, m.in. na:
q Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na ob-
szarach Natura 2000. 
 Głównym celem dla jakiego realizowany jest pakiet, jest poprawa 
warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których sie-
dliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi wystę-
pującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez 
dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków gniazdujących 
na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na 
obszarach OSO. Pakiet ukierunkowany jest na ekstensyfikację 
gospodarowania, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wy-
konywanych pokosów lub intensywności wypasu na siedliskach 
zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach Na-
tura 2000, co ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. 
W ramach w/w pakietu można realizować zobowiązanie rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne, m.in. poprzez:
t Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach spe-
cjalnej ochrony ptaków (OSO). 
Podstawowe wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach tego 
wariantu, to: 
t obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
t plan działalności rolnośrodowiskowej w całości sporządza doradca 
rolnośrodowiskowy. Nie jest wymagana dokumentacja przyrodnicza; 
t obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych 
i elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo, stanowiących 
ostoje dzikiej przyrody. 

Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania 
Chodzi o użytkowanie kośne, pastwiskowe albo kośno-pastwiskowe:

a) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, 
z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,
b) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych 
i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierw-
szego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania 
pastwiskowego,
c) zakaz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym brono-
wania i przeorywania.

Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym 
i kośno-pastwiskowym

Są nimi: 
a) częstotliwość koszenia: nie więcej niż dwa pokosy w roku,
b) termin koszenia: od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,
c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozosta-
wiania rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie,
d) pozostawienie nie skoszonego fragmentu działki rolnej o powierzch-
ni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowa-
nia dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same fragmenty 
działki rolnej nie skoszone, a w przypadku pokosów w dwóch kolejnych 
latach należy pozostawić inne fragmenty nie skoszone,
e) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha jest 
dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nie 
skoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej jeżeli doradca 
rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość, 
f) dopuszczalny jest wypas zarówno po pierwszym, jak i po drugim 
pokosie do dnia 31 października, przy obsadzie zwierząt do 1,5 
DJP/ha gruntów objętych wsparciem.
 

Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym
Są one następujące: 
a) wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 DJP/
ha, a maksymalnej 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ra-
mach wariantu,
b) wypas w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do 
dnia 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub od dnia  
20 maja do dnia 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.,
c) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni 
huculskich, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość,
d) wykaszanie niedojadów raz w roku, w terminie do dnia 31 paź-
dziernika.

Zasady płatności
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przyznawana jest co-

rocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, tym rolnikom, któ-
rzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie tego 
wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony 
dochód i dodatkowo poniesione koszty. 

Płatność jest ryczałtowa, przyznawana do hektara TUZ w wyso-
kości 600 zł/ha. 

W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płat-
ności podlegają degresywności w zależności od powierzchni de-
klarowanej do płatności. W 2015 roku stosowana była następująca 
degresywność: 
q 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha; 
q 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 
q 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha. n 

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 .
2. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2015 r. http://www.arimr.gov.pl

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
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Małgorzata Bielawska
Oddział Ostrołęka

Pies towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Bro-
ni nas, strzeże dobytku, kocha właściciela miłością 
bezinteresowną - jest wiernym przyjacielem na do-

bre i złe. To, jak taktujemy psy, świadczy o naszym czło-
wieczeństwie i kulturze. Jakże często można jednak zoba-
czyć chudego Burka przyczepionego krótkim łańcuchem do 
rozwalającej się budy, czy dziury w ścianie stodoły. Całość 
obrazu dopełnia przewrócona miska, puste wiadro, błoto  
i psie odchody…

Przez ostatnie lata trochę się zmieniło na lepsze, bo nasze państwo 
widząc taką potrzebę, wprowadziło w roku 2012 poprawki do Ustawy 
o Ochronie Zwierząt. Teraz, oprócz zwykłego, ludzkiego podejścia 
do zwierząt, obowiązuje nas jeszcze prawo. Bo przecież tak niewie-
le wysiłku wymaga utwardzenie „psiego obejścia”, ustawienie budy 
na cegłach czy starej palecie, uszczelnienie jej dachu, pokrycie go 
papą i zatkanie dziur, by wiatr nie hulał. Przed zimą konieczne jest 
wymoszczenie budy słomą i uzupełnianie jej co jakiś czas, gdy się 
uleży. Słoma to najlepszy izolator i zagrzebany w niej pies przetrzyma 
największe mrozy. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na dobre od-
żywianie - zadbany i odkarmiony pies nie ucierpi w czasie zimy. Te 
z krótką sierścią powinny móc się schować w czasie silnych mrozów 
w cieplejsze miejsce - do obory, piwnicy domu, ogrzewanego garażu. 

Latem trzeba zapewnić psu ochronę przed słońcem. Serce boli, jak 
widzi się psa uwiązanego po słonecznej stronie budynku, a jedynym 
cieniem jest dziurawa budka. Przestawmy tę budę pod drzewo, zasłoń-
my parawanem z desek, przedłużmy łańcuch, by pies mógł się schować 
przed słońcem. Zawsze musi być przy niej miska pełna świeżej wody 
i karma, podawana dwa razy dziennie. Teraz, gdy mamy w sklepie goto-
we produkty w różnej cenie, nie powinno to stanowić problemu. 

Prawo wymaga, by łańcuch nie był krótszy niż 3 metry, a psa 
należy spuszczać z uwięzi co najmniej na pół doby. Lepszym 
wyjściem jest obszerny kojec, z którego może on obserwować wej-
ście do domu i alarmować w razie wizyty nieproszonych gości. 
Jeśli masz psa, musisz dbać o niego, to twój obowiązek.

Sami tworzymy zagrożenie 

Dużym problem są wałęsające się psy. W większości nie są to bez-
pańskie zwierzęta, mają właścicieli - są puszczane samopas przez 
niefrasobliwych gospodarzy. Pies tkwiący cały dzień na łańcuchu, 
bez budy i miski z wodą, jest nocą wypuszczany, „by się wyżywił”. 
Jeśli spotka się ich kilka, stworzą sforę, która rządząc się odwiecz-
nym instynktem stanowi zagrożenie nie tylko dla innych zwierząt, ale 
i dla ludzi, zwłaszcza dzieci. Takie psy zagryzają w lesie sarny, zające, 
wchodzą na podwórka, zabijają drób i króliki. Potrafią też rzucić się na 
człowieka, od czasu do czasy słyszy się o przypadkach śmiertelnych.

Gospodarz nie może trzymać psa na uwięzi przez cały czas 
(mówi o tym ustawa), ale nie może też pozwolić, by zwierzę wy-
szło poza teren gospodarstwa. Przytoczmy jej przepisy:

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, je-
żeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Co z bezdomnymi psami?

Czasem do wałęsających się psów dołączy pies porzucony, bezpań-
ski. Jeśli jesteśmy świadkami porzucenia zwierzęcia, wywiezienia 
go do lasu czy wyrzucenia z samochodu, zgłośmy ten fakt policji. 
Jest to łamanie Ustawy o Ochronie Zwierząt, artykułu, który mówi:
Znęcanie się nad zwierzętami, to m.in. 11) porzucanie zwierzęcia, 
a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną 
osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

Bezdomny, porzucony pies staje się własnością gminy. I wła-
śnie do gminy, straży miejskiej, burmistrza powinniśmy zgłosić bez-
domne zwierzę. Według ustawy gmina musi je odłowić i przekazać 
do schroniska. Zapewnienie należytej opieki bezdomnym zwierzę-
tom nie powinno wynikać z dobrej woli lub wrażliwości urzędni-
ka, ale jest to jego obowiązek i może być kontrolowany społecznie. 
Często jednak przeciętny obywatel, do którego przybłąkało się bez-
domne zwierzę, sam nie bardzo wie, co z tym fantem zrobić - nie zna 
przepisów i czuje się bezradny. Znowelizowana Ustawa o Ochro-
nie Zwierząt nakłada na gminy obowiązek zajęcia się bezdomnymi 
zwierzętami i wyposaża je w instrumenty pozwalające zapobiegać 
temu zjawisku na ich terenie. Do końca marca każdego roku rada 
gminy podejmuje uchwałę o zwalczaniu bezdomności zwierząt. 
Musi zostać w niej podana nazwa schroniska, z którym dana gmi-
na podpisuje umowę, adres gabinetu weterynaryjnego, który udzieli 
pomocy rannemu psu i co ważne - roczną kwotę, którą się na ten cel 
przeznacza. Śmieszna wydaje się być kwota, np. dwóch tysięcy zł na 
rok, za jaką gminy chcą zwalczyć bezdomność, gdyż umieszczenie 
jednego psa w schronisku kosztuje 1700-2500 zł. 

Osobę zgłaszającą błąkającego się psa urzędnik często zby-
wa słowami „nie mamy pieniędzy”. Dlatego to my, mieszkańcy, 
musimy wymóc na urzędnikach, aby na przyszłość zaplanowali 
budżet umożliwiający zrealizowanie uchwałę gminy. Nie dajmy 
sobie wmówić, że są pilniejsze potrzeby, że zabieramy pieniądze 
dzieciom i ubogim rodzinom. To zupełnie inny dział w budżecie 
i gmina musi te wydatki mądrze zaplanować. 

Bądźmy rozsądni 

Ustawa, ale głównie zdrowy rozsadek, zabrania bezsensownego 
rozmnażania psów. Po co dopuszczać by suka szczeniła się dwa 
razy w roku, a potem topić szczenięta lub szukać na nie chętnych 
i wciskać byle komu, a w ostateczności wyrzucać je do lasu, na szo-
sę czy do rowu? Nowelizacja ustawy zakazuje sprzedaży szcze-
niąt, oprócz tych zarejestrowanych w hodowlach, pod groźbą 
kary. Karze podlega także nabywca szczeniaka kupionego na 
targu, czy na giełdzie. Co więc powinniśmy robić nie chcąc dopu-
ścić do powiększania i tak ogromnej ilość psów w Polsce? 

Pies na wsi - humanitarne i prawne aspekty
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Przede wszystkim zdecydować się na sterylizację. Sukę można 
poddać operacji chirurgicznej, po której nie będzie już rodzić, nie 
będzie też miała cieczki. Skończą się „psie wesela” na wiejskich 
drogach, kiedy stado agresywnych psów sieje panikę w we wsi sta-
nowiąc realne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Wiele gmin 
w corocznej uchwale zabezpiecza pieniądze na jeśli nie całkowicie 
darmowe sterylizacje suk, to chociaż refundowane w połowie, za-
właszcza tych bezdomnych, szczeniących się w lesie, w stodole, na 
polu. Bo lepiej i taniej jest wydać pieniądze na zabieg, niż potem 
umieszczać w schronisku kilka bezdomnych psów. Suczki po steryli-
zacji chętniej znajdują nowych właścicieli, którzy nie muszą już mar-
twić się o niechciany przychówek. Podobnie jest, jeśli zdecydujemy 
się wykastrować psa. Pies po zabiegu nie będzie uciekał, szwendał 
się za sukami czy sam po lesie, lepiej też przypilnuje podwórka - to 
same korzyści. Wprawdzie często radni nie widzą takiej konieczno-
ści, lecz lobby mieszkańców może przekonać ich do rzetelnej reali-
zacji ustawy i podjęcia mądrej, zgodnej z prawem, uchwały. 

***

Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej wrażliwe na los 
zwierząt towarzyszących - psów i kotów. Zgłaszajmy na Policję 
i do organizacji działających na ich rzecz przypadki zanęcania się 
nad zwierzęciem, okrutnego traktowania, porzucenia. Reagujmy 
na krzywdę naszych mniejszych braci, bądźmy „głosem tych, któ-
rzy głosu nie mają”. Kierujmy się sercem i prawem, które przecież 
obowiązuje w każdej gminie. Zawsze przy tym trzeba pamiętać, 
że bezdomne psy, wałęsające się watahy czy szczenięta urodzone 
w leśnej norze, to zawsze wina człowieka, który bezmyślnie dopro-
wadził do nadmiernego zwiększenia psiej populacji. n

Źródła: 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724
2. Nowelizacja z dnia 1.01.2012 r., Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373

Lidia Napiórkowska
Oddział Ostrołęka

Od 28 czerwca ub.r. budowa wolno stojącego domu jed-
norodzinnego - gdy jego obszar oddziaływania mieści 
się w całości na działce, na której został zaprojekto-

wany - nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej o po-
zwoleniu na budowę. Jeśli chodzi o budynki inwentarskie, nic 
się nie zmieniło. Rozszerzono natomiast listę budowli wznoszo-
nych jedynie na podstawie zgłoszenia. 

Budujący mogą skorzystać z nowej uproszczonej procedury, zwa-
nej zgłoszeniem z projektem (warto wiedzieć, że będzie można wy-
brać: dokonać zgłoszenia z projektem, czy z jakichś powodów ubie-
gać się jednak o pozwolenie na budowę?). Wymagania dotyczące 
zgłoszenia i pozwolenia są inne - przede wszystkim różnią się liczbą 
dokumentów, które należy przedłożyć w starostwie powiatowym.  
W przypadku zgłoszenia budowli do urzędu, czas od złożenia do-
kumentów do rozpoczęcia prac budowlanych jest znacznie krótszy. 

Wznoszenie budynków inwentarskich

Obory i chlewnie budujemy tak, jak dotychczas. Siedlisko wiej-
skie lub działkę budowlaną można zagospodarować tylko zgodnie  
z wymaganiami miejscowych warunków zabudowy i zagospodaro-
wania przestrzennego terenu. Dlatego przed rozpoczęciem planowanej 
budowy, bezwzględnie rolnik musi zapoznać się z tymi warunkami. 

Nowelizacja ustawy nie zmieniła dotychczasowych procedur wy-
maganych w przypadku wznoszenia budynków inwentarskich wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, które mogą pogorszyć stan środo-
wiska naturalnego i wówczas należy zachować strefy ochronne. Do 
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska zalicza się budynki 
inwentarskie wraz z urządzeniami dla co najmniej 50 DJP przy cho-
wie bezściołowym oraz 100 DJP przy chowie ściołowym. Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usy-
tuowanie, podane są w rozporządzeniu ministra rolnictwa i gospo-
darki żywnościowej z 17.10.1997 r. Zapewniają one bezpieczeństwo 
konstrukcyjne, pożarowe, użytkowe, ochronę środowiska, itp. 

Warunki uzyskania decyzji

Zebranie dokumentacji do budowy budynku inwentarskiego oraz 
niezbędnych decyzji i pozwoleń czasami ciągnie się miesiącami lub 
latami. Gdy jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, to dla planowanego budynku do 40 DJP nie jest wymagana 
decyzja środowiskowa, lub gdy odległość do sąsiednich budynków jest 
większa niż 100 m. Decyzja nie jest potrzebna przy wznoszeniu budyn-
ku do 60 DJP na działce nie leżącej na terenach chronionych. 

W przypadku obszarów wrażliwych na stan środowiska, uzyska-
nie decyzji środowiskowej wymaga się przy utrzymaniu zwierząt 
powyżej 40 DJP. Większymi restrykcjami są objęte obszary bar-
dziej wartościowe pod względem przyrodniczym (ochrona przyro-
dy, Natura 2000). Jeśli gmina nie ma dla danego terenu planu zago-
spodarowania przestrzennego, należy wystąpić do wójta o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Gmina po-
winna w ciągu dwóch miesięcy rozpatrzeć wniosek. Jeżeli nie ma 
przeciwwskazań, urząd wydaje decyzję o warunkach zabudowy, 
która uprawomocnia się po 14 dniach. 

Jakie dokumenty są potrzebne? 

Aby otrzymać pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego, na-
leży w starostwie przedłożyć następujące dokumenty: decyzję o warun-
kach zabudowy z urzędu gminy, 4 egzemplarze projektu budowlanego, 
mapkę sytuacyjną do celów budowlanych uwzględniającą lokalizację 
wznoszonego obiektu, wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczenie 
o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane, w przypadku bu-
dynku inwentarskiego może być wymagana decyzja środowiskowa. n

Budu j  zgodn i e  z  p rawem
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Na chorą wątrobę, układ trawienny, nerki, układ krwiono-
śny i nerwowy doskonale działają ziołomiody. Pomagają 
również dzieciom-niejadkom, czyli tym o zmniejszonym 

łaknieniu, likwidują biegunki u niemowlaków i zaparcia u dzie-
ci starszych. Potwierdzają to liczne badania kliniczne. Najlepiej 
poznane jest działanie ziołomiodów pokrzywowego i sosnowego, 
i zapewne dlatego są one kupowane najczęściej. Nie znaczy to 
oczywiście, że nie warto poznać wartości wielu innych.

Ziołomiód pokrzywowy został przebadany w warunkach szpi-
talnych. Stosowano go do leczenia osób, które przebyły wirusowe 
zapalenie wątroby typu B. U większości wyraźnie poprawił się 
apetyt i ustąpiły odczuwane nudności. Znacznie spadły poziom bi-
lirubiny (o 21-70%) oraz aktywność transaminazy alaninowej (o 
ponad 50%). W podsumowaniu potwierdzono bardzo korzystny 
wpływ ziołomiodu pokrzywowego na zdrowienie chorych na wi-
rusowe zapalenie wątroby typu B. 

Pomaga też niejadkom i nie tylko… 

Podobnym badaniom poddano dzieci z zespołem złego wchłaniania. 
Objęto nimi niemowlęta z przewlekłą biegunką w wieku od 2 miesię-
cy do 1 roku oraz dzieci z zaparciami w wieku 2-14 lat. U niemowląt 
z przewlekłą biegunką obserwowano ustępowanie objawów niedoży-
wienia, a u większości dzieci przyrost masy ciała. Poza tym nastąpił 
istotny wzrost poziomu albumin (o 8,2%) w surowicy krwi. U dzieci 
starszych z zaparciami stwierdzono stopniowe normowanie się liczby 
i poprawę charakteru stolców oraz wagi. Autorzy badań uznali, że zioło-
miód pokrzywowy jest przydatny do leczenia wspomnianych schorzeń. 
Ale działa on też na wiele innych i dlatego warto go wprowadzić do 
diety m.in. pomocny jest przy dnie moczanowej, stanach zapalnych 
dróg moczowych, kamicy moczowej i chorobach trzustki. 

