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1.

Kiermasz Wielkanocny

marzec, Szydłowiec

MODR Oddział Radom, TZD w Szydłowcu, Teresa Sodel, tel. 48 617 16 56,
teresa.sodel@modr.mazowsze.pl

2.

Kiermasz Wielkanocny

marzec, Węgrów

MODR Oddział Siedlce, TZD w Węgrowie, Iwona Olkowska, tel. 25 792 01 57,
iwona.olkowska@modr.mazowsze.pl

3.

Kiermasz Wielkanocny

18 marca, Cegłów

MODR Oddział Siedlce, TZD w Mińsku Mazowieckim, Wioletta Królak,
tel. 25 758 45 51, wioletta.krolak@modr.mazowsze.pl

4.

X Wiosna na Polu i w Ogrodzie

10 kwietnia, Siedlce

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

5.

XXIII Targi Rolne
i Przedsiębiorczości

kwiecień, Sochaczew

MODR Oddział Radom Urszula Milczarek – dyrektor Oddziału Bielice
tel. 46 862 00 40, urszula.milczare@modr.mazowsze.pl

6.

XXV Giełda Rolnicza

15 maja, Łąck

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

7.

Podlaski Jarmark Kultury
Ludowej

maj, Repki

MODR Oddział Siedlce, TZD w Sokołowie Podlaskim, Izabela Jasińska-Rulska,
tel. 25 781 67 33, izabela.jasinska@modr.mazowsze.pl

8.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych
„Święto Mleka”

29 maja, PłoniawyBramura

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

9.

XVII Mazowieckie Dni
Rolnictwa

11-12 czerwca,
Poświętne

MODR Oddział Poświętne w Płonsku, Zespół Systemów Produkcji Rolnej,
Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, Natalia Kraśniewska,
tel. 23 663 07 12, natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

10.

Wiejskie Klimaty

lipiec/sierpień Płock

MODR Oddział Płock, Piotr Michalik – kierownik TZD w Płocku,
tel. 24 262 97 72, piotr.michalik@modr.mazowsze.pl

11.

Festyn „Słoneczne Lato”
w Mordach

lipiec, Mordy

TZD w Siedlcach, Barbara Mitrzak, tel. 25 640 09 48,
barbara.mitrzak@modr.mazowsze.pl

W N U ME R Z E

Mó j sposób na sukces
Z Bożenną Łęczycką-Mularczyk - przewodniczącą Rady Programowej Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa w Brwinowie rozmawia Beata Niedziółka z Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach.

Bożenna Łęczycka - Mularczyk

Beata Niedziółka: - Jak powstała idea
konkursu „Sposób na Sukces”?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Był
rok 1999, wysokie bezrobocie na wsi
i spadająca opłacalność produkcji rolnej. Centrum Doradztwa Rolniczego
- podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - było zobowiązane do przygotowania i podjęcia działań, które pobudziłyby aktywność mieszkańców wsi.
Ich celem było zachęcenie rolników do
podejmowania działalności pozarolniczych, tworzących nowe miejsca pracy
i przynoszących dodatkowe dochody.
I jednym z takich działań, jak się później okazało bardzo trafnym, było zorganizowanie konkursu. W dyskusję nad
jego kształtem i nazwą zaangażowało się
wiele instytucji i organizacji, m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Urząd Pracy, Polskie Radio i wiele
innych, którym na sercu leżało dobro wsi
i jej mieszkańców.
Beata Niedziółka: - Ile lat organizowany
jest konkurs i jakie były jego początki?
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Konkurs trwa już 17 lat i jak przy każdej inicjatywie, za którą nie stoją pieniądze, jego
początki były trudne. Członkowie Kapituły przez te wszystkie lata pracowali i pracują społecznie.
Chcieliśmy dotrzeć do jak największej
liczby zainteresowanych i przekonać ich,
aby wzięli udział w konkursie. Stwierdziliśmy, że najlepszymi partnerami, którzy
nam w tym pomogą, będą doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. I to się sprawdziło. Początkowe edycje
konkursu zrealizowaliśmy wyłącznie dzięki zaangażowaniu Ośrodków Doradztwa
Rolniczego. Chylę czoła i składam podziękowania za pomoc.
Później zaczęły konkurs wspierać także inne instytucje i stało się to normalną
rzeczą, bo zmieniała się otaczająca nas rzeczywistość i musieliśmy się choć częściowo do niej dostosować.
Beata Niedziółka: - Wzrastała też ranga
konkursu i dzisiaj można powiedzieć, że
cieszy się on dużym prestiżem.
Bożenna
Łęczycka-Mularczyk:
O randze konkursu świadczy patronat
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od
roku 2012 także patronat honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczą o niej też liczby: spośród ponad 800 zgłoszeń wyłoniono już 202
laureatów, a wyróżniono 31 przedsięwzięć. Dorobkiem konkursu jest także
grono znakomitych organizacji i instytucji współpracujących z Centrum przy
jego realizacji, w tym m.in.: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, firma Agrobroker - Ubezpieczenia i Doradztwo, Stowarzyszenie
Sposób na Sukces, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Urząd Patentowy
RP oraz wiele innych organizacji i indokończenie na str. 4
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stytucji, w tym urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, starostwa i urzędy gminy.
Beata Niedziółka: - Czy mogłaby Pani wyjaśnić jak odbywa się
rekrutacja do konkursu, a następnie eliminacje i wyłanianie
laureatów?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Konkurs realizowany jest
zgodnie z regulaminem, który co jakiś czas ulega modyfikacjom, bo zmieniają się warunki, w których funkcjonują przedsiębiorcy. Ma Radę Programową rozstrzygającą wszystkie
sprawy związane z jego przebiegiem. Nabór przedsięwzięć
do konkursu odbywa się za pośrednictwem wielu instytucji:
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, starostw i gmin. Przedsiębiorcy
mogą też zgłaszać się bezpośrednio do Centrum. Przedsięwzięcia opisywane są na kartach zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Na podstawie tych kart sporządzany jest wykaz wszystkich
przedsięwzięć zgłoszonych do danej edycji konkursu. Wykaz
ten otrzymują członkowie Rady Programowej i oceniają przedsięwzięcia w skali od 1 do 10 punktów. Następnie Sekretarz
Rady dokonuje podsumowania, czyli wyliczenia ilości zdobytych punktów. Wtedy Rada wybiera 28 do 30 nominatów,
którzy zdobyli największą liczbę punktów i są oni wizytowani
przez 2-osobowe zespoły reprezentujące Radę. Zespoły te dokonują oceny nominatów, opierając się na kryteriach wynikających z regulaminu konkursu. Wybór laureatów i wyróżnionych
dokonywany jest przez Radę na podstawie ocen zespołów wizytujących i przydzielenia przez nie punktów. Po wyłonieniu
laureatów i wyróżnionych rozpoczynają się przygotowania do
uroczystej Gali Finałowej.
Beata Niedziółka: - Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa
w konkursie?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Laureaci zostają uhonorowani nagrodami rzeczowymi, dyplomami, pucharami
i albumami ufundowanymi przez organizatorów, patronów
i sponsorów konkursu. Nagrody są wręczane podczas corocznie organizowanej Gali Finałowej w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. Przedsięwzięcia nagrodzone w konkursie są też
promowane w mediach i prasie rolniczej. Z autorami najciekawszych pomysłów, dzięki współpracy z Redakcją Audycji
Rolnych TVP 1 S.A., nagrywane są reportaże. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie biorą udział w szkoleniach,
warsztatach oraz misjach gospodarczych organizowanych
przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Corocznie wydawany jest także katalog laureatów konkursu, upowszechniany
wśród instytucji i organizacji zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.
Beata Niedziółka: - Promocja laureatów popularyzuje ich osiągnięcia - czy taki jest główny cel konkursu?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Tak, głównym jego celem jest
zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do realizacji własnych pomysłów, przełamywania bierności, szukania nowych rozwiązań, również przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
może być inspiracją dla osób aktywnych, szukających innowacyj4

nych pomysłów na uruchomienie własnej działalności gospodarczej na wsi.
Beata Niedziółka: - Jakie były najciekawsze przedsięwzięcia
konkursowe?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Dorobek konkursu to już ponad 200 przedsięwzięć wyłonionych spośród ponad 800 zgłoszeń. Różnorodność pomysłów przedstawionych na przestrzeni
15 edycji dotyczy całej palety branż, w których można prowadzić
działalność gospodarczą na wsi lub w małym miasteczku. Było
wiele ciekawych pomysłów, m. in. sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej bezpośrednio od rolnika, działalność spółdzielni socjalnych oraz domów opieki. Ciekawe są również pomysły polegające na stworzeniu produktu turystycznego
w oparciu o tradycję i kulturę danego miejsca.
Beata Niedziółka: - A czym dla Pani, osobiście, jest ten konkurs?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Dla mnie największą wartością
i jednocześnie inspiracją jest fakt, że ludzie nagradzani w konkursie wykazują charyzmę, aktywność i zaangażowanie. Chce im się
chcieć. Aktywnie działają, pomimo niezaprzeczalnego faktu, iż
na wsi istnieje więcej barier i przeszkód do pokonania.
Beata Niedziółka: - Dlaczego warto wziąć udział w konkursie
„Sposób na sukces”?
Bożenna Łęczycka-Mularczyk: - Z satysfakcją przyjmujemy
informacje uczestników o tym jak udział w konkursie pomógł im
w rozwijaniu własnej firmy i jej promocji. Jednoznacznie oceniają oni udział w konkursie jako bardzo pozytywne doświadczenie. Dlatego warto zgłosić się, poddać ocenie i rywalizacji.
Warto pokazać swój pomysł na działalność pozarolniczą na wsi,
zaprezentować autorski sposób na aktywizację środowisk lokalnych, na przełamywanie barier. Każde takie rozwiązanie inspiruje i pozwala wprowadzić pozytywne zmiany w życiu swoim
i w otoczeniu, wśród społeczności, w których na co dzień funkcjonujemy.
Beata Niedziółka: - Dziękuję za rozmowę. n

Wieś Mazowiecka, marzec 2016
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Nagroda dla „Wsi
Mazowieckiej”

T

radycyjna Noworoczna Gala Agrobiznesu
odbyła się 20 stycznia br. w Auli Kryształowej
SGGW w Warszawie, tej
największej uczelni rolniczej
w Polsce, obchodzącej w tym
roku swoje 200-lecie.

Poprzedzona została V Konfrontacjami „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkaniem
wybitnych
reprezentantów
rolnictwa i agrobiznesu z młodzieżą akademicką i pracownikami naukowymi SGGW.
Organizatorzy tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor
SGGW i Redakcja AGRO.
Program Gali, nad którą Honorowy Patronat pełnili Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski
był wyjątkowo bogaty. Nagrodzono laureata Nagrody Stowarzyszenia AgroBiznesKlub im.
Andrzeja Warchoła, laureatów
konkursu „Kwatery na medal”, przekazano Świadectwa
Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, a także statuetki „Pomocna dłoń”. Poza tym
wręczono Medale 25-lecia laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP z lat 1991-2015
oraz Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” i Honorowe Odznaki „Za Zasługi
dla Rozwoju Gospodarki RP”.
Podczas uroczystości rozdano
nagrody zwycięzcom konkursu redakcji AGRO - AgroKlasa
ODR 2015, w którym to miesięcznik „Wieś Mazowiecka”
otrzymał III miejsce.
(inf.)

6

Konkurs „PRZEPISY CZYTELNIKÓW 2015”
rozstrzygnięty!

K

onkurs kulinarny pt. „Smaczne i zdrowe
potrawy” ogłoszony na łamach „Wsi Mazowieckiej” na początku 2015 r. cieszył się
wielkim powodzeniem. W konkursie mogli wziąć
udział wszyscy, którzy przysłali do nas przepisy
na sprawdzone potrawy.
Do Redakcji nadesłano 14 zestawów z przepisami kulinarnymi. Oceny poszczególnych zestawów dokonały specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki pracujące w MODR.
Dziękuję autorom wszystkich przepisów
za aktywny udział w konkursie, jak również

wszystkim oceniającym.
Po podliczeniu punktów postanowiono nagrodzić następujące Panie:
I miejsce - Ewa Mitowska z gminy
Seroczyn (Medaliony z polędwiczek wieprzowych, Karkówka z sosem żurawinowym,
Kaczka z jabłkami, Sztufada z kurczaka, Kulebiak, Zupa rybna z klopsikami),
II miejsce - Renata Skolimowska z gminy Siedlce (Babka grecka wielkanocna,
Biała kiełbasa wielkanocna, Pasztet wielkanocny, Wiosenna sałatka z pieczarek),

III miejsce - Wanda Michalik z gminy Gąbin (Ciasto styropian, Nutella ze śliwek, Surówka
fantazyjna, Sałatka pyszna, Sałatka z makaronem, Sałatka z ziemniaków, Sałatka warstwowa,
Filety z kurczaka w sezamowej panierce).
Laureatkom serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie zachęcam Wszystkich Czytelników do wzięcia udziału w Konkursie,
również w tym roku.
Ewa Gregorczyk - Redaktor Naczelna

Wieś Mazowiecka, marzec 2016

PORADNIK GOS P O D Y N I

Byliny do ogrodów przydomowych, cz.1
Tomasz Pfajfer
Oddział Ostrołęka
Zdjęcia: archiwum MODR

B

yliny to rośliny zielne, wieloletnie,
zimujące w gruncie. Ich częścią
przetrwalnikową bywa korzeń,
kłącze, cebula lub bulwa. Podobnie jak
krzewy ozdobne są często wykorzystywane do urządzania ogrodów przydomowych. Głównym powodem ich sadzenia
jest długowieczność - raz posadzone cieszą oczy przez wiele lat. Są też prawdziwą
ozdobą ogrodów - ich kwiaty zwracają
uwagę szeroką paletą wyrazistych barw,
a liście oryginalnymi kształtami.

W Polsce jest wiele odmian kolorystycznych każdego popularnego gatunku. Ponieważ byliny kwitną od wczesnej wiosny do
późnej jesieni, możemy zaplanować ogród
tak, aby przez cały rok zachwycał różnorodnością barw i zapachów. W przypadku
bylin o ozdobnych liściach, ich kwiaty są
zazwyczaj niepozorne, mało ozdobne.
Poniżej przedstawiam charakterystykę
wybranych gatunków bylin przeznaczonych do uprawy w naszym klimacie.

Rośliny kwitnące wiosną
Cebulica syberyjska – to roślina cebulowa, wieloletnia, całkowicie odporna na
mrozy zdarzające się w naszym klimacie.
Roślina pochodzi z Azji. Osiąga wysokość
do około 15 cm, kwiaty ma zwisające,
dzwonkowate, zebrane w grona, po kilka
sztuk koloru intensywnie niebieskiego. Li-

ście są mięsiste, podłużne, zaostrzone na
końcu. Kwitnie od marca do końca kwietnia. Wymaga gleby próchnicznej, stanowiska w półcieniu lub słonecznego. Zastosowanie: na rabaty ogrodowe lub w nasadzeniach pod drzewami.
Krokus wiosenny – to roślina wieloletnia,
której częścią przetrwalnikową jest bulwa. Kwitnie od końca lutego do kwietnia.
Kwiaty ma głównie w różnych odcieniach
wymagająca, co do gleby. Należy ją sadzić
na stanowiskach nasłonecznionych. Osiąga
wysokość 10-60 cm. Najlepiej prezentuje się
na rabatach w grupach. Nadaje się na kwiat
cięty, ale należy pamiętać, aby nie trzymać
go razem z innymi kwiatami bezpośrednio
po ścięciu, ponieważ sok narcyza powoduje
szybkie więdnięcie innych kwiatów. Chcąc
temu zapobiec trzeba roślinę ściąć wcześniej (około 24 godzin) i wstawić do letniej
wody. Potem powinniśmy wodę wymienić
i dołączyć resztę kwiatów. n
fioletu. Wyhodowano również odmiany
żółte oraz wielokolorowe zazwyczaj z domieszką fioletu. Roślina dorasta do 20 cm
wysokości, liście ma wąskie, ciemnozielone. Wymaga gleby próchnicznej, najlepsze stanowisko to półcień lub słoneczne, pH lekko kwaśne.
Zastosowanie: na rabaty ogrodowe,
w nasadzeniach pod drzewami, na
skalniaki. Krokusy najlepiej prezentują się wysadzone dużymi grupami
na trawnikach przydomowych. Po
zakończeniu kwitnienia i wzrostu
w maju, można bez przeszkód kosić
cały trawnik.

Od Redakcji: Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
„Wsi Mazowieckiej”.

REKLAMA

Narcyz – to jedna z popularniejszych bylin uprawianych w ogródkach przydomowych. Jest rośliną
cebulową, kwitnąca od marca do
maja. Kwiaty narcyza składają się
z 6 płatków barwy żółtej lub białej
oraz rurki (zwanej przykoronkiem)
koloru białego, żółtego, pomarańczowego, różowego czy czerwonego.
Roślina jest mrozoodporna i mało
Wieś Mazowiecka, marzec 2016
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ARIMR INFORMUJE

Europejski Fundusz Rolny
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,
fax. 22 860 29 85, mazowiecki@arimr.gov.pl

PROW 2014-2020 - Harmonogram
wdrażania pomocy

J

uż w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów
wsparcia z PROW 2014 - 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze
2017 roku.

Rozwój gospodarstw
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”)
- marzec 2016 r.
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych”) - marzec 2016 r. w następujących obszarach:
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji,
zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy
jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d), oraz
• produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła
(obszar a, b i c).
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2016 r.
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) - sierpień 2016 r.
- termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) - marzec 2017 r.
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od
przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.
„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
8

innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”) - I kwartał 2017 r. - termin
uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Wzmacnianie przedsiębiorczości
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - lipiec 2016 r.
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług
rolniczych”) - październik 2016 r.
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór wniosków obejmujący również
wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach
przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014 - 2020 przez KE - listopad 2016 r.
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”) - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Rozwój terytorialny
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu
naboru (nabory ogłoszone przez część Urzędów Marszałkowskich).
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie
gruntów”) - marzec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Urzędu Marszałkowskiego o ogłoszeniu naboru
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” - czerwiec 2016 r. Wieś Mazowiecka, marzec 2016

TRADYCJE, ZW YCZAJE, CIEKAW O S T K I ...
terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup
Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru.
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury,
i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów”) - lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione
od decyzji Urzędów Marszałkowskich o ogłoszeniu naboru.
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”) - sierpień 2016 r. -terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Urzędów Marszałkowskich o ogłoszeniu naboru.
„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”
(typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”
(typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) - kwiecień 2017 r.
- terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Urzędów Marszałkowskich o ogłoszeniu naboru.

Transfer wiedzy i innowacji
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - listopad 2016 r.
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) - listopad 2016 r.
„Wsparcie dla szkolenia doradców” - listopad 2016 r.
„Współpraca” - listopad 2016 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Wsparcie jakości produkcji
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” czerwiec 2016 r.
„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” - grudzień 2016 r.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl n

Dzień Kobiet - historia święta

Z

założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet miał służyć
utrwalaniu idei równości. Jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet.

