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XXV Giełda Rolnicza w Łącku

15

maja 2016 roku (niedziela) odbędzie się XXV Giełda Rolnicza (Hala Sportowa - Łąck, ul. Gostynińska 2). Organizowana jest z inicjatywy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku przy współpracy z Wójtem i Samorządem Gminy Łąck, Starostwem Powiatowym w Płocku i Zarządem
Stada Ogierów w Łącku.

X WIOSNA

NA POLU I W OGRODZIE
10 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 - 17.00
na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21
Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki
W PROGRAMIE

• oferty hand l owe i u sł u g o we f irm
działających d l a ro l n ictwa ,
• stoiska Mazowie ckie g o O śro dka
Dor ad ztwa Roln icz e g o O ddz iał S ie d lce,
• stoiska gospoda rstw ag ro tu ry sty cz n y ch
i za gród ed uka cy j n y ch,

• kierma s z kwia tów, d rzew i k r z e w ó w ,
• kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego
i a rty s ty czneg o,
• prezenta cja pa s iek ps zczelic h,
• quizy z nagrodami dla zwiedzających,
• wys tępy loka ln y ch zes połów

• pr omocja prod u któ w tra dy cy j n y ch,

a rty s ty czny ch i a rty s tów ludo w y c h.

• ki ermasz żywn o sci e ko l o g icz n e j ,
Partnerzy:

Patronat medialny:

Podobnie do lat ubiegłych Giełda będzie miała charakter wystawienniczo – handlowy oraz rekreacyjny. Prezentowane będą maszyny
i urządzenia rolnicze, pasze, koncentraty oraz inne środki do produkcji
rolnej. Podczas XXV Giełdy Rolniczej tradycyjnie odbędzie się kiermasz
ogrodniczy. Oferta wystawców z całej Polski jest szeroka i różnorodna.
Prezentowane będą unikalne gatunki roślin ozdobnych i owocowych
oraz elementy małej architektury ogrodniczej. Organizatorzy przewidują
także wystawę drobnego inwentarza.
Zwiedzający będą mogli skorzystać z profesjonalnego doradztwa wystawców, instytucji i firm działających w otoczeniu rolnictwa. Informacji udzielać będą specjaliści Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz banków
i firm ubezpieczeniowych.
Pobyt na XXV Giełdzie Rolniczej uprzyjemniać będą liczne zespoły
artystyczne, różnorodne konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz woltyżerki oraz pokazy przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i Policję. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych a także z twórczością lokalnego rękodzieła ludowego.
Tradycyjnie jak co roku nastąpi wybór „Najciekawszego stoiska wystawowego” „Najciekawszej oferty rolniczej”, i „Najciekawszej oferty
ogrodniczej”. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami ufundowanymi
przez organizatorów imprezy. n
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SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Renata Bartold
Oddział Poświętne w Płońsku

W

tym roku płatności bezpośrednie w zasadzie nie będą różniły się od tych przyznawanych
w roku 2015. Wszyscy beneficjenci, którzy w 2015 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, otrzymają
od ARiMR wstępnie wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym oraz
instrukcją jego wypełnienia.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym
materiałem graficznym, składamy od 15
marca do 16 maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może
być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak
za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc
od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie
zmniejszenie płatności w wysokości 1%
należnej kwoty płatności. Wniosek i załączniki do wniosku składane przez rolnika uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.
Na jednym formularzu wniosku
o przyznanie płatności w roku 2016 beneficjent będzie mógł ubiegać się o:
• przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
 jednolitej płatności obszarowej,
 płatności za zazielenienie,
 płatności dodatkowej (redystrybucyjnej),
 płatności dla młodych rolników:
o płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
o płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
o płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,
o płatności do powierzchni uprawy
ziemniaków skrobiowych,
o płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),
o płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
o płatności do powierzchni uprawy lnu,
o płatności do powierzchni uprawy chmielu,
o płatności do bydła,
o płatności do krów,
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

o płatności do owiec,
o płatności do kóz,
o płatności niezwiązanej do tytoniu,
• przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW),
• przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
w tym zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie,
• przyznanie płatności ekologicznej
(PROW 2014-2020),
• przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie,
• wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013),
• przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).
Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność
z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli
tzw. płatność za zazielenienie.
Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu
i środowiska w zakresie:
• dywersyfikacji upraw,
• utrzymania trwałych użytków zielonych
(TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C),
• utrzymania obszarów proekologicznych
(EFA); praktyce podlegają, co do zasady,
rolnicy posiadający w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha gruntów ornych –
obowiązek przeznaczenia co najmniej 5%
gruntów ornych w gospodarstwie na obszary proekologiczne. n
Źródło: www.arimr.gov.pl

SPROSTOWANIA
1) W numerze 03/2016 WM błędnie podano
nazwisko rozmówczyni w wywiadzie „Mój
sposób na sukces” na str. 3, powinno być: Bożenna Łęcka - Mularczyk.
2) W numerze 03/2016 WM str. 2 w Kalendarzu imprez MODR w pkt. 5 powinno być
MODR Oddział Bielice.
Za zaistniałe błędy przepraszamy
Redakcja

Zabytkowy pałac w Sannikach
Zwiedzamy gminę Jastrząb

ARiMR INFORMUJE

6
20

Pomoc na inwestycje w ramach
„Modernizacji gospodarstw rolnych”

8

Nieznajomość prawa nie zwalnia
od odpowiedzialności

9

PRAWO NA CO DZIEŃ
PORADY PRAWNE

Agroturystyka i prawo

10

Nowe możliwości dla grup
producenckich (cz.1)

11

Nawożenie na Obszarach
Szczególnie Narażonych

12

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada

13

Dbajmy o użytki zielone
Zatrzymajmy wodę w glebie
Proso - zapomniana roślina?
Uprawa ziemniaka skrobiowego (cz.1)
ABC dolistnego dokarmiania zbóż
Uprawa soi (cz. 2)
Nowoczesny siew kukurydzy
Ochrona kukurydzy tuż po siewie
Uprawiajmy truskawki pod osłonami
Ekologiczna uprawa buraka cukrowego
Integrowana ochrona kukurydzy
przed szkodnikami
PED - nowe zagrożenie dla świń
Ważniejsze szkodniki warzyw kapustnych
Komonica - roślina na suche stanowiska

14
15
16
17
18
19
22
23
24
25

Rośliny na balkony i tarasy
Doceńmy aksamitki
Byliny wieloletnie do ogrodów
przydomowych (cz. 2)

30
31

Przepisy naszych Czytelników

33

Krzyżówka Nr 4
Rebus 4

38
38

GRUPY PRODUCENCKIE

OCHRONA ŚRODOWISKA
PYTANIA OD ROLNIKÓW
RADY GOSPODARSKIE

PORADNIK GOSPODYNI

KONKURS

KĄCIK DLA DZIECI

26
27
28
29

32

3

M O D R I NF OR M UJE

Dzień Sołtysa w powiecie sochaczewskim
Tekst: Urszula Milczarek
Oddział Bielice
Zdjęcia: Małgorzata Kazur
Tygodnik „Echo Powiatu”