Ziołomiód sosnowy - na drogi oddechowe 

Przeprowadzono również badania szpitalne, chcąc ocenić sku-
teczność ziołomiodu sosnowego w leczeniu zakażeń górnych 
dróg oddechowych u dzieci. Objęto nimi dzieci w wieku 5-16 lat 
hospitalizowane z powodu zapalenia nosogardła, krtani i oskrzeli. 
U wszystkich uzyskano dobre efekty lecznicze: normalizację cie-
płoty ciała, ustąpienie kaszlu, kataru, bólu gardła i poprawę samo-
poczucia. Po dwóch tygodniach leczenia obniżył się odczyn OB (o 
51,2%), leukocytozy (o 37,5%) oraz liczba drobnoustrojów choro-
botwórczych wyizolowanych z gardła (aż o 90,3%).

Stwierdzono, że ziołomiód sosnowy upłynnia wydzielinę oskrze-
lową, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzy-
bicznie i przeciwwirusowo oraz ułatwia usuwanie wydzieliny 
oskrzelowej z układu oddechowego. Ma też działanie moczopędne 
i odkażające drogi moczowe, a także żółciopędne i rozkurczają-
ce drogi żółciowe.

Ziołomiód rumiankowy

Ziołomiód ten może być stosowany w zaburzeniach perystaltyki 
jelit. Skutecznie zapobiega wzdęciom. Jest też szczególnie przydat-
ny w łagodzeniu bolesnych kolek jelitowych u niemowląt kar-
mionych sztucznie, a także w zaburzeniach trawiennych na tle 
nerwicowym u dzieci starszych. Pomocniczo można go stosować 
w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz we wrzodzie-
jącym zapaleniu jelit. Poleca się go przy grypie, zapaleniu migdał-
ków podniebiennych (anginie), gardła, krtani i jamy ustnej. Można 
go używać do płukania gardła i jamy ustnej, zwłaszcza u dzieci, 
a także okładów przy uszkodzeniu naskórka i owrzodzeniach skóry.

Ziołomiód głogowy

Przeprowadzono szpitalne badania nad jego działaniem na cho-
rych mających usunięty pęcherzyk żółciowy. Wykazały one, 
że ziołomiód głogowy wyraźnie poprawiał apetyt. Po leczeniu 
stwierdzono u chorych przyrost masy ciała (średnio o 1,2 kg) oraz 
obniżenie poziomu aminotransferazy alaninowej (o 20,1%). Nale-
ży dodać, że ziołomiód - podobnie jak wszystkie inne - był chętnie 
spożywany i nie powodował żadnych efektów ubocznych. Autorzy 
badań uznali więc, że jego podawanie chorym po chirurgicznym 
usunięciu pęcherzyka żółciowego jest bardzo wskazane. Oprócz 
tego może on być stosowany jako uzupełnienie w leczeniu zabu-
rzeń pracy serca na tle metabolicznym, dolegliwościach proce-
su przekwitania, chorobach prostaty, nadciśnieniu tętniczym, 
upośledzonym krążeniu mózgowym i stwardnieniu rozsianym. 
Bardzo korzystne jest podawanie ziołomiodu głogowego ludziom 
w podeszłym wieku. 

Ziołomiody aloesowy i brokułowy

Ziołomiód aloesowy stosuje się głównie jako środek przeczysz-
czający, przeznaczony głównie dla osób w starszym wieku i oty-
łych, cierpiących na atonię jelit i zaparcia nawykowe. Przeciw-
wskazaniem jego stosowania są miesiączka, ciąża i stany zapalne 
jelita grubego.

Natomiast ziołomiód brokułowy zawiera sulforafan - substan-
cję o działaniu przeciwnowotworowym. Udowodniono, że za-
pobiega ona chorobom nowotworowym płuc, sutka, wątroby 
i gruczołu krokowego. Pod jej wpływem dochodzi do aktywacji 
enzymów odpowiedzialnych za usuwanie wolnych rodników z ko-
mórek i tkanek organizmu ludzkiego.

***
Ziołomiody można kupić w internetowych sklepach pszczelar-

skich. Warto wspomnieć, że są one podstawowymi składnikami 
wielu syropów leczniczych dostępnych w aptekach. Na przykład 
sosnowy wchodzi w skład syropów Apitussic, Apipulmol i PiniHe-
lix, głogowy jest składnikiem preparatu Apistimul Crataegi, a po-
krzywowy preparatu Apistimul Urticae. n

Zio łomiody -  co  to  jes t?  cz .2
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Waldemar Witek
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Według Agencji Rynku Energii 
zapotrzebowanie na energię 
rośnie i będzie rosnąć w Polsce 

o około 7% rocznie. Jednocześnie przepi-
sy Unii Europejskiej obligują kraje człon-
kowskie do poprawy efektywności jej wy-
twarzania, przesyłu i wykorzystania oraz 
zmniejszenia zużycia paliw lokalnych i re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych. Naj-
istotniejszą ekonomiczną przesłanką do 
oszczędzania energii są rosnące ceny, co 
znacząco podnosi koszty funkcjonowania 
gospodarstwa rolniczego. 

W zależności od profilu i wielkości gospo-
darstwa rolnego elektryczne układy napędowe 
mogą pełnić w nich różne funkcje: od napędów 
pomocniczych do procesów technologicznych 
(elektryczne układy napędowe obejmujące 
silniki, napędy, pompy, wentylatory oraz ukła-
dy sterowania). Aż 60-70% zużycia energii 
elektrycznej w gospodarstwach rolnych to 
energia przeznaczana na potrzeby różnego 
rodzaju napędów. Potencjał oszczędności 
wynikający z różnicy sprawności silników 
(wiek silników >10 lat), przewymiarowania 
(o mocy większej od potrzeb) lub przewijania 
przez lokalnych rzemieślników (zmniejsza się 
moc silnika, a spadek sprawności może do-
chodzić do 3%) oraz z stosowania przestarza-
łych układów regulacji jest bardzo duży.

Wymogi efektywności energetycznej 
silników 

W lipcu 2009 roku Komisja Europej-
ska przyjęła Rozporządzenie Nr 640/2009 
w sprawie wdrażania Dyrektywy 2005/32/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady do-
tyczącej wymogów ekoprojektu dla sil-
ników elektrycznych. Oznacza to, że na 
terenie Unii Europejskiej wprowadzone 
zostały usankcjonowane prawnie wymo-
gi dotyczące efektywności energetycznej 
sprzedawanych na rynku unijnym silni-
ków indukcyjnych 2, 4 i 6-biegunowych. 
Rozporządzenie wprowadza te wymogi 
zgodnie z nową klasyfikacją IE i następują-
cym harmonogramem:
• od dnia 16 czerwca 2011 r. silniki o mocy 
znamionowej w granicach 0,75-375 kW muszą 
odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE2,

• od dnia 1 stycznia 2015 r. silniki o mocy 
znamionowej w granicach 7,5-375 kW mu-
szą odpowiadać co najmniej klasie spraw-
ności IE3, lub odpowiadać klasie sprawno-
ści IE2 oraz być wyposażone w układ płyn-
nej regulacji prędkości obrotowej, 
• od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie silniki 
o mocy znamionowej w granicach 0,75-375 
kW muszą odpowiadać co najmniej kla-
sie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie 
sprawności IE2 oraz być wyposażone w układ 
płynnej regulacji prędkości obrotowej. 

Zalety silników energooszczędnych 
Wszyscy liczący się producenci silników 

elektrycznych posiadają w swojej ofercie 
silniki trójfazowe, asynchroniczne o podwyż-
szonej sprawności. Użytkownik napędów 
może znaleźć tu zarówno silniki na niskie, jak 
i średnie napięcie w zakresie mocy powyżej 
0,75 kW. Silniki o zwiększonej sprawności są 
silnikami energooszczędnymi. Nowoczesna 
konstrukcja, komponenty wysokiej jakości, 
zwiększone zastosowanie materiałów czyn-
nych oraz bardziej precyzyjne wykonanie 
sprawiają, że silniki energooszczędne charak-
teryzują się lepszymi parametrami eksploata-
cyjnymi. Mają wyższą sprawność, są mniej 
awaryjne i pracują ciszej. Są też urządzeniami 
o wyższej trwałości i niezawodności. Wiele 
napędów pracuje w warunkach wymagają-
cych regulacji prędkości obrotowej, przy ob-
ciążeniach odbiegających od znamionowego 
i zmieniających się w znacznym zakresie za-
stosowanie energoelektronicznych układów 
napędowych może być szczególnie efektyw-
ne i można oczekiwać istotnych oszczędności 
energetycznych. Specjaliści szacują, że zasto-
sowanie takich układów pozwała zaoszczę-
dzić średnio od 20 do 30% energii, a w nie-
których przypadkach nawet do 50%. 

Właściwy dobór silnika
Największych efektów oszczędnościo-

wych należy poszukiwać w grupie silników 
pracujących co najmniej 1000 h/rok, tym 
bardziej, że potencjalne oszczędności ener-
gii w ciągu roku mogą pozwolić na zwró-
cenie nakładów koniecznych na wymianę 
silnika na energooszczędny. W gospodar-
stwie rolnym dotyczy to głównie napędów 
wentylatorowych i pompowych.

Na wielkość zużycia energii elektrycznej 
przez układy napędowe ma wpływ wiele 

Jak oszczędzać energię w gospodarstwie rolnym?
czynników, takich jak: sprawność silnika oraz 
prawidłowy dobór silnika pod względem pa-
rametrów elektrycznych i mechanicznych.

Właściwy dobór silnika elektrycznego 
do konkretnego urządzenia mechanicznego 
jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym. 
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 napięcie i częstotliwość znamionowa sil-
nika - wartość napięcia i częstotliwości sil-
nika powinna być równa wartości napięcia 
i częstotliwości sieci zasilającej, do której 
silnik ma być podłączony,
 rodzaj prądu - do napędów o stałej pręd-
kości obrotowej należy stosować przede 
wszystkim silniki prądu przemiennego, 
a zwłaszcza indukcyjne,
 prędkość obrotowa - znamionową pręd-
kość obrotową należy dobrać do prędkości 
wymaganej przez urządzenie napędzane. 
Przy wymaganych prędkościach urządzeń 
odbiegających znacznie od prędkości zna-
mionowych silników należy rozważyć 
zastosowanie silników wielobiegowych, 
motoreduktorów, przekładni i przetwornic 
częstotliwości,
 moc silnika - powinna być dobrana do po-
trzeb pracy urządzenia napędzanego. Zaleca 
się, aby silnik był obciążony mocą od 0,75 do 
1,0 mocy nominalnej. Decydują o tym: 
• sposób regulacji prędkości obrotowej;
• jakość zasilania energią elektryczną;
• mechaniczny układ przeniesienia napędu;
• praktyka w zakresie konserwacji i utrzy-
mania;
• sprawność końcowego urządzenia napę-
dzanego.

Skala możliwych oszczędności energii elek-
trycznej w silnikach i układach pompowych 
wraz z najmniejszymi pompami cyrkulacyj-
nymi (obiegowych) do domowych instalacji 
c.o. i c.w.u jest b. duża, specjaliści szacują, ze 
wprowadzenie zmiennoobrotowej regulacji 
wydajności w 2/3 liczby tych pomp i silników 
spowodowałoby oszczędności energii przekra-
czające 19 mld kWh rocznie w Europie. n
O sposobach oszczędzania energii w domu przeczytacie Pań-
stwo na stronie www. modr.mazowsze.pl

Źródła:
www.kape.gov.pl; www.oszczedzaj-energie.pl; www.fpe.org.pl.; 
www.nape.pl; Poradnik dobrych praktyk gospodarowania ener-
gią w gospodarstwie rolnym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bia-
łymstoku, Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki 
Opartej na Wiedzy. Białystok 2011.; Poradnik dobrych praktyk 
gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie, Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Katedra Zrównoważonego 
Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy. Białystok 2011.
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Rolnictwo ekologiczne jest w Polsce coraz częściej wybie-
raną metodą gospodarowania. Wymaga ono ogromnych 
nakładów pracy fizycznej i mechanicznej, stosowania 

nawozów naturalnych oraz środków ochrony roślin dopuszczo-
nych do tego rodzaju produkcji. W gospodarstwach warzywni-
czych, sadowniczych, o niewielkiej obsadzie zwierząt, lub takich, 
w których jest tylko produkcja roślinna, bardzo dobrym sposo-
bem podtrzymania żyzności gleby jest wysiew roślin motylko-
wych, głęboko korzeniących się i poplonów, wsiewek oraz stoso-
wanie nawozów naturalnych i produkcja kompostów. 

Kompost jest jednym z najlepszych nawozów organicznych, 
wykorzystywanym w rolnictwie ekologicznym zaraz obok nawo-
zów naturalnych. Wzbogaca glebę w próchnicę zwiększając jej po-
jemność powietrzną i wodną. Znacznie poprawia wzrost i rozwój 
roślin. Wytwarzany jest z odpadów roślinnych, zwierzęcych oraz 
poprodukcyjnych, pochodzących wyłącznie z gospodarstwa ekolo-
gicznego. Użycie innych surowców jest możliwe tylko po uzyska-
niu zgody od jednostki certyfikującej. 

Dla producenta ekologicznego kompost jest jednym z podsta-
wowych nawozów pod warunkiem, że jest przygotowany zgodnie 
z zasadami rolnictwa ekologicznego. Możemy go sporządzić me-
todą na gorąco, gdzie monitorujemy temperaturę stosu, obracamy 
kilkakrotnie pryzmę i dodajemy kolejne składniki w trakcie proce-
su rozwoju efektywnych bakterii uzyskując szybko gotowy nawóz, 
lub metodą na zimno, gdzie wsad kompostowy pozostawiony jest 
w spokoju na rok lub dwa. W przydomowych kompostownikach 
wykorzystuje się metody mieszane. 

Decydując się na założenie dużej pryzmy kompostowej, czy ma-
łego kompostownika w ogrodzie, musimy pamiętać o kilku podsta-
wowych zasadach.

Wybór lokalizacji 

Należy zastanowić się nad lokalizacją oraz przygotowaniem podłoża. 
Wybieramy miejsce częściowo zacienione w celu zachowania odpowied-
niej wilgotności. Gleba piaszczysta powinna być wyłożona warstwą gliny, 
natomiast na łące należy zerwać warstwę darni. Kompostownik zakładaj-
my zawsze w tym samym miejscu, w celu przyspieszenia pracy mikro-
organizmów glebowych, które już je zasiedlają. Przy częstych opadach 
układajmy pryzmę stożkowo, natomiast podczas suszy chrońmy ją przed 
utratą wilgoci poprzez przykrycie matą, ziemią, słomą, korą lub innym 
materiałem przepuszczającym powietrze i utrzymującym temperaturę. 

Materiał, czyli wsad do kompostowania 

Powinniśmy dobierać go z uwzględnieniem zawartości węgla 
i azotu. Optymalny stosunek węgla i azotu wynosi około 30:1. 
Oczywiście trudno jest zachować dokładne proporcje, w związku 
z czym dopuszczalne są wahania 25-40:1

Odpady o dużej zawartości węgla zapewniają celulozę, niezbęd-
ną do produkcji ciepła i cukrów. Mogą nimi być:
• słoma zbożowa,
• jesienne, nie porażone chorobami liście,
• pył drzewny, trociny i odpady drewniane,
• niektóre rodzaje papieru i kartonu.
Materiały o dużej zawartości azotu pozwalają na rozwój bakterii 
poprzez dostarczenie skoncentrowanych białek, są to np.:
• zielona biomasa (świeża lub zwiędła), np. siano, skoszona trawa,
• odchody zwierząt roślinożernych: obornik, gnojówka, gnojowi-
ca, pomiot ptasi,
• resztki owoców i warzyw i innych roślin.

Możemy również kompostować: drobne gałązki, korę, młode ro-
śliny chwastów, obierki z ziemniaków i warzyw, resztki jedzenia, 
skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty oraz popiół drzewny. Materiał 
powinien być rozdrobniony w przypadku słomy, gałązek czy więk-
szych odpadów. W celu dobrego napowietrzenia na dnie powinny 
znaleźć się grubsze elementy np. rozdrobnione gałęzie. 

Tlen jest podstawą do stworzenia…

…optymalnych warunków rozkładu materii. W przypadku jego 
braku namnażają się bakterie beztlenowe, co skutkuje niemiłym 
zapachem amoniaku czy siarkowodoru pochodzącym z naszego 
nawozu.

Nie wrzucajmy więc do naszego kompostownika resztek mięsa, 
tłuszczów, mleka i jajek, które długo się rozkładają i przyciągają 
szkodniki. Nigdy nie wrzucajmy odchodów zwierząt mięsożernych 
i zwierząt domowych oraz ludzkich.

Wszystkie materiały, które chcemy kompostować, powinny być 
ułożone warstwowo, naprzemiennie co 15 cm lub wymieszane ze 
sobą. Przy małym ogrodowym kompostowniku łatwo jest je mie-
szać, napowietrzać, natomiast przy ogromnych pryzmach kompo-
stowych stosowane są aeratory.