Początki obchodów tego święta związane są ze strajkami
w Stanach Zjednoczonych. 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku odbył się marsz 15 tysięcy pracownic zakładów odzieżowych, domagających się lepszych warunków pracy i bardziej
sprawiedliwego traktowania kobiet w życiu społecznym.
Od 1910 roku obchodzi się Dzień Kobiet. Ustanowiła go
Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
W 1975 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Rok Kobiet, zaś dwa lata później przyjęło rezolucję, na
mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być
obchodzony w dowolnie wybranym przez państwa członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju.
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w wielu krajach. 8 marca mężczyźni wręczają kobietom - matkom, żonom,
koleżankom kwiaty i drobne upominki. Naszym Czytelniczkom życzymy Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu, oraz wiele
radości życiowej!

***

Portret kobiecy
Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską
Wisława Szymborska

Wieś Mazowiecka, marzec 2016
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NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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mniejszenie stawki płatności dodatkowej za 2015 rok,
wynosi 1,51 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 grudnia 2015 roku (Dz. U.
z 04.01.2016 r., poz. 5).
ednolity tekst ustawy - Prawo spółdzielcze, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 4 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 07.01.2016 r., poz. 21).
ednolity tekst ustawy o fundacjach, został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 18 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 11.01.2016 r.,
poz.40).
Fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Oświadczenie woli o ustanowieniu
fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego i wskazywać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego
realizację (pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości). Ustanowienie fundacji może nastąpić również w testamencie.
Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki
i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać inne postanowienia, np. dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną
fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie
obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może odstąpić
od osobistego ustalenia statutu, upoważniając do tego inną osobę
fizyczną lub prawną.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, wartość środków majątkowych
fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może
być mniejsza niż tysiąc złotych. Nabycie przez fundację w drodze
spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych, albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków
i darowizn.
Po osiągnięciu celu, dla którego fundacja została ustanowiona,
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Jeśli statut
tego nie przewiduje lub jego postanowienia w tym zakresie nie są
wykonywane, właściwy minister lub starosta, zwraca się do sądu
o likwidację fundacji.
ednolity tekst ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw
oraz rynku chmielu, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 16 grudnia 2015 roku (Dz. U.
z 13.01.2016 r., poz. 58).
znawanie organizacji producentów i zrzeszeń, organizacji
producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mle-
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ka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw - precyzuje
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 stycznia
2016 roku (Dz. U. z 19.01.2016 r., poz. 87).
a podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 20 stycznia 2016 roku, (Dz. U. z 21.01.2016 r.,
poz.102), zmniejszenie (redukcja) stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wynosi, do:
1. roślin wysokobiałkowych - 6,79 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
2. pomidorów - 26,27 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
3. chmielu - 25,21 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
do tej płatności;
4. lnu- 2,17 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do
tej płatności;
edług wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2015 roku, wyniosła 65,99 zł za 1 dt
- na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z 19 stycznia 2016 roku (M.P. z 20.01.2016 r., poz. 66).
rzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale 2015 roku wyniosło 4280,80 zł - na podstawie
Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20
stycznia 2016 roku (M.P. z 21.01.2016 r., poz. 76).
miana rozporządzenia w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 rok, została dokonana
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25
stycznia 2016 roku (Dz. U. z 26.01.2016 r., poz. 119), w przypadku
płatności do:
 buraków cukrowych wynosi 2 138,45 zł na hektar powierzchni
obszaru zatwierdzonego do tej płatności,
 owoców miękkich (truskawek lub malin) - 927,65 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
godnie z Komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 25 stycznia 2016 roku (M.P. z 01.02.2016 r., poz. 99) wieloletni program, którego okres realizacji obejmuje lata
2016 - 2020 pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”
podjęty przez Radę Ministrów 15 grudnia 2015 roku uchwałą nr
225/2015, został zamieszczony na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce:
Informacje Branżowe/ Programy wieloletnie.
godnie z Komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 25 stycznia 2016 roku, wieloletni program pod nazwą
„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016 -2020” podjęty
przez Radę Ministrów w dniu 15 grudnia 2015 roku, uchwałą nr
223/2015 - został zamieszczony na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce:
Informacje Branżowe/ Programy wieloletnie (M.P.z 02.02.2016 r.,
poz. 100). n
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Wieś Mazowiecka, marzec 2016

BEZPIE CZ NE GOSPODARSTW O R O L N E

Czy praca rolnika jest bezpieczna?
Kamil Rosłoński
Oddział Poświętne w Płońsku

Upadające przedmioty

P

Grupę, w której było najwięcej wypadków śmiertelnych - aż 13,
stanowią upadki przedmiotów. W pierwszych trzech kwartałach
roku 2014 zgłoszono do KRUS 991 takich wypadków. Zazwyczaj
były spowodowane źle zabezpieczonymi przedmiotami codziennego użytku, spadającymi workami z nawozami lub materiałami budowlanymi, a także niewłaściwie zamkniętymi burtami przyczep.

Z danych KRUS pochodzących z trzech pierwszych kwartałów
2014 r. wynika, że zgłoszonych zostało 17 010 wypadków, ale tylko 11 872 zgłoszenia zakończyły się wypłatą odszkodowań. Odnotowano 56 wypadków śmiertelnych - dwukrotnie więcej, niż w tym
samym okresie roku 2013.

Kolejną grupą wypadków, o której warto wspomnieć, są przejechania oraz uderzenia przez środek transportu. KRUS odnotował 200 tego
typu wypadków, w tym 10 śmiertelnych. Możemy do nich zaliczyć
wypadki drogowe oraz przygniecenia i potrącenia przez maszyny
rolnicze podczas prac polowych czy transportu zbiorów. Często ich
powodem są zły stan techniczny sprzętu, ukształtowanie terenu, niewystarczające umiejętności prowadzącego lub po prostu alkohol.

odczas codziennej, często monotonnej pracy w gospodarstwie, wielu z nas nie zastanawia się nad bezpieczeństwem
i skutkami naszych, niby niewiele znaczących, zaniedbań.
W pośpiechu zapominamy o środkach ochrony indywidualnej.
Dlatego - mimo wzrastającej świadomości rolników, co do konieczności eliminowania potencjalnych zagrożeń - w gospodarstwach wciąż dochodzi do bardzo dużej ilości wypadków.

Upadki

Najwięcej - 5953 wypadków - zakwalifikowano do grupy upadków, co stanowi 50,1% wszystkich zgłoszonych przypadków. Do
tej grupy zaliczane są potknięcia, upadki z wysokości, poślizgnięcia
oraz upadki na tym samym poziomie. Są one głównie spowodowane
brakiem uwagi i bezmyślnością. Najwięcej zdarza się podczas żniw,
zbierania siana oraz z powodu zimowego oblodzenia. Z tej grupy, aż
12 wypadków zakończyło się zgonem.

Maszyny i ich zabezpieczenia

Kolejną grupą, która stanowi 12,6% wypadków, są pochwycenia
i uderzenia przez ruchome części maszyn. Zgłoszono 1496 tego typu
wypadków, w tym 2 śmiertelne. Wynikają one przede wszystkim ze złego stanu technicznego urządzeń i maszyn oraz braku osłon i zabezpieczeń. Dużo osób zapomina również o odpowiednim ubiorze - zbyt luźne
i źle dopasowane stroje są powodem pochwyceń kończyn przez mechanizmy maszyn. Znaczny odsetek zdarzeń z tej grupy stanowią wypadki
przy obróbce lub cięciu drewna. Często z powodu braku wystarczającej
uwagi, pośpiechu, lub pracy na źle przygotowanych maszynach bez
umiejętności i przeszkolenia ludzie stają się kalekami. Nadal dość dużym problemem jest nieznajomość instrukcji obsługi urządzeń, czego
następstwem bywa niewłaściwe użytkowanie maszyn.

Niebezpieczne zwierzęta

Wypadki przy pracy ze zwierzętami stanowią 11,8% wszystkich
wypadków w gospodarstwach rolnych. Spośród 1395 wypadków
2 były śmiertelne. Powodem jest przebywanie ze zwierzętami
w zbyt ciasnych pomieszczeniach, często źle zaprojektowanych,
gdzie łatwo o przygniecenie lub stratowanie przez zwierzę. Często
powoduje je też agresja zwierzęcia, stres wynikający z prowadzonych wokół niego prac, lub po prostu nieumiejętność przewidywania zachowań zwierzęcia i brak uwagi rolnika.
Powyższe trzy grypy wypadków (działanie maszyn, upadki i kontakt ze zwierzętami) stanowią zazwyczaj 3/4 wszystkich wypadków
w rolnictwie. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku stanowiły
one, aż 74,5% wszystkich zgłoszonych do KRUS wypadków.
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

Środki transportu

Choroby

Kolejną grupą są nagłe zachorowania. Odnotowano 135 zgłoszeń
tego rodzaju, w tym 10 przypadków śmiertelnych. Do grupy tej można, m.in. zaliczyć: zawały, opuchlizny, wylewy i uszkodzenia kręgosłupa. Wynikają one z pośpiechu, życia w stresie, złego odżywiania,
dźwigania za dużych ciężarów i lekceważenia stanu zdrowia.

Wypadki losowe

Odnotowano 79 wypadków, których powodem były pożary, wybuchy
i działania sił przyrody, w tym 2 śmiertelne. Wypadki w tej grupie są
związane z przyczynami losowymi niezależnymi od nas jak powodzie,
wichury i burze, ale także z wypadkami, które mogą być spowodowane
przez nasze zaniedbania, brak przeglądów instalacji elektrycznej, czy po
prostu bałagan i źle zabezpieczone materiały łatwopalne.
Pozostałe 1623 wypadki zostały zakwalifikowane jako inne zdarzenia. Do tej grupy należą, m.in. porażenia prądem, skaleczenia,
zatrucia, uderzenie się młotkiem i oparzenia.

***

Fakty są oczywiste - większość wypadków wynika z nieumiejętności identyfikowania przez rolników zagrożeń, często nieodpowiedniego stroju roboczego, pośpiechu i nieuwagi. Słaba sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw nadal wpływa niekorzystnie na zmniejszenie
ryzyka wypadku. Przestarzały, często niesprawny sprzęt, naprawiany
i modyfikowany przez rolnika, zazwyczaj nie spełnia nawet podstawowych norm bezpieczeństwa. Własnoręcznie dorabiane osłony lub
mechanizmy nie dają odpowiedniego zabezpieczenia. Ignorowanie
ostrzeżeń zamieszczonych na opakowaniach używanych w gospodarstwie środków chemicznych jest często powodem wielu ciężkich zatruć, a nawet przedwczesnej śmierci. Przedstawione dane statystyczne
wskazują, że rolnictwo wymaga większych inwestycji w edukację na
temat BHP oraz lepszego wykorzystania środków przeznaczanych na
poprawę bezpieczeństwa w gospodarstwie. n
Źródła:
1. Biuletyny informacyjne KRUS,
2. Strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
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Badawczy,
3. Komunikaty z informacjami statycznymi na stronie internetowej KRUS
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Modernizacja gospodarstw rolnych - PROW 2014-2020
Zuzanna Antosiuk
Oddział Siedlce

W

e wrześniu 2015 r. weszło w życie rozporządzenie
MRiRW z 21 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371).

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. prowadzony był nabór wniosków dla obszarów wsparcia:
a. rozwój produkcji prosiąt,
b. rozwój produkcji mleka krowiego,
c. rozwój produkcji bydła mięsnego.
Kolejny nabór wniosków wg ogłoszonego przez MRiRW harmonogramu, planowany jest w marcu 2016 r. Oprócz wymienionych
wyżej obszarów (a,b,c) odbędzie się również nabór wniosków
z obszaru „d” - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej
produktu. W ramach obszaru „d” będzie można składać wnioski, miedzy innymi na zakup ciągników i innych maszyn rolniczych.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym jako osoby
wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami
samoistnymi lub zależnymi:
• gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub
• nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?
Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200
tys. euro, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji:
1) w przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie
wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza
niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:
a) suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie
wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;
b) w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość
ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.
Do pozostałych warunków, które muszą być spełnione przez
osobę ubiegającą się o pomoc należą, m.in.:
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• kierowanie gospodarstwem rolnym;
• prowadzenie produkcji rolnej w celach zarobkowych, tj. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, został
osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej
5 tys. zł.

Wielkość pomocy
Maksymalny poziom pomocy przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym
w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie
wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów
kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc w ramach ww. obszarów przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:
1) 500 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2) 200 tys. zł - w przypadku operacji obejmującej inwestycje
nie związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją
innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową, lub
modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach,
w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich
wyposażaniem,
3) 900 tys. zł - w przypadku operacji realizowanej w obszarze „a”.
W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie
pomocy dotyczący danego gospodarstwa.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma
uzyskanych punktów. W przypadku obszaru „d” minimalna ilość
punktów wynosi 1,5.

Za co można dostać punkty w obszarze „d”?
Kryteria przyznawania punktów w obszarze „d” są następujące:
1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:
• jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy
lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego - 5 punktów,
• jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich
lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich
kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;
2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;
3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji
Wieś Mazowiecka, marzec 2016
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rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;
4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy
w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit.
a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013,
w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem - przyznaje się 2 punkty,
z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 - przyznaje się 4 punkty;
5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot
ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje
się 3 punkty;
6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu
zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów.
W województwie mazowieckim przyznaje się dodatkowe punkty:
• jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
przyznaje się 1 punkt,
• jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu „Premie dla
młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego programem, przyznaje się 1 punkt.

Zobowiązanie beneficjenta
Beneficjent zobowiązuje się również, między innymi do:
• osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie
(GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada
dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,
i utrzymania tego wzrostu w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy,
• nie finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem
innych środków publicznych,
• prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

***

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również
za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Wniosek składa
się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529). n
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.
(Dz. U., poz. 1371).

Nowe możliwości dla małych gospodarstw
Justyna Niedziałek, dr Marek Niewęgłowski
Oddział Siedlce

Z

danych ARiMR wynika, że w roku 2015 średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie
rolnym w kraju wynosiła 10,49 ha, a w województwie
mazowieckim 8,52 ha. Intensyfikacja produkcji prowadzi do
osiągnięcia jak największego zysku przy jak najmniejszych
kosztach. Po wstąpieniu do UE małe gospodarstwa były wchłaniane przez duże, zmuszane do zmiany profilu produkcji, lub
nie miały racji bytu. Rolnictwo ekologiczne stało się alternatywą dla rodzinnych gospodarstw o małym areale.

System rolnictwa ekologicznego jest w Polsce coraz częściej
wybieraną formą gospodarowania. Wymaga jednak większych nakładów pracy w porównaniu do innych systemów produkcji rolnej.
Produkcja ekologiczna jest kontrolowana i certyfikowana przez
upoważnione jednostki certyfikujące. W efekcie rolnik otrzymuje
produkt o podwyższonej jakości, za który dostanie wyższą cenę.
Na świecie zapanowała moda na ekologię, która szybkim tempem
wkracza do Polski. Warto, więc zastanowić się nad taką produkcją
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

w swoim gospodarstwie.
Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje nowe
perspektywy dla małych gospodarstw w postaci dostępnych
programów. Potencjalny beneficjent może skorzystać z następujących działań: Rolnictwo ekologiczne, Program rolno-środowiskowo-klimatyczny, Restrukturyzacja małych gospodarstw.
Działanie Rolnictwo ekologiczne można łączyć z Programem rolno-środowiskowo-klimatycznym w obrębie gospodarstwa, lecz nie na tych samych gruntach. Natomiast, chcąc
skorzystać z Restrukturyzacji małych gospodarstw musimy
spełnić kilka podstawowych kryteriów i osiągnąć wymaganą
liczbę punktów.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
W ramach tego działania można skorzystać z następujących pakietów i wariantów oraz płatności do nich przysługujących:
• Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 zł/ha.
• Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1557 zł/ha.
dokończenie na str. 14
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dokończenie ze str. 13
• Pakiet 3. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1325 zł/ha.
• Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.
- Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie
konwersji - 1882 zł/ha,
- Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji - 1882 zł/ha,
- Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji - 790 zł/ha.
• Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji - 787 zł/ha.
• Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 428 zł/ha.
Pakiety 7-12 są pakietami po zakończeniu konwersji i mają zmniejszone stawki dopłat.

Warunki dofinansowania
Beneficjent działania „Rolnictwo ekologiczne” zobowiązany jest
spełnić szereg warunków, by móc się ubiegać o środki finansowe.
Między innymi posiadać numer identyfikacyjny gospodarstwa
nadany przez ARiMR. Łączna powierzchnia posiadanych przez
niego użytków rolnych musi wynosić 1 ha. Powinien zobowiązać się do realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego oraz
posiadać plan działalności ekologicznej sporządzony przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego na formularzu udostępnionym
przez ARiMR. Nie może przekształcić, ani zaorać łąk i pastwisk
trwałych występujących w gospodarstwie. Powinien też zachować
elementy krajobrazu rolniczego nie użytkowane rolniczo oraz prowadzić rejestr działalności ekologicznej.
Dodatkowo należy przestrzegać szczegółowych wymogów
określonych dla poszczególnych pakietów i wariantów. Wymóg
wspólny dla wszystkich pakietów - odpowiednie przeznaczenie plonu - do konsumpcji, przetwórstwa, przekazania do innych
gospodarstw lub sprzedaży, a w przypadku upraw paszowych
i trwałych użytków zielonych przeznaczenie plonu do skarmiania zwierząt, przekazania do innych gospodarstw, lub sprzedaży. Działania te muszą być potwierdzone dokumentami.
Pamiętajmy, że pakiety dotyczący użytków z roślinami paszowymi
i trwałe użytki zielone należy powiązać z posiadaniem zwierząt
przez rolnika lub małżonka, których obsada musi wynieść co najmniej 0,3 DJP na hektar. Zwierzęta utrzymywane ekologicznie 0,3 DJP na hektar użytków zadeklarowanych do pakietu uprawy
paszowe i trwałe użytki zielone, natomiast zwierzęta utrzymywane konwencjonalne - 0,3 DJP na hektar wszystkich gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych we wniosku
o płatności ekologiczne.
Oto lista gatunków zwierząt, które należy posiadać chcąc korzystać z pakietu TUZ: bydło domowe, kozy, owce, konie, daniele,
jelenie, króliki i gęsi; do pakietu uprawy paszowe dodatkowo: indyki, kaczki, kury, perlice i świnie.
Pakiety sadownicze mają określoną minimalną obsadę drzew
z tolerancją do 10%, którą należy utrzymać jeszcze 2 lata po zakończeniu zobowiązania. W przypadku sadów mających ponad 15 lat, minimalna obsada drzew wynosi 125 sztuk na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych przez
co najmniej 15 lat. Drzewa i krzewy muszą być owocujące.
Duże gospodarstwa będzie obowiązywała degresywność.
Beneficjent dostanie dodatkowo refundację kosztów kontroli
w wysokości zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia, jednak
nie większą niż 20% wysokości płatności ekologicznej.
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Działanie „Rolno-środowiskowo-klimatyczne”
Beneficjent może skorzystać z następujących pakietów w ramach poddziałania: Płatność w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych:
• pakiet 1 - Rolnictwo zrównoważone;
• pakiet 2 - Ochrona gleb i wód;
• pakiet 3 - Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
• pakiet 4 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
• pakiet 5 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
W ramach poddziałania: Wsparcie ochrony i zrównoważonego
użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie
z następujących pakietów:
• pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie;
• pakiet 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
Działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zostało opisane w styczniowym numerze Wsi Mazowieckiej na
stronie 12.