11

marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Funkcja
sołtysa jest jedną z najstarszych instytucji państwa polskiego. Sołtys w średniowieczu był wiejskim sędzią.
W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym stał na czele gromady,
czyli najniższej jednostki podziału administracyjnego. Natomiast w latach 19541972 był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową,
następnie gminną radą narodową oraz
naczelnikiem gminy.
Aktualnie funkcja sołtysa umocowana jest
ustawą samorządową z 8 marca 1990 r., która
daje mieszkańcom wsi prawo wyboru jednego
spośród nich. W wyniku takich wyborów ponad
40-tysięczna grupa osób, w tym około 31% kobiet, otrzymuje kompetencje, ale też przyjmuje
na siebie obowiązki reprezentowania sołectwa
na zewnątrz, zwoływania zebrań wiejskich, realizowania uchwał rad gminy dotyczących sołectwa, dokonywania poboru podatku rolnego
i leśnego, uczestnictwa w sesjach rady gminy
i wiele innych. Najważniejsze są jednak funkcje
społeczne - sołtys słucha głosów mieszkańców
mówiących o problemach społeczności, pomaga te problemy rozwiązywać, buduje wspólnotę
swojej małej Ojczyzny.
W dowód wdzięczności dla pracy sołtysów Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby
Rolniczej pod przewodnictwem Sławomira Tomaszewskiego, a także Radio Sochaczew, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

Sławomir Tomaszewki przewodniczący Rady
Powiatowej MIR w Sochaczewie i Adam Garstka
sołtys Załuskowa, gm. Iłów

4

Panie otrzymały kwiaty z okazji Dnia Kobiet

nych i partnerzy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice, zorganizowali 11 marca
w Sochaczewie Dzień Sołtysa. W pięknej
sali Dworku Magnat odbyło się pierwsze
uroczyste świętowanie, na które zaprosiliśmy wszystkich sołtysów z powiatu sochaczewskiego. W uroczystości uczestniczyli
także poseł na Sejm RP, przedstawiciele samorządów wojewódzkiego i gminnych oraz
delegaci do Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Obowiązki gospodarzy pełnili Izabela Goryniak i Sławomir Tomaszewski, którzy w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślali
znaczącą rolę sołtysów. Oficjalnie ogłosili też
kolejną edycję konkursu „Sołtys roku”. Natomiast ja przedstawiłam rys historyczny funkcji sołtysa. Podziękowałam też za współpracę
w ostatniej dekadzie, za pomoc w organizacji
naszych szkoleń, udział w nich oraz korzystanie
z usług doradczych w naszym Ośrodku.
Gwiazdą wieczoru był Eugeniusz Rudz-

Pan Eugeniusz z programu „Rolnik szuka żony”

ki, znany z telewizyjnego programu „Rolnik szuka żony”. Z humorem opowiadał
o powodach wzięcia udziału w tym programie i zasadach wyboru finałowej piątki
zwycięzców. Odpowiadał też na pytania,
ale na jedno nie udzielił odpowiedzi. Było
to pytanie: Czy naprawdę szuka żony?
W pięknych strojach, na ludową nutę zagrał, zaśpiewał i zatańczył zespół „Boczki

Występ zespołau „Boczki Chełmońskie”

Chełmońskie” z gminy Kocierzew. Natomiast
w nowoczesnym repertuarze zaprezentowała
się młodzież z gminy Młodzieszyn - Julia
i Wiktora oczarowały nas swoimi głosami,
a Kacper wykonaniem mazura na skrzypcach.
Na koniec Janusz Sowiński, dyrektor
Biura Regionalnego TUW w Płocku, złożył
życzenia obecnym sołtysom. Podkreślił przy
tym dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem
Sołtysów. Z kolei Sławomir Tomaszewski
odbierał życzenia od naszych gości. Jak Państwo się domyślacie, jednego wspólnego życzenia nie mogło zabraknąć. Sołtysi życzyli
sobie i nam - spotkania za rok! n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

M ODR INF O R MU J E

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Płocku
Tekst: Grażyna Gołębiewska
Zdjęcia: Krzysztof Szumski
Oddział Płock

25

lutego br. odbyła się piąta edycja Olimpiady Wiedzy
Rolniczej zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku wspólnie z instytucjami i firmami działającymi na rzecz rolnictwa. Uczestniczyło
w niej 42 rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie
lub z rodzicami, z powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Finalistami i zwycięzcami tegorocznej Olimpiady zostali:
1. Mariusz Strzeszewski z Płonnej (gm. Staroźreby),
2. Tomasz Śnieć ze Szczawina Borowego (gm. Szczawin Kościelny),
3. Andrzej Buła z Osmolina (gm. Sanniki),
4. Sylwia Chmura z Płocka,
5. Monika Kłosińska z Płocka.

Finaliści i organizatorzy

Uczestnicy Olimpiady w trakcie rozwiązywania testu

Celem Olimpiady było propagowanie wiedzy rolniczej oraz popularyzacja osiągnięć polskiego rolnictwa. Eliminacje odbyły się
w dwóch etapach. I etap, pisemny, polegał na rozwiązaniu testu
składającego się z 30 pytań dotyczących technologii produkcji
rolniczej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska, odnawial-

Wykład na temat „Możliwość dofinansowania gospodarstw rolnych w ramach
PROW 2014-2020” - Jadwiga Skibowska MODR Oddział Płock

nych źródeł energii, ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz PROW 2014-2020. II etap był ustny – zakwalifikowało się do
niego 5 osób z największą ilością punktów z testu. Każda osoba
losowała zestaw 5. pytań problemowych.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

W dowód uznania finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez
firmy: Ampol-Merol, Agromin, Tech-Agro, Bartnik i autoryzowanego
dealera DeLaval - Piotra Tobera. Otrzymali również okolicznościowe
statuetki i roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” oraz upominki
ufundowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Osoby, które zajęły miejsca od 6. do 10. zostały wyróżnione nagrodami
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową w Płocku. Finaliści otrzymali również nagrody od firm Anwil,
Luvena i Cargill (Poland) Oddział w Kiszkowie. Pozostali uczestnicy
obdarowani zostali nagrodami pocieszenia. Podczas przerwy na kawę
nasi olimpijczycy mogli degustować produkty Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Sierpcu. Wszystkim paniom biorącym udział w olimpiadzie firma Cargill ufundowała słodkie upominki.
Przy okazji olimpijczycy mieli okazję do wzbogacenia swojej
wiedzy, słuchając wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat „Możliwości dofinansowania gospodarstw rolnych w ramach
PROW 2014-2020”. Mogli też zapoznać się z ofertami Agencji
Rynku Rolnego, Banku Spółdzielczego w Starej Białej oraz firm:
Ampol-Merol, Anwil, Lumen, Liber i Agromin na ich stoiskach informacyjnych.
Olimpiada odbywała się pod patronatem honorowym Prezesa
Agencji Rynku Rolnego.
Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy uczestników, a szczególnie finalistów, którzy mimo trudnych pytań autorstwa specjalistów MODR doskonale poradzili sobie z odpowiedziami. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych olimpiadach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a sponsorom
za ufundowane nagrody i pomoc przy organizacji Olimpiady. n
5
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Zabytkowy pałac w Sannikach
Anna Orlik
Oddział Płock
Zdjęcia dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum Artystycznego
im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Z

espół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina to
wyjątkowe miejsce w Sannikach, miejscowości położonej 30 km na południowy wschód od Płocka. Jest perełką na Szlaku Książąt Mazowieckich i trasie Szlaku Chopinowskiego. Ten neoklasycystyczny pałac, dziś otoczony pięknym
parkiem, powstał około roku 1793 i był pierwszą budowlą na
ziemiach polskich stylizowaną na włoską willę. Stanowił wówczas rodową rezydencję senatorskiej rodziny Pruszaków.
Do dziś najczęściej wspominanym gościem rodziny Pruszaków
był Fryderyk Chopin, który w roku 1828 spędzał w sannickim
pałacu wakacje u swojego szkolnego przyjaciela Konstantego
Pruszaka – syna ówczesnych właścicieli majątku. Z listów kompozytora z wakacyjnego pobytu, pisanych do bliskich mu osób,
wiemy, że w czasie pobytu w Sannikach pracował nad dwoma
utworami: Triem g-moll – kompozycją na skrzypce, wiolonczelę