Warunki wilgotnościowe 

Poprawnie przygotowana pryzma powinna mieć poziom wilgoci 
w przedziale 40-60% porównywalną do wyciśniętej gąbki. Zbyt 
przesuszona pryzma potrzebuje dodatkowego nawadniania i zacie-
niania, natomiast przy nadmiarze wilgoci (ulewne deszcze) należy 
układać pryzmę stożkowo oraz często mieszać składniki, aby nie 
dopuścić do procesów gnilnych. 

Temperatura 

W wyniku pracy mikroorganizmów zaraz po uformowaniu pry-
zmy rośnie w niej temperatura (nawet do 60°C), która potem stop-
niowo spada. Należy ją obserwować i regulować. Przy zbyt wysokiej 
temperaturze można nawilżać pryzmę wodą i ubijać ją, co zmniejszy 
dostęp tlenu (zbyt wysoka temperatura spowoduje wyginięcie więk-
szości mikroorganizmów). Natomiast przy zbyt niskiej temperaturze 

Kompost - nawóz dla ekologa
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znacznie zwalniają procesy biologiczne i musimy dostarczyć do na-
szej pryzmy składników z dużą zawartością białka lub nawóz zwie-
rzęcy. Poprawny proces kompostowania o optymalnej temperaturze 
niszczy patogeny oraz nasiona chwastów dając nam dobry nawóz.

Zakończenie tego procesu nastąpi, gdy temperatura w pryzmie 
nie będzie wyższa od temperatury otoczenia. Struktura nawozu 
stanie się pulchna, gruzełkowata, jednolita, w ciemnym kolorze, 
o przyjemnym zapachu runa leśnego. Wszystkie te cechy mówią 
o pełnowartościowym, gotowym produkcie.

Kompostowanie na skalę przemysłową 

Coraz częściej przeprowadzana jest utylizacja odpadów komu-
nalnych (miejskich) poprzez kompostowanie biologicznie aktyw-

nych frakcji pochodzących z gospodarstw domowych. Proces ten 
trwa około miesiąca i w jego efekcie uzyskujemy nawóz organicz-
ny przeznaczony do rekultywacji terenów zielonych, skwerów, 
parków i trawników miejskich. Dodatkowo zmniejszamy dzięki 
temu - o nawet 50% - objętość składowanych odpadów na wysy-
piskach śmieci.

Pamiętajmy, że odpady możemy zamienić w pełnowartościowy 
nawóz zamiast bezmyślnie wyrzucać je na wysypisko. Dbaj o śro-
dowisko i swoje gospodarstwo. n

Źródła:
1. www.cdr.gov.pl
2. https://pl.wikipedia.org
3. http://abc-ogrodnictwa.pl

Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka

Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego sejm uchwa-
lił 25 czerwca ub.r., a procedowanie zostało zakoń-
czone w sejmie i senacie. Prezydent Andrzej Duda 

podpisał ostatecznie 01.09.ub.r. Ustawa zakłada, że przepisy 
wejdą w życie 01 stycznia br. Po 01 maja 2016 r., zgodnie 
z europejskim prawem, cudzoziemcy będą mogli nabywać 
polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na 
jej zakup. 

Ostatecznie nowa ustawa o kształtowania ustroju rolnego pozba-
wia byłych właścicieli i ich spadkobierców prawa pierwokupu 
państwowej ziemi. Zmusza też nabywcę agencyjnych gruntów 
do gospodarowania na nich przez co najmniej 10 lat. Wzmacnia 
również pozycję Agencji Nieruchomości Rolnych skarbu państwa 
w obrocie gruntami rolnymi - dyrektorzy jej oddziałów regional-
nych będą powoływali komisje do spraw kształtowania ustroju 
rolnego. 

Jakie będą zadania komisji?

Komisja taka, oprócz opiniowania zasadności wykonywania 
umownego prawa odkupu nieruchomości, będzie decydowała 
o wyborze sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu. Jej 
zadaniem będzie wybór rodzaju przetargów na sprzedaż i dzierża-
wę agencyjnych nieruchomości. Ona też będzie określała kryteria 
przetargu ofertowego.

Oprócz przedstawiciela Agencji w jej skład wejdą: 
• przedstawiciele gmin położonych na obszarze działania oddziału 
terenowego Agencji;
• przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej;
• przedstawiciele powiatów położonych na obszarze działania od-
działu terenowego Agencji;
• dwóch przedstawicieli wybranych przez organizacje rolni-
ków i związków zawodowych rolników i innych organizacji 

rolniczych działających na terenie oddziału terenowego Agen-
cji.

Warunki dzierżawy i sprzedaży

Nowa ustawa, ustalając kierunki zagospodarowania państwo-
wej ziemi, stawia na równi sprzedaż i dzierżawę - przedmiotem 
dzierżawy może być wyłącznie nieruchomość rolna wpisana do 
ewidencji gruntów i budynków. Umowę zawiera się na piśmie. 
Natomiast umowy zawarte na dłużej niż 5 lat w formie aktu nota-
rialnego dzierżawca, albo notariusz, musi przekazać do dyrektora 
oddziału ANR. 

Agencja będzie mogła sprzedać ziemię tylko wtedy, gdy w wy-
niku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących 
własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha oraz nabytych kiedy-
kolwiek z Zasobu nie przekroczy 500 ha. Do powierzchni tej bę-
dzie się wliczać ziemię, która została kupiona od ANR, a następnie 
sprzedana.

Pozostałe zmiany 

Podobne wymogi będą miały zastosowanie przy przetargu 
ograniczonym. Nie może do niego przystąpić osoba, która na-
była z Zasobu nieruchomości o powierzchni co najmniej 300 
ha użytków rolnych (do powierzchni tej wlicza się ziemię 
kupioną od ANR, a następnie zbytą). Przepisy wprowadzają 
ograniczenia dotyczące podziału gospodarstw. Podstawowa 
norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rol-
nym nie powinna być większa niż czterokrotność woje-
wódzkiej średniej powierzchni gospodarstwa. Zaś o tym, 
czy podział gospodarstwa będzie możliwy zadecyduje dyrek-
tor oddziału Agencji.n

Źródło: Tygodnik „Poradnik Rolniczy” Nr 33 z 16.08.2015 r.

Ochrona ziemi przed wykupem
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Tekst i zdjęcia Janusz Sychowicz
Oddział Poświętne

Rośliny strączkowe współżyją z bakteriami brodawko-
wymi asymilującymi wolny azot atmosferyczny. Dzię-
ki temu wiążą ten pierwiastek z powietrza, przez co 

są najtańszą, bo nic nie kosztującą „fabryką azotu”. Spośród 
strączkowych, łubiny - obok grochu - należą do najchętniej wy-
bieranych do uprawy, gdyż przynosi to wiele korzyści. 

Resztki pożniwne tych roślin pozostawiają w glebie około 70 
kg N/ha, umożliwiając znaczne oszczędności w stosowaniu azotu 
z nawozów mineralnych. Plon zbóż zasianych po łubinie - bez żad-
nych dodatkowych nakładów - wzrasta nawet o 25%. 

Charakterystyka odmian 

Według stanu na koniec roku 2015 w krajowym rejestrze znaj-
dowało się 20 odmian łubinu wąskolistnego oraz 8 łubinu żółtego. 
Odmiany łubinu żółtego posiadają kwiaty koloru żółtego, łubinu 
wąskolistnego kwiaty koloru niebieskiego, różowego lub białego.

Wśród odmian łubinu występuje 5 odmian samokończących. 
Mają one zredukowaną liczbę rozgałęzień, są słabiej ulistnione 
oraz równomierniej i wcześniej dojrzewają. 

Tab.2. Charakterystyka odmian łubinu wąskolistnego 
(wg danych COBORU)

Lp. Odmiana
Rok
reje-

stracji

Plon 
nasion

(% wzorca)

Długość
okresu 

wegetacji
(dni)

Wyso-
kość 
roślin 
(cm)

Masa 
1000 

nasion 
(g)

Zawartość 
białka 

ogólnego
(% s.m.)

Wzorzec (2012-2014) 32,9 dt/ha

1 BOJAR 2007 97 112 65 158 30,4

2 BORUTASK 2002 97 110 71 140 31,5

3 DALBOR 2011 103 110 64 134 32,3

4 GRAF 2004 97 114 70 132 32,8

5 HEROS 2011 107 111 59 122 31,4

6 KADRYL 2010 94 114 75 144 32,4

7 KALIF 2006 104 114 70 145 30,6

 8 KAROWA 2001 103 111 71 176 30,7

 9 KURANT 2014 102 113 73 158 31,9

 10 NEPTUN 2009 104 109 65 151 33,1

 11 OSKAR WA 2012 97 112 71 137 32,5

 12 REGENTSK 2009 103 107 62 134 30,7

 13 SONET SK 1999 86 104 61 148 29,9

 14 TANGO 2012 105 115 75 162 33,2

 15 WARS 2014 107 113 68 146 30,7

 16 ZEUS 2002 102 112 75 146 31,7

Wzorzec (2011) 27,9 dt/ha

 17 MIRELAWA 1981 87

Wzorzec (2013-2014) 33,7 dt/ha

 18 LAZUR 2015 104 110 65 149 30,4

 19 RUMBA 2015 108 113 73 152 32,7

 20 SALSA 2015 103 111 70 139 32,1

WA - odmiana wysokoalkaloidowa (gorzka).
SK - odmiana samokończąca.

W roku 2015 na polu doświadczalnym w Poświętnem uprawia-
nych było 11 odmian łubinu wąskolistnego. Średni plon wyniósł 
21,37 dt/ha. Najwyższe plony osiągnęły odmiany: Tango - 26,3 dt/
ha, Heros - 24,9 dt/ha, Dalbor - 23,1 dt/ha, Rumba - 22,5 dt/ha, 
Zeus - 22,1 dt/ha.

Tab.3. Charakterystyka odmian łubinu żółtego 
(wg danych COBORU)

Lp. Odmiana
Rok
reje-

stracji

Plon 
nasion

(% 
wzorca)

Długość
okresu 

wegetacji
(dni)

Wyso-
kość 
roślin 
(cm)

Masa 
1000 

nasion 
(g)

Zawartość 
białka 

ogólnego
(% s.m.)

Wzorzec (2012-2014) 21,0 dt/ha

1 BARYT 2011 107 114 72 127 43,2

Uprawa łubinu żółtego i wąskolistnego, cz. 2

Kolekcja odmian łubinów - Poświętne 2015
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2 BURSZTYN 2014 106 114 74 129 44,6

3 DUKAT 2006 106 114 74 130 41,7

4 LORD 2006 98 114 73 128 43,0

5 MISTER 2003 106 113 74 137 42,0

6 PERKOZSK 2008 92 110 77 136 39,2

7 TAPERSK 2002 90 109 70 131 40,6

Wzorzec (2011) 22,9 dt/ha

8 PARYS 1988 77

SK - odmiana samokończąca
 

W roku 2015 na polu doświadczalnym w Poświętnem uprawia-
nych było 6 odmian łubinu żółtego. Średni plon wyniósł 9,88 dt/
ha. Czynnikiem ograniczającym plon była długotrwale występują-
ca susza. Najwyższe plony osiągnęły odmiany: Bursztyn - 12,2 dt/
ha, Mister - 11,8 dt/ha, Baryt - 11,7 dt/ha, Lord - 9,8 dt/ha.

Zachowujący odmianę lub pełnomocnik hodowcy:
Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
Łubin wąskolistny - Bojar, Boruta, Dalbor, Graf, Heros, Kalif, La-
zur, Mirela, Neptun, Oskar, Regent, Wars, Zeus.
Łubin żółty - Lord, Parys, Perkoz.

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin wąskolistny - Kadryl, Karo, Kurant, Rumba, Salsa, Sonet, 
Tango
Łubin żółty - Baryt, Bursztyn, Dukat, Mister, Taper

Pielęgnacja plantacji 

Łubin jest wrażliwy na zachwaszczenie. Rozwojowi chwastów 
sprzyja długi okres kiełkowania nasion oraz powolny początkowy 
wzrost roślin. Jedną z metod ich zwalczania jest bronowanie zasie-
wów przed wschodami i po wschodach, gdy rośliny wytworzą 2-3 
liście. Metoda ta jest jednak najczęściej niewystarczająca. Z tego 
względu użycie odpowiednich herbicydów daje większą gwarancję 
utrzymania plantacji w stanie wolnym od chwastów. Do zwalcza-
nia chwastów dwuliściennych można stosować herbicydy: Afalon 
Dyspersyjny 450 SC w dawce 1,25-1,5 l/ha, Dongola 450 SC - 
1,25-1,5 l/ha (bezpośrednio po siewie łubinu) oraz Boxer 800 EC 
w dawce 3-4 l/ha (do 5 dni po siewie). Herbicyd Boxer zwalcza 
także dwa chwasty jednoliścienne - miotłę zbożową i wiechlinę 
roczną. Chwasty jednoliścienne w fazie 2-4 liści zwalczane mogą 
być graminicydem Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,75-1 l/ha (od 
fazy 2-3 liści łubinu).

Zwalczanie chorób 

Najczęściej występującymi chorobami łubinu są zgorzel sie-
wek (różne gatunki grzybów) oraz antraknoza, Aby maksy-
malnie ograniczyć możliwość ich występowania, należy używać 
wyłącznie zdrowego materiału siewnego, nasiona przed siewem 
zaprawiać, przestrzegać właściwego zmianowania, niszczyć reszt-
ki chorych roślin przez ich głębokie przyorywanie oraz stosować 
wczesny siew. 

Antraknoza jest chorobą grzybową występującą na wszystkich 

łubinach. Porażone rośliny mają wygląd więdnących, zwisających 
od podstawy kwiatostanu. Na łodygach pojawiają się eliptycznie 
wydłużone, różowo-łososiowe plamy z brunatnym obrzeżeniem. 
Szczyt łodyg często wyglądem przypomina laskę lub pastorał. 
Porażone mogą być też strąki i w ostateczności nasiona. Na za-
atakowanej plantacji łubinu łatwo zauważa się charakterystyczne 
„gniazda” porażonych roślin.

Przeciwko antraknozie zabieg zapobiegawczy należy wykonać 
zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności powietrza sprzyja-
jącej wystąpieniu sprawcy choroby lub natychmiast po zaobserwo-
waniu pierwszych objawów choroby. 

Do zwalczania antraknozy można stosować fungicyd: Gwarant 
500 SC. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastoso-
wania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zasto-
sowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wege-
tacyjnym - jeden. 

Zbiór nasion 

Do zbioru kombajnem przystępujemy, gdy całe rośliny są zbrą-
zowiałe, a strąki maksymalnie suche (najlepiej w godzinach po-
południowych). Dostosowanie kombajnu polega na ustawienie 
obrotu bębna młócącego na 700-800 obrotów/min. i ustawieniu 
prędkości obrotowej wentylatora na 800-900 obr./min.

Nasiona łubinu zbierane kombajnem są z reguły zanieczyszczo-
ne częściami roślin i ziemią, co powoduje wtórne nawilgocenie. 
Doczyszczone do wilgotności około 14% nadają się do przecho-
wywania. n
 
Źródła: 
1. Uprawa roślin strączkowych, T.Bieniaszewicz, E.Pliszka, K.Wiatr, WODR Olsz-
tyn, 2004
2. www.minrol.gov.pl (wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin)
3. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze cz.2, COBORU Słupia Wielka, 2015
4. Stan aktualny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce, warsztaty 
CDR O/Radom, 2013
5. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014-15, IOR PIB, Poznań, 2014
6. Uprawa roślin strączkowych w Polsce, FAPA 2013
7. Rośliny strączkowe źródłem białka paszowego, UP w Poznaniu, IUNG PIB w Pu-
ławach, IGR PAN w Poznaniu, 2013

Kolekcja odmian łubinów - Poświętne 2015
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Marzena Lis 
Oddział Siedlce 

Wyprodukowanie odpowiedniej ilości żywności przy 
zachowaniu czystego środowiska to wyzwanie dla 
współczesnego rolnictwa. Ilość i jakość plonów 

uzależniona jest w znacznej mierze od właściwego odżywienia 
uprawianych roślin. Szeroki asortyment nawozów umożliwia 
optymalne zaopatrzenie ich w składniki pokarmowe. Racjo-
nalne nawożenie uwzględnia potrzeby pokarmowe, zasobność 
gleby, nawożenie organiczne i mineralne, czy wartość resztek 
roślinnych. 

Podstawą nawożenia jest poznanie zasobności i odczynu gleby. 
W tym celu, raz na 4 lata, pobieramy próby glebowe - jesienią po 
zbiorach lub wczesną wiosną. 

Próby glebowe

Dobrze pobrana próbka powinna być reprezentatywna. W tym 
celu najlepiej wykonać szkic sytuacyjny pól gospodarstwa, po 
czym pobrać próbki - najlepiej przy użyciu laski glebowej. Pobie-
ramy je w kilku miejscach pola, unikając obrzeży i miejsc mało 
charakterystycznych dla tego obszaru. Na gruntach ornych głębo-
kość pobierania wynosi 0-20 cm, a na użytkach zielonych 5-20 cm. 
W uprawach sadowniczych pobiera się próby glebowe z dwóch 
warstw 0-20 cm i 21-40 cm. Pobrane próbki gleby z danego obsza-
ru należy dokładnie wymieszać i przygotować jedną próbę o wadze 
około 0,5 kg. Musi być ona oznaczona numerem, który odpowia-
da numerowi na sporządzonym szkicu pól. Jeżeli mamy pole dość 
wyrównane, to próba ogólna może reprezentować powierzchnię do 
4 ha. Pobrane próbki przekazujemy do Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej. Wyniki badań podstawowych przedstawiają odczyn 
ph i zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu.