Obowiązujące terminy
Sporządzenie planu działalności ekologicznej oraz rolno-środowiskowo-klimatycznej: 15 marzec-15 maj.
Nabór wniosków do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - z harmonogramu PROW 2014-2020 wynika, że będzie
dopiero w 2017 roku.
Wszystkich zainteresowanych tymi działaniami zapraszamy do
MODR. n
Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo
ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2. www.arimr.gov.pl
3. www.minrol.gov.pl
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Nawożenie trwałych użytków zielonych
w gospodarstwie ekologicznym
Jolanta Budzichowska
Oddział Ostrołęka

U

żytki zielone odgrywają w gospodarstwie ekologicznym
bardzo ważną rolę, gdyż są naturalnym źródłem pasz
nie tylko dla bydła, ale również dla koni, owiec, drobiu
i trzody chlewnej. O ich wartości decyduje skład botaniczny
runi, który zależy od czynników środowiskowych, sposobu użytkowania oraz zabiegów pielęgnacyjnych, w tym nawożenia.
Poziom nawożenia będzie zależał od potrzeb pokarmowych roślin
oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe, a także składu botanicznego runi. Dlatego zalecane jest, aby co 4-5 lat wykonać analizę
zasobności gleby pod kątem zawartości makroelementów i określenia
jej pH. Dobre uwilgotnienie gleby i co najmniej średnia zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu decydują o wysokich i stabilnych plonach. Optymalne pH dla UZ na glebach mineralnych wynosi
5-6, a na glebach organicznych 4,5-5. Poprawę odczynu gleby uzyskuje
się poprzez wapnowanie lub stosowanie dolomitu mączki bazaltowej,
kredy pojeziernej. Dawki tych nawozów to maksymalnie 500 kg/ha
dolomitu lub kredy pojeziernej, albo 50-150 kg/ha mączki bazaltowej.
Zabieg ten poprawia strukturę gleby, jej żyzność, skład botaniczny runi
oraz wpływa na lepsze wykorzystanie fosforu i magnezu. Ponadto podwyższenie pH gleby dodatnio wpływa na rozwój roślin bobowatych.

Nawozy nie działają - czym je uzupełnić?
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej (Nr
834/2007), w ekologicznej produkcji roślinnej zarówno żyzność, jak i aktywność biologiczna gleby, utrzymywane są poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie
nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie.
W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności, dozwolone jest stosowanie nawozów i środków polepszających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie
preparatów dopuszczonych do obrotu (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim). Jednostką prowadzącą
ten wykaz jest IUNG-PIB w Puławach (www.iung.pulawy.pl). Chodzi o nawozy nie pochodzące z syntezy chemicznej, o niskim stopniu
rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala
się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych. Można natomiast
stosować mineralne nawozy fosforowe i potasowe, pod warunkiem, że
pochodzą z surowców naturalnych (np. mielone skały, kopaliny).

Ile i jak stosować?
Podstawowymi nawozami w gospodarstwie ekologicznym są:
obornik, kompost, gnojówka i gnojowica. Optymalne dawki nawozów organicznych są następujące:
- obornik – 5 do 10 t/ha na rok/2 lata, lub 10-20 t/ha obornika
kompostowanego,
- gnojowica – jednorazowo 10 m3/ha, rocznie do 30 m3/ha,
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

- gnojówka – jednorazowo do 5-7 m3/ha, rocznie do 15 m3/ha,
- kompost – 20-30 t/ha raz w roku, lub co 2 lata.
Najbardziej odpowiednim terminem stosowania obornika na łąki jest
późna jesień. Może być również stosowany wczesną wiosną, pod warunkiem, że jest dobrze rozłożony. Natomiast gnojówkę najlepiej jest
stosować wiosną (od początku kwietnia) oraz 2 tygodnie po pierwszym
lub drugim pokosie. Z kolei gnojowicę na ekologiczne użytki zielone
można stosować w porozumieniu i za zgodą jednostki certyfikującej.
Kompost można stosować jesienią lub wczesną wiosną. Najlepszy jest
kompost obornikowy, który dojrzewał około roku. Komposty szczególnie zalecane są do nawożenia pastwisk, gdyż nie pogarszają jakości zielonki pastwiskowej poprzez nieprzyjemny zapach.
Nawozy organiczne powinny pochodzić z własnego gospodarstwa lub innych gospodarstw ekologicznych. Dozwolone jest pozyskanie ich z ekstensywnych gospodarstw konwencjonalnych, ale
powinny być przekompostowane w gospodarstwie ekologicznym.

Uzupełnianie minerałów
Jeśli gleby są mało zasobne w fosfor (szczególnie gleby organiczne i lekkie gleby mineralne) oraz potas (gleby torfowe i gleby
lekkie) zasadne jest stosowanie dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym nawozów mineralnych.
Niedobory fosforu można uzupełnić stosując mączkę fosforytową, a najodpowiedniejszym terminem jej stosowania jest jesień.
Natomiast potas można stosować w postaci kainitu, kalimagnezji, siarczanu potasu. Łąki wymagają większego nawożenia potasowego niż pastwiska, które użyźniane są odchodami zwierząt.
Zaleca się, by potas stosować pod każdy odrost, gdyż zbyt duże jego
dawki pobierane są przez rośliny w nadmiarze do zawartości 4-5% K2O
w s.m. traw. To z kolei ogranicza pobieranie wapnia, magnezu i sodu.
Ustalając dawkę fosforu i potasu w nawozach mineralnych należy uwzględnić ich ilość dostarczoną w nawozach organicznych.
Największy wpływ na plonowanie użytków zielonych ma azot.
W bilansie azotu bardzo ważną rolę odgrywają rośliny bobowate,
głównie koniczyny (biała, łąkowa i szwedzka). Przyjmuje się, że na
1% udziału bobowatych w runi przypada 2-3 kg azotu z powietrza,
a 20% bobowatych w runi dostarcza 40-60 kg azotu z atmosfery.
Utrzymaniu dobrej żyzności gleby będzie sprzyjało przestrzeganie zasady stosowania małych dawek nawozu, ale tak często jak to jest możliwe. n
Źródła:
1. Wytyczne do nawożenia łąk w gospodarstwach ekologicznych, Halina Jankowska-Huflejt
2. Gospodarowanie na łąkach i pastwiskach w gospodarstwach ekologicznych, Halina Jankowska-Huflejt
3. Podręcznik rolnictwa ekologicznego, Dorota Metera, Tomasz Sakowski
4. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym, Roman Moraczewski
5. Wytyczne wypasu bydła w gospodarstwach ekologicznych, Zbigniew Wasilewski
6. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
7. www.iung.pulawy.pl
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Rolnictwo ekologiczne na Mazowszu

W tym

Tabela 1. Producenci prowadzący produkcję metodami ekologicznymi
w województwie mazowieckim, w latach 2011- 2014
Wyszczególnienie

2011 r.

Liczba producentów
ekologicznych
2 228
Powierzchnia
ekologicznych
użytków rolnych
50 099,85
w ha

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2 476

2 730

2 529

55 804,15

63 445,00

60 354,37

W Polsce pod koniec roku 2014 roku – po raz pierwszy od czasu,
gdy nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej (2004 r.) – odnotowano
spadek liczby producentów ekologicznych oraz zmniejszenie
powierzchni użytków rolnych, na których stosowane były ekologiczne metody produkcji. Według stanu na 31grudnia 2014 r.
działalność taką prowadziło o 1 666 mniej (tj. 6,1%) producentów
ekologicznych, niż w roku 2013. Pomimo spadku ogólnej liczby
producentów ekologicznych, w roku 2014 odnotowano wzrost
liczby przetwórni ekologicznych.
W roku 2014 kontrolą jednostek certyfikujących objętych było
25 427 producentów ekologicznych o łącznej powierzchni
657 902,06 ha, co przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Jesteśmy liderem
O rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie województwa mazowieckiego świadczy ilość gospodarstw ukierunkowanych na ten system
16

pozostałej działalności (dostaw
kwalifikowalnego materiału siewnego,
pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego
i akwakultury)

Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu.
Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej.

wprowadzania na rynek produktów
ekologicznych (z wyłączeniem
importowanych z państw trzecich)

Województwo

Czy wykorzystujemy ten potencjał?

wprowadzania na rynek produktów ekologicznych
importowanych z państw trzecich

Producenci ekologiczni prowadzący działalność
w zakresie
przetwórstwa produktów ekologicznych
oraz produkcji pas i/lub drożdży

Województwo mazowieckie zajmuje obszar 35,6 tys. km2 i jest
największym regionem w kraju. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw. Mazowsze ma
największy wśród województw potencjał ludnościowy - prawie 5,2
mln osób. W miastach mieszka 3,4 mln, a na obszarach wiejskich
1,8 mln osób. Poza aglomeracją warszawską, która pełni dominującą rolę społeczno-gospodarczą, region ma charakter rolniczy.
Użytki rolne zajmują około 65% powierzchni województwa (13%
terenów rolnych Polski).

Tabela 2. Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia
2014 r. w Polsce, w podziale na województwa i w podziale na kategorie
prowadzonej działalności

produkcji rolnej

R

olnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania,
który poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów. Taka jest idea, a jak to wygląda w praktyce u nas - na
Mazowszu?

gospodarowania. W roku 2014 prowadziło tu działalność 2529 producentów ekologicznych, co daje Mazowszu czwarte miejsce w Polsce za
województwami warmińsko-mazurskim (4244), zachodniopomorskim
(3549) oraz podlaskim (3453). Również czwarte miejsce w kraju zajmuje Mazowsze pod względem powierzchni ekologicznych użytków
rolnych. W roku 2014 wynosiła ona 60354,37 ha, co stanowiło 9,17%
ogólnej powierzchni użytków ekologicznych w Polsce.

Liczba producentów rolnych

Dorota Zarejewska - Tęga
Oddział Ostrołęka

dolnośląskie

1078

1046

21

4

30

9

kujawsko- pomorskie

419

401

18

1

12

5

lubelskie

2037

1975

48

4

48

20

lubuskie

1384

1370

9

0

12

3

łódzkie

544

508

34

6

26

12

małopolskie

1419

1378

38

3

26

7

mazowieckie

2529

2374

107

28

131

13

opolskie

81

75

5

0

5

1

podkarpackie

1511

1475

30

2

24

14

podlaskie

3453

3432

14

3

18

8

pomorskie

878

847

27

3

23

14

śląskie

262

230

21

3

23

2

świętokrzyskie

1003

992

12

2

6

3

warmińsko- mazurskie

4244

4234

12

0

14

9

wielkopolskie

1036

966

57

7

49

13

zachodniopomorskie

3549

3526

31

2

20

17

Polska

25427

24829

484

68

467

151

Tabela 3. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce 2014 r.
Województwo
dolnośląskie

Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (w
ha)
37 005,16

kujawsko- pomorskie

11 573,87

lubelskie

38 466,64

lubuskie

53 299,83

łódzkie

11 228,87

małopolskie

15 528,88

mazowieckie

60 354,37

opolskie
podkarpackie

3 306,45
23 509,74
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PYT ANIA OD R O L N IK Ó W

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Czy w roku 2016 uległy zmianie wysokości stawek dopłat do
materiału siewnego?
W roku 2016 uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy
zwrócić uwagę na to, że:
• po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość
stawek,
• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie
przepisów ww. rozporządzenia RM.
( Jakie będą stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 roku?
Wysokość stawek będzie zależała od ilości złożonych wniosków
przez rolników w terminie od 15.01 – 25.06.2016 r. i zadeklarowanej powierzchni upraw, ponieważ będzie określona pula środków
finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.
( Chciałbym skorzystać z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i zmodernizować oborę. Czy muszę zatrudnić firmę, czy
mogę sam wykonać prace budowlane, zakupując tylko materiał?
Korzystając z dofinansowania z programów unijnych należy rozliczyć się fakturami ze wszystkich zakupionych materiałów i podłączyć po 3 oferty cenowe na każdy asortyment materiałów. Trzeba
uzasadnić wybór oferty. Należy, więc skalkulować co bardziej się
opłaci i przyjąć korzystniejszy sposób rozliczania.
( Czy w 2016 roku można będzie realizować nowy plan rolnośrodowiskowy dotyczący ochrony cennych siedlisk zagrożonych gatunków ptaków?

podlaskie

64 897,11

pomorskie

29 281,64

śląskie
świętokrzyskie
warmińsko- mazurskie
wielkopolskie

7 787,90
13 037,43
117 096,96
42 071,21

zachodniopomorskie

129 456,00

Polska

657 902,06

W tym samym roku 2014, w kraju działały 484 przetwórnie
ekologiczne, z czego najwięcej w województwach mazowieckim
(107), wielkopolskim (57) oraz lubelskim (48). Łączna liczba przetwórni z tych trzech województw stanowiła 43,8% ogólnej liczby
przetwórni ekologicznych w Polsce.
Mazowsze ma swoje zalety. Cechuje je duża ilość pracowników na
wsi, nie zdegradowana ziemia i dominacja w rolnictwie gospodarstw
rodzinnych, tradycyjnie stosujących ekologiczne metody produkcji.
Gospodarstwa te z reguły cierpią na deficyt kapitału. Dlatego szansą
jest dla nich udział w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej i związana
z tym potencjalna możliwość skorzystania ze środków na inwestycje
niezbędne dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa ekologicznego.
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

Nie zmieniły się przepisy dotyczące realizacji pakietów 4 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
W 2016 r. można będzie realizować warianty: 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11. Do realizacji wariantów 4.8 – 4.11 niezbędna jest dokumentacja przyrodniczo-ornitologiczna sporządzona przez ornitologa. Do
realizacji wariantu 4.7 wymagana jest ocena i sporządzenie planu
rolnośrodowiskowego przez doradcę rolnośrodowiskowego.
( Od jakiego ryzyka rolnicy mogą ubezpieczać uprawy ozime
w sezonie 2015/2016?
Zimy w latach ubiegłych pokazały rolnikom dotkliwą skalę szkód
spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania. Z tego powodu uprawy ozime ubezpieczane są w sezonie jesiennym w pakietach zawierających ryzyko ujemnych skutków przezimowania,
a także przymrozki wiosenne i gradobicie. Przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia, rolnik w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
ma możliwość określenia ryczałtu wypłaty odszkodowania. Najczęściej rolnicy decydują się na wypłatę odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia, gdyż taka kwota daje im możliwość
pokrycia kosztów uprawy, które zostaną zasiane w miejsce uprawy
zniszczonej podczas zimy.
Przypominamy, iż od 1 lipca 2008 r rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma
obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw
wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich” chociaż od jednego lub wybranych ryzyk: powódź, grad, susza, ujemne skutki przezimowania, lub przymrozki wiosenne.
dokończenie na str. 19

Przyszłość może być nasza
Ogólnoświatowy trend rosnącej ekologicznej wrażliwości społecznej powoduje, że rośnie popyt na zdrową żywność, wysokiej
jakości. Żywność ekologiczna jest coraz bardziej ceniona, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie mieszkańcy są skłonni płacić za nią
więcej. Na Mazowszu, ze względu na obecność chłonnego i zamożnego rynku zbytu aglomeracji warszawskiej, na którym produkty rolnictwa ekologicznego znajdują coraz więcej nabywców,
rozwój ekologicznego rolnictwa jest szczególnie wskazany.
Wysoka dynamika eksportu produktów mazowieckiego rolnictwa wskazuje, że są one konkurencyjne na rynku europejskim
i światowym. Dlatego rolnictwo ekologiczne, jako dział eksportowy, w zestawieniu z charakterystyką potencjału wytwórczego Mazowsza w sektorze rolniczym, jest w stanie zająć istotne miejsce na
rynku międzynarodowym. n
Źródła:
1. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 – 2014, GIJHARS, Warszawa, 2015.
2. Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa, Sulmicka M., Studia Regionalne
12, 95-106 Mazowsze 2013.
3. http://www.minrol.gov.pl/pol
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Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2016
Albert Jaworski
Oddział Poświętne w Płońsku

W

Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok
2016 znalazły się nowe środki ochrony roślin. Nowe
nie zawsze znaczy nie znane, gdyż część z nich to
preparaty popularne w latach poprzednich, lub z rozszerzoną
rejestracją.
Uzupełniają one programy ochrony ważnych gospodarczo
upraw, ułatwiają dobór preparatów w ochronie i zapewniają właściwą rotację substancji czynnych preparatów. Dzięki nim ogrodnicy
mogą stosować strategię antyodpornościową przeciwko chorobom
i szkodnikom roślin. W ochronie sadów można obecnie wykorzystać wiele preparatów z różnych grup chemicznych. Dla sadowników korzystne jest zwiększenie liczby dostępnych preparatów
z nowymi substancjami aktywnymi i powrót preparatów sprawdzonych. W 2016 r. powróciły do Programu, m.in. preparaty do
ochrony truskawki przed szkodnikami glebowymi i kilka innych,
znanych z poprzednich lat. Ta zmiana jednak nie narusza podstawowej zasady: przed zastosowaniem środka ochrony roślin zawsze czytamy dołączoną, aktualną etykietę stosowania.
Aktualny rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się
na stronie MRiRW (www.minrol.gov.pl), zakładka: ochrona roślin. Znajdują się tam również aktualne etykiety - instrukcje stosowania. Znajduje się tam także wyszukiwarka środków ochrony
roślin, która bardzo ułatwia dobranie odpowiedniego preparatu.
Możemy w niej wyszukać środki ochrony roślin pod względem ich
nazwy handlowej, substancji czynnej lub organizmu szkodliwego.
W 2016 r. będą zmiany dotyczące poszczególnych zezwoleń środków ochrony roślin, zostaną one zaktualizowane w: rejestrze środków, etykietach stosowania oraz wyszukiwarce.
Nowe preparaty w porównaniu z 2015 r. z zakresu ochrony
przed chorobami i szkodnikami w uprawach sadowniczych przedstawiamy w tabeli:

nazwa preparatu

Luna Experience
400 SC

fluopyram+
tebukanazol

grupa chemiczna

Anilidowe+Triazole

zwalczany agrofag
jabłonie (14) parch
i mączniak jabłoni,
gorzka zgnilizna,parch
przechowalniczy, szara
pleśń, brunatna zgnilizna drzew drzew ziarnkowych, sina pleśń
(mokra zgnizlizna)
grusze (14 dni) parch
gruszy, gorzka zgnilizna,
parch przechowalniczy,
szara pleśń, brunatna
zgnilizna drzew ziarnkowych, sina pleśń
(mokra zgnilizna)

Cros 250 SC
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difenokonazol

Triazole

difenokonazol

Triazole

jabłonie (21 dni) parch
jabłoni

Furtado 250 EW

tebukonazol

Triazole

wiśnie (7 dni) brunatna zgnilizna drzew
pestkowych

Trion

tebukonazol

Triazole

wiśnie (7 dni) brunatna zgnilizna drzew
pestkowych

Cyprodex 300 EC

cyprodynil

Anilinopirymidynowe

jabłonie (60 dni) parch
jabłoni

Favena 300 SC

pirymetanil

jabłonie (56) parch
jabłoni i szara pleśń
Anilinopirymidynowe

grusze (56 dni) parch
gruszy
truskawki (3 dni) szara
pleśń
malina (3 dni) przypąkowe zamieranie
pędów, szara pleśń