Pruszakach osiedlił się książę Leon Sapieha z małżonką Joanną z Tyszkiewiczów, następnie rodzina Natansonów - znanych
kupców i bankierów warszawskich, założycieli Banku Handlowego. Ostatnimi prywatnymi właścicielami pałacu byli Antonina Aleksandra Maria z Natansonów wraz z mężem Stefanem
Dziewulskim. Fakt, iż w ich domu przed laty przebywał wielki
kompozytor stanowił powód dumy. Chcąc upamiętnić to zdarzenie ufundowali w roku 1925 tablicę o treści: „W tym dworze
mieszkał Fryderyk Chopin w 1828 roku”. Tablica ta wisi do dnia
dzisiejszego nad wejściem do pałacowej wieży.
Szczególnym wydarzeniem w historii pałacu była również wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego 29 maja
1930 roku.

W roku 1945 nadszedł czas zmian
Na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej Antonina Dziewulska została pozbawiona majątku, który przeszedł na własność
Skarbu Państwa. Grunty zostały częściowo rozparcelowane, a te
które pozostały przekazano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. W pałacowych wnętrzach urządzono biura dla
pracowników PGR-u, przedszkole oraz salę kinową.
W roku 1981 otworzono w pałacu Ośrodek Pamięci Fryderyka
Chopina, a dla upamiętnienie pobytu kompozytora odbył się kon-

fot. Jakub Kulbicz

i fortepian oraz zmienił powstałe wcześniej Rondo c-dur z utworu
na jeden fortepian w kompozycję na dwa instrumenty.
Sannicki pałac zamieszkiwało wielu wybitnych przedstawicieli
polskiego ziemiaństwa, burżuazji i magnaterii. Jako pierwszy po
fot. Jolanta Róg

fot. archiwum ECA
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cert z udziałem wybitnej pianistki Haliny Czerny-Stefańskiej
oraz aktora Wojciecha Siemiona. Od tego czasu w pałacu organizowane są cykliczne koncerty słowno-muzyczne. Tradycja prezentowania muzyki klasycznej Fryderyka Chopina, oraz innych
znanych kompozytorów, w połączeniu z recytacją poezji bądź
innych tekstów o tematyce chopinowskiej, przetrwała do dnia dzisiejszego. W parku z inicjatywy lokalnego Koła Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina ustawiono w 1986 roku pomnik kompozytora autorstwa Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej.
W tym samym roku do pałacu trafił księgozbiór muzykologa
Mateusza Glińskiego - fakt ten przyczynił się do powstania Biblioteki Muzycznej nazwanej jego imieniem.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

SPACE RKIE M PO M A Z O WS Z U
Należy pamiętać, że pałac od czasów…
…jego powstania był wielokrotnie szabrowany, niszczony przez
nieprzyjaciół w czasie powstania listopadowego, czy I wojny światowej. Za każdym razem był poddawany odbudowie, która często
łączyła się z niewielką rozbudową. Ostatni remont, którego efekt
możemy podziwiać dziś, miał miejsce w latach 2011-2013. Przeprowadzono go w ramach projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. W czasie prac rewaloryzacyjnych odkryto w pałacu i w parku rzeczy, o których wcześniej nie wiedziano: polichromie z końca XVIII wieku oraz z przestrzeni kilkudziesięciu lat XIX wieku;
wąski i długi korytarz pod pałacową podłogą; w parku fundamenty
szlacheckiego dworu z XVII w., a pod nimi jeszcze starsze struktury, które najprawdopodobniej są pozostałościami po XV wiecznym
dworze książąt mazowieckich z linii płockiej. Dużą niespodzianką
były szczątki fontanny z okresu 1916-1925. Dziś fontanna ta, po ponownym uruchomieniu, jest dodatkową atrakcją dla zwiedzających.

Na szczególną uwagę zasługuje…
…również park zajmujący powierzchnię około 10 ha. W czasie
rewaloryzacji przywrócono w nim historyczny układ alejek, wyko-

fot. Krystyna Falkowska

niedzielę miesiąca, tradycyjnie o godz. 14.00 w sali koncertowej
pałacu – koncert biletowany, w pozostałe niedziele o godz. 17.00
w muszli koncertowej – wstęp wolny.
Ten kto ceni przyrodę, muzykę i architekturę doceni piękno
tego miejsca. Zespół Pałacowo-Parkowy otwarty jest codziennie:
IV – IX w godz. 8.00 – 21.00, X – III w godz. 8.00 – 17.00. Informacje o koncertach i pozostałych wydarzeniach kulturalnych są
na stronie: www.ecasanniki.pl oraz facebookowym profilu Centrum pod hasłem „ecasanniki”. n
Źródła:
1. W obiektywie, 2014. Wydawnictwo Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
2. Byłem wówczas w Sannikach u Pruszaków Sanniki, Pruszakowie,
Chopin, 2015. Wydawnictwo Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
3. Broszura informacyjna opracowana i wydana przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

REKLAMA
fot. Jolanta Róg

nano nowe nasadzenia, utwardzono teren przed muszlą koncertową,
wybudowano piękną altanę grillową oraz wykonano oświetlenie.
W parku powstała też strefa rekreacyjno-sportowa z kompleksem
boisk sportowych.
W roku 2014 odsłonięto rzeźbę wykonaną w brązie przedstawiającą Fryderyka Chopina i guwernantkę państwa Pruszaków przy fortepianie, autorem rzeźby jest Bartłomiej Kurzeja.
Nad prawidłowym przebiegiem prac rewitalizacyjnych sprawowało pieczę Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka
Chopina w Sannikach - samorządowa instytucja kultury, której
działalność statutowa skupia się na ochronie i zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego oraz propagowaniu twórczości
Fryderyka Chopina.

Zapraszamy!
W roku 2016 obchodzone jest 35-lecie Koncertów Chopinowskich w sannickim pałacu. Z tej okazji od czerwca do sierpnia,
w każdą niedzielę, będą organizowane koncerty. W pierwszą
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016
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ARiMR INFORMUJE

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pomoc na inwestycje w ramach „Modernizacji
gospodarstw rolnych”

O

d 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może
wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może
wynieść 500 tys. zł;
• racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł,
przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio
z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych
w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 29 lutego Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez
nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku
gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie
składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne
można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób
wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się
8

w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli
gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa,
których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys.
euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania
na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas
łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw
musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie
złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności
przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane, m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż
40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie
środowiska naturalnego.
W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii
produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały
również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od
dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy
kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla
każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego,
rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla
pozostałych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list
wojewódzkich. n
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