Wapnowanie

Zakwaszenie oznacza degradację gleby i osłabione działanie 
procesów mikrobiologicznych, przy zwiększonym wymywaniu 
magnezu, potasu, wapnia i azotu. Oznacza również zmniejszoną 
przyswajalność fosforu, magnezu i molibdenu, przy jednoczesnym 
uruchomieniu toksycznego glinu. Uregulowanie odczynu gleby wy-
maga nawożenia jej innymi składnikami. Na gleby ciężkie i zwięzłe 
zalecane jest szybko działające wapno tlenkowe. Na glebach lekkich 
lepiej sprawdza się wapno węglanowe, które działa wolniej, ale jest 
odporne na wymywanie. Przy wyborze wapna należy zwrócić uwagę 
na zasobność gleby w magnez. Wapnowanie najlepiej wykonać po 
żniwach, ewentualnie wiosną przed siewami. Dopuszcza się również 
rozsiewnie wapna na zamarznięta glebę. Zastosowane wapno powin-
no być dokładnie wymieszane z warstwą orną. Zwapnowana gleba 
to możliwość uprawy na niej wielu roślin oraz wzrost efektywności 
nawożenia mineralnego, dzięki lepszej przyswajalności składników 
pokarmowych. Ma ona dobre właściwości fizyczno-chemiczne. 

Zrównoważony system nawożenia

Wysokość plonu - zależy od dostępności składnika pokarmowe-
go znajdującego się w minimum. To znaczy, że wszystkie składniki 
pokarmowe powinny być dostarczone w optymalnej ilości i muszą 
do siebie pozostawać w optymalnym stosunku. W przypadku za-
kłócenia tej równowagi niedobór (bądź nadmiar) jednego lub kilku 
składników powoduje ograniczenie działania pozostałych, co pro-
wadzi do obniżki wielkości i jakości plonów oraz niekorzystnie 
oddziałuje na środowisko. To znaczy, że oprócz zaopatrywania 
roślin w makroelementy i dbania o właściwe pH trzeba pamiętać 
o mikroelementach, co jest szczególnie istotne na glebach słabych 
i ubogich w substancję organiczną. 

Nawozy organiczne - są źródłem łatwo dostępnych składni-
ków pokarmowych dla roślin, zwiększają zawartość substancji or-
ganicznej w glebie oraz jej pojemność sorpcyjną. Roczna dawka 
azotu w postaci nawozu naturalnego na 1 ha użytków rolnych nie 
może być większa niż 170 kg azotu w czystym składniku. Ilość 
azotu, fosforu i potasu zawarta w nawozach naturalnych zależy od 
gatunku zwierząt, wieku i żywienia. Nawozy organiczne możemy 
stosować w okresie od 1 marca do 30 listopada, najlepiej wczesną 
wiosną albo jesienią. Obornik jest nawozem wolnodziałającym, 
gdyż składniki uruchamiane są w procesie mineralizacji i dopiero 
wtedy są dostępne dla roślin. Gnojówka i gnojowica to nawozy 
szybkodziałające. Nawozy naturalne muszą być przykryte lub wy-
mieszane z glebą najpóźniej następnego dnia po zastosowaniu. Na 
OSN obowiązują bardziej rygorystyczne wymogi.

Dawki nawozów sztucznych - należy dostosować do zasobno-
ści gleb i potrzeb pokarmowych roślin. Nawozy azotowe najlepiej 
wysiewać w okresie największego zapotrzebowania roślin. Zaleca 
się stosowanie azotu w dawkach dzielonych, w zależności od fazy 
rozwojowej roślin i właściwości gleb. 

Nawożenie dolistne - jest tylko działaniem wspomagającym 
bądź interwencyjnym, natomiast podstawą prawidłowego nawoże-
nia jest starannie zaplanowane nawożenie doglebowe.

***

Nadmiar bądź niedobór substancji przyswajalnej w glebie ogra-
nicza skuteczność działania innych substancji - następuje obniże-
nie jakości i wielkości plonu. Dlatego dokładne ustalenie dawek 
nawozowych i kontrola stanu odżywiania roślin uprawnych są 
niezwykle ważnym zadaniem dla producentów żywności i to nie 
tylko ze względu na czynnik ekonomiczny, ale przede wszystkim 
ze względu na oczekiwaną wysoką jakość produktów rolniczych 
i ochronę środowiska. n

Źródła: 
1. Dobre praktyki rolnicze w nawożeniu użytków rolnych, J. Igras CDR Radom 2013
2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
3. Stosowanie nawozów z Lubonia, J. Potarzycki Poznań 2012

Dobre  praktyk i  w nawożen iu
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Pod koniec ubiegłego roku w MODR Oddział Poświętne 
w Płońsku odbyła się XIV konferencja „Odnawialne 
źródła energii na obszarach wiejskich”. Honorowy pa-

tronat nad nią objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Woje-
woda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.  
W spotkaniu uczestniczyło 125 osób.

Byli wśród nich rolnicy, mieszkańcy wsi, przedstawiciele gmin, 
starostw oraz firm zajmujących się odnawianymi źródłami ener-
gii. Wszyscy otrzymali materiały zawierające referaty prelegentów 
oraz ankiety dotyczące oceny poszczególnych wystąpień.

Wykłady rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi - Jarosław Wiśniewski, który scharakteryzował 
aspekty prawne zapisane w nowej ustawie o OZE, dotyczące wy-
twarzania energii w mikroinstalacjach. Najważniejszy z nich mówi 
o tym, że wytwórca będący osobą fizyczną ma możliwość sprze-
daży nadwyżki energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 
i nie stanowi to działalności gospodarczej. Wsparcie dla wytwór-
ców energii w mikroinstalacjach przewidziane jest przez 15 lat. 

Badania nad programem OZERISE

Kolejne wystąpienie dotyczyło realizacji programu OZERISE. 
Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej stwierdził, 
że ma on na celu znalezienie możliwości zaspokojenia potrzeb 
energetycznych gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii i inteligentnych sieci energetycznych. Roz-
wiązałoby to problemy takie jak zbyt wysokie opłaty za prąd, czy 
uzyskanie energii o odpowiedniej jakości i mocy. W ramach projek-
tu zbadano 10 gospodarstw rolnych na terenie województw mazo-
wieckiego i warmińsko-mazurskiego. Zainstalowano w nich liczniki 
poboru energii elektrycznej i ciepła oraz maszyny mierzące poten-
cjał odnawialnych źródeł energii na danym terenie. Gospodarstwa 
cechowały różne profile produkcji – zwierzęcej (bydło mleczne) 
i roślinnej (warzywnicze, sadownicze). Największe zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną zaobserwowano w gospodarstwach sa-
downiczych i mleczarskich. Również gospodarstwa o dużym areale, 
nakierowane na produkcję zbóż lub pasz, zużywają dużo energii ze 
względu na stosunkowo energochłonne procesy suszenia ziarna. 

Czy warto inwestować w instalacje? 

O różnych możliwościach inwestycyjnych gmin w obszarze 
energetyki mówił Marek Pszonka z Mazowieckiej Agencji Ener-
getycznej. Zaznaczył, że oszczędności dotyczą zarówno obniżenia 
kosztów zużycia energii elektrycznej, jak i cieplnej, a także zmniej-
szenia poboru energii. Mazowiecka Agencja Energetyczna oferuje 
wsparcie inwestycji (doradztwo na etapie koncepcyjnym i wyko-
nawczym), pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego na 

projekty oraz w znalezieniu inwestora branżowego (koordynacja 
współpracy). 

Z kolei Piotr Gradziuk z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN w Warszawie przedstawił wykres ze strukturą pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych. Największy udział różnych nośni-
ków energii miała biomasa stała. Pokazane zostały przykładowe 
kotłownie na biomasę istniejące na terenie Polski - w Grabowcu 
i w Nowej Dębie. Następnie wykładowca omówił funkcjonowanie 
instalacji fotowoltaicznej w Roztoczańskim Centrum Naukowo-
Dydaktycznym Zwierzyniec-Biały Słup. Zaobserwował, że aktu-
alna cena ogniw fotowoltaicznych jest o 50% niższa w stosunku 
do cen z lat ubiegłych. Pomimo tego inwestowanie w tego typu 
instalacje w Polsce jest nieopłacalne, ponieważ czas jej zwrotu wy-
nosi około 25 lat.

O biopaliwach i finansowaniu

Mariusz Matyka z IUNG Puławy przekonywał o konieczności 
zapoczątkowania procesu przechodzenia na takie biopaliwa, które 
zapewniają znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych (biopali-
wa II generacji). Otrzymuje się je z surowców, takich jak: biomasa, 
odpadowe oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce oraz wszelkie odpa-
dowe substancje pochodzenia organicznego nie znajdujące zastoso-
wania w przemysłach rolno-spożywczym i leśnym. Do biopaliw II 
generacji zaliczamy: bioetanol, biodiesel, biogaz, biowodór i biopa-
liwa syntetyczne. Ich produkcja nie stanowi konkurencji dla innych 
upraw. Innymi ich zaletami są niskie koszty produkcji, łatwo dostęp-
na i stabilna baza surowcowa, ograniczony wpływ na zmiany w go-
spodarce gruntami, korzystny wpływ na środowisko oraz wspieranie 
rozwoju lokalnego oraz lokalnego wykorzystania zasobów. 

Dużym zainteresowaniem wśród rolników i mieszkańców wsi 
cieszył się wykład Andrzeja Daniluka, dotyczący możliwości 
finansowania zadań z zakresu OZE zawartych w projektach na 
rok 2016, realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz wspiera finansowo 
różnorodne przedsięwzięcia proekologiczne w formie dotacji, bądź 
pożyczki, takie jak np.: zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
instalacji fotowoltaicznej, czy pomp ciepła.

Biogazownie są drogie

Małgorzata Kachniarz z Fundeko omówiła tematykę małych 
biogazowni działających w sektorze rolno-spożywczym. Niestety, 
okazuje się, że budowa takiej inwestycji wiąże się z bardzo wyso-
kimi kosztami. Sposobem ich obniżenia mogą być: wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury (zbiorników, przepompowni), posiadane-
go parku maszynowego, wykonanie części prac we własnym zakre-
sie (np. roboty ziemne), stosowanie rozwiązań kontenerowych oraz 
maksymalnie uproszczonych rozwiązań technologicznych. Funk-
cjonowanie biogazowni spotyka się z szeregiem zalet, niemniej de-
cyzja o inwestycji jej budowy wymaga rozważenia podstawowych 

Co nowego w odnawialnych źródłach energii?

dokończenie na str. 25
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Barbara Eibin 
Oddział Ostrołęka

Główną przyczyną brakowania krów w stadach - poza 
problemami z rozrodem oraz mastitis - są choroby ra-
cic. Przyczyniają się do nich wzrost wydajności, duże 

zagęszczenie zwierząt oraz zmiana systemu utrzymania. Z po-
wodu schorzeń racic i ich powikłań brakuje się w stadzie około 
15-25% sztuk, a w stadach wysokowydajnych nawet do 50%. 

O racice powinniśmy dbać praktycznie od urodzenia. Odpowied-
nia pielęgnacja w okresie wzrostu może całkowicie wyeliminować 
wady postawy, ze względu na dużą elastyczność kończyn. Zgodnie 
z zasadą, że profilaktyka jest najważniejsza - im wcześniej zdiagno-
zujemy problem, tym większą mamy szansę na jego rozwiązanie. 

Co jest ważne? 
Pierwszej kontroli stanu racic powinniśmy dokonać u jałówek 

już w wieku 12-16 miesięcy. Natomiast u zwierząt bez wad po-
stawy pierwszą korekcję wykonujemy w wieku 18-20 miesięcy. 
Od tego czasu zabieg powinien być wykonywany regularnie, mini-
mum 2 razy w roku - na wiosnę i na jesieni. 

U krów korzystających z pastwiska, korekta racic powinna być 
wykonana na 4-6 tygodni przed ich wyjściem na pastwisko, a dru-
ga przed powrotem do obory na okres zimy. Jest to ważne ze 
względu na zmianę rodzaju podłoża. 

Z powodu schorzeń kończyn wydajność mleczna krowy obniża się 
o 4-20% w porównaniu do krów zdrowych, a w przypadku ciężkich 
kulawizn nawet o 25-80%, aż do całkowitego zaniku wydzielania 
mleka. Schorzenia racic wskazują też wysoką zależność z zapale-
niem błony śluzowej macicy, opóźnionym zwijaniem się macicy po 
porodzie, dysfunkcją jajników oraz problemami z zapłodnieniem. 

Jak dochodzi do schorzenia?
Racice zbudowane są z kości racicowej i koronowej, skóry właściwej, 

ściany, obwódki, puszki rogowej, piętki, podeszwy i struktur dodatko-
wych, takich jak ścięgna, staw racicowo-koronowy i kaletka trzeszczki 
racicowej. Róg ściany racicy rośnie od korony tj. owłosionej część racicy 
w dół w kierunku wierzchołka, w tempie 5 mm miesięcznie. Wyrastanie 
przedniej części racic uniemożliwia zwierzęciu naturalny chód i staje się 
on sztywny, krótki. Podeszwa przedniej części racicy grubieje, co powo-
duje załamanie osi palca w kierunku piętki, a w konsekwencji nacisk cię-
żaru ciała przenoszony jest na podeszwę i piętkę, gdzie powstają wrzody. 

Róg ścierny racic u przeżuwaczy rośnie z szybkością od 3 do 
13 milimetrów na miesiąc. W naturalnych warunkach bytowania 
wolnożyjących przeżuwaczy tempo rośnięcia rogu jest dostosowa-
ne do szybkości ścierania, natomiast w oborach naturalne ścieranie 
jest wolniejsze od jego narastania. Prowadzi to do nadmiernego 
wyrastania racic i powstawania różnych zniekształceń kończyn 
i schorzeń racic. Pozbawienie możliwości ruchu uniemożliwia 
prawidłowe ścieranie, a róg racicowy - szczególnie przednia ścia-
na rogowa - nadmiernie rozrasta się, głównie na długości i w końcu 
zawija do góry, zaś końce nakładają się na siebie. Ściany boczne 
podwijają się pod spód i cała podeszwa grubieje. 

Najczęstsze choroby
Przyczynami schorzeń racic są najczęściej: uwarunkowania ge-

netyczne związane z małą wytrzymałością układu kostno-stawo-
wo-więzadłowego kończyn i rogu, zwiększona masa ciała i wy-
dajność powodująca zwiększone obciążenie szczególnie tylnych 
kończyn, nieprawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa, ogra-
niczenie lub brak ruchu, który uniemożliwia prawidłowe ścieranie 
rogu, zła jakość podłogi powodująca urazy podeszwy, czynniki 
higieniczne, jak duża wilgotność stanowisk (szczególnie w obo-
rach bezściółkowych), co powoduje rozmiękanie rogu racicowego 
i zwiększa podatność na urazy oraz gnicie, nieutwardzone, zabło-
cone i mokre wybiegi przy chowie wolnostanowiskowym, a także 
wadliwa pielęgnacja lub brak pielęgnacji racic. Wszystko to pro-
wadzi do nadmiernego wyrośnięcia rogu racicowego.

Najczęściej spotykane schorzenia racic bydła to:
• gnicie rogu - występuje u zwierząt przebywających w złych wa-
runkach higienicznych, stojących w oborniku lub błocie. Dotyczy 
głównie piętek. W początkowym łagodnym stanie wystarcza wy-
struganie racic i nasączenie ich dziegciem. W bardziej zaawansowa-
nym stadium zakłada się opatrunek z jodoformu i siarczanu miedzi,
• wrzód podeszwy - występuje u zwierząt ciężkich, z nieprawi-
dłowo ukształtowanymi racicami, nieprawidłową postawą i roz-
miękłym rogiem racicowym. Leczenie polega na prawidłowym 
ukształtowaniu racic, oczyszczeniu ich i stosowaniu opatrunków 
- początkowo z antybiotykiem, później z jodoformem, a w końcu 
z dziegciem. Zapobieganie polega na stosowaniu prawidłowej ko-
rekcji racic i kąpieli utwardzających z formaliny,
• zanokcica - jedno z najczęściej spotykanych schorzeń szpary 
międzyracicowej i okolic wywołane przez bakterie beztlenowe. 
Nieodpowiednia ściółka, kamieniste pastwiska i przepędy są źró-
dłem mikrourazów szpary międzyracicowej, stanowiących drogę 
wnikania bakterii. Podczas leczenia podaje się antybiotyk miejsco-
wo pod opatrunkiem oraz stosuje okłady z jodoformu lub rywano-
lu. Zapobieganie polega na odpowiednim żywieniu zwierząt, ko-
rekcji racic, utrzymaniu ich w czystości, odkażaniu i utwardzaniu. 

Czym jest korekcja?
Profilaktyka w postaci korekcji to nic innego jak obcinanie, mo-

delowanie i formowanie paznokci. Niewiele różni się od zabiegu, 
którego dokonuje każdy człowiek. Różnica polega na tym, że my 
wykonujemy go raz w tygodniu, a u krowy przeprowadza się go co 
6 miesięcy. Nie trzeba też chyba nikogo przekonywać, a szczegól-
nie tych, którym paznokcie wrastają w palce, że wiąże się z tym 
straszny ból i nie można wtedy chodzić 

Korekcja polega na usunięciu nadmiernie przerośniętego rogu 
racicowego i nadaniu racicom właściwego kształtu, który zapew-
nia zwierzęciu równomierne rozłożenie nacisku ciała. W jej wy-
niku skrócony zostaje wierzchołek racicy i zmniejszona grubość 
przedniej części podeszwy, przywraca się naturalne ustawienie osi 
palca i przenosi główny nacisk ciężaru ciała z piętki i tylnej części 
podeszwy na jej przednią część, zapobiegając tworzeniu wrzodu. n 

Od Redakcji: Dokończenie artykułu w marcowym numerze Wsi Mazowieckiej.