Pyros

400 SC

pirymetanil

Anilinopirymidynowe

jabłonie (56 dni),
grusze (56 dni) parch
jabłoni, parch gruszy
truskawki (3 dni) szara
pleśń
winorośl (21 dni) szara
pleśń
maliny (7 dni), jeżyny
(7 dni) szara pleśń

Kapelan 80 WG

kaptan

Ftalimidowe

jabłonie (14 dni) parch
jabłoni
wiśnie (14 dni), czereśnie (14 dni) gorzka
zgnilizna wiśni, drobna
plamistość liści drzew
pestkowych

Kapłan 80WG

kaptan

Ftalimidowe

malina (7 dni), porzeczka czarna (7 dni),
porzeczka czerwona
(7 dni), borówka
wysoka (14 dni) szara
pleśń, antraknoza
truskawka (14 dni)
szara pleśń, antraknoza
grusze (21 dni) parch
gruszy, brunatna
zgnilizna drzew ziarnkowych
agrest (7 dni) szara
pleśń, antraknoza

FUNGICYDY
substancja
aktywna

Shardif 250 EC

Scab 80 WG

kaptan

Ftalimidowe

jabłonie (21 dni) parch
jabłoni

Merces 50 EW

cyflufenamid

Fenyloacetamidy

jabłonie (14 dni) mączniak prawdziwy
grusze (14 dni) mączniak prawdziwy
winorośl (21 dni)
mączniak prawdziwy

Nimrod 250 EC

bupirymat

Pirimidynowe

jabłonie (14 dni)
mączniak jabłoni
porzeczka czarna
(14 dni) amerykański
mączniak porzeczki
truskawki (14 dni)
mączniak prawdziwy
agrest (14 dni) amerykański mącznik agrestu

jabłoń (14 dni) parch
i mączniak jabłoni
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Prolectus 50WG

fenpyrazamina

Pyrazole

truskawki (1 dzień)
szara pleśń

metam sodowy

brzoskwinie (1 dzień),
nektaryny (1 dzień)
brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

dazomet

Tiodazynowe

truskawki, fuzarioza,
zgnilizna korony,
skórzasta zgnilizna
owoców, werticilioza

Nemasol 510 SL

metam sodowy

pochodne kwasu
karbominowego

truskawki, patogeny
glebowe

Karbicure SP

wodorowęglan
potasu

wodorowęglan potasu

jabłonie (1 dzień)
parch jabłoni

Plantivax

laminaryna

polisacharydy

jabłonie, grusze,
zaraza ogniowa

Prestop WP

Gliocladium
catenulatum

żywe organizmy

truskawki, szara pleśń

Serenade ASO

Bacillus subtilis

żywe organizmy

truskawka pod osłonami, szara pleśń

Basamid 97 GR

Nemasol 510 SL

pochodne kwasu
karbominowego

grusze (7 dni) mszyce,
miodówki
czereśnie (7 dni), wiśnie (7 dni) nasionnica
trześniówka, muszka
plamoskrzydła

Patriot 100 EC

deltametryna

perytroidy

substancja
aktywna

Isomate CTT

pułapka feromoalkohole alifatyczne
nowa

jabłonie owocówka
jabłkóweczka

Pyrinex 480 EC

chloropiryfos

fosforoorganiczne

truskawki (15 dni)
kwieciak truskawkowiec

Vydate 10 G

oksamyl

Karbaminiany

truskawki, nicienie

milbemektyna

jabłonie (14 dni)
przędziorek owocomakrocykliczne laktony
wiec, pordzewiacz
jabłoniowy

Milbeknock 10EC

grupa chemiczna

SpinTor 240SC

spinosad

makrocykliczne laktony czarna ( 3 dni), porzeczka czerwona
(3 dni), porzeczka
biała (3 dni), żurawina
(3dni) muszka plamoskrzydła,
wciornastek różówek,
zwójka bukóweczka,
siatkóweczka, różóweczka

Vertigo

abamektyna

jabłonie (28 dni)
zwójki, pordzewiacz
makrocykliczne laktony jabłoniowy
truskawki, roztocz
truskawkowiec
grusze (28 dni) miodówka gruszowa,
wzdymacz gruszowy
truskawki przędziorek
chmielowiec

dokończenie ze str. 17
( Kto może skorzystać z pomocy dla gospodarstw położonych na
obszarach OSN?
Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy,
których 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 rolWieś Mazowiecka, marzec 2016

borówka wysoka
(7 dni) mszyce, muszka
plamoskrzydła, zwójka
różóweczka

plamoskrzydła, zwójka
różóweczka
malina (7 dni) mszyce,
pryszczarek namalinek
łodygowy, muszka
plamoskrzydła

zwalczany agrofag

borówka wysoka (3
dni), truskawka
(3 dni), agrest (3 dni),
malina (3 dni), jeżyna
(3 dni), porzeczka

aronia (7 dni) mszyce,
omacnica jarzębianka,
muszka plamoskrzydła

porzeczka czarna
(7 dni), porzeczka
czerwona (7 dni), porzeczka biała (7 dni),
mszyce, muszka

ZOOCYDY
nazwa preparatu

truskawki w uprawie
pod osłonami nicienie

truskawki (7 dni)
kwieciak malinowiec,
muszka plamoskrzydła,
zwójka rózóweczka,
truskaweczka, poziomeczka, jabłoneczka
jesienna, złocienióweczka
czereśnie ( 7 dni), wiśnie ( 7 dni) mszyce
śliwy ( 7 dni) mszyce,
muszka plamoskrzydła
Nissorum Strong
250 S.C.

heksytiazoks

Tiazolidynowe

jabłonie (28 dni)
przędziorek chmielowiec, przędziorek
owocowiec
grusze (28 dni) przędziorek chmielowiec
truskawki (3 dni) przędziorek chmielowiec
truskawka w polu
i pod osłonami: ślimaki

Ferramol GR

fosforan żelaza

Ślimax GB

metaaldehyd

truskawki ślimaki

Desimo Duo GB

metaaldehyd

truskawki ślimaki

nieklasyfikowane

Stosujmy się do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych
i szczegółowych zaleceń dotyczących ochrony, które są zawarte
w etykietach stosowanych środków ochrony roślin. W ten sposób
poprawimy rentowność produkcji ogrodniczej i zminimalizujemy
ujemne skutków chemizacji poszczególnych upraw sadowniczych
przed chorobami i szkodnikami. n
niczego. 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 rolniczych
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. n
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Uprawa łubinów
Henryk Derlecki
Oddział Radom

Ł

ubiny stanowią cenny element płodozmianu, gdyż skutecznie eliminują niekorzystny wpływ uprawy zbóż po
sobie. Dzięki symbiozie z bakteriami z grupy Rhizobium, rośliny te posiadają unikalną zdolność wiązania azotu
atmosferycznego. Symbioza dostarcza 70-100 kg azotu na hektar rocznie, co pozwala całkowicie zrezygnować z nawożenia
tym składnikiem lub ograniczyć jego ilość do dawki startowej.
Natomiast nawożenie azotem rośliny następczej można ograniczyć o 20-25%.
Ponadto łubiny posiadają dobrze rozwinięty system korzeniowy
i poprawiają właściwości fizykochemiczne gleby. Mimo tych korzyści powierzchnia ich uprawy sukcesywnie spada. Aby zachęcić
rolników do uprawy, wprowadzono specjalną dodatkową płatność
do roślin strączkowych.
Uprawiane są głównie trzy gatunki łubinów: żółty, wąskolistny
i biały, z czego żółty i wąskolistny są najbardziej popularne.

Cechy gatunków

Łubin biały charakteryzuje się najdłuższym okresem wegetacji
spośród strączkowych uprawianych w Polsce. Późno dojrzewa i ma
najwyższe spośród łubinów wymagania glebowe, co powoduje, że
jest najmniej rozpowszechniony w uprawie. Jest reprezentowany
przez dwie odmiany pastewne.
W Krajowym Rejestrze znajduje się 8 odmian łubinu żółtego,
wszystkie są odmianami pastewnymi, 2 odmiany są typu samokończącego i 6 niesamokończącego. Łubin ten ma zawsze kwiaty żółte
o odcieniu pomarańczowym, złotym lub cytrynowym.
Wśród 12 odmian łubinu wąskolistnego mamy 10 odmian pastewnych słodkich i 2 odmiany gorzkie; 3 spośród nich to odmiany samokończące, natomiast 9 niesamokończących. Barwa kwiatów łubinu
wąskolistnego jest jedną z cech rozpoznawczych odmiany. Mogą być
one koloru niebieskiego, białego lub różowego z trzema odcieniami.
Nasiona łubinu, ze względu na dużą koncentrację białka w suchej
masie (wynoszącą w przypadku łubinu wąskolistnego około 33%,
a u żółtego 44%), są cennym komponentem mieszanek pasz treściwych dla trzody, bydła i drobiu. Jednak należy zachować szczególną ostrożność przy skarmianiu mieszanek z udziałem łubinu przez
zwierzęta młode - udział białka w dawce pokarmowej powinien być
ograniczony, lub też wyeliminowany. W starszych grupach wiekowych nasiona łubinu mogą nawet w pełni zastąpić komponenty wysokobiałkowe na bazie importowanej soi, często pochodzącej z plantacji GMO. Na cele paszowe można również przeznaczyć zakiszoną
zielonkę z łubinów. W porównaniu do kiszonki z kukurydzy, ta z łubinów zawiera zdecydowanie więcej białka, ale do celów paszowych
wykorzystujemy tylko łubiny odmian słodkich.
Wymagania glebowe
Wymagania glebowe łubinu żółtego są małe, dlatego jego uprawę
zaleca się na glebach klasy IVb, V i VI kompleksów: od żytniego dobrego do najsłabszego. Najlepiej go uprawiać na glebach o odczynie
lekko kwaśnym z pH od 5 do 6. Należy podkreślić, że gatunek ten
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nie lubi gleb o odczynie obojętnym, zasadowym lub świeżo zwapnowanych - powoduje to chlorozę liści. Łubiny wąskolistny i biały
mają nieco większe wymagania glebowe niż łubin żółty. Ich uprawę
zaleca się na glebach klasy III a, III b, IV a i IV b, kompleksów
żytniego bardzo dobrego i dobrego, o pH zbliżonym do obojętnego.

Stanowisko w zmianowaniu

Łubiny najczęściej są uprawiane po zbożach. Nie należy ich
uprawiać po sobie lub po innych roślinach motylkowatych, gdyż
prowadzi to do powstania zjawiska, tzw. „wyłubinienia”, powodowanego rozwojem bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe oraz nasileniem występowania chorób zgorzelowych. Łubiny,
podobnie jak inne strączkowe, nie powinny być uprawiane w stanowisku bezpośrednio po okopowych na oborniku.

Uprawa roli i nawożenie

Uprawa roli po zbiorze zbóż powinna polegać na dobrym odchwaszczeniu. W tym celu wykonuje się podorywkę i bronowanie,
a późną jesienią głęboką orkę przedzimową. Wiosną na glebach
lekkich wystarcza bronowanie, na glebach średnich natomiast potrzebne jest nieco głębsze wzruszenie roli agregatem uprawowym.
Nawożenie fosforem i potasem pod łubiny na glebach cięższych
zaleca się zastosować jesienią pod orkę przedzimową, a na lżejszych wczesną wiosną, przed uprawą przedsiewną. W zależności
od zasobności gleby stosuje się 50-70 kg P2O5/ha i 80-120 kg K2O/
ha. Łubin żółty nie wymaga nawożenia azotem, pod wąskolistny
zaleca się zastosować 20-30 kg N/ha.

Siew

Do siewu należy używać nasion zdrowych, nieuszkodzonych,
dobrze kiełkujących. Należy je zaprawić zaprawą grzybobójczą.
Korzystnym zabiegiem wykonanym bezpośrednio przed siewem,
a po zaprawieniu nasion, jest zaszczepienie materiału siewnego
właściwą dla gatunku Nitraginą.
Ilość wysiewu zależy od typu odmiany, u tradycyjnych jest to
90-100 roślin na 1m2, natomiast u odmian samokończących 100-120
roślin na 1m2. W zależności od odmiany jest to około 120-160 kg/ha
dla łubinu żółtego i wąskolistnego, a 230-250 kg/ha dla łubinu białego.
Rozstawa międzyrzędzi powinna wynosić 20-30 cm, a głębokość 2-4
cm. Do siewu należy stosować siewniki punktowe lub siewniki z aparatami wysiewającymi przeznaczonymi do siewu nasion grubych.

Pielęgnacja zasiewów

W trakcie wegetacji łubinów konieczna jest ochrona roślin przed
nadmiernym zachwaszczeniem i patogenami. Bezpośrednio po siewie można zastosować przeciwko chwastom dwuliściennym Linurex 50 WP i Linurex 500 SC, a także Goltix 70 WG i Metron 700
SL (ostatnie dwa środki można również zastosować w fazie 2-3
liści). Na chwasty jednoliścienne zaleca się Fusilade Forte 150 EC,
Pantera 040 EC, Targa Super 05 EC.
Podczas ciepłej i wilgotnej pogody łubiny są porażone antraknozą. W celu ochrony plantacji łubinu przed antraknozą możemy
zastosować preparat Gwarant 500 SC przemiennie z Amistarem.
Podczas sprzyjających warunków pogodowych do rozwoju choroWieś Mazowiecka, marzec 2016
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Ocena stanu ozimin po zimie
Anna Matusik
Oddział Siedlce

Z

ima w tym roku nie jest łaskawa dla ozimin. Wysokie
temperatury w grudniu i brak okrywy śnieżnej nie pozwoliły roślinom na prawidłowe zahartowanie się. Dlatego gwałtowny spadek temperatur i śniegu na początku roku
spowodował uszkodzenia upraw w wielu rejonach kraju. Największym zagrożeniem dla roślin (jest w tej chwili) mróz bez pokrywy śnieżnej oraz wiatr. Czynniki te mogą sprawić, że oziminy
częściowo wymarzną.

Przypomnijmy, że na zimotrwałość roślin składa się ich odporność
na: wymarzanie, wyprzenie, skorupę lodową, wysmalanie, wysadzanie
i rozrywanie korzeni. Decyduje o niej zdolność do zahartowania się,
które następuje jesienią, w warunkach stopniowego obniżania się temperatury. W soku komórkowym gromadzą się glukoza i substancje białkowe, które obniżają punkt jego zamarzania. Dla zbóż jest najlepiej, gdy
po słonecznej, chłodnej jesieni następuje stopniowe oziębianie i opady
śnieżne utrzymujące się przez cały okres mrozów, których jednak w tym
roku zabrakło. Największe straty w oziminach następują, kiedy - przy
braku pokrywy śnieżnej - nadejdzie fala mroźnego powietrza, a temperatura spada poniżej -20oC. Wówczas należy się liczyć z wymarzaniem
rzepaku, jęczmienia, pszenicy i pszenżyta. Znaczne straty występują
również wtedy, gdy na nie zamarzniętą glebę spadnie dużo śniegu i będzie on zalegał na polach. Wówczas szkody powoduje pleśń śniegowa.

Wymarzanie

Wymarzanie jest bezpośrednim działaniem mrozu na nie okryte
śniegiem rośliny. Mrozoodporność zależy od ich gatunku, odmiany
i zahartowania. Jeżeli zimą nastąpi silne ocieplenie, mogą stracić
wytrzymałość na mróz, czyli się rozhartować. To samo zachodzi
wówczas, gdy gruba okrywa śniegu, który spadł przy niezbyt niskiej temperaturze, stopnieje i ponownie wystąpią mrozy.
Na wymarzanie bardziej podatne są te rośliny, które jesienią
nie zdążyły się rozkrzewić. Samo przemarznięcie łodyg i liści nie
zagraża ich życiu. U zbóż dopiero zniszczenie węzła krzewienia
powoduje zamieranie, a efektem uszkodzenia części nadziemnych
jest to, że na wiosnę rośliny chorują, a ich rozwój jest opóźniony.

Wyprzenie

Wyprzenie roślin następuje wówczas, gdy obfite opady śnieżne pokrywają niedostatecznie zamarzniętą glebę. Pod taką okrywą długo
może utrzymywać się temperatura bliska zera. Wówczas rośliny oddychają, wydzielają CO2 i wobec braku możliwości wymiany gazowej

by, ochronę rozpoczynamy od fazy siewki.
Szkodniki to przede wszystkim mszyce, które są wektorami chorób
wirusowych. W przypadku intensywnego nalotu mszyc, należy zastosować oprysk jednym z zalecanych preparatów owadobójczych.
Zbiór
Łubiny na ogół dojrzewają nierównomiernie, dlatego zaleca się
Wieś Mazowiecka, marzec 2016

duszą się pod śniegiem. Również długo zalegające na przedwiośniu
zaspy śnieżne sprzyjają wyprzeniu. Proces ten przebiega w trzech etapach: najpierw rośliny tracą węglowodany, lecz jeszcze ich nie syntetyzują, później następuje rozpad białek i w końcu liście zostają porażone pleśnią śniegową (Fusarium nivale), która ostatecznie je niszczy.

Wysmalanie

Wysmalanie występuje wtedy, gdy przy braku okrywy śnieżnej
na polu wieje mroźny i suchy wiatr, powodując wysuszanie roślin.
Zamarznięta gleba uniemożliwia pobieranie wody i roślina powoli
zamiera, a jej organy nadziemne wyglądają jak spalone. Na wysmalanie wrażliwe są te rośliny, które przed zimą wykształciły zaledwie
3 liście. W tej fazie rozwojowej nie mają jeszcze dobrze rozwiniętych korzeni, a zgromadzone w ziarniaku materiały zapasowe już się
wyczerpały. W tej sytuacji rośliny nie mogą pobrać z zamarzniętej
gleby wystarczającej ilości wody i składników pokarmowych. Roślina powoli zamiera, a jej organy nadziemne wyglądają jak spalone.

Wysadzanie

Wysadzanie występuje najczęściej na przedwiośniu, gdy temperatura w dzień jest dodatnia, a nocą ziemia zamarza. Na glebach
bogatych w próchnicę i gromadzących wodę dochodzi wtedy do
uszkadzania i rozrywania korzeni, a nieraz do ich „wysadzania”,
czyli wypychania na powierzchnię.
Uszkodzenia pozimowe występują przede wszystkim w zasiewach jęczmienia ozimego oraz na plantacjach odmian pszenicy
ozimej, charakteryzujących się słabą lub obniżoną mrozoodpornością. Najbardziej mrozoodpornym zbożem jest żyto i w jego zasiewach nie występują istotne uszkodzenia mrozowe.