PRAW O NA C O D Z IE Ń

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

R

§

ealizację przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla
rolników w sektorach hodowlanych; mleka i przetworów
mlecznych oraz wieprzowiny – określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 03.02.2016 r., poz. 141).
Wsparcie jest udzielane na wniosek (formularz opracowany i zamieszczony na stronie Agencji Rynku Rolnego) producenta mleka
albo producenta świń, złożony od 18 lutego do 18 marca 2016 roku.
Wsparcie jest udzielane producentowi mleka, jeżeli:
 w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg;
 w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt
gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.
Producentowi świń, jeżeli:
 według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt: w dniu 30 września
2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń, w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni,
 w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych
kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.
Decyzja w sprawie udzielania wsparcia ma być wydana przez dyrektora Oddziału terenowego ARR do 18 czerwca 2016 r., a środki
finansowe wypłacone do 30 czerwca br.
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013, został zawarty w Obwieszczeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 grudnia 2015 roku (Dz.U.
z 08.02.2016 r., poz. 153).
ednolity tekst ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2016 roku (Dz. U.
z 08.02.2016 r., poz. 155).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 12 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 09.02.2016 r.,
poz. 161).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu
danych zamieszczonych w rejestrze zwierząt oznakowanych, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z (Dz.U. z 10.02.2016 r., poz. 164).
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posób oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 lutego 2016 roku (Dz.U.
z 19.02.2016 r., poz. 203).
ednolity tekst ustawy o podatku od spadków i darowizn, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 19.02.2016 r., poz. 205).
nformacje, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów
i organizacji i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów
potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania – określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 5 lutego 2016 roku (Dz.U. z 22.02.2016 r., poz. 216).
spółczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 10 lutego 2016 roku (Dz. U. z 22.02.2016 r., poz.219).
miana rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lutego 2016 roku (Dz. U. z 24.02.2016 r., poz. 230).
ymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy
grupy producentów rolnych, podaje Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 lutego 2016 roku (Dz. U. z 25.02.2016 r., poz.237).
Plan zawiera między innymi: informacje dotyczące grupy ( nazwa, siedziba, forma prawna, NIP, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym);
informacje dotyczące producentów produktu lub grupy produktów,
ze względu na które grupa została utworzona, wchodzących w skład
grupy; opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów
lub liczbę posiadanych akcji i podział praw do głosowania; wskazanie
posiadanych przez członków grupy produktów, ze względu na które
grupa została utworzona: numerów i powierzchni działek ewidencyjnych na których jest prowadzona produkcja roślinna, albo liczby
i gatunków zwierząt- numery siedzib tych stad - w przypadku produkcji zwierzęcej; zestawienie budynków, maszyn, urządzeń lub środków
transportu, będących w posiadaniu poszczególnych członków grupy,
wykorzystywanych do produkcji produktów, ze względu na które
grupa została utworzona; szacunkową wielkość i wartość netto produkcji poszczególnych członków grupy przewidzianej do sprzedaży
w poszczególnych latach; szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności ; zakres, opis i harmonogram działań jakie zamierza
realizować grupa; wskazanie planowanych źródeł finansowania działań; przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania.
mniejszenie (redukcja) stawek płatności niezwiązanej do
tytoniu za 2015 rok, określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lutego 2016 roku (Dz. U.
z 26.02.2015 r., poz. 245) i wynosi: 0,42 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia; 0,27 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem
oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszania i wędzenia. n
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P O R A D Y P R A W NE

Agroturystyka i prawo
Danuta Arcipowska
MODR Warszawa

S

ezon turystyczny tuż, tuż, dlatego właścicieli gospodarstw agroturystycznych zachęcam do krótkiej analizy:
Czy usługi agroturystyczne prowadzimy zgodnie z aktualnym prawem? Wiadomo, że agroturystyka definiowana jest
jako oferowana przez rolników forma wypoczynku, realizowana na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na
bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem. Ale to, w jakim zakresie
będziemy prowadzili działalność agroturystyczną, definiują
przepisy prawne.

W pierwszej kolejności rozważmy obowiązek rejestrowania
działalności gospodarczej, który wynika z ustawy z 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
584). Zgodnie z treścią art. 3 tej ustawy, jej przepisów nie stosuje
się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez
rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Co to oznacza? To, że taka działalność nie jest działalnością
gospodarczą, a rolnik wykonujący ją nie jest przedsiębiorcą.
Tak, więc rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne
zgodnie z art. 3 ustawy nie ma obowiązku rejestrowania działalności niezależnie od ilości oferowanych pokoi i ilości gości
przebywających na wypoczynku.

Dochód za wynajem pokoi
Drugą istotną sprawą jest obowiązek rozliczania się z podatku
dochodowego, co reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 361
z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 a, pkt 6, lit a, dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych wykonywanie działalności,
o której mowa powyżej, zalicza się do pozarolniczej działalności
gospodarczej. Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 43 w/w ustaw,
wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu
wynajmu pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach
mieszkalnych, położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia tych osób, jeśli ilość
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
Pamiętajmy jednak, że w przypadku, gdy ilość pokoi przekracza
5, lub nie zostaną spełnione inne przesłanki, od których przepisy
uzależniają zwolnienie z opodatkowania, albo też zakres świadczonych usług jest szerszy, to cały uzyskany dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Rozliczanie się z podatku dochodowego obowiązuje na zasadach
ogólnie obowiązujących.
10 10

Co z VAT-em?
Pozostaje jeszcze kwestia podatku VAT. Działalność rolnicza
zdefiniowana w art. 2, pkt. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług nie obejmuje agroturystyki. Dla potrzeb podatku VAT wykonywanie usług agroturystycznych wchodzi w zakres
działalności gospodarczej, o której mowa w w/w ustawie (art. 15,
ust 2), określając tę działalność jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne przez rolników.
Uwaga! Rolnicy świadczący usługi agroturystyczne są zwolnieni z podatku VAT, ale również przy spełnieniu warunku, iż
wartość sprzedaży nie przekroczy w roku podatkowym kwoty
150 000 zł. Jako podatnik zwolniony z VAT, rolnik obowiązany
jest bezwzględnie prowadzić za każdy rok podatkowy dzienną
ewidencję sprzedaży.
W przypadku przekroczenia kwoty limitu uprawniającego do
zwolnienia z podatku VAT lub rezygnacji ze zwolnienia, rolnik
prowadzący działalność agroturystyczną powinien:
• dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT na formularzu VAT-R,
• prowadzić ewidencję zakupu VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT,
• składać deklaracje podatkowe VAT (miesięczne lub kwartalne).
Stawki podatku VAT na ogólnych zasadach podatkowych są następujące:
• zakwaterowanie turystów – 8%,
• przygotowanie i sprzedaż posiłków domowych – 8%,
• inne usługi, takie jak np. wynajem sprzętu turystycznego – 23%.

Wymagania sanitarne
W prowadzeniu usług agroturystycznych ważne jest spełnienie wymagań wynikających z ustawy o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268),
w której (oprócz typowych usług hotelarskich, typu: hotele, pensjonaty, motele, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i pola biwakowe) wyszczególnia się, tzw. inne obiekty,
w których świadczone są usługi hotelarskie, typu: gospodarstwa
agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej. Zgodnie z ustawą,
tzw. inne obiekty zobowiązane są do zgłaszania do ewidencji innych obiektów hotelarskich, prowadzonych przez gminy.
Gospodarstwa agroturystyczne zobowiązane są do spełnienia
minimalnych wymagań sanitarnych, które określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r., nr 22, poz. 169).
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego świadczący wyżywienie dla gości, zobowiązany jest do spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, art. 59. Ustawa określa, iż podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu
nr 852/2004. Ponadto, osoba pracująca w styczności z żywnością
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