Pielęgnacja racic a zdrowie krów cz. 1
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aspektów, takich jak: dostępność substratów, uwarunkowania lo-
kalne (infrastruktura, możliwość przyłączenia), czy analiza ryzyka.

Kolejny wykładowca Marcin Pisarek z PGNIG Termika omó-
wił możliwości i warunki kontraktacji plantacji wierzby energe-
tycznej oraz topoli na potrzeby dostaw biomasy do elektrociepłow-
ni tejże firmy funkcjonujących w Warszawie.

Dwie prezentacje na koniec

Na zakończenie przedstawiciele Instytutu Technologiczno-
-Przyrodniczego Oddział Warszawa przedstawili dwie prezen-
tacje. Pierwsza z nich, którą omówił Kamil Roman, dotyczyła 
emisji ze źródeł liniowych. Wykładowca podkreślił, że czystość 
powietrza atmosferycznego bezpośrednio wpływa na zdrowie, 
a tym samym na jakość życia człowieka. Głównymi składnikami 
zanieczyszczającymi są gazy i pyły. Emisje gazów, takich jak dwu-
tlenek węgla, metan, czy tlenki azotu mogą pochodzić ze źródeł na-

turalnych, jednak w największym stopniu do zwiększenia ich ilości 
przyczyniają się energetyka, przemysł i transport. 

Natomiast Łukasz Kujda zaprezentował możliwości ograni-
czenia niskich emisji powierzchniowych związanych z sektorem 
komunalno-bytowym wraz z oszacowaniem wielkości ich ograni-
czenia na przykładzie dwóch gmin wiejskich. Zastąpiono w nich 
piece węglowe instalacjami odnawialnych źródeł energii: kolekto-
rami słonecznymi, ogniwami fotowoltaicznymi i pompami ciepła. 
Efektem było ograniczeniem emisji gazów szklarniowych.

Wykłady zakończyły się panelem dyskusyjnym, podczas któ-
rego poruszono najbardziej aktualne problemy branży odnawial-
nych źródeł energii. Uczestnicy konferencji pytali o finansowanie 
energetyki prosumenckiej, gdyż byli zainteresowani zakładaniem 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 
i domach mieszkalnych. Trzeba mieć nadzieję, że takie spotkania 
wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska, poprawę bezpieczeń-
stwa energetycznego oraz z czasem spowodują zmniejszenie uza-
leżnienia gospodarstw od energetyki zawodowej. n

dokończenie ze str. 23

Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka

Cicha ruja jest najczęstszą przyczyną niepłodności krów 
mlecznych. Podczas niej jajniki zachowują aktywność, 
rozwijają się pęcherzyki, dochodzi do owulacji i two-

rzenia się ciałek żółtych, ale krowa tego nie „manifestuje”. Bio-
rąc pod uwagę przyczyny, można wyróżnić tzw. cichą ruję wła-
ściwą - wynikającą z błędów żywieniowych oraz pozornie cichą 
ruję - spowodowaną błędami organizacyjnymi.

Sygnałem do badania ginekologicznego krowy przy rui właści-
wej jest zbyt długi okres spokoju płciowego. Mogą też wystąpić 
słabe oznaki rui w postaci małej ilości rzadkiego śluzu rujowego, 
co nie jest zauważalne przez hodowców. U niektórych krów w dru-
gim dniu po owulacji wypływa ze sromu krwisto zabarwiony płyn 
i jest to, tzw. krwawienie rujowe świadczące o odbytej owulacji. 
Krycie krów przy tych objawach jest zbyt późne i nieskuteczne. 

Diagnozy cichej rui można również dokonać poprzez dwukrotne 
badanie rektalne jajników, ocenę błony śluzowej pochwy przy uży-
ciu wziernika oraz poprzez odruch tolerancji przy pomocy odruchu 
łechtaczkowego lub lędźwiowego. 

Konieczna jest obserwacja

Bardzo ważna w wykrywaniu rui jest bezpośrednia obserwacja 
krów. Przeprowadzając ją kilka razy dziennie – min. 3-4 razy, przez 
około 20-30 min. – należy krowy obserwować w czasie doju, na 
okólniku lub pastwisku oraz podczas przebywania na legowisku. 
Przynosi to wymierne korzyści w postaci wykrytych 60-80% la-
tujących się krów. Najwięcej przypadków rui występuje w nocy 
- około 50%, rano - około 30% i 20 % w ciągu dnia. 

Do wykrywania rui stosuje się różne metody pomocnicze, np. 

obecność buhaja oraz specjalistyczne urządzenia, jak pedometry, 
aktywometry pracujące w systemie zarządzania stadem, czy tzw. 
wykrywacze rui, które wykorzystują różnice pomiaru oporności 
śluzu pochwowego krów.

Cicha ruja pozorna 

Kiedy u krowy występuje cicha ruja pozorna, to prognozy są 
najczęściej pozytywne - występuje wówczas owulacja, a jeżeli 
ruja zostanie rozpoznana i krowa unasienniona, to jest bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że zajdzie w ciążę. Pierwsza ruja po poro-
dzie występuje zwykle po 3-4 tygodniach i jest często nie zauwa-
żana, ale już po 6-7 tygodniach powinna być wyraźnie widoczna. 

Biorąc pod uwagę wiele czynników, nie należy inseminować krów 
wcześniej niż 60 dni po wycieleniu, uzależniając termin od kondy-
cji w jakiej krowa się znajduje i jej wydajności. Hodowcom wysoko 
wydajnych krów zaleca się obecnie stosowanie opóźnionego terminu 
krycia, nawet około 120 dni po wycieleniu, czyli po szczycie laktacji.

Cicha ruja właściwa

Przy cichej rui właściwej, chcąc by terapia farmakologiczna przyniosła 
spodziewane efekty, należy poprawić warunki bytowe krów. Przyczyną 
występowania tej rui są błędy żywieniowe, a najważniejsze z nich to: 
nadmiar białka surowego w dawce, niedobór włókna surowego i beta ka-
rotenu, niezbilansowana podaż składników mineralnych i pierwiastków 
śladowych. Złe żywienie jest powodem powstawania wielu chorób me-
tabolicznych, te zaś przyczyniają się do obniżenia produkcji estrogenów 
odpowiadających za wstąpienie właściwych, zewnętrznych objawów rui. 
Cichą ruję powodować mogą również złe warunki utrzymania krów, nie-
odpowiednia temperatura i wilgotność oraz niedostatek światła.  n
       
Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy, lipiec 2015

Cicha ruja – częsta przyczyna niepłodności krów
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Waldemar Witek
Oddział Radom

Wpływ zmian klimatu na rolnictwo wyraża się przez 
zmianę warunków atmosferycznych dla produktyw-
ności upraw, między innymi przez zmianę warunków 

termicznych, sum opadu atmosferycznego, częstotliwości i inten-
sywności zjawisk ekstremalnych oraz wpływu na plonowanie ro-
ślin, tj. wymagań roślin dotyczących uprawy i nawożenia, czyn-
niki erozyjne, degradacja materii organicznej w glebie oraz wy-
stępowanie i nasilenie chorób oraz szkodników roślin uprawnych.

W pierwszej części artykułu (styczniowy numer WM) pisałem 
o wpływie zmian klimatu na żywienie bydła, w tym o możliwości 
zastąpienia kiszonki z kukurydzy kiszonkami z mieszanek strącz-
kowo-zbożowych, traw z lucerną, traw z motylkowymi oraz sorgo 
z trawą sudańską. W tym numerze WM zajmę się pozostałymi ro-
ślinami możliwymi do wykorzystania na paszę. 

Esparceta siewna

Esparceta siewna to trwała roślina motylkowata dostarczającą 
dobrej jakości paszy w postaci zielonki i siana, zasobnej w biał-
ko, witaminy i inne cenne składniki odżywcze. W postaci zielonki 
zalecana jest do żywienia młodych zwierząt, zwłaszcza przeżuwa-
czy. W przeciwieństwie do koniczyny, podawana nawet w młodym 
stadium i na mokro, nie powoduje u nich wzdęć. Ze względu na 
dobrą strawność (lepszą niż lucerna) może być stosowana w ży-
wieniu trzody chlewnej. Nasiona esparcety siewnej bogate są 
w białko i mogą być stosowane nawet w żywieniu koni. Jest też 
cenną rośliną miododajną. Uprawia się ją na glebach wapiennych, 
kamienistych, które są zbyt suche dla koniczyny. Wykazuje dużą 
odporność na suszę i mrozy lecz zamiera przy zbyt dużej wilgot-
ności podłoża. Dzięki dobrze rozwiniętemu korzeniowi palowemu 
dobrze sobie radzi z dłużej trwającą suszą. Bardzo dobrze zimuje, 
ma dobrą energię odrastania na wiosnę i po pokosach. Jest odporna 
na wyleganie. Esparcetę uprawia się na zbiór zielonej masy (jeden 
pokos), później można wypasać bydłem. Można ją też uprawiać 
przemiennie na zieloną masę i nasiona. W użytkowaniu tylko na 
zieloną masę trwałość plantacji wynosi 3 lata, natomiast przy użyt-
kowaniu przemiennym (na zieloną masę i nasiona) - 5-6 lat.

Perz wydłużony

W Zakładzie Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych 
IHAR - PIB w Radzikowie został zaaklimatyzowany do warunków 
Polski nowy gatunek trawy wieloletniej - perz wydłużony odmia-
ny BAMAR. Autorami odmiany są dr inż. Danuta Martyniak oraz  
dr inż. Józef Martyniak.
Możliwości wykorzystania tej rośliny:
 do bezpośredniego spalania (bele słomy, brykiety, pelet),
 do produkcji biogazu (metan) z zielonej masy wegetatywnej,

Jeśli nie kiszonka z kukurydzy w żywieniu bydła, 
to co w zamian? cz. 2

 do obsadzania ciągów komunikacyjnych w celu izolowania od 
szkodliwego wpływu pojazdów,
 pełnienie funkcji ochronnej dla dzikiego ptactwa i zwierzyny 
leśnej,
 użycie słomy do produkcji grzybni i grzybów oraz zastosowanie 
w biologicznych oczyszczalniach ścieków,
 zastosowanie słomy jako surowca w przemyśle celulozowo-pa-
pierniczym, ze względu na wysoką wartość lignin i włókna celu-
lozowego,
 jako rośliny pastewnej w postaci zielonej masy lub materiału do 
zakiszania w żywieniu zwierząt.

To trawa wieloletnia, bardzo trwała, zbito kępowa. W odróżnie-
niu od perzu właściwego, znanego jako uporczywy chwast - bezroz-
łogowa. Trawa ta charakteryzuje się bardzo dużymi, szczeciniasty-
mi liśćmi o długości do 30 cm, o szarozielonej barwie oraz bardzo 
dużej zdolności do intensywnego krzewienia. Posiada silny system 
korzeniowy, sięgający do 2 m głębokości, który jest przystosowany 
do dalszego wydłużania się w przypadku niedoboru wody. Rośliny 
nie wylegają i nie są dotychczas porażane przez choroby.

Plantacje mogą być zakładane nawet na piaszczystych glebach 
klasy V, pod warunkiem niewielkiego lecz dostatecznego dla tej 
rośliny uwilgotnienia. Należy unikać natomiast gleb podmokłych 
i organicznych (torfowych). Dla zapewnienia dużych plonów 
biomasy gleba powinna być dostatecznie żyzna, przepuszczalna 
i niezbyt kwaśna. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu 
odporna jest na okresowe susze oraz znosi temperatury do - 20oC. 
Perz wydłużony jest rośliną wieloletnią (użytkowanie 7-10 lat). 
Koszenie odrostu zielonej masy wegetatywnej konieczne jest już 
w roku siewu, zwłaszcza przy wczesnowiosennym terminie za-
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kładania plantacji. Należy ją skosić na wysokość 8-10 cm, a ze-
braną zieloną masę przeznaczyć na paszę lub biogaz. Zielonkę 
przy wczesnym siewie i na dobrym stanowisku zbierać dwa, a na-
wet trzy razy. Ostatnie koszenie wykonać nie później niż w końcu 
września. Kosić najlepiej kosiarką listwową. W podobny sposób 
należy zbierać zielonkę w kolejnych latach użytkowania. Sprzętu 
pokosu dokonuje się, gdy kępy roślin są jeszcze żywo zielone, 
a liście nie zmieniają barwy na szarą i ich końce nie podsychają.

Poplony ozime

Na polach po rzepaku, zbożach ozimych i wczesnych ziemnia-
kach można zasiać poplony ozime, by uzyskać masę zieloną wcze-
sną wiosną i wykorzystać bezpośrednio na polu lub do zakiszania.

Żyto ozime z wyką ozimą (kosmatą) - wysiew w ilości 80 kg 
żyta + 40 kg wyki, najlepiej w terminie do 10 września. Mieszanka 
ma największą przydatność paszową po wykłoszeniu żyta.

Żyto ozime - wysiew w ilości 180-200 kg na hektar, najlepiej 
w drugiej dekadzie września. Nawożenie azotem uzależniamy od 
sposobu wykorzystania zielonki. Zakiszanie najlepiej wykonać, 
gdy żyto jest w fazie kłoszenia - zalecane nawożenie azotem w gra-
nicach 90-120 kg na hektar.

Pszenżyto ozime może być wysiewane na poplon ozimy - na 
glebach lepszych, najlepiej w drugiej dekadzie września w ilości 
180 kg na 1 hektar, a użytkowanie i terminy wykorzystania - po-
dobnie jak żyta.

Dobrym sposobem pozyskania dobrej paszy objętościowej jest 
uprawa międzyplonów ozimych z uwzględnieniem intensywnych 
odmian życicy wielokwiatowej lub mieszańcowej. Komponentami 
mieszanek z życicami mogą być rośliny motylkowate: wyka ozima 
lub inkarnatka oraz żyto ozime.
 Życica wielokwiatowa (lub mieszańcowa) 50 kg/ha + żyto ozi-
me 60-80 kg + wyka ozima 40-60 kg
 Mieszanka gorzowska - znana w naszym kraju już przed wojną, 
to życica wielokwiatowa (lub mieszańcowa) 20 kg + inkarnatka 20 
kg+ wyka ozima 40 kg.
 Mieszanka poznańska - w skład jej wchodzi wyka ozima w ilo-
ści 40-60 kg na ha, inkarnatka 20-25 kg na ha, zamiast samego 
rajgrasu angielskiego warto wysiać po 4 kg rajgrasu angielskiego, 
rajgrasu włoskiego i kupkówki na ha.

Uprawa tych mieszanek przynosi plony od 20-40 ton zielonki z 1 
ha, o dużej wartości pokarmowej.

Technologia siewu: wysiewamy żyto z wyką lub wykę na głębokość 
3-4 cm, a następnie trawę (lub trawę z inkarnatką) na głębokość 1-2 
cm, w rzędy co 12-15 cm, najlepiej w poprzek do siewu żyta i wyki. 
W przypadku braku możliwości rozdzielnego siewu życicy z żytem 
i wyką, sieje się wszystkie składniki razem, ale płycej niż 3 cm.

Mieszankę z żytem na kiszonkę zbiera się kiedy żyto zaczyna się 
kłosić. Zielonkę można skosić i zakisić po bezpośrednim zebraniu 
z plantacji. Korzystniej jest ściąć mieszankę na pokosy, podsuszyć, ze-
brać z pokosów i kisić podsuszoną. Natomiast mieszankę gorzowską 
można przeznaczyć na bieżące skarmianie, sianokiszonkę lub siano.

Użytki przemienne

Przemienne użytki zielone powstają przez wysiew na gruntach 
ornych traw, motylkowych, lub mieszanki traw z motylkowy-
mi. Do zakładania użytków przemiennych stosuje się mieszanki 
uproszczone, składające się z 1-2 gatunków traw i 1 gatunku ro-
śliny motylkowatej, albo z 3-4 gatunków traw i 1 gatunku rośliny 

motylkowate. Uprawa trwa od 2-4 lat.
Jednogatunkowe zasiewy traw przeznacza się na krótkie 

użytkowanie (1-3 lata). Na tego rodzaju użytki nadają się przede 
wszystkim życica westerwoldzka, życica mieszańcowa, kupkówka 
pospolita i Festulolium brauni.

Jednogatunkowe zasiewy motylkowych stosuje się na najlep-
szych glebach, zasobnych w wapń. Najpopularniejsze są zasiewy 
lucerny, koniczyny czerwonej i koniczyny białej.

Dwuletnie przemienne użytki zielone - najczęściej wysiewa-
ne są koniczyny czerwone oraz kośnie użytkowane zasiewy ży-
cicy trwałej, życicy mieszańcową oraz ich mieszanki. Inne trawy 
(Festulolium brauni, stokłosa uniolowata, kupkówka pospolita, 
kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, rajgras wyniosły kostrzewa 
trzcinowa) i motylkowe (koniczyna czerwona, koniczyna biała, 
komonica zwyczajna) mogą być prowadzone przez 3-4-lata jako 
przemienne użytki zielone.

W uprawie polowej, specjaliści zalecają następujące mieszanki 
na użytkowanie 4-kośne:
 lucerna 50 % + kupkówka pospolita 40 % + Festulolium 10 %,
 lucerna 50 % + kostrzewa łąkowa 40 % + Festulolium 10 %,
 lucerna 50 % + kostrzewa trzcinowa 10 % + Festulolium 20 % 
+kupkówka pospolita 20 %. 