Test na przezimowanie roślin

Stan przezimowania roślin można będzie w pełni ocenić dopiero po
ruszeniu wegetacji na wiosnę, przy czym nie wiadomo jakie jeszcze niespodzianki szykuje nam pogoda. Można jednak przeprowadzić szybki
test, który zobrazuje stan roślin. Test ten przeprowadza się na zbożach.
1. Z plantacji należy pobrać 10-20 roślin, z kilku miejsc na polu
wraz z bryłą ziemi, aby nie uszkodzić węzła krzewienia.
2. Następnie korzenie roślin płucze się w wodzie.
3. Pędy ucina się na wysokości 1,5 cm nad węzłem krzewienia i tak
przygotowane rośliny układa się na ligninie lub ręcznikach papierowych zwilżonych wodą.
4. Wynik może być widoczny już po 24 godzinach w postaci odrostów z wnętrza uciętych rozkrzewień. n
Źródła:
1.Test oceny przezimowania zbóż ozimych - BASF

przeprowadzić desykację przed zbiorem preparatami, np: Basta
150 SL, Basta 200 SL, Reglone Turbo 200 SL, lub innymi zalecanymi. Zabieg należy wykonać, gdy przynajmniej połowa strąków
zbrunatnieje, a nasiona osiągną dojrzałość fizjologiczną.
Zbiór łubinów przeprowadza się najczęściej jednoetapowo, po zbrązowieniu strąków i zżółknięciu łodyg, gdy wilgotność nasion wynosi
około 15-17%. Przy wyższej wilgotności nasiona należy dosuszyć. n
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Lucerna na paszę
Tadeusz Dudek
Oddział Ostrołęka
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ucerna jest podstawową rośliną motylkową pastewną
uprawianą na pasze. Zarówno siano, sianokiszonka,
jak i zielonka zawierają dużo cennych składników
pokarmowych. Nie dość, że ma dużo białka, to jest to najtańsze
białko uzyskiwane z roślin polowych. Plon zielonki trzech
lub czterech pokosów jest prawie dwukrotnie większy niż
koniczyny, a czterokrotnie niż siana z łąki o średniej jakości.
Lucernę wykorzystuje się z powodzeniem w żywieniu bydła jako
wysokobiałkową paszę objętościową.
Poza wysoką wartością pastewną roślina ta odgrywa też ważną
rolę strukturotwórczą. Ma małe wymagania co do nawożenia azotem
i pozostawia dużo resztek pożniwnych, zwiększając żyzność gleby.
Według przeprowadzonych badań powietrznie sucha masa resztek
pożniwnych przekracza zwykle 10 t/ha, w tym samych korzeni ponad 8 t.
Lucerna doskonale nadaje się do uprawy na terenie całego kraju,
z wyjątkiem strefy nadmorskiej i gór. Ze względu na wytwarzanie
głębokiego systemu korzeniowego, sprawdza się na stanowiskach
suchszych, gdzie uprawa koniczyny czerwonej może być zawodna. Jej
głęboko rozwinięty system korzeniowy umożliwia pobieranie wody
z głębszych warstw gleby. Już w roku siewu jest bardziej odporna na
suszę niż koniczyna czerwona.
Ujemną cechą lucerny…
…jest nadmierne wysuszanie gleby, co niejednokrotnie uniemożliwia
przeprowadzenie szybkiej uprawy roli pod rośliny następcze. W warunkach
suchych nie należy uprawiać po niej pszenicy ozimej i rzepaku. Dobre
wyniki daje za to uprawa kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
Lucerna należy do typowych roślin klimatu kontynentalnego,
więc jej rozwojowi sprzyja wysoka temperatura lata, przy czym nie
szkodzą okresowe posuchy. Odmiany różnią się odpornością na niską
temperaturę. Młode siewki, o słabo rozwiniętej szyjce korzeniowej,
są wrażliwe mróz. W miarę rozwoju systemu korzeniowego
mrozoodporność roślin wzrasta, lecz bez okrywy śnieżnej nie
wytrzymują mrozów przekraczających -25oC.
Najodpowiedniejsze dla lucerny są gleby kompleksów pszennych,
niezlewne, przewiewne, o uregulowanych stosunkach wodnych. Jednym
z ważniejszych czynników decydujących o możliwości uprawy jest ich
odczyn (lucerna źle znosi kwaśny odczyn). Najbardziej odpowiednia
jest gleba o pH 6,5-7,2 i dlatego nieodzownym zabiegiem przed uprawą
powinno być wapnowanie dostosowane do rodzaju gleby.
Zalecenia agrotechniczne
Lucerna wymaga stanowiska wolnego od chwastów, w dobrej
kulturze i zasobnego w składniki pokarmowe. Dobrym przedplonem
dla niej i jej mieszanek z trawami są okopowe na oborniku lub zboża
ozime i jare w drugim roku po oborniku. Ze względu na choroby
i szkodniki uprawa po innych motylkowych lub strączkowych nie
jest wskazana, podobnie jak po kukurydzy odchwaszczanej dużymi
dawkami herbicydów. Lucerna nie może być także często uprawiana
po sobie - zaleca się 3-4 letnią przerwę w uprawie.
Lucernę i jej mieszanki z trawami uprawia się w siewie czystym lub
wsiewa w roślinę ochronną, którą najczęściej są zboża/owies, jęczmień
jary. Przedplonem dla lucerny wysiewanej w terminie letnim mogą być
mieszanka ozima przeznaczona na zielonkę, rzepak lub jęczmień ozimy. Jej
siew w roślinę ochronną nie jest ryzykowny przy wysokim poziomie kultury
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roli, na glebach żyznych i zasobnych w wodę. Aby stworzyć korzystne
warunki dla rozwoju lucerny, norma wysiewu zbóż musi być zmniejszona
o co najmniej 25% w stosunku do zalecanych siewów czystych.
Uprawa roli
Lucerna wymaga bardzo starannego przygotowania roli. Gleba
powinna być głęboko spulchniona i odleżała, co zapewnia warunki
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Orkę należy wykonać
jesienią na głębokości 25-30 cm. Powierzchnia pola powinna być
dobrze wyrównana. Wiosenne uprawki (bronowanie, włókowanie)
powinny być ograniczone w celu zachowania wody w glebie. Przy
letnim siewie lucerny po wcześnie schodzącym przedplonie (wczesne
ziemniaki, rzepak ozimy, czy rośliny strączkowe) należy stosować
orkę siewną oraz zespół uprawek przedsiewnych.
Nawożenie
Wymagania pokarmowe lucerny są bardzo wysokie. Pomimo dużej
zdolności wykorzystywania składników pokarmowych znajdujących
się w glebie, nawożenie pod lucernę powinno być obfite. Nawozów
organicznych nie stosuje się jednak bezpośrednio pod lucernę.
Wykorzystuje ona dobrze następcze działanie obornika, występując
w zmianowaniu w drugim roku po okopowych.
Z nawozów mineralnych najważniejszą rolę odgrywa wapń. Efekt
działania nawozów wapniowych jest długotrwały i dlatego wapnowanie
należy rozpocząć na 2-3 lat przed siewem lucerny. Ustalenie właściwych
dawek nawożenia powinno wynikać z analizy gleby oraz zależeć od tego
czy lucerna jest w siewie czystym, czy w siewie w roślinę ochronną.
Nawożenie fosforowe i potasowe wykonujemy jesienią, a jeżeli
nie było wtedy zastosowane, można wykonać je wiosną. Przy siewie
czystym, w pierwszym roku dawka NPK: 20 kg N/ha, 80-110kg/ha
P2O5, 100-140 K2O/ha, a przy siewie w roślinę ochronną: 60 kg N, 80120 P2O5/ha i 100-120 K2O/ha. W latach pełnego użytkowania lucernę
nawozi się przede wszystkim fosforem i potasem, w dawkach jak przy
siewie czystym, pod pierwszy i drugi pokos.
Siew
Przed przystąpieniem do siewu nasiona należy zaprawić środkiem
grzybobójczym oraz szczepionką bakteryjną Nitragina. Wysiewamy
materiał kwalifikowany o sprawdzonej wartości użytkowej. Sposób
siewu i technika uzależnione są od terminu siewu. Lucerna dobrze
znosi niskie temperatury w początkowym okresie rozwoju, dlatego
należy ją siać w terminie siewu zbóż jarych. Mamy dwa sposoby
siewu: bez rośliny ochronnej i w roślinę ochronną. Każdy ma swoje
wady i zalety. W warunkach mniej odpowiednich dla lucerny zaleca
się bezwzględnie siew bez rośliny ochronnej.
Lucernę wysiewa się siewnikiem rzędowym w rozstawie 10-15 cm.
Nasiona powinny być umieszczone na głębokość do 2 cm - jest to
warunek uzyskania równomiernych wschodów.
Ilość wysiewu nasion to 15-20 kg/ha - przy uprawie na paszę (siew
w roślinę ochronną), a przy siewie czystym 12-16 kg/ha.
W warunkach, gdzie uprawa lucerny w czystym siewie jest
niepewna, można stosować siew mieszany z trawami. Obowiązuje
wtedy zwiększone nawożenie mineralne.
Zabiegi pielęgnacyjne
W przypadku silnego zachwaszczenia, przy uprawie lucerny jako
wsiewki w zboże, można stosować Chwastox Extra 300 SL lub
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Pielęgn acja racic a zdrowie krów, c z . 2
Barbara Eibin
Oddział Ostrołęka
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łówną przyczyną brakowania krów w stadach - poza problemami z rozrodem oraz mastitis - są choroby racic. Przyczyniają się do nich takie czynniki jak wzrost wydajności,
duże zagęszczenie zwierząt oraz zmiana systemu utrzymania. Z powodu schorzeń racic i ich powikłań brakuje się w stadzie około 1525% sztuk, a w stadach wysokowydajnych nawet do 50%.
O racice powinniśmy dbać praktycznie od urodzenia cielęcia. Odpowiednia pielęgnacja w okresie wzrostu może całkowicie wyeliminować wady postawy, ze względu na dużą elastyczność kończyn. Zgodnie z zasadą, że profilaktyka jest najważniejsza - im wcześniej zdiagnozujemy problem, tym większą mamy szansę na jego rozwiązanie.
Korekcja samodzielna
W przypadku racic zdrowych i nie przerośniętych nadmiernie, korekcji
możemy dokonać sami unieruchamiając kończyny krowy. Jednak, gdy
mamy do czynienia z chorobami i poważnymi zniekształceniami racic,
powinniśmy zabieg zlecić doświadczonemu i profesjonalnemu korektorowi. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po wykonaniu zabiegu krowa nie
powinna poruszać się gorzej niż przed wejściem do poskromu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno zwierzęciu jak i osobie
wykonującej korektę, podczas wykonywania zabiegu krowa powinna
być odpowiednio unieruchomiona. Służą do tego poskromy: klasyczny
poskrom typu „krowa stoi” oraz poskrom hydrauliczny unieruchamiający krowę w pozycji leżącej na boku. Poskromy hydrauliczne są wygodniejsze dla obsługującego, ale droższe i mniej komfortowe dla zwierzęcia. Niezależnie od rodzaju poskrom powinien być stabilny, wytrzymały
i mobilny, umożliwiać bezpieczne i wykluczające urazy unieruchamianie
zwierzęcia i jego kończyn oraz zapewniać bezpieczeństwo obsłudze. Do
przeprowadzenia korekcji racic niezbędne są narzędzia do korekty, takie
jak: noże i nożyce kopytowe, tarniki czyli pilniki oraz szlifierka kątowa.
Kąpiele racic i inne sposoby leczenia
Możemy oczywiście zapobiegać chorobom poprzez systematyczne
przeglądanie racic, regularną korektę oraz szybkie reagowanie na występujące problemy. Pomocne w zapobieganiu schorzeniom mogą być również kąpiele racic. Kąpiele wykonywane są z użyciem roztworów dezynfekcyjnych, które wlewa się do specjalnych wanien lub na chłonną matę,
a te umieszcza się w korytarzach przepędowych tak, aby zwierzęta nie

Dicoherb 750 SL. Opryskiwać należy, gdy lucerna wykształci 2-3
liście właściwe, a zboża stanowią zwarty łan - nie później niż do końca
fazy krzewienia.
Jesienią, na plantacjach jednorocznych i starszych (koniec
października do połowy listopada), na chwasty dwuliścienne oraz perz
można stosować Kerb 50 WP.
Dość skutecznym sposobem zwalczania chwastów w roku siewu
lucerny (w czystym siewie) jest jej wykaszanie na wysokości 10-15
cm. Należy jednak pamiętać, że zbyt częste koszenie nowo zasianej
lucerny osłabia rozwój systemu korzeniowego. Im kosi się ją częściej,
tym niższe są plony w roku następnym. Dzieje się tak wskutek
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miały możliwości ich ominięcia. Stężenie środka powinno być odpowiednio dobrane, zgodnie z zaleceniami producenta, nie za małe ze względu
na niską skuteczność w warunkach dużego zabrudzenia i nie za duże, bo
może spowodować podrażnienie skóry. Należy pamiętać, żeby często
zmieniać środek, aby uniknąć uodpornienia się mikroorganizmów chorobotwórczych na substancję czynną. Ponadto należy kontrolować stopień
zabrudzenia roztworu odkażającego odchodami i w miarę potrzeby wymieniać go na świeży. W zależności od stopnia zachorowalności stada,
zaleca się od 1 - 2 kąpieli na tydzień. Środki do dezynfekcji powinny być
biodegradowalne, czyli bezpieczne dla środowiska naturalnego.
Poza kąpielami można stosować także odkażające spraye. Przed
ich zaaplikowaniem racicę należy oczyścić, aby preparat mógł dotrzeć do zmienionego chorobowo miejsca.
Ponadto można zapobiegać chorobom racic poprzez prawidłowe
żywienie zbilansowaną dawką pokarmową uzupełnioną składnikami
mineralnymi, takimi jak: wapń, cynk, miedź, fosfor, selen i jod oraz
dodatkiem biotyny, która poprawia spoistość rogu, zmniejsza ilość
wrzodów, schorzeń piętki i zapaleń skóry.
Właściwe kierowanie stadem
Należy szybko reagować na pojawiające się problemy, oddzielać od
stada sztuki chore, wydzielać osobne miejsca służące do leczenia oraz
zgłaszać trudne przypadki i powikłania lekarzowi weterynarii.
Na uszkodzenia i choroby racic narażone są szczególnie zwierzęta
młode i nowe w stadzie - atakowane często przez starsze, dominujące
krowy (co w połączeniu z nieprzystosowaniem do nowej obory zwiększa ryzyko urazów), a także krowy zasuszone (przed porodem obniża
się ich odporność i zwiększa ryzyko infekcji, szczególnie wrzodem
podeszwy). Krowom tym należy zapewnić dostęp do miękkiej nawierzchni, co zachęci je do chodzenia, ale przede wszystkim leżenia,
dzięki czemu odciążą racice i nastąpi w nich większy przepływ krwi.
Należy też zwrócić uwagę na pierwiastki, które po porodzie umieszczane w nowej, wolnostanowiskowej oborze ze starszymi, dominującymi krowami, krócej leżą i zmuszone są do walki o dostęp do stołu
paszowego, co dodatkowo wydłuża czas ich stania.
Jałówki trzeba przed porodem zapoznać z nowym pomieszczeniem, jego wyposażeniem oraz innymi krowami, co zmniejszy zagrożenie urazami kończyn.
Choroby racic, poza stratami ekonomicznymi, są przyczyną znacznego obniżenia komfortu zwierząt oraz ich cierpienia. Należy, więc
dołożyć wszelkich starań i podjąć działania profilaktyczne, aby wcale
nie występowały. n
w

ograniczonego gromadzenia składników pokarmowych w korzeniach,
w ciągu skróconego okresu między poszczególnymi terminami
koszenia. Pierwszy raz należy kosić w pełni kwitnienia. Długość okresu
rozwoju roślin między pokosami powinna być tak zaplanowana, aby
każdy odrost osiągnął fazę pełnego pąkowania lub początku kwitnienia.
Ostatnie koszenie przeprowadzamy na wysokości około 10 cm. n
Źródła:
1. Szczegółowa uprawa roślin, PWN Warszawa. Praca zbiorowa.
2. Dobry lucernik: Źródło cennej paszy, Jacek Broniarg, Top Agrar 4/2002
3. Lucerna na lata, Eliza Gaweł, Farmer 05/2007.
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Jak ograniczyć szkody łowieckie?
Lech Jacek Durski
Oddział Ostrołęka

Kukurydza - atrakcyjna przez cały sezon

Z

wierzęta łowne są trwałym elementem środowiska przyrodniczego, podobnie jak uprawy rolnicze. Zwierzyna
korzysta z pól uprawnych z taką samą swobodą, z jaką
korzysta z całego spektrum roślin dziko rosnących. Jednocześnie jest ona podmiotem prowadzonej przez koła łowieckie gospodarki. Czy można dobrze prowadzić gospodarkę łowiecką
i nie narażać na straty rolników?
Żerowanie zwierzyny prowadzi do konfliktów między myśliwymi, zobowiązanymi z mocy prawa do pokrywania strat spowodowanych w uprawach, a właścicielami tych upraw. Niestety,
wyeliminować takich strat bez znaczących nakładów materialnych
się nie da. Można je jednak w znaczący sposób ograniczyć, na zasadzie współpracy pomiędzy właścicielami gruntów a myśliwymi.
Długotrwała obserwacja uwarunkowań klimatyczno-geograficznych terenu, znajomość zwyczajów i preferencji pokarmowych
zwierzyny pozwoli na takie ograniczenie.
W warunkach Mazowsza gatunkami zwierzyny łownej powodującymi znaczące straty w uprawach są przede wszystkim dziki
i jelenie, a także (w znacznie mniejszym stopniu) sarny. Szkody
mogą powodować także zające, ale dotyczy to przede wszystkim
produkcji sadowniczej, gdzie jedynym racjonalnym sposobem
uniknięcia strat jest ogrodzenie plantacji i fizyczna eliminacja
osobników, które w granicach sadu się zawieruszą.

Najczęstsze szkody
W przypadku upraw polowych szkody mogą dotyczyć praktycznie wszystkich gatunków roślin, chociaż relatywnie najmniejsze są na plantacjach zbóż w okresie ich zasiewów i dojrzewania.
W okresie późniejszym wynikają z wygniatania plantacji przez
dziki (lochy z prosiętami) oraz - sporadycznie - przez jelenie. Jesienno-zimowe zgryzanie ozimin przez jeleniowate nie wpływa
znacząco na obniżkę plonu, gdyż podczas wiosennego krzewienia
rośliny uzupełniają powstałe ubytki.
Istotnym problemem mogą być natomiast szkody wywołane
przez watahy dzików na plantacjach zbóż, gdzie rośliną poprzedzającą byłą kukurydza (uprawiana na zielonkę lub kiszonkę). Po
zbiorach na plantacji pozostaje znaczna ilość cennych dla zwierzyny resztek pożniwnych. Problemu rycia w ziemi nie załatwi nawet
głęboka orka, gdyż zwierzęta potrafią kopać nawet metrowej głębokości doły. Racjonalnym rozwiązaniem wydaje się zbiór resztek pożniwnych, do którego zresztą można zaprosić lokalne koło
łowieckie.
W końcowym okresie wegetacji zbóż, dziki mogą powodować
szkody na plantacjach owsa i pszenicy (w fazie dojrzałości mlecznej ziarna). Jedynym racjonalnym sposobem zapobiegania wydaje
się obserwacja plantacji, przy udziale myśliwych oczywiście, przez
relatywnie niedługi okres czasu.
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W znacznym stopniu na szkody narażone są plantacje kukurydzy. Roślina ta jest atrakcyjna dla zwierzyny przez cały okres wegetacyjny. Od momentu wysiewu, kiedy to watahy dzików potrafią
w znaczący sposób zebrać świeżo wysiane ziarno, poprzez kolejne
etapy wegetacji, a także już po zbiorze. Krytyczną sytuację w okresie siewów obserwuje się od momentu wysiewu do wschodów. Po
wschodach dziki przestają się interesować plantacją, a szkody powoduje raczej ptactwo (gołębie, krukowate, żurawie).
Sposobami na ograniczenie strat jest obserwowanie plantacji,
stosowanie zapór elektrycznych (pastuch elektryczny), zaprawianie ziarna oraz wykorzystanie odstraszaczy hukowych lub zapachowych. Dobrym sposobem jest także takie umiejscowienie plantacji, aby była ona oddalona od miejsc przebywania zwierzyny
(lasów, zakrzaczeń, bagien, nieużytków).
Ponownie kukurydza zaczyna być dla zwierząt atrakcyjna, kiedy jej wysokość przekroczy 1,2-1,5 m i służy jako miejsce schronienia. Lochy z prosiętami są w stanie znacznie zniszczyć takie
plantacje. Najbardziej atrakcyjna staje się w czasie wypełniania
kolb i pozostaje taką, aż do zbiorów. Ze względu na gęstość łanu
i ograniczone możliwości obserwacji jest to najtrudniejszy okres.
Skuteczne mogą być jednak wspomniane już pastuchy elektryczne oraz bieżące odstraszanie przy pomocy wspomnianych wyżej
środków.