GRUPY PRODUC E N C K IE

Nowe możliwości dla grup producenckich (cz.1)
Bożena Głuchowska
Oddział Siedlce

W

latach 2007-2013 na wsparcie powstających grup
producentów przeznaczono w PROW 182,5 mln euro.
Dotychczas z dofinansowania skorzystało 1367 grup,
co umożliwiło Polsce wstpić do grona największych producentów
i eksporterów żywności w Europie. Aby nie zaprzepaścić tego, co
zostało wypracowane, warto kontynuować dobrą passę w grupowym działaniu i korzystając z dalszej unijnej pomocy umacniać naszą pozycję na runkach światowych. Tym bardziej, że
w PROW 2014-2020 przeznaczono 402 987 547 euro na wsparcie
dla około 1700 nowych grup i organizacji producentów rolnych.
18 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa, która znowelizowała
dotychczasową ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Na jej podstawie dotychczasowe
kompetencje marszałka województwa przejął dyrektor oddziału
terenowego Agencji Rynku Rolnego. Ponadto ustawa zastępuje
dotychczasowy plan działania grupy - planem biznesowym.
Celem tej zmiany jest dostosowanie procesu produkcyjnego do
wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży,
dostarczania do odbiorców hurtowych oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym
uwzględnieniem wielkości produkcji i dostępności.
Dodatkowym celem jest realizacja innych działań, które mogą
być przeprowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich
jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz
organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

Co to oznacza w praktyce?
Grupa, lub organizacja producentów, może ograniczać rolę pośredników w obrocie produktami, przyczyniając się do skrócenia
łańcucha dostaw i dzięki temu zapewnić sobie silniejszą pozycję na
rynku. Integracja producentów, zarówno pozioma jak i pionowa,
ułatwia wprowadzanie na rynek dużych, jednolitych partii towaru,
o zapewnionej powtarzalnej jakości, oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z odbiorcami produktów, co prowadzi do skracania łańcuchów dostaw. Przyczynia się to do większej opłacalności produkcji i zwiększenia dochodów producentów, budowania

powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, orzeczenie lekarskie
dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań
do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Gospodarstwo agroturystyczne świadczące usługi żywieniowe powinno być zgłoszone
do rejestru zakładów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

przez nich stabilniejszej pozycji na rynku, a jednocześnie pozwala
na zapewnienie dbałości o jakość wytwarzanych produktów.
Grupy producentów rolnych, które powstały od dnia 1 stycznia 2014 r. mogą zostać beneficjentami pomocy oferowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub
grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach jej członków,
w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom nie będącym
członkami grupy lub organizacji.
Poniżej przedstawiam podstawowe warunki skorzystania z dofinansowania w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji
producentów” PROW 2014-2020.

Kim mogą być beneficjenci?
Beneficjentami płatności w ramach nowego PROW mogą być jedynie:
• grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia
2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności,
• organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r.,
działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.
Dodatkowo powyższe podmioty powinny wykonywać swoją
działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Warunki kwalifikowalności
W ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”
wsparcie może być przyznane wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:
• łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy
producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie
działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.,
• przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. n
Od Redakcji: ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „Wsi Mazowieckiej”.
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O C H R O N A Ś R O DO WI S KA

Nawożenie na Obszarach Szczególnie Narażonych
Natalia Kraśniewska
Oddział Poświętne w Płońsku

P

rogram działań na Obszarach Szczególnie Narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł
rolniczych jest jednym z unijnych zobowiązań wynikających
z wdrożenia Dyrektywy azotanowej. W Polsce 4,46% powierzchni
kraju (13 935,06 km2) wydzielono jako Obszary Szczególnie Narażone (OSN). Dla każdego z nich dyrektor właściwego Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej ustala program działań mający na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Na terenie Polski obowiązują te same zasady ujęte w Programach, z nielicznymi tylko lokalnymi odstępstwami. Poniżej prezentuję zbiór najważniejszych zaleceń dla rolników dotyczących
nawożenia na OSN.
Rolnicy prowadzący działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego od 15 sierpnia nie mogą nawozić łąk i pastwisk nawozami naturalnymi płynnymi oraz azotowymi nawozami mineralnymi.
Przepisy krajowe obowiązują wszystkich producentów rolnych.
Ustawa o nawozach i nawożeniu (wraz z aktami wykonawczymi
do niej) stwierdza, że nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej, z wyjątkiem nawozów stosowanych na
uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe), powinny być stosowane w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Nawożenie na OSN - szczegóły
Rolnicy gospodarujący na OSN na podstawie Programu działań
poddani są dalej idącym wymaganiom i ograniczeniom w tym zakresie. Mają krótszy okres stosowania nawozów naturalnych oraz
ograniczenia w terminach stosowania azotowych nawozów mineralnych. W zależności od sposobu użytkowania gruntu i rodzaju
nawozu, na OSN obowiązują następujące terminy ich stosowania:
• grunty orne - wszystkie nawozy można stosować od 1 marca
do 15 listopada. Odstępstwo dotyczy tylko producentów buraków
i kukurydzy na ziarno, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na
sprzedaż po tym terminie. Dla nich graniczny termin stosowania
nawozów azotowych oblicza się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów objętych umową, ale nie później niż do zakończenia
okresu wegetacyjnego w danym regionie,
• trwałe użytki zielone - terminy stosowania nawozów są bardziej
zróżnicowane:
- nawozy naturalne płynne (gnojówka i gnojowica) na łąkach
i pastwiskach można stosować od 1 marca do 15 sierpnia;
- nawozy naturalne stałe (obornik) można stosować: na łąkach
od 1 marca do 30 listopada, a na pastwiskach od 1 marca do 15
kwietnia i później od 15 października do 30 listopada;
- nawozy azotowe mineralne - na łąki i pastwiska od 1 marca do
15 sierpnia,
• uprawy wieloletnie - nawozy azotowe mineralne można stosować od 1 marca do 15 listopada;
12

• grunty nie uprawiane, w tym na ugory - nawożenia nie stosuje
się przez cały rok.
Tab. Terminy stosowania nawozów na OSN
Nawozy naturalne

Rodzaj
gruntów

stałe

Grunty orne

płynne

Nawozy
organiczne

1 marca - 15 listopada

Uprawy
wieloletnie
Łąki trwałe

1 marca - 30
listopada

Pastwiska
trwałe

1 marca - 15
kwietnia
i 15 października
30 listopada

Użytkowanie
zmienne
(kośnopastwiskowe)
i wypas
kwaterowy
Gleby
nieuprawiane
w tym ugory

1 marca - 15
sierpnia

Nawozy
azotowe
mineralne
1 marca
- 15
listopada*

1 marca 15 sierpnia

do 85 kg
N/ha/rok
bezpośrednio
po pokosie/
wypasie, ale nie
później niż do
dnia 15 sierpnia
Nie stosuje się nawożenia przez cały rok

* Termin 15 listopada nie dotyczy producentów buraków,
kukurydzy, którzy zawarli umowy kontraktacyjne na dostawę
buraków i kukurydzy po dniu 15 listopada. Jesienny termin
graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych oblicza
się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów rolnych
objętych umową kontraktacyjną jednak nie później niż po
zakończeniu okresu wegetacyjnego w danym regionie.

Ważne: określone powyżej terminy stosowania nawozów obowiązują od
1 marca 2013 roku.

Terminy i sposób aplikacji nawozów powinny zapewniać maksymalne wykorzystanie składników przez rośliny oraz ochronę
środowiska.