Uprawy trwałe (renowacja łąk)

Ruń użytków zielonych musi być bogata w najlepiej plonujące 
trawy i motylkowe wnoszące dużą ilość składników pokarmowych,  
a także dające kilka pokosów. Jeśli nasza łąka jest pozbawiona tych 
bogatych traw i motylkowych, należy podjąć decyzje o renowacji.
 Mechaniczna renowacja użytków zielonych (uprawa płużna) 
- metodę tę stosuje się gdy: brakuje w runi gatunków wartościo-
wych, udział chwastów kłączowych (rdest wężownik, kuklik zwi-
sły) oraz śmiałka darniowego i skrzypów sięga 20-30%, niezbędne 
jest wyrównanie powierzchni użytków zdeformowanej kępami, 
krzewami i kretowiskami.
 Bezorkowa metoda odnawiania użytków zielonych - metodę sto-
suje się, gdy orka jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa: na 
glebach torfowych, organicznych, gdzie może zostać zniszczona 
struktura takich gleb, narażonych na erozję.
 Podsiew - metodę tę stosuje się, gdy w runi występują gatunki 
traw niskich, natomiast brakuje traw wysokich i motylkowatych, 
a szkodliwych chwastów jest stosunkowo niewiele, ewentualnie 
można je zwalczyć za pomocą herbicydów, darń łąk jest mocno 
przerzedzona, występuje wiele pustych miejsc.

Przy układaniu mieszanek na trwałe łąki należy umiejętnie do-
bierać gatunki, charakteryzujące się przede wszystkim: zbliżonymi 
wymaganiami klimatycznymi i glebowymi, przydatnością do okre-
ślonego sposobu użytkowania, w miarę zgodnym rytmem rozwoju 
oraz harmonijnym przebiegiem wegetacji, długotrwałością i stabil-
nością plonowania. n
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Grzegorz Dębski 
Oddział Siedlce

W roku 2015, w Polsce nastą-
pił duży wzrost uprawy ro-
ślin strączkowych (bobowa-

tych - aktualna nazwa). Przyczyną tego 
był wprowadzony wymóg zazielenienia, 
a także zapowiedzi dużo wyższych dopłat 
obszarowych do uprawy tych roślin. Czas 
pokazał, że wsparcie finansowe nie jest 
tak duże, na jakie oczekiwano. Pomimo 
tego wydaje się, że uprawa roślin motyl-
kowych również w tym roku będzie popu-
larna. 

Osoby zainteresowane powinny, więc po-
znać zalety i wady poszczególnych odmian, 
aby móc dokonać trafnego wyboru. Chcąc 
im to ułatwić, krótko opisano najważniej-
sze cechy bobowatych.

Łubin wąskolistny
Pod względem użytkowym odmiany łu-

binu wąskolistnego dzieli się na trzy grupy: 
rozgałęziające się niskoalkaloidowe, samo-
kończące niskoalkalolidowe oraz rozgałę-
ziające się gorzkie. 

Odmiany samokończące nie wytwarza-
ją pędów bocznych, albo wytwarzają bar-
dzo krótkie rozgałęzienia. Przyczynia się to 
do tego, że rośliny wcześniej i równomier-
niej dojrzewają. Grupa ta wymaga gęstsze-
go siewu. 

Rozgałęziające się odmiany słodkie 
różnią się znacznie pod względem wcze-
sności, ale i tak w warunkach Mazowsza 
wszystkie bez problemu dojrzewają.

Odmiany gorzkie (Oskar, Karo) wska-
zane są do siewu w miejscach, gdzie moc-
no żerują dzikie zwierzęta. Odmiany te, ze 
względu na smak, nie nadają się na paszę 
dla zwierząt (zarówno nasiona, jak i zielon-
ka), stanowią zaś cenny nawóz.

Poza opisanymi cechami ważne jest plono-
wanie, zawartość białka w nasionach, zawar-
tość szkodliwych związków (alkaloidów), 
wyleganie i odporność na grzyby fuzarium. 
Pod względem plonowania wyróżniają się 
Heros i Wars. Wysoką zawartością białka 
cechują się Neptun czy Tango, jednak ta 
ostatnia odmiana ma dużą zawartość alkalo-
idów. Przy dość częstej uprawie na tym sa-

mym polu należy wybierać odmiany toleran-
cyjne na fuzarium, np. Kalif, Graf, Heros.

Wiodącymi odmianami w reprodukcji 
są: Tango, Zeus, Regent, Karo, Dalbor, So-
net. Odmiana Tango jest termoneutralna, 
tradycyjnie ulistniona, przeznaczona do 
uprawy na nasiona. Plonuje wysoko, nie 
jest wrażliwa na suszę, charakteryzuje się 
wysoką zawartością białka. Cechą ujemną 
jest dość duża zawartość alkaloidów, przez 
co pasza traci na smaku. Kwiaty i nasiona 
są białe.

Zeus jest odmianą pastewną, nasienno-
-zielonkową. Ze względu na szybki wzrost 
i dużą masę zieloną jest szczególnie pole-
cana do uprawy w poplonach. Kwiat jest 
barwy kremowej, nasiona białe.

Regent dobrze plonuje (jak na odmianę 
samokończącą), ma mało alkaloidów, jest 
natomiast niezbyt tolerancyjny na fuzariozę.

Sonet to odmiana wczesna, słodka, sa-
mokończąca, termoneutralna, uprawiana 
wyłącznie na nasiona. Bardzo równomier-
nie dojrzewa. Wadą jest niskie plonowanie. 
Kwiaty ma koloru niebieskiego, biało na-
krapiane, nasiona są wielobarwne.

Łubin żółty
W tej grupie wszystkie odmiany są słod-

kie, przeważają niesamokończące. W na-
siennictwie dominują dwie - Mister i Baryt. 
W ich uprawie dużym zagrożeniem jest wy-
stępowanie choroby - antraknozy, mogącej 
zdziesiątkować uprawy. Dlatego ważne jest 
stosowanie zdrowych nasion.

Mister jest niesamokończący, o wysokiej 
odporności na antraknozę. Odmiana cechu-
je się bardzo dobrą plennością oraz wysoką 
wartością żywieniową.

Baryt jest najwyżej plonującą odmianą, przy 
jednocześnie niskiej zawartości alkaloidów.

Groch siewny
Roślina ta cechuje się wyjątkową różno-

rodnością odmian uprawnych. Generalnie 
dzieli się je na odmiany uprawiane na su-
che nasiona, na zielonkę oraz na odmiany 
warzywne. Odmiany rolnicze różnią się 
przeznaczeniem oraz wymaganiami siedli-
skowymi. Odmiany jadalne i ogólnoużyt-
kowe mają duże wymagania glebowe i dla-
tego powinny być uprawiane na glebach 
kompleksów pszennych i żytnich bardzo 
dobrych, będących we właściwej kulturze. 

O d m i a n y  r o ś l i n  s t r ą c z k o w y c h
Generalnie ta grupa zdecydowanie lepiej 
plonuje. 

W grupie pastewnej są formy wąsolistne 
i liściaste, w ogólnoużytkowych tylko wąso-
listne. Grochy bardzo mocno wylegają, dlate-
go też sztywność łanu w największym stopniu 
powinna być brana przy wyborze odmiany.

W nasiennictwie dominującymi odmia-
nami są: Milwa, Batuta, Tarchalska, Mece-
nas, Hubal, Turnia.

Odmiany Turnia i Hubal to typy pa-
stewne, o wysokim potencjale plonowania. 
Hubal ma wysoką zawartość białka i dużą 
masę tysiąca nasion. Wadą tych odmian jest 
ich mała odporność na wyleganie.

Milwa, również pastewna, jest mniej po-
datna na wyleganie od opisanych wyżej, plo-
nuje zaś nisko, jest wcześnie dojrzewająca.

Batuta to odmiana ogólnoużytkowa, wyso-
koplonująca, w dużym stopniu odporna na wy-
leganie, dość późna. Cechuje się odpornością 
na choroby grzybowe oraz małą skłonnością 
do osypywania się nasion.

Mecenas jest odmianą najbardziej od-
porną na wyleganie, plonuje przeciętnie. To 
odmiana wczesna, ogólnoużytkowa.

Bobik
Gatunek ten nie jest zbyt popularny 

w uprawie, gdyż ma wysokie wymagania 
klimatyczno-glebowe. Może za to dać wy-
soki plon nasion, o dużej zawartości białka 
(około 30%). Jego odmiany dzieli się na 
trzy grupy różniące się cechami użytkowy-
mi i morfologicznymi: niesamokończące 
wysokotaninowe, niesamokończące nisko-
taninowe, samokończące wysokotaninowe. 

W reprodukcji dominują: Albus, Bobas, 
Olga i Amulet. Z wymienionych Bobas jest 
wysokotaninowy, pozostałe są niskotanino-
we. Najlepiej plonuje Amulet, natomiast 
Albus ma największą odporność na łam-
liwość łodyg. Olga plonuje najsłabiej, ale 
za to cechuje ją wysoka odporność na asko-
chytozę i czekoladową plamistość.

Soja
Ze względu na wysokie wymagania gle-

bowo-klimatyczne soja jest w Polsce upra-
wiana na niewielkiej powierzchni. Rolnicy 
próbują jednak wprowadzać ją do uprawy. 
Często wykorzystują do tego odmiany za-
graniczne (ukraińskie, austriacką), nie do 
końca sprawdzone w warunkach polskiego 
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klimatu. W chłodne lata rośliny mogą nie 
dojrzeć w terminie pozwalającym na zbiór 
możliwie suchych i zdrowych nasion. Naj-
częściej uprawiane są odmiany Mavka, 
Merlin i Annushka. Przy ich wyborze bar-
dzo ważną cechą jest wczesność dojrzewa-
nia.

***
Przedstawione opisy jedynie  sy -

gnal izują  na co warto zwrócić  uwa -

gę przy wyborze odmiany.  Podsu -
mowując są  to:  wielkość plono -
wania,  odporność na wyleganie 
i  choroby,  zawartość białka,  zawar-
tość  szkodl iwych substancj i ,  prze -
znaczenie  oraz wczesność.  Znając 
te  cechy ła twiej  jes t  wybrać te , 
które  będą odpowiednie  do upra -
wy w konkretnym gospodarstwie. 
Szczegółową anal izę  cech odmian 

Anna Matusik
Oddział Siedlce

Ziemniak jest w naszym kraju rośli-
ną powszechnie znaną, uprawianą 
i spożywaną. W ostatnich latach 

wzrasta zainteresowanie odmianami wcze-
snymi, które na rynku są dostępne zazwy-
czaj w pierwszej dekadzie maja, czyli po 
60-75 dniach od sadzenia. Tak wczesny 
zbiór możliwy jest tylko przy zastosowaniu 
specjalistycznych technologii uprawy. 

Najwcześniejszy zbiór pochodzi z upraw 
w tunelach foliowych, a kolejne z pól, na 
których zastosowano okrywy. Najpopular-
niejszymi osłonami używanymi przy uprawie 
ziemniaków wczesnych są folie perforowane 
oraz włóknina polipropylenowa. Pod osło-
nami panują wyższa temperatura powietrza 
i wilgotność, co stwarza idealne warunki do 
wzrostu roślin. Szacuje się, że w skali kraju 
uprawa ziemniaka na wczesny zbiór jest pro-
wadzona na powierzchni 30-40 tys. ha. 

Podkiełkowywanie sadzeniaków
Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków bardzo 

wczesnych i wczesnych należy je podkiełko-
wać. Rozpoczynamy to w pierwszej dekadzie 
lutego. Chcąc uzyskać wysoki, dobrej jakości 
plon, na 6-8 tygodni przed sadzeniem należy 
wsypać ziemniaki do skrzynek (aby kiełkowa-
ły). Planując wczesny termin zbioru ziemnia-
ków uprawianych na zbiór w niepełnej dojrza-
łości, nie można wybierać sadzeniaków ma-
łych o średnicy poniżej 5 cm, gdyż wschodzą 
one później w stosunku do bulw większych. 
W skrzynce o wymiarach 40-60 cm zmieści 
się 15-17 kg ziemniaków. W pomieszczeniu, 
do którego wstawiamy skrzynki z ziemniaka-
mi, temperatura powinna wynosić 10-15oC, 

wilgotność 80-85%, a oświetlenie (naturalne 
lub sztuczne) mieć natężenie przynajmniej 150 
lux przez 10-12 godzin. Skrzynki ustawiamy 
pionowo, po 8-10. Wskazane jest ich przesta-
wianie co 2 tygodnie w celu zapewnienia opty-
malnego naświetlenia wszystkich ziemniaków.

Wybór odmian
O powodzeniu produkcji ziemniaków 

wczesnych decyduje również właściwy do-
bór odmiany. Obecnie w Polskim Rejestrze 
Odmian Oryginalnych Roślin Rolniczych 
zarejestrowano 23 odmiany bardzo wczesne 
i wczesne. Do grupy bardzo wczesnych nale-
żą: Accent, Drop, Fresco, Irys, Karol, Malwa, 
Orlik, Ruta, Aster, Gloria i Frezja. Do grupy 
odmian wczesnych należą natomiast: Aksa-
mitka, Albina, Bila, Cykada, Felsina, Jaśmin, 
Latona, Lotos, Perkoz, Sumak i dwie odmia-
ny skrobiowe - Cedron i Karlena. Większość 
zarejestrowanych w Polsce odmian bardzo 
wczesnych (a także niektóre wczesne), w do-
brych warunkach wzrostu po 15-20 dniach od 
wschodów rozpoczyna wiązanie bulw, a po 
kolejnych 5-7 dniach zaczyna intensywnie 
plonować. Po 3 tygodniach zgromadzony 
przez roślinę plon to ok. 500g, czyli 20 t/ha. 

Stanowisko i nawożenie
Ziemniaki bardzo wczesne i wczesne upra-

wia się na najlepszych glebach kompleksów 
pszennych dobrych i żytnich bardzo dobrych, 
w pierwszym lub drugim roku po oborniku. 
Obornik jest źródłem dostarczającym roślinom 
nie tylko składników pokarmowych, ale rów-
nież poprawiającym bardzo korzystne właści-
wości gleby. Za optymalną dawkę na 1 ha przyj-
muje się 25 ton - wnosi ona do gleby średnio 
125 kg azotu, 75 kg fosforu i 150 kg potasu. 

Pod korzeń, czyli przed posadzeniem 
ziemniaka, możemy zastosować nawozy 
mineralne, takie jak saletrzak 250 kg/ha, su-

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór 
perfosfat potrójny 200 kg/ha i sól potasową 
w ilości 200 kg/ha. Dobór wysokości dawek 
nawozowych powinien wynikać z analizy 
zasobności gleby w składniki pokarmowe. 

Jeżeli nie dysponujemy analizą gleby, 
dawkę nawozu ustalamy według proporcji 
N:P:K podobnie jak dla ziemniaków jadal-
nych, czyli 1:1:1,5-2 skorygowaną o wyma-
gania dla konkretnej odmiany. Pod ziemnia-
ki wczesne nie wolno stosować zbyt dużych 
dawek nawozów azotowych, gdyż powodu-
ją one nadmierny wzrost części nadziem-
nej roślin, opóźnienie zawiązywania bulw 
i zmniejszają tempo przyrostu plonu.

Uprawa
Ziemniaki sadzimy pod koniec marca lub 

na początku kwietnia. Termin uzależniony jest 
od temperatury gleby mierzonej na głębokości 
10 cm. Podkiełkowane sadzeniaki można wy-
sadzać już przy temperaturze gleby 6˚C. Głę-
bokość sadzenia nie powinna być duża, gdyż 
spowolni to rozwój i wzrost roślin. Powinna 
być taka, aby główna masa części podziemnej 
rośliny znajdowała się w warstwie ornej. Za 
optymalną głębokość sadzenia przyjmuje się 
średnicę sadzeniaka powiększoną o 1-2 cm, 
mierząc od powierzchni roli przed sadzeniem. 
Głębokość sadzenia jest jednym z podstawo-
wych parametrów decydujących o jakości 
plonu. Rozstawa sadzenia to 62-67x20-30 cm, 
w zależności od wielkości sadzeniaków. 

Ziemniaki wschodzą dość długo, bo od 3 do 
5 tygodni. Aby były dobrej jakości należy 
je systematycznie chronić przed chwastami. 
W miarę możliwości wykonujemy 2-3 zabiegi 
mechaniczne, które mają na celu odchwaszcze-
nie plantacji oraz obredlenie po wschodach. n
Źródła:
1. Ziemniaki na wczesny zbiór, dr. inż. Barbara Luto-
mierska, IHAR-PIB
2. Agrotechnika 2/2013
3. Farmer 3/2005

można znaleźć na s t ronie  interne -
towej  COBORU. n

Źródła:
1. Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych. 
Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Księżaka, 
FAPA, 2015
2. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych, 
SDOO Seroczyn
3. Rośliny strączkowe 2015, Poznańska Hodowla Roślin 
4. Rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne. 
DANKO Hodowla Roślin



Wieś Mazowiecka, luty 201630

GŁOS ZE  WSI

Zdzisław Soszyński
Oddział Siedlce

Pisząc ten artykuł w grudniu 2015 roku, nie umiem prze-
widzieć, co będzie się działo w lutym, kiedy będziecie 
Państwo go czytać, bo obecnie w Polsce, Europie i na 

świecie dzieje się tyle, że trzeba być wróżką, aby nieraz zgad-
nąć, co wydarzy się jutro, a co dopiero za miesiąc. Mogę jednak 
napisać z jakimi problemami rolnicy do nas przychodzą, co ich 
trapi oraz czy ze wszystkim, co ich dotyczy, się zgadzają. 

Wbrew pozorom, rolnicy mają swoje zdanie na wiele tematów 
i trudno się wszystkimi zajmować, ale na przykład zajmijmy się 
PROW 2014-20, a w szczególności tymi naborami, które były pro-
wadzone w roku 2015, to jest „Wsparciem dla młodych rolników”, 
czy „Modernizacją gospodarstw rolnych”. 