Konieczna jest współpraca
Mimo braku zainteresowania dzików trawami, także użytki zielone - szczególnie trwałe - mogą być narażone na szkody. W okresie późnego lata i jesieni odwiedzają one łąki i pastwiska w poszukiwaniu występujących w runi owadów. Ilość tych owadów jest
związana z wiekiem uprawy (i zwarciem runi), faktem pozostawienia odchodów zwierzęcych po wypasie (w tych miejscach gromadzą się owady), jak też poziomem zakwaszenia, a co za tym idzie
zachwaszczenia plantacji. Szkody powodowane przez żerujące na
użytkach zielonych jeleniowate nie mają znaczenia ekonomicznego.
Zwierzyna łowna uszkadza także plantacje buraków cukrowych
i ziemniaków. Można je ochronić ogrodzeniem plantacji oraz, podobnie jak w przypadku kukurydzy, zastosowaniem ochrony chemicznej czy odstraszaczy.
Jednak najbardziej istotnym czynnikiem ograniczającym szkody
łowieckie, jest bieżąca współpraca rolników - właścicieli plantacji - z dzierżawiącymi ich gruntów - czyli myśliwymi. Właściwie
ustawiona ambona lub zwyżka i bieżąca informacja o pojawieniu
się zwierzyny najskuteczniej ograniczą szkody. Pamiętajmy, że jest
to nasz obopólny, dobry interes. n
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Dlaczego warto kastrować i sterylizować
psy i koty?
Marzena Rajewska
Oddział Poświętne w Płońsku

Z

abiegi sterylizacji i kastracji są przejawem dobrej opieki
oraz świadomości właściciela. Są też normą we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejszymi
metodami unikania niepotrzebnego przychówku. Wpływają
przez to pozytywnie na sytuację w schroniskach, gdyż ograniczają ilość bezdomnych zwierząt. Poza tym obydwa zabiegi są
bezpieczne dla zwierząt i wpływają dobrze na ich zdrowie, a nawet poprawiają zachowanie.

Niestety w Polsce wielu ludzi wciąż uważa je za barbarzyństwo,
a równocześnie nie widzi niczego złego w topieniu, duszeniu, czy
porzucaniu na pewną śmierć kociąt lub szczeniąt. Często przyczyną takiej postawy jest brak wiedzy.

Czym są sterylizacja i kastracja?

Sterylizacja to zabieg chirurgiczny wykonywany u samic, polegający na usunięciu jajników (ovariektomia) lub jajników wraz
z macicą (ovariohisterektomia). Lekarz wykonuje nacięcie powłok
brzusznych, usuwa narządy rozrodcze, a na ranę zakłada szwy.
Kastracja to zabieg chirurgiczny przeprowadzany u samców,
polegający na usunięciu jąder i najądrzy poprzez nacięcie wykonane na worku mosznowym.
Przed każdym z tych zabiegów warto porozmawiać z lekarzem weterynarii, który wyjaśni ich szczegóły oraz udzieli informacji, w jaki sposób przygotować do nich zwierzę i jak opiekować się nim po zabiegu.
Najważniejszym postulatem przemawiającym za słusznością zabiegu sterylizacji/kastracji jest zaoszczędzenie stresu rozrodczego
zwierzętom.

Zalety kastracji kocura i sterylizacji kotki

 Zapobieganie niedogodnościom związanym z występowaniem
rui (w szczególności zanik uporczywego pomiaukiwania kotki, co
jest bardzo męczące zarówno dla zwierzaka, jak i otoczenia).
 Zapobieganie niepożądanym ciążom i urodzeniu niechcianych
miotów – w przypadku, gdy nasz kot czy kotka dużo czasu spędzają poza domem jest to kluczowy argument przemawiający za
kastracją lub sterylizacją.
 Zapobieganie nowotworom układu rozrodczego (macicy i jajników).
 Zmniejszenie ryzyka powstania nowotworów gruczołu mlekowego.
 Zapobieganie ropomaciczu – jest to groźna choroba występująca
u kotek niezależnie od wieku, czy ilości miotów. W momencie, gdy już
dojdzie do zachorowania jedyną metodą walki jest usunięcie macicy
wypełnionej ropą, jednak jest to zabieg związany z dużym ryzykiem.
 Wyeliminowanie znaczenia moczem. Mocz dojrzałego nie kastrowanego kocura ma bardzo nieprzyjemny zapach i trudno jest
go usunąć. W przypadku odpowiednio wcześnie wykastrowanego
kocura ten problem znika.
 Zmniejszona agresja pomiędzy kocurami, co oznacza mniejsze ryzyko
ran powstających w wyniku walk pomiędzy kotami. Jest to szczególnie
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istotne u kocurów wychodzących z domu – pozwala uniknąć zakażeń
po pogryzieniach potencjalnie śmiertelnymi chorobami (FeLV i FIV).
 Zmniejszona chęć oddalania się od domu (koty są mniej skłonne
do włóczenia się i poszukiwania partnerek).
 Zapobieganie nowotworom – dzięki wczesnej kastracji kota, można
zapobiegać pojawianiu się u niego nowotworów, np. raka prostaty.

Zalety kastracji psa i sterylizacji suki

 Zapobieganie niedogodnościom związanym z występowaniem
cieczki (brak objawów cieczki).
 Zapobieganie niepożądanym ciążom.
 Zapobieganie powikłaniom związanym z ciążą i porodem.
 Zapobieganie występowaniu ciąży urojonej i towarzyszących
jej objawów.
 Zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów narządów rodnych i gruczołu mlekowego (w przypadku wczesnej
sterylizacji, wykonaj przed pierwszą cieczką).
 Zapobieganie ropomaciczu (jedynym sposobem leczenia jest
usunięcie macicy wypełnionej ropą).
 Zapobieganie wnętrostwu (przenoszeniu wady genetycznej).
 Zmniejszenie ryzyka wystąpienia:
• nowotworów i innych chorób jąder i moszny,
• poważnych urazów moszny lub jąder,
• agresji nominacyjnej.

Zmiany w zachowaniu

Obydwa zabiegi powodują zmiany w zachowaniu zwierząt. Na
przykład zmniejsza się agresja pomiędzy samcami. Psy są mniej
pobudliwe, nieco rozkojarzone, nie wdają się w bójki z innymi samcami (mniej ran gryzionych i innych urazów związanych
z walkami psów), stają się spokojniejsze, łagodniejsze. Suczki bardziej się pilnują i są bardziej przywiązane.
Zmniejsza się też potrzeba oddalania się od domu w celu poszukiwania samicy czy samca, co z kolei ogranicza ryzyko wypadków komunikacyjnych i innych urazów. Zwierzęta nie mają
skłonności do włóczęgostwa.

***

Raz w roku, właśnie w marcu, przeprowadzana jest w Polsce
ogólnopolska akcja sterylizacji, podczas której wybrane kliniki
weterynaryjne znacznie obniżają koszt tych zabiegów. Warto,
więc zastanowić się nad wykonaniem sterylizacji lub kastracji
swojego psa czy kota, gdyż koszt tego jest niewielki, a w efekcie
unikniemy wielu zbędnych kłopotów. n
Źródła:
1. www.salvet.com.pl
2. www.obrona-zwierzat.pl
3. www.zwierzak-wet.pl
4. www.miau.pl
5. www.veterynaria.pl
6. www.wetkos.republika.pl
7. www.dogomania.com.pl
8. www.royal-canin.pl
9. www.arka.
10. www.sterefa.pl
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Uprawa soi, cz. 1
Robert Główka
Oddział Radom

S

oja jest jednym z najbardziej wartościowych gatunków
roślin strączkowych, uprawianym zarówno na pokarm
dla ludzi, jak i na paszę dla zwierząt, a w warunkach ciepłego klimatu także na zielonkę. Jej nasiona zawierają przeciętnie około 40% białka i do 20% tłuszczu. Białko soi jest jednym z nielicznych pełnowartościowych białek roślinnych, które
można tanio produkować w naszych warunkach pogodowych
i stosować w żywieniu ludzi i zwierząt.
Soja jest rośliną jednoroczną i podobnie jak groch, fasola, soczewica, wyka, bobik oraz łubin zaliczaną do bobowatych, zwyczajowo nazywanych strączkowymi (ze względu na typ owocu).
Zarówno liście, jak i samopylne, niepozorne kwiaty, mają typową
dla roślin bobowatych budowę. Jej korzenie sięgają głęboko: palowy może sięgać ponad 1 metr w głąb, a równie długie korzenie
boczne intensywnie penetrują glebę, dzięki czemu poprawiają jej
właściwości fizyczne - poprzez tworzenie struktury gruzełkowej
oraz chemiczne - dostarczając składników odżywczych z trudno
dostępnych związków, znajdujących się w głębszych warstwach
gleby. Dzięki uruchamianiu nieprzyswajalnych dla zbóż fosforu
i potasu, soja stanowi doskonały przedplon dla roślin zbożowych.

Wymagania klimatyczne i glebowe
Soja jest rośliną ciepłolubną, o dużych wymaganiach świetlnych
i umiarkowanych wodnych. Średnia dzienna temperatura w czasie wegetacji nie powinna być niższa niż 15°C. Przy niższych temperaturach
wzrost roślin jest spowolniony i nie powstają nowe liście, pędy i strąki.
Uprawa tej rośliny udaje się na większości gleb w Polsce, z wyjątkiem bardzo ciężkich, zlewnych i kwaśnych o pH poniżej 5,5.
Najbardziej odpowiednimi glebami są przepuszczalne, nie zaskorupiające się lekkie gliny oraz czarne ziemie od klasy bonitacyjnej
I do IV a, lub IV b w dobrej kulturze.
Soja nie boi się suszy, gdyż oszczędnie gospodaruje wodą. Łodygi, liście i strąki są pokryte włoskami zmniejszającymi parowanie
i chroniącymi rośliny przed nadmiernym przegrzaniem. Dzięki zjawisku heliotropizmu listki przyjmują różne położenie w zależności
od nasłonecznienia, temperatury i pory dnia. W położeniu dziennym
ustawiają się prostopadle do promieni słonecznych, w położeniu
nocnym zwisają, a w położeniu południowym ustawiają się równolegle do padania promieni słonecznych (takie ustawienie występuje
w przypadku wysokiej temperatury i niedostatku wody w glebie).

Stanowisko w płodozmianie
W warunkach naszego regionu soję najlepiej jest uprawiać na
stanowisku po zbożach. Można również w trzecim roku po okopowych uprawianych na oborniku i nie częściej, niż co cztery lata na
tym samym polu. Na glebach słabszych soja może być uprawiana
po okopowych, w drugim roku po oborniku z tym, że bezwzględnie
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staramy się utrzymać optymalny termin siewu, ponieważ w uprawie po okopowych wegetacja tej rośliny wydłuża się i możemy
mieć trudności z jej zbiorem.

Uprawa i nawożenie
Soja wymaga bardzo starannej uprawy roli, mającej na celu
przede wszystkim jej prawidłowe odchwaszczenie i stworzenie jak
najlepszych warunków powietrzno-wodnych na okres siewu i późniejszej wegetacji roślin. Zabiegi uprawowe jesienne pod soję nie
różnią się w zasadzie od zabiegów wykonywanych pod zboża jare,
kukurydzę czy buraki. Po zbiorze przedplonu w roku poprzedzającym uprawę soi, przeprowadza się najpierw podorywkę broną
talerzową na głębokość 8-10 cm, a późną jesienią przedzimową
orkę głęboką (25-35 cm). Wiosną, na przełomie marca i kwietnia,
wykonywana jest płytka uprawa agregatem kompaktor (włókowanie), łącznie z wysiewem nawozów PK. Bezpośrednio przed siewem należy wykonać jeszcze uprawę przedsiewną.
Startowe nawożenie azotem wpływa pozytywnie na kiełkowanie,
lecz drastycznie hamuje rozwój brodawek i rozwój samych roślin po
4 tygodniu od momentu siewu. Jeśli decydujemy się na nawożenie,
nie powinno ono przekraczać: P2O5 50-70 kg/ha, K2O 70-100 kg/
ha, MgO 40-60 kg/ha. Na glebach kwaśnych konieczne jest jesienne
wapnowanie pól. Z kolei na glebach bardzo lekkich występują ostre
niedobory molibdenu powodujące niedorozwój brodawek korzeniowych. Dostarczenie tego mikroskładnika w ilości 100 g/ha rozwiązuje problem. Nie należy stosować pod żadną postacią miedzi i manganu, które są zabójcze dla pożytecznych bakterii. Rośliny bardzo
pozytywnie reagują na nawożenie cynkiem stymulującym syntezę
aminokwasu tryptofanu - składnika białka biorącego udział w komunikacji roślin z bakteriami. Należy go podać we wczesnej fazie
rozwojowej roślin, tj. do czwartego okółka liści. Można użyć popularnych preparatów stosowanych w uprawie kukurydzy, w dawce zalecanej przez producenta, mając na uwadze przeciwwskazania
w występowaniu, w jego składzie pierwiastków miedzi i manganu.

Szczepienie nasion
Bezpośrednio przed siewem nasiona soi należy zaszczepić
szczepionką bakteryjną (Nitragina), zawierającą żywe kultury bakterii brodawkowych wiążących azot. Sporządza się ją z najbardziej
wirulentnych (łatwo wnikających do korzeni roślin) i najaktywniejszych (wiążących duże ilości N2) szczepów bakterii. Namnaża się je na specjalnych pożywkach, które następnie przenosi się
na sterylne podłoże. Każda roślina z rodziny bobowatych może
współżyć tylko z określonym gatunkiem bakterii brodawkowych,
w przypadku soi jest to Bradyrhizobium japonicum. n
Źródła:
1. Metodyka integrowanej ochrony dla producentów - IOR
2. Agrotechniczne podstawy uprawy soi - SAATBAU
3. Możliwości uprawy soi w Polsce - mgr inż. Piotr Stopyra
4. Uprawa roślin strączkowych w Polsce - FAPA

Wieśnumerze
Mazowiecka,
marzec 2016
Od Redakcji: Dokończenie artykułu w kolejnym
Wsi Mazowieckiej.
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Wszystko o uprawie tymianku
Grażyna Michalak
Oddział Bielice

T

ymianek, zwany też macierzanką, należy do roślin wieloletnich, wiecznie zielonych, cenionych ze względu na
walory smakowe i właściwości lecznicze. Jest niewielką
krzewinką osiągającą wysokość 10-40 cm. Ma pędy płożące,
silnie rozgałęzione, drewniejące od dołu, drobne liście i główkowate kwiatostany o kwiatach różowych lub fioletowych, osadzonych na szczytach pędów. Tymianek kwitnie od końca maja
do końca czerwca, a nawet dłużej.
Należy do roślin miododajnych, chętnie oblatywanych przez
pszczoły. Pochodzi z zachodniej części basenu Morza Śródziemnego.
Obecnie rośnie dziko w Maroku, Grecji, Turcji, Włoszech i Hiszpanii.
W Polsce jest stosunkowo dobrze zaaklimatyzowany. Poleca się
uprawiać go w południowej i południowo-zachodniej części kraju.
Uprawa we wschodniej Polsce bywa zawodna ze względu na przemarzanie.

Stanowisko
Stanowisko przeznaczone pod uprawę powinno być ciepłe i słoneczne, najlepiej o wystawie południowej. Rośliny dobrze rosną
na glebach średnio zwięzłych, przepuszczalnych. Nie lubią gleb
zakwaszonych i podmokłych. Optymalny odczyn pH to 5,5-6,5. Na
glebach kwaśnych, o odczynie niższym niż 5,5, należy przeprowadzić wapnowanie - najlepiej wysiewając wapno węglanowe, a na
glebach ubogich w magnez - wapno magnezowe.
Tymianek ma małe wymagania wodne, dlatego dobrze znosi
okresowe susze.

Zakładanie plantacji
Tymianek uprawia się wyłącznie z nasion, które równie dobrze
kiełkują na świetle, jak i w ciemności. Optymalna temperatura kiełkowania to około 200C. Przed założeniem plantacji na polu dobrze
jest zastosować wapno w ilości 1,5 – 3 t/ha. Dobrym przedplonem
są rośliny okopowe, motylkowe i rzepak.
Siew nasion bezpośrednio do gruntu: Nasiona wysiewa się
w kwietniu lub lipcu-sierpniu, albo późną jesienią, w rzędy co 3040 cm. Głębokość siewu 0,5 cm. Do obsiania 1 ha potrzeba ok.
3-4 kg nasion. Wschody następują po 10-15 dniach, a przy siewie
jesiennym w kwietniu. Wiosenny termin siewu bywa zawodny, ale
jest najczęściej praktykowany ze względu na niższe nakłady finansowe i mniejsze nakłady pracy.
Sadzenie z rozsady: Jest uzasadnione przy zaskorupiających
się glebach lub małej ilości nasion. Nasiona możemy wysiewać
na rozsadniku, w następujących terminach: na przełomie sierpnia
i września, w listopadzie, albo na początku kwietnia, w rzędy co 25
cm, bez przykrycia, lekko ugniatając.
Produkując rozsadę pod osłonami nasiona wysiewamy w marcu
do wielodoniczek (pozwala to na uzyskanie już w pierwszym roku
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wysokiego plonu). Rozsadę wysadzamy na miejsce stałe, gdy ma
7-8 cm, w rozstawie 40 x 20 lub 30 x 20 cm.
Termin sadzenia: wczesna wiosna (z letniego siewu z rozsadnika, lub z tunelu), pod koniec czerwca (z siewu późnojesiennego,
lub wczesnowiosennego).