Kiedy nie można stosować nawozów?
Z zasady nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy
nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne - szczególnie związki azotu - będą wymywane do wód gruntowych, lub
zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie.
W związku z tym zabrania się stosowania nawozów:
- przez cały rok na glebach nie uprawianych, w tym na ugorach;
na gleby zalane wodą, przed ulewnym deszczem i w czasie wczesnowiosennych roztopów; gnojówki i gnojowicy podczas wegetacji roślin przeznaczonych do spożycia;
- w okresie zimowym stosowania nawozów naturalnych, gdy gleba jest pokryta śniegiem lub zamarznięta do głębokość 30 cm. Ponadto na OSN nie można stosować nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo z wyjątkiem stosowania pierwszej wiosennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych.
Trzeba też pamiętać, żeby nawozy naturalne aplikować w okreWieś Mazowiecka, kwiecień 2016

PYT ANIA OD R O L N IK Ó W

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Czy to prawda, że zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania
przemieszczeń trzody chlewnej ?
Tak, od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę
na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz
(zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to
zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając, m.in. numery obu siedzib stad.
3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia
świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub
za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu
hasła dostępu.
Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260
z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do
Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy
92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.
( Pod koniec ubiegłego sezonu w uprawie ogórka gruntowego zauważyłem dziwne zjawisko. Bardzo dużo dorastających owoców było zniekształconych, tzn. owoce w części przyszypułkowej były znacznie węższe
od części przykwiatowej (przypominały kształtem gruszkę). Te owoce nie
nadawały się do sprzedaży. Co było przyczyną takiego zjawiska?
Z opisu wynika, że przyczyną był prawdopodobnie niedobór potasu w glebie. I tu po zauważeniu pierwszych objawów powinien
Pan wykonać analizę gleby. Czekając na wyniki można dolistnie
dostarczyć potas roślinie. Ten pierwiastek jest bardzo szybko pobierany przez roślinę i szybko się w niej przemieszcza. Jeśli planuje Pan produkcję ogórka gruntowego w kolejnych sezonach należy
pamiętać, aby uzupełnić potas na podstawie wyników analizy gleby jeszcze przed wejściem z rośliną na pole.
( Co to są probiotyki?
Probiotyki - stanowią grupę naturalnych dodatków, które nie

sie chłodnym, bezwietrznym i wilgotnym, ponieważ wtedy jest
najmniejsza emisja amoniaku, oraz że nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie
później niż następnego dnia po wywiezieniu na pole.
Należy również pamiętać, że maksymalna dawka azotu na 1 ha
UR, pochodzącego z nawozów naturalnych, nie może przekraczać 170 N w czystym składniku na 1 ha. Jeżeli z liczby zwierząt
wynika, że produkcja nawozów naturalnych jest większa od 170
kg/ha, należy znaleźć odbiorcę nadmiaru obornika i podpisać z nim
umowę, którą należy przechowywać przez okres 8 lat.
Wszyscy prowadzący działalność rolnicza na OSN zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę).
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

powodują żadnych skutków ubocznych. Są to preparaty, które zawierają żywe lub martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez
nie substancje, które przyczyniają się do aktywności przewodu pokarmowego i poprzez to mają dodatni wpływ na wzrost i rozwój
zwierząt.
( Jak prawidłowo pobierać próbki glebowe pod uprawę papryki?
Próbki należy pobierać starannie wg zasad publikowanych na stronach internetowych certyfikowanych laboratoriów. Do pobierania
próbek glebowych służy Laska Egnera, a w przypadku jej braku w gospodarstwie można ją wykonać samemu z rurki plastikowej lub metalowej, z której na odcinku 25 cm odcinamy około ¼ cześć bocznej
ściany co ułatwia wyjmowanie profilu glebowego pobieranej próbki.
Próbka powinna się składać z co najmniej 7 losowo pobranych próbek
częściowych, z danego stanowiska, które następnie należy dokładnie
wymieszać i z tego przekazać do laboratorium jedną próbkę o masie
około 1 kg. Próbka powinna być pobierana równomiernie z całego
przekroju profilu glebowego do głębokości do 25 cm. Próbki należy
badać w certyfikowanych laboratoriach, zazwyczaj są to Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze (ich wykaz znajduje się na stronach Ministerstwa Rolnictwa), a także w Laboratorium Ogrodniczym w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Koszt podstawowej analizy gleby ogrodniczej (zawartość makroskładników + pH oraz zasolenie) to
około 50 zł + Vat. W laboratoriach tych można także zlecić wykonanie
zaleceń nawozowych co z pewnością obniży koszty nawożenia w gospodarstwie oraz da pewność uzyskania prawidłowych i wysokich plonów. Kolejne badania gleby należy wykonywać zaraz po pierwszych
obfitych zbiorach papryki na danym stanowisku. W gospodarstwach
specjalistycznych takie badania są wykonywane co około 4 tygodnie
i pozwala to na uzyskanie optymalnych i możliwie najwyższych plonów papryki. Należy zaznaczyć, że wykonanie wiosennej analizy
gleby pozwala na uniknięcie wielu błędów nawożeniowych, a także
pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności na zakup nawozów,
ponieważ zazwyczaj przed wysadzeniem roślin możemy podać doglebowo około 70% niezbędnych składników pokarmowych. n

***

W roku 2016 kończy się okres obowiązującego Programu działań
mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Od roku 2012 trwa kampania uświadamiająca rolników o nowych
obowiązkach wynikających z prowadzenia gospodarstwa rolnego na
OSN. Ośrodki Doradztwa Rolniczego organizowały wiele konferencji, szkoleń oraz wydały wiele publikacji i artykułów, dzięki którym
rolnicy zapoznali się z Programem działań. Jeżeli są jeszcze jakieś
wątpliwości proszę kontaktować się z doradcami Ośrodka. n
Źródła:
1) Rozporządzenie Nr7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie
narażonych Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, Krępianka, Niestępówka, Pniewnik i Wkra.
2) Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r.
3) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

Dbajmy o użytki zielone
Zbigniew Mieszkowski
Oddział Poświętne w Płońsku

Ł

ąki i pastwiska zapewniają niezbędną paszę dla przeżuwaczy - dobrze prowadzone umożliwiają wyżywienie
z 1ha 3-4 SD w sezonie. Dlatego warto jest dbać o użytki zielone i poddawać je zabiegom pielęgnacyjnym. Na rozwój
runi i jej prawidłowe odrosty przede wszystkim wpływają właściwe użytkowanie i nawożenie.

Wyróżniamy trzy sposoby użytkowania łąk i pastwisk: kośne,
pastwiskowe oraz kośno-pastwiskowe.
Użytkowanie kośne prowadzone jest na łąkach. Właściwe użytkowanie łąk wpływa na wydajność, zachwaszczenie oraz zdolność
odrostu i skład runi. Ilość pokosów uzależniona jest od rodzaju gleby,
nawożenia i uwilgotnienia. W zależności od sposobu konserwacji terminy zbioru są rożne. Koszenie traw na kiszonkę powinno odbywać
się do fazy kłoszenia, 20-25 cm wzrostu. Natomiast przy przeznaczeniu na siano należy kosić w fazie kłoszenia, 30-35 cm wzrostu.
Użytkowanie pastwiskowe wiąże się ze spasaniem traw. Jest kilka sposobów użytkowania pastwisk, ale najczęściej stosowanymi są
dawkowany i kwaterowy. Wypas dawkowany polega na wydzieleniu
powierzchni pastwiska, z której ruń jest zjadana. Optymalna wysokość porostu przeznaczona do spasania powinna wynosić 15-20 cm.
Natomiast wypas kwaterowy polega na podzieleniu pastwiska na
dużą liczbę kwater, które kolejno są spasane, a czas przebywania stada
na jednej kwaterze nie jest dłuższy niż 1-2 dni.
Użytkowanie kośno-pastwiskowe jest najbardziej polecanym sposobem korzystania z trwałych użytków zielonych. Polega na tym, że
użytki zielone dzielimy na kwatery, z których część przeznaczamy na
wypas, a pozostałą kosimy i odwrotnie. Zapobiega to występowaniu
uciążliwych chwastów i powoduje, że ruń jest równomierna i zwarta.
Obecnie w gospodarstwach o dużej skali produkcji zwierzęta
utrzymywane są przez cały rok w oborach. Z tego powodu użytki
zielone użytkowane są tylko kośnie. Zielonka zbierana jest głównie z przeznaczeniem na sianokiszonkę i częściowo na siano. Natomiast w mniejszych gospodarstwach stosowane są wszystkie wymienione sposoby użytkowania użytków zielonych.