Przychodzący do mnie rolnicy stwierdzają wprost, że uwarunko-
wania naborów - zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku - 
powinny się zmienić. Dotyczy to nie tylko uproszczenia wniosków, 
bo o tym też na wsi się obecnie mówi. 

W pierwszym przypadku rolnicy postulują o powrót do kry-
teriów przydziału jakie obowiązywały w PROW 2007-2013. 
Punktacja w „MR” eliminuje rolników z dobrych gospodarstw, 
gdzie rodzice są stosunkowo młodzi, a więc nie mogą przeka-
zać całej ziemi synowi, a ilość ziemi do przekazania też jest 
ograniczona i punktacji za nią nie ma; młody rolnik skończył li-
ceum i dalej uczy się zaocznie, a więc nie ma wykształcenia, zaś 
dzierżawy prywatnej od innych rolników może być we wnio-
sku ograniczona ilość. Można, co prawda, prowadzić sztuczną 
punktację sianiem roślin motylkowych, kupowaniem opryski-
waczy z rękawami pneumatycznymi, czy też sporządzeniem 
planu nawozowego, ale w niektórych gospodarstwach wygląda 
to bardzo nienaturalnie. Jeden z młodych rolników, będących 
w takiej sytuacji, powiedział mi wprost: „W naszym, to zna-
czy ojca i moim gospodarstwie, specjalizującym się w mleku, 
brakuje dobrej i wydajnej prasy belującej, bo zbieramy trawę 
z ponad 20 ha i za premię z „MR” taką prasę bym kupił. To było 
możliwe w tamtym naborze”. 

Tak, moim zdaniem dzisiaj również trzeba te gospodarstwa 
postrzegać nie jako gospodarstwo młodego rolnika wyrwane 
z całego kontekstu, lecz tak, jak to ujął ten młody chłopak 
„nasze - ojca i moje gospodarstwo - w którym widzę swoją 
przyszłość”.

Jeśli chodzi o modernizację gospodarstw, rolnicy w mojej gmi-
nie (być może gdzie indziej jest inaczej), postulują obniżenie kry-
teriów, np. przy składaniu wniosku o płatność z 25 krów do 15, 
gdyż jest to produkcja wymagająca powierzchni paszowej, a o to 
w naszym rejonie trudno. Produkcja trzody chlewnej powinna być 
poszerzona o możliwość dofinansowania budynku dla produkcji 
tuczników, gdyż rolnik nie zawsze ma możliwość sprzedaży pro-
siąt czy warchlaków. Czasami musi część z nich utuczyć. Budynek 
tuczarni nie jest wcale najdroższym budynkiem, a zamykałby pew-
ną całość zwaną „cyklem zamkniętym” w tej produkcji.

Ponadto rolnicy w rozmowach postulują powołanie, na przy-
kład w ramach PROW, tak zwanego funduszu kryzysowego. Ce-
lem tego funduszu byłyby jasne kryteria pomocy rolnikom w sy-
tuacjach takich, jak panująca w 2015 roku susza. Dotknęła ona 
w Polsce głównie producentów bydła. W tym roku będzie brako-
wało pasz objętościowych, co widać po stale rosnących cenach 
tych pasz. Działania pomocowe administracji rządowej i samo-
rządowej w różnych gminach były różne. Brak jasnych przepisów 
sprowadzających się do słów „jak liczyć, żeby coś wyszło” nie 
pomagał w rozwiązaniu problemu. Pomimo, że straty w upra-
wach były widoczne gołym okiem, to jednak sposób liczenia ich 
w protokole, przedstawienie wartości tych strat uniemożliwiał. 
Obok powyższego funduszu może działać ubezpieczenie, ale 
obecnie jest tyle klęsk, że rozłożą one każdy fundusz ubezpiecze-
niowy. Stąd postulaty rolników.

Inną, ważną sprawą, jaką poruszają rolnicy, są niskie ceny pło-
dów rolnych. Czy rząd może w te ceny ingerować? Czy przepisy 
UE na to pozwalają? A może jest inny sposób, aby wesprzeć nasze 
rolnictwo przy tak drastycznych wahaniach cen mleka, żywca wie-
przowego, czy zbóż?

Przyznam się, że nie bardzo wiem jak podejść do takich postu-
latów. Można radzić, by rolnicy zakładali grupy producenckie, by 
przetwarzali na miejscu swoje produkty. Na pewno jest to jakieś 
rozwiązanie. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że wieś - ta praw-
dziwa wieś, oddalona od miast - się wyludnia. Tam nie zorganizuje 
się jakichś rynków zbytu na miejscu, bo tam nie ma klienta. Ten 
klient jest w mieście, i to dużym mieście, albo za granicą. 

Ostatnio przyszedł do mnie znajomy sadownik i zapytał, czy 
wiem, co to jest „embargo”? No, mówię, wiem i dałem mu przy-
kład embarga rosyjskiego. A on na to, czy umiałbym mu to prosto 
wytłumaczyć. Starałem się jak mogłem, ale mój rozmówca wciąż 
nie był zadowolony.
- Posłuchaj - mówi:
- Wchodzi blondynka do sklepu i pyta: - Czy są jabłka?
- Są - odpowiada sprzedawca i pokazuje na towar.
- O, jakie ładne - stwierdza blondynka. - Poproszę 5 kg, pojedynczo 
zapakowanych. A czy są śliwki?
- Są, jak najbardziej - odpowiada sprzedawca.
- O, jakie ładne, fioletowe - podziwia blondynka i prosi o 2 kg po-
jedynczo zapakowanych.
- A co to jest, takie drobne i czarne, w tej skrzyneczce? - pyta blon-
dynka.
- Mak - odpowiada sprzedawca. - Ale tego, cholera, nie sprzeda-
jemy.
I to dopiero widzisz jest embargo, ten pojedynczo zapakowany mak 
- zakończył mój rozmówca. 

***
Z uwagi na to, że jest to początek roku chciałbym życzyć wszyst-

kim naszym Czytelnikom, żeby te i inne ich postulaty się spełniły, 
i żeby był on lepszy niż poprzedni, oraz żeby mieli zbyt na swoje 
towary. n

C o  t o  j e s t  e m b a r g o ?
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Z IELONY KĄCIK

tekst i zdjcie: Paweł Klejman 
Oddział Radom 

Zamioculcas zamiifolia pojawił się 
na naszym rynku zaledwie kilka 
lat temu, stając się szybko jedną 

z najpowszechniej uprawianych roślin 
doniczkowych. Niezwykłą popularność 
zyskał dzięki małym wymaganiom upra-
wowym i połyskującym w słońcu dekora-
cyjnym liściom. Bylina polecana jest oso-
bom zaczynającym przygodę z uprawą 
roślin doniczkowych oraz szczególnie za-
pracowanym. Przy niewielkim nakładzie 
pracy możemy cieszyć się urokiem tej 
egzotycznej rośliny pochodzącej, bądź co 
bądź, z Afryki. 

Naturalnym siedliskiem zamiokulkasa jest 
skaliste podłoże i zacienione stanowisko. 
W uprawie doniczkowej roślina osiąga oko-
ło 50 - 60 cm. Jej pierzaste i mięsiste liście 
składają się z eliptycznych, jajowatych, skó-
rzastych, błyszczących i ciemnozielonych 
listków. Gruba warstwa kutikuli sprawnie 
ogranicza utratę wody, dzięki czemu na-
wet będąc na dłuższym urlopie nie musimy 
martwić się o podlewanie. Co roku w se-
zonie wegetacyjnym roślina wypuszcza od 
3 do 7 nowych liści. Każdy z nich przyrasta 
w ciągu doby o 1-2 cm, co można zaobser-
wować gołym okiem. Część podziemna za-
miokulkasa jest spłaszczonym, jasnobrązo-
wym, gromadzącym zapasy kłączem. Kwiat 
wykształca się dosyć rzadko, ma formę kol-
by o kremowym odcieniu, z zieloną pochwą. 
Wyrasta bezpośrednio z łodygi. 

Nietypowe wymagania 

Lepiej jest unikać ustawiania doniczki 
w miejscach, gdzie roślina mogłaby być 
narażona na bezpośrednie nasłonecznienie. 
Może dojść wtedy do poparzenia objawiają-
cego się brązowymi plamami na powierzch-
ni liści. Najlepszym stanowiskiem do upra-
wy jest parapet po zachodniej lub wschod-
niej stronie mieszkania. Jeśli jednak nie ma 
takiej możliwości, donice z rośliną ustawmy 
dalej od okna, w głębi pomieszczania. Za-
miokulkasy dobrze znoszą także bardziej 
cieniste miejsca, choć przy większym zacie-
nieniu słabiej rosną. 

Roślinie należy zapewnić temperaturę 
20-25°C. W wyższej należy pamiętać o ob-
fitszym i częstszym podlewaniu. Powinni-
śmy unikać przeciągów i narażania rośliny 
na długotrwałe działanie niskiej temperatu-
ry (zimą nie powinna spadać poniżej 18°C).

Przesadzając zamiokulkasa należy przygoto-
wać przepuszczalne, żyzne podłoże o pH 5-6. 
W celu poprawienia jego przepuszczalności do-
brze jest dodać żwiru. Można też użyć podłoża 
do uprawy kaktusów. W każdym razie musi być 
ono żyzne, próchnicze i co najważniejsze - prze-
puszczalne. 

Ponieważ rośliny giną, gdy zostaną prze-
lane, warto zachować w tym umiar. 

Jak pielęgnować? 

Podlewamy wyłącznie letnią, odwapnio-
ną wodą, uważając, by nie zachlapać liści 
(unikniemy wówczas wystąpienia na nich 
mało estetycznych plam). Robimy to tylko 
wtedy, gdy zaobserwujemy przeschnięcie 
podłoża. Zamiokulkas jest sukulentem, dla-
tego szkodzi mu bardziej nadmiar wody, 
niż jej niedobór. 

Nawozimy roślinę co 14 dni, używając 
wieloskładnikowego nawozu płynnego. 
Zalecane jest systematyczne wycieranie 
liści z kurzu wilgotną szmatką, a pożółkłe 
liście należy odcinać u nasady. 

Bylinę przesadzamy wiosną, w przypadku 
młodych okazów co rok, a starszych rzadziej. 
Przy przesadzaniu zalecane jest zachowanie 
szczególnej ostrożności, aby nie doszło do 
uszkodzenia korzeni. Najlepsze dla zamio-
kulkasa są płaskie pojemniki, w których 
może się swobodnie rozrastać. Nadmiernie 
przerośnięte kłącza można podzielić. 

Rozmnażanie zamiokulkasa

Rozmnażanie nie jest trudne i można je 
przeprowadzić na trzy sposoby. Pierwszym 
jest podział kłącza podczas wiosennego 
przesadzania. Drugi to uzyskanie sadzonek 
z rozłogów. Kolejnym jest uzyskanie nowej 
rośliny z sadzonek liściowych. Biorąc pod 
uwagę, że zamiokulkas należy do rodziny 
obrazkowatych, sposób ten jest szczególny, 
gdyż żadnego gatunku zaliczanego do tej 
rodziny nie można rozmnożyć w ten spo-
sób. Jak to zrobić? Po prostu pobieramy 

Zamiokulkas - uprawa i  pielęgnacja 

fragment dolnej, bądź środkowej części li-
ścia, po czym umieszczamy go w przepusz-
czalnym podłożu (mieszance torfu z pia-
skiem), zagłębiając na około 1 cm. Pojem-
nik z sadzonkami ustawiamy w miejscu, 
gdzie temperatura będzie wynosić 22-25°C. 
Po około miesiącu, a często nieco później, 
powinny ukazać się młode listki. Ponieważ 
sadzonkom warto zapewnić wyższą wilgot-
ność, pojemnik nakrywamy folią.

Najczęstsze problemy w uprawie

Na ogonkach liściowych pojawiają się 
wodniste plamy prowadzące do stopniowe-
go gnicia (fytoftoroza). Rozwojowi choro-
by sprzyja wystąpienie niskiej temperatury 
otoczenia i zalanie podłoża. Przy niskim 
stopniu porażenia opryskujemy roślinę 
preparatem ekologicznym Biosept 33 SL. 
Podobne objawy występują przy mokrej 
zgniliźnie z tą różnicą, że wyczuwalny 
jest wtedy charakterystyczny zapach ryb. 
Porażonego zamiokulkasa należy usunąć, 
ponieważ nie ma skutecznego środka zwal-
czania bakterii wywołującej chorobę.
Uwaga! Roślina zawiera szczawian wap-
nia - związek trujący, aktywnie czynny, 
działający drażniąco na błony śluzowe. n

Źródła: 
1. http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/1,113408,1719840.html
2. http://budujesz.info/artykul/galeria/zamiokulkas-za-
miolistny-zamioculcas-zamifolia,350,1.html
3. http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/
zamiokulkas-pielegnacja-uprawa-i-rozmnazanie-
-id1138.html

Przekrój przez bryłę ko-
rzeniową - roślina przez 
dłuższy czas narażona 
na nadmiar wody

31



Wieś Mazowiecka, luty 201632

TRADYCJE ,  ZWYCZAJE ,  C IEKAWOSTKI  . . .

Daniela Makowska
Oddział Poświętne 

Zapusty dawniej rozpoczynały się w Nowym Roku, 
a kończyły w ostatni wtorek przed postem. Inna na-
zwa tego okresu to karnawał. Był to okres od Trzech 

Króli do wtorku „diabelskiego”, czyli „kusego”, przed Śro-
dą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Początki karna-
wałowych zabaw, połączonych z przebieraniem się, sięgają 
w Zachodniej Europie czasów Średniowiecza, skąd przywę-
drowały do Polski i zaowocowały powstaniem przebogatej 
obrzędowości, wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych 
zwyczajów. 

W miastach urządzano, w najpiękniejszych salach, np. ratuszo-
wych, bale karnawałowe, które często były balami maskowymi, 
natomiast w prywatnych mieszczańskich domach - potańców-
ki. Szczególnie huczne były zapusty w dworach szlacheckich 
i magnackich. W XVII wieku śpiewano, że na zapusty „nie chcą 
państwo kapusty; wolą sarny, jelenie i żubrowe pieczenie”. Fak-
tycznie od jadła i napitków uginały się stoły. Urządzano też kuligi 
z pochodniami, odwiedzano się wzajemnie wśród sąsiadów. Tań-
ce trwały przez całe noce do białego rana, czego echa przetrwały 
w znanej do dziś piosence pt. „Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć 
poranek świta”. Oprócz mazura, w modzie były wówczas polonez, 
młynek, hajduk i taniec świeczkowy. 

W czasie karnawału…

…popularne były korowody przebierańców. W wesołym pocho-
dzie nie brakowało - w zależności od regionu kraju - konia, kozy, 
bociana, kominiarza, diabła, śmierci, doktora, baby i dziada, anio-
ła, którym towarzyszyli muzykanci „uzbrojeni” w tak oryginalne 
instrumenty ludowe jak mazanki, dudy i liry korbowe.

Było to jakby przedłużone Boże Narodzenie. Zwyczaj ten ma 
swoje uzasadnienie, gdyż 2 lutego Pan Jezus, jeszcze jako Dzie-
cię, ofiarowany jest w świątyni. Ostatnim najważniejszym świętem 
kościelnym w czasie zapustów jest uroczystość Ofiarowania Pań-
skiego, zwanego Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Gromnica 
stanowi symbol życia człowieka, gdyż towarzyszy mu od dnia na-
rodzin aż do śmierci.

Ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej kończył się w Polsce 
okres śpiewania kolęd, trzymania choinek i żłobków, kolędnicy 
wyruszali tego dnia zwyczajowo z turoniem lub kozą, odwiedzając 
domostwa i odgrywając wesołe scenki z życia wsi lub o tematy-
ce religijnej, co dawało asumpt do otrzymania datków pieniężnych 
lub poczęstunku. 

W ostatnie dni zapustne…

…zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie było 
umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami - racuchami, blinami 
i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną i smażonym na 

smalcu. Stąd pochodzi tradycja „tłustego czwartku”, który rozpo-
czynał „tłusty tydzień”, wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa daw-
nych obyczajów pozostał tylko „tłusty czwartek”, kiedy królują na 
naszych stołach pączki i faworki, czyli chrust. Podczas ostatnich 
trzech dni zapustów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przebierali 
się w stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym 
osobom wręczali zielone bukiety z gałązek drzew leśnych.

We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, młodzież z całej 
wsi zbierała się w gospodzie, by wesoło zakończyć mięsopust. 
W litewskiej tradycji ludowej, w trakcie zabawy przybywały 
dwie postacie: Konopiasty i Słoninowy. Symbolizowały okres 
postu i czas jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczali ze sobą 
walkę, którą z założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało 
zakaz spożywania posiłków mięsnych. Punktualnie o północy 
rozsypywano po podłodze popiół - i tak rozpoczynał się Wielki 
Post. 

Obecnie tradycja obrzędów zapustnych zanika. Nieliczne miej-
scowości obchodzą ostatnie 3 dni karnawału zgodnie ze staropol-
skim obyczajem. Wsie, które kiedyś tętniły życiem i silnie kulty-
wowały tradycję, wyludniają się, a młode pokolenie coraz rzadziej 
interesuje się staropolskimi obrzędami. Na szczęście są mieszkań-
cy wsi, chociaż coraz mniej liczni, którzy nie zapomnieli o końcu 
karnawału. Ich dziadkowie zapusty spędzali bawiąc się i wędrując 
od chaty do chaty. Współcześni mieszkańcy bawią się, np. w świe-
tlicach wiejskich, remizach, itp. 

Innym sposobem kultywowania obrzędu zapustów jest przeka-
zywanie informacji o nich w szkołach. Często już w przedszkolach 
organizowane są gry i zabawy nawiązujące do tego okresu. 