Nawożenie i pielęgnacja
Nawożenie mineralne: 40-60 kg N/ha, 40-50 kg P2O5/ha, 100120 kg K2O/ha. Nawozy azotowe dajemy w dwóch dawkach:
przed założeniem plantacji i po wschodach/przyjęciu się roślin.
W kolejnych latach: po ruszeniu wegetacji i po pierwszym zbiorze.
Nawozy fosforowe i potasowe - jednorazowo: przed założeniem
plantacji, a w kolejnych latach wczesną wiosną.
Do zabiegów pielęgnacyjnych przystępujemy bardzo wcześnie, gdyż rośliny rosną bardzo wolno. Jeszcze przed wschodami
spulchniamy glebę. Przerywamy rośliny co 5-6 cm. Jesienią odchwaszczamy i obredlamy (zabezpiecza to przed przemarzaniem).
Do odchwaszczania chemicznego można użyć środka Kerb 50WP opryskiwać po 6 miesiącach wegetacji oraz w listopadzie-grudniu,
przed zamarznięciem gleby. Fusilade Forte 150EC stosujemy od
fazy 3 liści lub po rozpoczęciu wegetacji - zwalcza w przypadku
chwastów 1-liściennych, 1-rocznych do fazy krzewienia.

Choroby i szkodniki
Do najczęściej występujących chorób i szkodników należą:
• choroby zgorzelowe siewek, które mogą występować przed, lub po
wschodach. Prowadzą do braku wschodów lub zamierania siewek.
• szara pleśń powodująca brunatnienie liści i pędów, które pokrywają się szarym nalotem. Rośliny zamierają. Największe straty
występują przy wilgotnej pogodzie.
• pchełki wygryzające otwory w liścieniach i młodych liściach rośliny giną.
• skoczki - larwy i osobniki dorosłe wysysają soki, powodując jasne, punktowe przebarwienia liści. Kiedy występują masowo, liście są zniekształcone.
Do zwalczania szkodników w uprawach polecany jest preparat
Sherpa 100 EC w stężeniu 0,04%, stosowany z chwilą nalotu szkodników. Na pchełki często wystarczy opryskanie pasów brzeżnych.

Zbiór tymianku
Surowcem jest ziele Herba Thymi. Zbiera się górne części pędów
zielnych w pełni kwitnienia, dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym.
Zbiór najlepiej przeprowadzić w słoneczną i bezdeszczową pogodę, kiedy rośliny są najbardziej aromatyczne i zawierają najwięcej
olejków eterycznych.
Na wschodzie Polski - ze względu na możliwość wymarzania plantacje tymianku zakłada się corocznie. Zbiór przeprowadza się
jesienią, najczęściej pod koniec września. W pozostałych częściach
Polski zakładane są na 2-3 lata.
dokończenie na str. 30
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Nowe odmiany owsa
Jolanta Drążkiewicz
Oddział Radom

K

rajowy rejestr liczy 26 odmian owsa zwyczajnego i 5 odmian owsa nagiego. Większość tych odmian jest przydatna do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej
położonych terenów górskich. Można je wysiewać na wszystkich
rodzajach gleb, poza glebami kompleksu żytniego bardzo słabego,
ze względu na wysokie wymagania wodne tego gatunku.

Owies jest gatunkiem spełniającym ważną rolę fitosanitarną
w płodozmianie z dużym udziałem zbóż, przekraczającym 70%.
Najlepszym przedplonem są dla niego okopowe i motylkowe. Gleby o pH niższym niż 5,5 należy wapnować.
W zależności o rodzaju i zasobności gleby nawożenie powinno
być na poziomie: P - 40-80 kg czystego składnika na ha, K - 80-130
kg czystego składnika na ha, N - 100-140 kg czystego składnika na
ha. Wyższe dawki azotu należy dzielić na 2-3 dawki.
Do wysiewu należy używać ziarna kwalifikowanego, wcześniej
zaprawionego środkami grzybobójczymi. Gęstość siewu to 400
ziaren na m2, a w przypadku gleb słabszych i przy opóźnionym
siewie 500 ziaren na m2.
Zwalczanie chwastów, szkodników i chorób należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin.
Spośród ostatnio zarejestrowanych odmian na uwagę zasługują
następujące:
• Nagus - odmiana bezłuskowa, charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleb, dająca najwyższy plon na
glebach zakwaszonych, średniowczesna, równomiernie dojrzewająca, MTZ średnia, ziarno o wysokiej zawartości białka i tłuszczu
- doskonała wartość żywieniowa.
dokończenie ze str. 29
W pierwszym roku po założeniu zbiera się ziele w sierpniu
z plantacji założonej wiosną. W kolejnych latach surowiec zbiera
się dwa, trzy razy. Pierwszy raz przed kwitnieniem, a ostatni nie
później niż na początku września. Zbytnie opóźnienie zbioru powoduje wymarzanie roślin zimą.
Pierwszy pokos wykonuje się na wysokość 5 cm, kolejne 10 cm
od ziemi (powyżej zdrewniałych pędów).
Po zbiorze rośliny rozkłada się luźno i suszy w miejscach zacienionych i przewiewnych, w temperaturze nie przekraczającej
350C. Mniejsze ilości można suszyć powiązane w pęczki zawieszone na sznurkach. Tymianek schnie dobrze, zachowując zieloną barwę liści. Do celów kulinarnych przygotowuje się tzw. ziele
otarte.
Z 2,5 kg świeżej masy tymianku uzyskuje się ok.1 kg suszu. Plon
suchego ziela w pierwszym roku: 0,8-1,2 t/ha (w sierpniu), lub 1,52,5 t/ha (we wrześniu); kolejne lata 3-4 t/ha.
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• Arden - odmiana żółtoziarnista, szczególnie polecana na słabe stanowiska, wykazuje odporność na zakwaszenie gleby, daje
dobry i stabilny plon na terenie całego kraju, jest średniowczesna,
równomiernie dojrzewająca, o bardzo dobrej odporności na choroby, przydatna do mieszanek zbożowych.
• Zuch - odmiana żółtoziarnista, o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju, średniowczesna, rośliny o średniej wysokości,
odporne na wyleganie, bardzo dobra zdrowotność, ziarno grube
o obniżonej zawartości łuski, wysoka zawartość białka, przydatna do uprawy w mieszankach zbożowych na słabszych glebach.
• Berdysz - odmiana żółtoziarnista, średniopóźna, równomiernie
dojrzewająca, rośliny są średniowysokie, odporne na wyleganie,
ziarno duże o średniej zawartości łuski i podwyższonej zawartości białka, dobra odporność na choroby, przydatny do uprawy
w mieszankach zbożowych.
• Gniady - pierwsza w Polsce odmiana owsa o brunatnej łusce,
rośliny niskie, o dobrej odporności na wyleganie, wczesny termin
kłoszenia i dojrzewania, dobra zdrowotność, ziarno wyrównane
o niskim udziale łuski, wyjątkowa wartość odżywcza, idealny
w żywieniu zwierząt.
• Furman - odmiana żółtoziarnista, średniowczesna, równomiernie dojrzewająca, bardzo dobra plenność, wysoka odporność na
wyleganie, ziarno o wysokiej MTZ i bardzo dobrym wyrównaniu.
• Rajtar - odmiana żółtoziarnista, średniowczesna, odporna na
wyleganie i choroby, duża zawartość białka i tłuszczu, ziarno
wyrównane o małym udziale pośladu, przydatna do uprawy na cele
energetyczne.
Wszystkie wymienione odmiany mogą być uprawiane na paszę,
jako cenny dodatek do mieszanek paszowych oraz w przemyśle
spożywczym do produkcji płatków. n
Źródło: Charakterystyki odmian zbóż, Zakład Hodowli Roślin Danko

Zastosowanie
Jako przyprawa tymianek ceniony jest przede wszystkim
w kuchni śródziemnomorskiej. Nadaje potrawom wyrazisty smak
i aromat. Dodawany jest do wieprzowiny, baraniny, drobiu, cielęciny, wołowiny, ryb, zup i sosów.
W medycynie ziele tymianku jest komponentem mieszanek
ziołowych wspomagających leczenie kaszlu i astmy. Stosowany
jest do płukania jamy ustnej i gardła w stanach wywołanych przez
bakterie chorobotwórcze oraz jako środek do przemywania w chorobach skóry. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, poprawia
trawienie, jest też składnikiem niektórych preparatów przeciwreumatycznych. Poza tym wchodzi w skład past do zębów i płukanek
do ust. n
Źródło: Uprawy roślin zielarskich i leczniczych jako zwiększenie konkurencyjności
gospodarstw…., materiały szkoleniowe, CDR Radom, 2015
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Potrawy wielkanocne
Danuta Tyc
Oddział Ostrołęka

P

olski obyczaj przygotowywania potraw wielkanocnych
jest bardzo bogaty i nie ma chyba innej, tak bogatej
tradycji kulinarnej na czas obchodów Świąt Wielkanocnych. Czekamy na śniadanie przez cały Wielki Post, zatem nie
dziwi fakt, że wszystkiego, co znajduje się na stole, staramy się
skosztować choćby po troszeczku. Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć żurku, białej kiełbasy, mięs i jajek.
A oto kilka sprawdzonych propozycji przepisów na wielkanocne
potrawy:

Żur z żytniej mąki
Zakwas: 20 dag mąki żytniej zalać letnią, przegotowaną wodą,
dodać 3 ząbki czosnku i skórki razowego chleba. Przykryć naczynie (najlepiej szklane lub kamienne) gazą i odstawić na kilka dni
w ciepłym miejscu.
Składniki na zupę: 25 dag białej kiełbasy lub wędzonego boczku, pół selera, pietruszka, marchew, por, 4-5 suszonych grzybów,
2 ząbki czosnku, 4 jajka.
Sposób wykonania: Z warzyw, grzybów i kiełbasy ugotować wywar, przecedzić. Kiełbasę i grzyby pokroić w paski, włożyć do
wywaru, dodać 2 szklanki zakwasu, doprawić solą i roztartym
czosnkiem. Podawać w filiżankach z ćwiartkami ugotowanych na
twardo jajek.

Biały barszcz na żeberkach
Składniki: 30 dag żeberek, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 cebula,
2 liście laurowe, 4 ziarenka ziela angielskiego, ½ szklanki soku
z kiszonej kapusty, 3 ziarenka pieprzu, ¾ szklanki kwaśnej śmietany, 1 łyżeczka maggi, 1 łyżka mąki, 1 łyżka posiekanej natki pietruszki, sól, majeranek.
Sposób wykonania: Do garnka włożyć umyte żeberka, wlać
2 l wody, posolić, zagotować, usunąć szumowiny. Dodać obrane
i umyte jarzyny, cebulę, przyprawy. Gotować około 60 minut na
małym ogniu. Wlać sok z kapusty, dodać sól, majeranek i maggi do
smaku. Mąkę wymieszać ze śmietaną, wlać do zupy, zagotować.
Posypać natką pietruszki i podawać z jajkiem na twardo.

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym
Składniki: 70 dag wołowiny, 1 pęczek włoszczyzny, 3 ziarenka pieprzu czarnego, 1 liść laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, sól.
Sos: 2 łyżki masła, około 2 łyżek mąki, 1 szklanka śmietany 30%,
2 łyżki chrzanu, 1 łyżeczka soku z cytryny, ½ łyżeczki cukru, 1 łyżka
posiekanego koperku, sól.
Sposób wykonania: Włoszczyznę obrać, umyć, zalać 1 ½ l wody.
Dodać ziele angielskie, ziarna pieprzu, liść laurowy, sól, doprowaWieś Mazowiecka, marzec 2016

dzić do wrzenia. Włożyć umyte mięso, gotować na małym ogniu
około 2 godzin, aż mięso będzie miękkie. Wyjąć mięso z wywaru
(szklankę wywaru przecedzić i ostudzić). Masło roztopić na patelni, wsypać mąkę, zasmażyć, rozprowadzić chłodnym wywarem.
Zagotować, dodać chrzan i śmietanę. Doprawić sokiem z cytryny,
solą i cukrem, dodać koperek. Mięso pokroić w plastry, ułożyć na
półmisku, polać sosem. Można podawać z puree ziemniaczanym.

Kaczka pieczona z jabłkami
Składniki: kaczka, 2 łyżki majeranku, 4-5 jabłek, 6-10 suszonych
śliwek, 2 łyżki masła, 15 niedużych ziemniaków.
Sposób wykonania: Umytą kaczkę natrzeć solą i majerankiem, zostawić na 3 godziny w lodówce. Śliwki sparzyć i wydrylować. Umyte jabłka pokroić na ćwiartki i usunąć gniazda nasienne. Nasoloną kaczkę nadziać jabłkami i pokrojonymi w paseczki śliwkami - zaszyć. Ułożyć na
wysmarowanej tłuszczem blasze, obłożyć plasterkami masła i wstawić
do nagrzanego do 190 OC piekarnika. Piec około 90 minut, co jakiś czas
polewając masłem. Po około 40 minutach pieczenia obłożyć kaczkę
obranymi i przelanymi wrzątkiem ziemniakami. Posypać je solą i majerankiem i piec razem z kaczką. Podawać na gorąco z ziemniakami,
uduszonymi w kaczce owocami i surówką z czerwonej kapusty.

Pasztet z mięsa i suszonych grzybów
Składniki: 1 kg mięsa wieprzowego, 1 kg podgardla, 2 udźce z zająca (lub 2 ćwiartki z kurczaka), 30 dag wątroby, 4-5 suszonych
borowików, 4 jaja, 1 sucha bułeczka (rozmoczona w wywarze),
1 marchew, 1 seler, 1 pietruszka, odrobina gałki muszkatołowej,
2 cebule, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz do smaku, majeranek
Sposób wykonania: Mięso gotujemy w małej ilości wody z warzywami i przyprawami. Pokrojoną wątrobę, cebulę i grzyby dusimy na
patelni w małej ilości tłuszczu. Ugotowane mięso studzimy i obieramy od kości. Wszystko przepuszczamy dwukrotnie przez maszynkę.
Do zmielonego mięsa dodajemy szklankę wywaru po gotowanym
mięsie, jajka, przyprawy. Dobrze wyrabiamy. Tak przygotowaną
masę wykładamy na blachę, obsypujemy majerankiem i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 200 OC na 1 godzinę.

Biała kiełbasa zapiekana
Składniki: 1 kg surowej białej kiełbasy, 2 ziarenka ziela angielskiego, 3 ząbki czosnku, łyżeczka majeranku, 6 łyżek oleju, 4 łyżki sosu
sojowego, 1 łyżka octu balsamicznego, pieprz.
Sposób wykonania: Kiełbasę umieścić w garnku, zalać taką ilością
wody, by była przykryta, zagotować i od razu zdjąć z ognia. Pozostawić
pod przykryciem na 20 minut, delikatnie wyjąć, a kiedy trochę przestygnie, lekko ponacinać i ułożyć w naczyniu do zapiekania. Czosnek
obrać, posiekać, posypać kiełbasę. Ocet, olej i sos sojowy wymieszać,
dodać majeranek i rozkruszone ziele angielskie. Powstałym sosem polać kiełbasę, oprószyć świeżo zmielonym pieprzem. Zapiekać około
30 minut w temperaturze 180oC, aż się zarumieni. Podawać z chrzanem.
dokończenie na str. 32
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Ciasta na Wielkanoc
Wioletta Albrechcińska
Oddział Poświętne w Płońsku
Danuta Tyc
Oddział Ostrołęka

M

azurki i babki to część naszej świątecznej tradycji.
Niebywałą zaletą mazurka, jest mnóstwo jego odmian i sposobów na jego wykonanie. Na świątecznym stole nie może też zabraknąć babki wielkanocnej. Przepisy na ciasta, które poniżej proponujemy, pozwolą zaplanować
wielkanocne menu.

Mazurek makowo - kokosowy

Składniki na ciasto: 10 białek, 12,5 dag margaryny roztopionej
i ostudzonej, 1 szklanka cukru, 1 szklanka suchego maku, 1 szklanka mąki, 2 kopiaste łyżeczki proszku do pieczenia.
Składniki na masę: 0,5 litra mleka, 3/4 szklanki cukru, 2 łyżki mąki
pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 budyń waniliowy, 8 łyżek
wiórków kokosowych, 25 dag margaryny.
Wykonanie ciasta: Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli, dodając stopniowo cukier. Do ubitej piany wsypać mak, przesianą mąkę
i proszek do pieczenia i wszystko razem delikatnie wymieszać łyżką.
Przestudzoną margarynę wlewać stopniowo stale mieszając. Ciasto
przelać do formy (blaszka 24x40 cm) wysmarowanej margaryną i posypanej bułką tartą lub wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać.
Piec ok 30 min. w temperaturze 170°C. Wystudzić.
Wykonanie masy: Odlać pół szklanki mleka, resztę wlać do garnka i zagotować, wsypać cukier i wiórki. 0,5 szklanki mleka połączyć z mąką
i budyniem, dodać do zagotowanej masy, ciągle mieszając. Kiedy masa
zgęstnieje, odstawić do wystygnięcia. Wystudzoną utrzeć z margaryną.
Ostudzone ciasto przekroić na dwie części, posmarować spodnią część
masą, przykryć wierzchnią częścią. Udekorować polewą czekoladową.

Mazurek pomarańczowy

Składniki na ciasto: 30 dag mąki, 10 dag cukru, 17 dag margaryny, 2 żółtka, 2 łyżki cukru waniliowego, szczypta soli.
Składniki na masę: 4 pomarańcze, 1 cytryna, 22 dag cukru.

dokończenie ze str. 31

Jaja nadziewane pieczarkami
Składniki: 6 jaj, 15 dag pieczarek, ½ kostki masła, sól, pieprz, zielona sałata.
Sposób wykonania: Umyte jaja ugotować na twardo, obrać ze skorupek, przekroić wzdłuż na połówki. Z każdej połówki wyjąć żółtka.
Umyte pieczarki drobno pokrajać i podsmażyć na maśle. Pieczarki
i żółtka zemleć w maszynce, dodać posiekany koperek, doprawić
solą i pieprzem, wymieszać. Jeżeli masa jest dość sucha i gęsta,
można dodać trochę gęstej śmietany lub majonezu. Masą napełniać
połówki białek, ułożyć na półmisku na umytych liściach sałaty, przybrać rzodkiewkami lub cząstkami pomidora. Podawać z pieczywem.
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Wykonanie ciasta: Do przesianej maki, dodaj sól, cukier, cukier
waniliowy, margarynę, żółtka i zagnieć ciasto. Zawinąć je w folię
spożywczą i włożyć do lodówki na 1 godzinę. Potem cienko rozwałkować i wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Piec w 1800 C przez ok. 20 minut.
Wykonie masy: Sparzyć całe pomarańcze i cytrynę. Owoce pokroić
ze skórką w drobną kostkę. Zmiksować blenderem, dodać pozostały cukier i wymieszać. Masę podgrzewać na średnim ogniu przez
30 minut, lekko przestudź. Jeszcze ciepłą masą posmarować wcześniej
upieczone ciasto. Udekorować cienkimi plasterkami pomarańczy.