Zabiegi pielęgnacyjne

Bardzo ważną rolę przy użytkowaniu łąk i pastwisk odgrywają zabiegi pielęgnacyjne, które rozpoczynają się zazwyczaj wczesną wiosną.
Polegają one na usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń,
rozrzuceniu kretowisk i wykoszeniu niedojadów. Innymi potrzebnymi zabiegami są wałowanie i w niektórych przypadkach bronowanie
(mogą być one przeprowadzone dopiero po przeschnięciu gleby).
Wszystkie wymienione zabiegi można wykonać wcześniej, jeżeli są sprawne urządzenia melioracyjne. Wiosną szczególnie ważne
jest szybkie odprowadzenie wody z terenów położonych najniżej.
Zabiegiem pielęgnacyjnym bywa też często podsiew, jeżeli ruń ma
niewłaściwy skład traw. Najczęściej stosowaną metodą jest podsiew bezpośredni: 10-20 kg mieszanki traw.

Nawożenie organiczne

Oprócz zabiegów pielęgnacyjnych jednym z najważniejszych
14 14

czynników wpływających na zbiór użytków zielonych jest nawożenie - mineralne i organiczne. W celu dokładnego określenia
potrzeb nawozowych zalecane jest wykonanie analiz zasobności
gleby w składniki pokarmowe.
Na użytkach zielonych największe znaczenie ma nawożenie mineralne, ale konieczne jest nawożenie organiczne obornikiem, gnojówką, lub gnojowicą. Obornik powinien być dobrze rozłożony. Najlepszą porą stosowania go jest wczesna wiosna, choć równie dobrą
jest jesień. Zalecana dawka to 20-30 t/ha, raz na 2-4 lata. Z kolei optymalna roczna dawka gnojówki powinna wynosić około
15 m3/ha, a gnojowicy do 30 m3/ha. Dawki te należy podzielić na
2-3 części. Nawozy płynne powinniśmy rozlewać beczkowozami wyposażonymi w płytki rozbryzgowe lub inne urządzenia rozlewające.
Nawozów naturalnych nie wolno stosować zimą na zamarzniętą lub przykrytą śniegiem glebę, oraz w razie obfitych deszczów.
Dawka roczna nawozu naturalnego nie powinna przekraczać
170 kg N/ha.

Nawożenie mineralne

Nawożenie mineralne azotem polega na podzieleniu rocznej
dawki azotu. Wysiewamy go w tylu porcjach, ile będzie pokosów, ale wiosenna dawka powinna być największa.
Nawozy fosforowe i potasowe stosujemy przeważnie wczesną wiosną - jednorazowo. Wyższą dawkę potasu dobrze jest podzielić i zastosować wczesną wiosną oraz po zbiorze pierwszego pokosu, względnie
po pierwszym lub drugim wypasie. Potas w nadmiernych ilościach
utrudnia pobieranie wapnia i magnezu, co obniża jakość paszy.
Przy nawożeniu mineralnym w dobrej praktyce rolnej należy dążyć do utrzymania zasobności gleby w składniki pokarmowe na
średnim poziomie. W przypadku wysokiej zasobności nawożenie
fosforem i potasem można pominąć. Jesień jest dobrym okresem
do przeprowadzenia zabiegów, które wzmocnią rośliny i pozwolą
na ich dobre przezimowanie.
Gleby pod użytkami zielonymi powinny być lekko kwaśne, co
nie znaczy, że nie powinniśmy stosować wapna. Jeżeli gleba ma
odczyn niższy od optymalnego, trzeba zastosować wapno węglanowe lub węglanowo-magnezowe. Magnez zwiększa udział
roślin motylkowatych w runi. Wapno należy wysiewać jesienią po
zakończeniu użytkowania łąk i pastwisk.

Racjonalne wykorzystanie łąk i pastwisk

Jeżeli łąki i pastwiska są użytkowane racjonalnie, pozostawiona
na zimę ruń gromadzi substancje zapasowe. Jednak pozostawiony
na zimę nie spasiony lub nie skoszony odrost powoduje opóźnienie wiosennego wzrostu i prawidłowego rozwoju roślin oraz
zniszczenie darni przez szkodniki.
Nie wszystkie rodzaje użytków zielonych nadają się na pastwiska, zwłaszcza te, które są stale mokre. Pastwiska nie powinny
być też tworzone w dużych odległościach od zabudowań inwentarskich. Ponadto przebywające na nich zwierzęta muszą mieć stały
dostęp do wody pitnej dowożonej beczkowozami. Woda ta powinna być wylewana do koryt, lub pojenie powinno odbywać się
w przeznaczonych do tego poidłach.
Wejścia na pastwiska powinny być zmieniane, aby przeciwdziałać trwałemu uszkodzeniu darni i nagromadzeniu dużej ilości
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016
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Zatrzymajmy wodę w glebie
Radosław Jóźwiak
Oddział Ostrołęka

M

iniony sezon wegetacyjny okazał się bardzo ciężki skutki suszy odczuwalne były w całym kraju. Jest to
coraz częściej występujące niekorzystne zjawisko, więc
rodzi pytanie: co powinniśmy robić, aby jak najdłużej zatrzymać
wodę w glebie? Z pewnością największy wpływ na zatrzymanie jej
mają zabiegi agrotechniczne oraz zawartość próchnicy.
Najważniejsze cechy gleby, na które mają wpływ zabiegi agrotechniczne, to retencja (zatrzymanie) wody w glebie i jej przepływ.
Oba te zjawiska zachodzą w wolnych przestrzeniach, tworzących
złożony układ przewodów wśród cząstek stałej fazy gleby.

Co powinniśmy wiedzieć?

Duże przestrzenie między agregatami glebowymi powodują, że występująca w nich woda szybko odcieka pod wpływem siły grawitacji
i jest niedostępna dla roślin. Te duże przestrzenie to, np.: szczeliny utworzone przez organizmy żywe - nicienie, owady, a także pory pozostałe
po obumarłych korzeniach roślin. Są to również szczeliny powstające
podczas zamarzania i topnienia oraz nasycania wodą i wysychania.
W drobnych porach o średnicy większej niż 0,03 mm, woda również słabo się zatrzymuje i w niewielkim stopniu dostępna jest dla
roślin. Dopiero mikropory o średnicy 0,03-0,005 mm są najważniejsze z rolniczego punktu widzenia, ponieważ w miejscach tych woda
nie przesiąka w głąb profilu i zatrzymuje się będąc dostępną dla roślin. W jeszcze mniejszych porach woda jest już trudno dostępna.
Należy zatem unikać wykonywania zabiegów agrotechnicznych
ciężkim sprzętem przy zbyt dużej wilgotności gleby, gdyż niszczy
to jej właściwą porowatość i prowadzi do jej zagęszczenia.