Zapraszamy na „Mazowieckie Zapusty”

Na Północnym Mazowszu charakterystyczną formą ratowania 
starej polskiej tradycji jest organizowany przez Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie coroczny przegląd „Mazowieckich 
Zapustów”. W tym roku odbędzie się 7 lutego w Bądkowie (gmi-
na Sońsk). W przeglądzie biorą udział grupy przebierańców z ma-
zowieckiego regionu. 

Jak co roku organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich 
chętnych do kultywowania tej pięknej tradycji. My również 
przyłączamy się do organizatorów i zapraszamy do uczestni-
czenia w XXXV już przeglądzie „Mazowieckich Zapustów”. 
Przyłączcie się Państwo do kultywowania tej tradycji podjętej 
przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzięki 
takim inicjatywom stara tradycja zapustów, która kiedyś była 
bardzo celebrowana, ożyje ponownie.  n

Źródła: 
1. Rok Polski w życiu, tradycji, piosence, Z. Gloger 
2. Zwyczaje i obrzędy, rok polski, Renata Hryń-Kuśmierek
3. Zapusty, czyli polski karnawał, Barbara Hanna Otto, www.polishnews.com 
4. Ostatki, www.wikipedia.pl 

Zapusty - tradycje i zwyczaje wczoraj i dziś
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RADY GOSPODARSKIE

Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2016 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników
Polędwiczki w sosie pieprzowym

Składniki: 2 średnie polędwiczki wieprzowe po 50 dag, 8 cienkich 
i długich plastrów szynki suszonej lub surowego boczku, po 2 łyż-
ki masła i oleju, 2 posiekane szalotki, 3 łyżki białego wytrawnego 
wina lub cherry, 3 łyżeczki marynowanego pieprzu, ½ szklanki 
śmietany kremówki, sól, pieprz.
Wykonanie: Opłukane mięso pokroić na 8 grubych plastrów. Każ-
dy owinąć boczkiem i spiąć wykałaczką. Oprószyć pieprzem. Na 
patelni rozgrzać olej z masłem. Na tym tłuszczu z każdej strony 
obsmażyć polędwiczki, przełożyć je na folię aluminiową, zawi-
nąć i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C na  
10 minut. W tym czasie na tłuszczu po usmażeniu mięsa podsma-
żyć szalotki. Podlać winem i dusić 3 minuty. Dodać pieprz mary-
nowany i śmietankę kremówkę, gotować kolejne 3 minuty. Polęd-
wiczki wyłożyć na talerze, polać sosem. Podawać z makaronem 
jajecznym (najlepiej nitki) wymieszanym z pomidorkami koktaj-
lowymi i listkami bazylii. Polędwiczki również można podawać 
z pieczonymi ziemniakami i gotowanymi brokułami wymieszany-
mi z kalafiorem.

 Ewa Lemanowicz, Brzechowo - gm. Drobin

Placki ziemniaczane z szynką, pieczarkami i marchewką

Składniki: 1 kg ziemniaków, 3 ugotowane marchewki, 10 pieczarek,  
10 dag szynki, kilka gałązek szczypiorku, cebula, 10 dag sera żół-
tego, 2 łyżki kwaśnej śmietany, sól, pieprz, 2 jajka, 3 łyżki mąki, 
olej do smażenia.
Wykonanie: Marchewkę, ziemniaki i pieczarki obrać, umyć i ze-
trzeć na tarce o dużych oczkach, podobnie postąpić z żółtym serem. 
Cebulę i szynkę pokroić w drobną kostkę, szczypiorek posiekać. 
Wszystkie składniki przełożyć do miski, dodać mąkę, jajka i śmie-
tanę, doprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać. Smażyć na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor. 

 Janina Stawicka, Płock  -  gm. Płock

Kuleczki z białej czekolady

Składniki: 100 g białej czekolady, 160 g herbatników, 1 łyżka mle-
ka, 100 g serka homogenizowanego, 80 g wiórków kokosowych, 
1 łyżka likieru Amaretto, 100 g płatków migdałowych.
Wykonanie: Herbatniki drobno pokruszyć. W niewielkim naczy-
niu podgrzać mleko z połamaną białą czekoladą i mieszać, aż do 
rozpuszczenia. Do wystudzonej czekolady dodać serek homogeni-
zowany, wiórki kokosowe, likier i pokruszone herbatniki. Zagnieść 
ręcznie na jednolitą masę. Odstawić na kilka minut, gdy masa za-
cznie zastygać formować kulki wielkości orzecha włoskiego i ob-

toczyć w płatkach migdałowych, delikatnie docisnąć, aby płatki nie 
odpadały. Wstawić na kilka godzin do lodówki (najlepiej na całą 
noc), żeby kuleczki dobrze zastygły. 

 Urszula Miaskiewicz, Grabowiec - gm. Słubice 

Cytrynowy frykas

Składniki: 20 dag mąki, 6 jajek, 1 szklanka cukru pudru,  
1,5 szklanki mąki, 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia, 2 łyżki oleju, sok i skórka z 1 cytryny, aro-
mat cytrynowy, 15 dag mlecznej czekolady.
Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem pudrem, dodać żółtka i utrzeć 
na pusztą masę, dodać otartą skórkę cytrynową, sok z cytryny i ole-
jek cytrynowy. Dokładnie wymieszać i powoli dodawać przesiane 
z proszkiem do pieczenia obie mąki, olej i ubite na sztywno biał-
ka. Wszystko razem połączyć na jednolitą masę, przełożyć od for-
my keksowej i piec w temp. 180° C, około 50 minut. Wystudzone 
ciasto polać rozpuszczoną w kąpieli wodnej mleczną czekoladą.

 Ewa Szymańska, Zyck Polski  - gm. Słubice 

Sałatka owocowa

Składniki: 2 banany, 3 kiwi, puszka brzoskwiń, 1 jabłko, 3 man-
darynki, kiść winogron, sok z cytryny, jogurt naturalny. 
Wykonanie: Banany pokroić w plasterki i skropić sokiem z cytry-
ny, wrzucić do miski. Jabłko, kiwi i odsączone brzoskwinie pokroić 
w kostkę i dodać do miski z bananami. Dodać mandarynki podzie-
lone na cząstki i winogron. Polać jogurtem naturalnym i udekoro-
wać listkami mięty. 

 Stanisława Czarnecka, Studzieniec - gm. Słubice 

Sałatka z wędzonego udka z kurczaka

Składniki: 1 torebka ryżu, 1 udko z wędzonego kurczaka, 1 pusz-
ka kukurydzy, 1 świeża czerwona papryka, 30 dag pieczarek, ma-
jonez, sól, pieprz do smaku. 
Wykonanie: Ryż ugotować w osolonej wodzie. Pieczarki umyć, 
pokroić na plasterki, zagotować w osolonej wodzie. Odcedzić 
i ostudzić. Kukurydzę odsączyć. Paprykę pokroić na drobną kostkę. 
Mięso z kurczaka oddzielić od kości i pokroić w kostkę. Wszystkie 
składniki wymieszać, dodać majonez, przyprawić solą i pieprzem. 
Odstawić do lodówki na godzinę przed podaniem. 

Dorota Samsel, Czarnia, gm. Czarnia
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REKLAMA

TWOJE POLE 
JAK NA DŁONI

FARMSTER to aplikacja stworzona z myślą o rolnikach, którzy chcą zarządzać pracami polowymi w nowoczesny 
i szybki sposób. Koniec z ręcznym notowaniem! Teraz wszystkie informacje o swojej uprawie możesz mieć zawsze 
w jednym miejscu!

FARMSTER to też

nawozy.eu/farmster

rolnicza prognoza pogody

porady ekspertów

aktualności z branży rolniczej

agrolicznik

notowania cen

sieć dystrybucji



35Wieś Mazowiecka, luty 2016

REKLAMA



Wieś Mazowiecka, luty 201636

REKLAMA



37Wieś Mazowiecka, luty 2016

REKLAMA

Nawóz
Azot
(N)

Fosfor 
(P₂O₅)

przyswajalny

Potas 
(K₂O) 

przyswajalny

Stosunek
P₂O₅: K₂O

Magnez 
(MgO)

Siarka 
(SO₃) 

przyswajalna

inne
Gęstość 

nasypowa 
ton/m³ 

Nawozy azotowe

MOCZNIK.PL®

N 46
46 0,70-0,78

POLIFOSKA® 21
N(MgS) 21-(4-35)

21 4 35 0,85-0,95

Nawozy kompleksowe – uniwersalne

POLIDAP®

NP(S) 18-46-(5)
18 46 5 0,85-0,95

POLIDAP® Light
NP(S) 14-34-(17)

14 34 17 0,85-0,95

POLIFOSKA® 4
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)

4 12 32 1:2,7 2 9 0,90–1,00

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

5 10 20 1:2 7 9
+ wersja  
z 0,2 B

0.98-1,08

POLIFOSKA® 5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

5 15 30 1:2 2 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® 6
NPK(S) 6-20-30-(7)

6 20 30 1:1,5 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® TYTAN
NPK(S) 6-25-25-(5)

6 25 25 1:1 5
+0,5 Fe

+0,05 Zn
0,92-1,02

POLIFOSKA® 8
NPK(S) 8-24-24-(9)

8 24 24 1:1 9 0,90-1,00

Nawozy kompleksowe – wiosenne

POLIMAG® S
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)  
z mikroskładnikami

10 8 15 1:1,9 5 35
+0,1 B, +0,1 Cu, 

+0,2 Mn,  
+0,5 Zn

1,00-1,10

POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)  
z mikroskładnikami

12 11 18 1:1,6 2,7 26
+0,15 B, +0,5 Fe, 

+0,02 Zn
0,92-1,02
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KĄCIK  DLA DZ IECI

Krzyżówka Nr 2
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Okres, od Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową
2. Przechadzka po lesie lub po parku
3. Do otwierania zamka lub kłódki

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 lutego 
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 2".

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

4. Oznaka radości, zadowolenia na twarzy
5. Do zjeżdżania zimą z górki
6. Mały Piotr
7. Linia styku nieba z ziemią
8. Toruńskie ciasteczka
9. Czubatka gustująca w słonince
10. Na twarzach przebierańców

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 11 - TRZEJ KRÓLOWIE
Nagrody książkowe wylosowała: Wiktoria Sykuła, gm. Borkowice.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa. Dyrektor - Andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: Ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk 
Zdjęcie na okładce: Zespół pałacowo - parkowy w Rybnie - Bożena Kalkowska - Oddział Bielice
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-2/2016; Nakład: 4500 egz. 
Druk: Zenon Gochnio - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 15 stycznia 2016 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.

ISO 9001:2008

Rozwiązanie Rebusu 11 - NA BOŻE NARODZENIE WESELI 
SIĘ WSZELKIE STWORZENIE

Nagrody książkowe wylosował: Mateusz Osoliński, gm. Różan.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
26 lutego 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 2".

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

Rebus 2 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE

IX edycja Konkursu  
o Laur Marszałka Województwa 
Mazowieckiego dla mazowieckich 
producentów żywności za najlepszy 
produkt roku 2015

Konkurs zaplanowaliśmy z myślą o jak najszerszym gronie producentów 
żywności z terenu województwa mazowieckiego. Przyjęta formuła pozwala 
zaprosić do udziału nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty 
i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, 
takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa 
agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne czy osoby fizyczne.

Naszym zamierzeniem jest wyłonienie i nagrodzenie producentów 
wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem 
i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także 
oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności 
i przetwórstwa. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 lutego wyłącznie drogą pocztową,  
na formularzu dostępnym na stronie www.mazovia.pl  
(zakładka Konkursy/Szkolenia – Laur Marszałka), na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03–469 Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z pracownikami 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju  
Obszarów Wiejskich UMWM:
tel. 22 597 91 16 lub 22 597 91 46,
e-mail: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl  
lub marta.krol@mazovia.pl .



SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Tekst: Teresa Wojtowiak 
Zdjęcia: Bożena Kalkowska
Oddział Bielice

Gmina Rybno położona jest w zachodniej części powiatu socha-
czewskiego, w odległości 65 kilometrów od Warszawy. W po-
łudniowo-wschodniej części graniczy z międzynarodową trasą 

wschód-zachód. Rybno jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Na 
jej obszarze działają prężne gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie 
trzody chlewnej, produkcji mleka i produkcji sadowniczej.

Pierwsze wzmianki o Rybnie można znaleźć w przekazach źródłowych 
już w roku 1368. W tym właśnie roku istniał już w Rybnie kościół speł-
niający funkcję parafialnego do XV wieku. Na przełomie XIV i XV wieku 
Rybno było własnością rodu Rybińskich - herbu Radwan i Sulima. Zmie-
niając kolejnych właścicieli pod koniec XVIII wieku stało się własnością 
rodu Łączyńskich, którzy w latach 1804-1806 ufundowali, stojący do 
dnia dzisiejszego, kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. 

Kościół, w którym bywała pani Walewska 
To murowany obiekt w stylu polskiego klasycyzmu, jednonawowy. 

Jego fasadę ozdabiają kamienne rzeźby św. Bartłomieja i św. Wojciecha. 
Wnętrze kościoła zaskakuje bogactwem dekoracji. Tradycja głosi, że Na-
poleon Bonaparte modlił się w nim, idąc na Moskwę. Warto nadmienić, 
iż Maciej Łączyński był ojcem Marii - przyszłej pani Walewskiej. 

W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz przedstawiający świętego 
Józefa, a w zwieńczeniu obraz przedstawiający św. Bartłomieja - patrona 
kościoła i parafii. Powyżej tabernakulum znajduje się obraz, na którym wid-
nieje oblicze Chrystusa, którego twarz odbiła się na chuście św. Weroniki.

Kościół usytuowany został przy pięknej alei kasztanowej, jednej 
z trzech nasadzonych z okazji ślubu syna właściciela majątku. 

Wyszedł jak Zabłocki na mydle
Następnymi właścicielami majątku ziemskiego była rodzina Łada-Za-

błockich. To właśnie w Rybnie mieszkał i został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu ten Zabłocki, który zrobił kiepski interes na mydle. Aby 
nie płacić cła pruskim celnikom zapakował mydło w skrzynie, które były 
ciągnione przez barkę pod powierzchnią wody. Opłaty celnej udało się 
uniknąć, ale kiedy w Gdańsku wydobyto skrzynie, okazało się, że nie były 
one dostatecznie szczelne i całe mydło rozpuściło się w wodzie. Stąd po-
wiedzenie - wyszedł jak Zabłocki na mydle. Nie wiadomo, czy w tych 
czasach istniała fabryka mydła, ale na miejscowym cmentarzu znajduje się 
wielka kadź z żelaza, którą kojarzy się z produkcją mydła.

Zabłoccy przyczynili się do znacznego rozwoju Rybna. Wznieśli mu-
rowany dwór, a w jego sąsiedztwie plebanię, zabudowania gospodarskie 
i istniejący do dziś park krajobrazowy.

Zwiedzamy gminę  Rybno
Pamiątki przeszłości

Na terenie gminy Rybno znajdowało się pięć dworów szlacheckich - 
w Rybnie, Złotej, Jasieńcu, Szwarocinie i Ćmiszewie. Po II wojnie świato-
wej zostały one rozparcelowane i w większości uległy zniszczeniu.

Natomiast na początku lat 60. pozostałości dworu w Rybnie - dawnej 
siedziby Zabłockiego - wzięło w użytkowanie Państwowe Muzeum Ar-
cheologiczne w Warszawie i doprowadziło do odbudowy zarówno dwo-
ru, jak i parku krajobrazowego. Zespół pałacowo-parkowy pełni obecnie 
funkcję domu pracy twórczej i wpisany został do rejestru zabytków.

W Rybnie, w pobliżu kościoła znajduje się kopiec usypany ku czci żoł-
nierzy pochodzących z parafii, a poległych w czasie I Wojny Światowej 
na froncie wschodnim. Z kolei na cmentarzu spoczywa aż 1586 żołnie-
rzy poległych podczas II Wojny Światowej w walkach nad Bzurą.

We wsi Bronisławy znajduje się pomnik z tablicą pamiątkową ku czci 
żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez hitlerowców 4 kwiet-
nia 1944 roku. 

Wspólnota siostry Faustyny
Od jesieni 2001 r. w budynku dawnej plebanii w Rybnie znajduje się jedyna 

w Polsce Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Jej powstanie jest 
odpowiedzią na żądanie Pana Jezusa pozostawione w „Dzienniczku św. s. Fau-
styny Kowalskiej”, „aby było zgromadzenie takie, aby głosiło Miłosierdzie Boga 
światu i wypraszało je dla świata (Dz. s. Faustyny 436), i opiera się na regule, którą 
Święta zapisała w II zeszycie swojego Dzienniczka. Siostry całym swoim życiem, 
modlitwą, pracą, pokutą i ofiarą wypraszają Boże Miłosierdzie potrzebującym. 

Niezwykła jest historia poszukiwania domu, w którym miały zamiesz-
kać. Św. Faustyna opisała jego wygląd oraz położenie. Kiedy siostry przy-
jechały do Rybna, zobaczyły starą plebanię - identyczną jak w opisie, a tuż 
obok kościół. W kościele zaś ujrzały przedwojenny ołtarz, taki jak z pro-
roctwa św. Faustyny. Znalazły to, czego szukały. I jeszcze nazwa Rybno 
- tak bardzo kojarząca się z symbolem chrześcijaństwa. 

Przyjeżdżają, więc do Rybna pielgrzymi z różnych stron świata, aby 
prosić o łaski Bożego Miłosierdzia, które Jezus hojnie zlewa w tym miej-
scu, jak obiecał przez św. Faustynę. Wielu ludzi w jedności z siostrami 
włącza się w „Krąg Miłosierdzia”. n
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