Mazurek czekoladowy

Składniki na ciasto: 2 szklanki mąki, 1 margaryna, ½ szklanki cukru pudru, 1 jajko.
Składniki na masę: ½ szklanki cukru, 10 dag czekolady gorzkiej,
15 dag orzechów włoskich, ½ kostki margaryny, 3 łyżki kakao,
skórka pomarańczowa, migdały.
Wykonanie ciasta: Mąkę siekać z margaryną. Dodać cukier, jajko,
zagnieść ciasto i włożyć na godzinę do lodówki. Ciasto rozwałkować i wyłożyć do dużej tortownicy, podnosząc nieco brzeg. Piec 30
minut w temperaturze 180oC.
Wykonanie masy: Z cukru i 100 ml wody ugotować syrop. Dodać margarynę, kawałki czekolady, wsypać kakao i mieszać aż się rozpuści.
Na wystudzonym cieście rozłożyć posiekane orzechy (sparzone
i obrane ze skórki) i posmarować masą czekoladową. Po wystudzeniu ozdobić skórką z pomarańczy i migdałami.

Babka ucierana

Składniki na ciasto: 6 jaj, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki tortowej, 1 szklanka mąki kartoflanej, ¾ szklani oleju, 1 łyżeczka proszku
do pieczenia, 1 cukier waniliowy, masło do wysmarowania formy.
Wykonanie ciasta: Jaja ubić z cukrem na puszystą masę, dodać cukier waniliowy. Mąkę tortową i mąkę kartoflaną połączyć z proszkiem do pieczenia, wsypywać do ubitych jaj delikatnie mieszając,
na koniec połączyć z olejem. Zawartość wylać do wysmarowanej
masłem formy. Piec 40 minut w tem.180oC. Po wystygnięciu polać
polewą kakaową lub lukrem. n

Sałatka wiosenna z jaj
Składniki: 6 jaj, 3 łyżki startego sera żółtego, pęczek młodej cebulki, pęczek rzodkiewki, sól, 2-3 łyżki majonezu, zielona sałata.
Sposób wykonania: Umyte jaja ugotować, obrać ze skorupek, pokrajać w grubą kostkę. Szczypiorek umyć, drobno pokrajać. Rzodkiewki umyć, zetrzeć na tarce o dużych otworach. Jaja, szczypiorek, rzodkiewki połączyć i delikatnie wymieszać z majonezem,
doprawić solą. Sałatkę ułożyć na półmisku, na umytych liściach
zielonej sałaty. Podawać z pieczywem. n
Źródła: Kuchnia Polska, zbiory własne
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KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2016 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Przepisy naszych Czytelników
Kotleciki z jajek i kaszy jaglanej
Składniki: 8 jajek ugotowanych na twardo, 1 surowe jajko,
1/2 szklanki kaszy jaglanej (około 10 dag), 1 pęczek natki pietruszki drobno posiekanej, 2 łyżki prażonego lnu (można zastąpić
np. prażonymi pestkami słonecznika lub sezamu), 1 łyżka miękkiego masła, świeżo zmielony czarny pieprz, sól.
Do panierowania i smażenia: 6 łyżek tartej bułki, 8 łyżek oleju,
1 łyżka masła.
Wykonanie: Kaszę wsypać na duże sitko, przelać zimną wodą,
następnie wrzątkiem - dzięki temu nie będzie miała goryczki.
Do garnka wlać 1 i 1/4 szklanki wody, doprowadzić do wrzenia.
Dodać kaszę i gotować na dużym ogniu przez 10 minut, co jakiś
czas mieszając. Wyłączyć ogień, posolić, wymieszać, przykryć
i pozostawić na 10 minut. Po tym czasie odkrć, odstawić na
kilka minut do przestygnięcia. Jajka drobno posiekać (najszybciej rozdrabnia się w malakserze). Do miski przełożyć jajka,
dodać miękkie masło, przestudzoną kaszę, surowe jajko, prażony len oraz natkę pietruszki. Doprawić solą i pieprzem. Dokładnie wymieszać. Z masy, zwilżonymi wodą rękoma, formować
kotleciki. Panierować je w tartej bułce, strząsając jej nadmiar.
Kotleciki smażyć na oleju z masłem - na średnim ogniu - po
około 2-3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią. Przełożyć
na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Podawaj z dużą porcją sałaty z sosem vinegret.
i np. pieczarkami w śmietanie. Świetnie smakują także z sosem
pomidorowym.

miernie na wyłożonej papierem do pieczenia okrągłej tortownicy.
Podpiec ok. 7-8 min. w temp. 190°C.
Wykonanie masy: Masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym,
dodać masę kajmakową, dokładnie zmiksować, dodając jajka, po
1 łyżce sera i mąkę. Dokładnie zmiksować. Masę przełożyć na
podpieczony spód. Piec 50 min. w temp. 180°C. W przypadku, gdy
wierzch sernika zbyt szybko i za mocno się zarumieni, należy przykryć go folią aluminiową. Sernik ostudzić w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami.
Polewa: W rondelku podgrzać kajmak razem z mlekiem. Dokładnie wymieszać, żeby nie powstały grudki. Polewę wylać na ostudzony sernik, posypać uprażonymi w piekarniku migdałami (10
min. w temp. 190°C). Przed podaniem schłodzić minimum 1 godzinę. Przechowywać w lodówce.
Jolanta Grzybowska, gm. Czerwińsk nad Wisłą

Śledzie z porem
Składniki: 1 kg płatów śledziowych, 1 jabłko, 1 mały por, śmietana i majonez – ilość według uznania.

Anna Iśkiewicz - gm. Wieczfnia Kościelna

Sernik kajmakowy
Składniki (na małą tortownicę):
Ciasto: 50 g orzeszków solonych, 80 g herbatników, 30 g masła,
1 łyżka cukru.
Masa sernikowa: 50 g masła, 100 g cukru, opakowanie
cukru wanilinowego, 230 g masy kajmakowej z puszki,
3 jajka, 600 g sera trzykrotnie mielonego, 1 łyżka mąki
pszennej.
Polewa: 190 g masy kajmakowej z puszki, 3 łyżki mleka, uprażone
migdały.
Wykonanie ciasta: Masło utrzeć z cukrem w blenderze, dodając
orzeszki i pokruszone herbatniki. To ciasto rozprowadzić równoWieś Mazowiecka, marzec 2016

Zalewa: 1 szklanka wody, 1 szklanka octu 10 %, 10 łyżek cukru,
4 liście laurowe, 10 goździków.
Wykonanie: Jeśli płaty śledziowe są zbyt słone to należy je wymoczyć - włożyć do zimnej wody 1 na godzinę. Z podanych składników zrobić zalewę, zagotować i wystudzić. Zalać nią śledzie na
ok. 12 godzin. Następnie wyjąć i pokroić. Jabłko obrać i zetrzeć
na tarce o dużych oczkach, dokładnie umytego pora pokroić w pół
plasterki. Wszystko wymieszać, dodać śmietanę i majonez.
Elżbieta Rasińska, gm. Serock
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Proste, wszechstronne
i sprawdzone narzędzie

każdego gospodarza...

Ciągnik Kubota serii M60
to niezastąpione narzędzie
w Twoim gospodarstwie!
|
|
|
|

Niskie spalanie
Doskonała zwrotność
Prosta konstrukcja
Trwałość i niezawodność

www.traktorykubota.pl

Skontaktuj się z Twoim lokalnym dilerem i poznaj promocyjne
oferty finansowania fabrycznego Kubota Finance

Wieś Mazowiecka, marzec 2016
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Cztery korzyści ze skutecznego zwalczania
chwastów w zbożach

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego
liścia flagowego
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
3. Swobodne mieszanie z innymi środkami ochrony roślin
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych,
zwłaszcza chabra bławatka i przytulii czepnej
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Krzyżówka Nr 3

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
4. Wielkanocny symbol nowego życia
5. ………. - Dyngus
6. Kwiatek zwiastujący nadejście wiosny
7. Barwne jajko wielkanocne
8. Zielona roślina, szybko rosnąca, wysiewana przed Wielkanocą
9. Cukrowy w koszyczku wielkanocnym
10. Wielkanocny wypleciony z wikliny
11. Piaskowa lub wielkanocna
12. Gdy ugotujemy jajka w łupinach cebuli będą miały kolor
…………
13. Niedziela Palmowa po Kaszubsku
14. Wielkanoc po Kaszubsku
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 25 marca
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 3".

1. Żółty wiosenny kwiatek
2. Niesiona w koszyczku do kościoła w Wielką Sobotę
3. Używana w kościele zamiast dzwonków w Wielkim Tygodniu

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 01 - BIAŁO ZA OKNEM
Nagrody książkowe wylosowała: Jolanta Czerska, gm. Jastrząb
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Rebus 3
O=Ó

GA R=Ł

Ż=ST

A

D=N

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
25 marca 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 3".

C=M

KO=EM

A

ES

Rozwiązanie Rebusu 01 - SYMBOLEM KAMPINOSKIEGO
PARKU NARODOWEGO JEST ŁOŚ
Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Sierzputowska,
Nasielsk.
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
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Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
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W ie lk i Tydzie ń na Kurpiac h
Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski
Oddział Ostrołęka

Ś

więta Zmartwychwstania Pańskiego, jak i okres je poprzedzający, należą do najważniejszych w roku liturgicznym. Nie inaczej było w regionie kurpiowskim,
gdzie zwano je Zielganocą. Tradycja ludowa wzbogaciła obchody o wiele interesujących zwyczajów, które nie różniły się
od innych ziem mazowieckich czy regionów kraju, ale w borach ostrołęckich przyjęły specyficzną formę.
Okres Wielkanocny rozpoczynała Niedziela Palmowa zwana
„Kwietną” lub „Wierzbną”. W tym dniu, kto wstał pierwszy, ten
brał małą palemkę bądź wierzbową witkę i budził innych, uderzając ich gałązkami i wołając: „Nie ja bzije, wierzba (palma) bzije
lub Zielgi dzień za tydzień, Za sześć noc - Zielganoc”.

Palmy kurpiowskie…
…wyróżniały się wysokością - liczyły sobie od 1 do 3-4 m. Wykonanie tak wysokiej palmy miało zapewnić gospodarzom długie
życie, a dzieciom osiągnięcie wysokiego wzrostu i urody równej
palmie. Palmy robiono na kiju leszczynowym lub świerkowym,
pozostawiając na górze pęk gałązek, lub je specjalnie doczepiano.
Kij oplatało się borowiną, jałowcem, bukszpanem, widłakiem, itp.
Palma musiała mieć gałązki wierzby z rozwiniętymi, tzw. kotkami (baziami). Przymocowywano do niej kolorowe kwiaty zrobione z bibuły, a u góry barwne wstęgi.
Procesja z palmami obchodziła kościół trzy razy i stawała przed
zamkniętymi drzwiami. Dopiero, gdy ksiądz trzykrotnie zapukał,
drzwi otwierano i wpuszczano wszystkich do środka. Najwyższe
palmy pozostawiano w kościołach jako dekorację lub umieszczano w dzwonnicy. Przechowywano je, a po wysuszeniu palono. Popiół był wykorzystywany podczas Środy Popielcowej.
Na Kurpiach wierzono, że uderzenie kogoś palmą po wyjściu
z kościoła zapewni mu zdrowie i pomyślność. W domach palmę
przechowywano za świętymi obrazami. Okadzało się nimi i kropiło święconą wodą krowy po ocieleniu oraz przy pierwszym
wiosennym wypasie. Palmy stawiane w okna chroniły latem od
uderzenia piorunu. Z palmami wiąże się też zwyczaj zjadania baziek wierzbowych, co miało chronić przed bólem gardła. Wykorzystywano też inne części palmy, np. kije z palmy kładziono pod
pierwszą skibę podczas wiosennej orki.
Na Kurpiach godna polecenia jest Niedziela Palmowa w Łysych. To tutaj, w 1969 r. odbył się pierwszy konkurs Wielkanocnych Palm. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz 47.
i z pewnością przyciągnie, jak zwykle, tysiące widzów.
Niedziela Palmowa to początek intensywnego okresu, w którym łączono przygotowania związane z materialną i duchową
stroną świąt. Robiono generalne porządki, bielono chałupy, wykonywano nowy wystrój izby - nowe wycinanki na ściany, bukiety
z bibuły, itp.

Od Wielkiego Czwartku…
…zajęcia dzielone były między prace domowe i obecność w kościele, bo „Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, to już prawie święta”. W Wielki Piątek w parafiach milkły dzwony - ich czynności
przejmowały, tzw. „farfocki”: drewniane kołatki wykonywane

własnym sposobem. Miały kształt ruchomego młoteczka umieszczonego na deseczce, w którą ten młoteczek stukał.
W kościołach przygotowywano Grób Pański, przy którym wartę pełniły straże, tzw. „turki”. Straż przebrana była w tekturowe
lub drewniane zbroje, kaski i posiadała miecze, halabardy, dzidy.
W Wielki Piątek po południu warta chłopców zmieniana była co
godzinę. Czuwanie i adorację pełniły też młode dziewczęta (obowiązkowo w stroju regionalnym), członkowie organizacji religijnych czy miejscowa ludność. Straż grobowa stała bez przerwy,
aż do rozpoczęcia rezurekcji. Podczas procesji rezurekcyjnej otaczała księdza pod baldachimem, aby natłok ludzi nie utrudniał
trzykrotnego obejścia kościoła. W trakcie mszy św. grupa stała
w szyku dwójkowym przed ołtarzem.
W Wielką Sobotę, we wsiach parafialnych regionu, odbywała
się ceremonia święcenia ognia i wody. Na placu przed kościołem
rozpalano duże ognisko, do którego wrzucano stare zniszczone
obrazy, uszkodzone rzeźby, stare palmy i inne poświęcone przedmioty. Gospodynie zbierały żarzące się kawałki drewienek i niosły je do domów, by w Wielką Niedzielę rozniecić pod kuchnią
„nowy ogień”. Zabierano też wystawioną przed kościołem wodę
święconą.

Także w ten dzień przygotowywano…
…„święconkę”, w skład której wchodziły zazwyczaj: jajka,
mięso, wędliny, chleb, ser, masło, sól, ciasto. Na terenie Puszczy
Zielonej „święcone” od kilku rodzin niesiono do jednej chałupy, a ksiądz objeżdżając wioski święcił pokarmy w umówionym
z góry domu.
Należy podkreślić fakt, iż niedopuszczalnym było na Kurpiowszczyźnie święcenie pisanek: święcono wyłącznie gotowane, niemalowane jajka i to w skorupkach. Pisanki były do podarowania,
do dziecięcych zabaw, a rzeczami święconymi nie wolno było
„przerzucać się”.
Na terenach puszczańskich malowanie jaj było zwyczajem
popularnym, wykonywanym podczas Wielkiego Tygodnia. Najstarszą formą dekorowania było zabarwienie jaja na jeden kolor.
Używano do tego barwników naturalnych: kolor żółty uzyskiwadokończenie na ostatniej stronie

T R A D YC J E , Z W Y CZA JE, C IEK AWO S TK I . ..
dokończenie ze str. 39
no gotując jajka w wywarze z kory jabłoni, zielony - w źdźbłach
młodego żyta, brązowy - w łupinach cebuli, czarny - w korze dębu
i olchy, fioletowy - w suszonych liściach maliny. Do barwienia
używano również bazi topoli, kory leszczyny, mchu. Najczęściej
barwiono jajka na kolor ciemny, dlatego zwano je „krukami”.
W późniejszym czasie weszły „w modę” jajka pisane woskiem.
Rozpuszczonym woskiem zmieszanym z klejem pszczelim rysowano na jajku wzory, po czym jaja wkładano do barwiącego wywaru.
Po ufarbowaniu i wyschnięciu usuwano z nich wosk, a na barwnym jajku pozostawał wyraźny rysunek. Najpóźniejszą czasowo
stosowaną metodą są pisanki skrobane, gdzie na całkowicie zabarwionym jaju wyskrobuje się ostrym narzędziem (scyzoryk, igła)
zamierzone wzory. Pisaniem woskiem zajmowały się w większości
kobiety i dziewczęta, a pisankami skrobanymi głównie mężczyźni.
Pisanki wykonywano w znacznej ilości. Przeznaczone były na
prezenty dla chrześniaków, gdy przyjdą z życzeniami świątecznymi w drugi dzień świąt. Robiono też pisanki dla własnych dzieci,
dziewczęta robiły je, by sprezentować kawalerom. Dzieci wykorzystywały je podczas różnorodnych gier. Jedna z nich polegała na
toczeniu dwóch jajek naprzeciw siebie, która pisanka w zderzeniu
zostanie cała, to dziecko wygrywa.
Jajko, zwłaszcza święcone, posiadało ogromne znaczenie
ochronne w domu i gospodarce. W niektórych wsiach regionu,
szczególnie w zachodniej części, skorupki z poświęconych jaj tłuczono na drobne kawałeczki i rozsypywano dookoła chałupy, aby
chronić ją przed wszelkim robactwem i szkodnikami. Rozsypywano je także na polu w celu podniesienia plonów, dodawano do
nasion lnu i wysiewano, aby uzyskać lepszy zbiór.

dzenie deszczu na zasilenie pola. Oblewanie wodą rozpoczynało
się wcześnie rano. Używano do tego butelek, kwaterek, wiader
czy specjalnie skonstruowanych sikawek drewnianych. Wodą oblewano się wzajemnie, choć w niektórych wsiach puszczańskich
istniał zwyczaj, że w poniedziałek mężczyźni oblewali kobiety,

Niedziela wielkanocna rozpoczynała się…
…mszą święta - Rezurekcją, w której uczestniczyli parafianie
nawet z odległych wiosek. Do tradycji należało strzelanie z moździerzy, strzelb i samopałów podczas procesji rezurekcyjnej.
Interesującym zwyczajem tego dnia był wyścig furmanek „na
urodzaj”. Po zakończeniu Rezurekcji każdy z gospodarzy starał
się jak najszybciej dotrzeć do własnej zagrody, co wróżyło, iż właśnie jemu najlepiej obrodzi zboże, a jednocześnie jako pierwszy
sprzątnie je z pola.
Po powrocie z kościoła wielu gospodarzy obchodziło zagrodę
z wodą święconą kropiąc dom, chlewy, stodołę. Zabieg ten miał zabezpieczyć dobytek i przynieść powodzenie w gospodarstwie.
Dzień świąteczny rozpoczynało uroczyste, rodzinne śniadanie, w którego
trakcie dzielono się poświęconym jajkiem i składano
sobie życzenia. Niedzielę wielkanocną spędzano zwykle w rodzinnym
gronie. Dzieci najczęściej
wybierały się do rodziców
chrzestnych, aby złożyć im
życzenia świąteczne, za co
otrzymywały pisanki.
Poniedziałek wielkanocny związany jest z popularnym śmigusem. Śmigus-dyngus był pierwotnie
zwyczajem
magicznym,
mającym na celu sprowa-

a we wtorek odwrotnie - kobiety oblewały mężczyzn. Z dyngusem
łączył się zwyczaj, iż oblana przez chłopaka dziewczyna, o ile się
jej podobał, obdarowywała go wykonanymi przez siebie pisankami. Wśród wierzeń czy przekonań związanych z tym dniem
funkcjonowało i takie, że w chałupie, w której polewano się wodą
nie będzie pcheł przez cały rok. Z kolei panna, która nie została
oblana w drugi dzień świąt pozostanie w stanie wolnym przez najbliższy rok.
Opisane powyżej zwyczaje i wierzenia związane z Wielkanocą dowodzą z jednej strony troski o pomyślność gospodarstwa,
z drugiej - bogactwa życia duchowego ludności puszczańskiej,
z którego wiele jeszcze pozostało i trwa wśród mieszkańców Kurpiowszczyzny. n
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