Po pierwsze: próchnica

Obecność próchnicy jest niezbędna do wytworzenia się takiej
struktury gleby, która zatrzyma wodę. Dlatego dobrze jest wprowadzić do technologii uprawy zabiegi sprzyjające jej powstawaniu. Ilość
próchnicy w glebie wzrasta dzięki stosowaniu obornika, przyorywaniu słomy, stosowaniu kompostu czy uprawie międzyplonów.
Jednak, aby wprowadzona biomasa została w próchnicę przekształcona, należy przestrzegać pewnych zasad. Bardzo ważne jest dokładne
rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie biomasy po polu. Oprócz
stopnia rozdrobnienia o rozkładzie biomasy decyduje stosunek C:N,
który zwłaszcza w słomie jest bardzo szeroki i może spowalniać temodchodów. Należy również zwracać szczególną uwagę, aby pastwisko nie było zbyt obciążone, gdyż ma wówczas miejsce zbyt
duże przygryzanie roślin, intensywne deptanie, gromadzi się duża
ilość odchodów i wydłuża się okres odrastania runi. Z kolei przy
małym obciążeniu zwierzęta wybiorczo zjadają najlepsze rośliny
i wzrasta zachwaszczenie.
Właściwe utrzymanie (ochrona) i prawidłowe użytkowanie łąk
zmniejszają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, spełniają
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

po rozkładu. Dlatego po żniwach należy dodać do przyorywanej słomy azotu. W średnich warunkach glebowych około 8 kg na 1 tonę
powinno wystarczyć do zabezpieczenia rośliny następczej przed, tzw.
,,głodem azotowym”.
Duże znaczenie na gospodarkę wodną ma także wapnowanie, ponieważ na glebach kwaśnych bardzo trudno jest utrzymać strukturę
gruzełkowatą. Ilość i rodzaj wapna musi być oczywiście odpowiednio
dostosowana do pola - gleby lekkie należy nawozić wapnem węglanowym, a średnie i ciężkie wapnem tlenkowym. Po zastosowaniu wapna
próchnica staje się bardziej trwała.

Po drugie: agrotechnika

Istotne znaczenie w gospodarce wodnej mają także zabiegi agrotechniczne. Po żniwach woda szybko paruje, dlatego rolnik powinien jak
najwcześniej zatrzymać jej podsiąkanie do powierzchni roli poprzez
stosowanie płytkich uprawek pożniwnych, takich aby nie przesuszyły głębszych warstw gleby. Do upraw pożniwnych zaleca się wykorzystanie brony talerzowej, lub agregatów złożonych z kultywatorów
o sztywnych łapach, wyposażonych w wały strunowe. Natomiast obecnie unika się stosowania pługów do uprawy roli, a zaletami upraw przy
pomocy agregatów są: lepsze wymieszanie z glebą słomy, mniejsze zużycie paliwa (nawet o 30-50%) oraz przygotowanie pola do wysiewu
poplonów w jednym przejściu roboczym. Bezorkowy system uprawy
wpływa na lepsze zatrzymanie wody i zwiększa zawartość substancji
organicznych w glebie, nie niszczy jej struktury i ogranicza erozję,
szczególnie na glebach lekkich.

Najbardziej wrażliwe są zboża jare

Susza powoduje największe straty wtedy, gdy potrzeby roślin są
największe, czyli podczas kwitnienia. Najbardziej odporne na suszę
jest żyto ozime, które spośród wszystkich zbóż ma najsilniej rozwinięty system korzeniowy. Zboża ozime i rzepak są mniej wrażliwe
na suszę, ponieważ dobrze wykorzystują wodę z opadów jesiennych,
zimowych i wiosennych. Natomiast zboża jare są najbardziej
wrażliwe, ponieważ nie potrafią dobrze wykorzystać zapasów wody
pozimowej. Powinniśmy zatem unikać orki wiosennej pod te rośliny. Szczególnie podatny jest owies, który ma bardzo duże potrzeby wodne. W związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia
suszy w nadchodzącym roku, możemy też obniżyć ilość wysiewu
nasion zbóż jarych na hektar, aby poprawić jakość ziarna. n
Źródła:
1. http://mazowszanie.eu/
2. Top Agrar Polska 2015/10

wymóg „cross-compliance” oraz służą utrzymaniu gospodarstw
rolnych w dobrej kulturze rolnej i zachowaniu powierzchni TUZ na
wymaganym poziomie. Obok funkcji produkcyjno-gospodarczej
trwałe użytki zielone pełnią również ważne funkcje pozaprodukcyjne - chronią bioróżnorodność oraz zasoby wody i gleby przed
erozją wodną. n
Źródło: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

15 15

R A D Y GO S P OD A R SKI E

Proso - zapomniana roślina?
Lucyna Źródłowska
Oddział Radom

M

ożna je uprawiać na ziarno konsumpcyjne i pastewne, na zieloną paszę, kiszonkę i siano. Krótki okres
wegetacji umożliwia też uprawę na ziarno w formie
plonu wtórnego, na zielonkę - jako poplonu ścierniskowego
oraz przesiewu po wymarzniętych i zaoranych oziminach. Późniejszy termin siewu i zbioru pozwala uzyskać korzystniejszy
rozkład pracy w okresie wegetacyjnym.

Z ziarna prosa uzyskuje się kaszę jaglaną - wartościową i dietetyczną. Zawiera ona 10-14% białka, sole mineralne (wapń, fosfor, potas,
magnez, cynk, jod, sód, brom) i dwukrotnie więcej niż pszenica i żyto
witamin B1 i B2. Ponieważ nie zawiera glutenu, nadaje się dla osób
z dietą bezglutenową. Ziarno odznacza się też dobrą przyswajalnością
białka - 85 %, tłuszczów - 90 % i węglowodanów - 98 %.
Robi się z niego mąkę i dodaje do kleików oraz niektórych rodzajów pieczywa. Ziarniaki prosa są dodawane do potraw, warzyw
i słodkich ziemniaków. Proso wykorzystuje się także do produkcji
skrobi, cukru gronowego, warzenia piwa i pędzenia alkoholi.
Proso jest rośliną światłolubną, krótkiego dnia, odporną na suszę, o dużych wymaganiach cieplnych. Można je uprawiać na glebach lekkich, na których jest ograniczona uprawa innych zbóż. Jest
wrażliwe na podmokłe i zimne gleby oraz niskie temperatury. Ma
też skłonność do osypywania się w czasie dojrzewania i zbioru.
Plewy i słoma prosa są cenną paszą dla zwierząt. Słoma ma wartość paszową zbliżoną do siana, natomiast ziarno stosuje się w żywieniu drobiu i ptaków egzotycznych. Kasza jaglana jest podstawową paszą w żywieniu papug, kanarków i gołębi.

Wymagania glebowe

Jak już wspomnieliśmy, proso nie lubi gleb zimnych, podmokłych,
ale i głębokich piasków. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach
zasobnych w próchnicę kompleksów pszennych, jednak przy właściwej agrotechnice i nawożeniu może być uprawiane na glebach kompleksów żytnich. Udaje się na glebach bardziej zwięzłych i lżejszych,
o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, nie zachwaszczonych i w odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6-6,5). Gleby o pH
niższym niż 6,0 należy wapnować jesienią, po zbiorze przedplonu.
Nawożenie mineralne zależy od zasobności gleby, przedplonu
oraz spodziewanego plonu. Fosforowe - 40‑60 kg (słabsze stanowiska) do 50‑80 kg P2O5/ha - przedsiewnie. Potasowe - 40‑60 kg
Proso zwykłe (Panicum miliaceum L.) należy do rodziny traw. Jest poliploidalnym gatunkiem jarym.
W zależności od budowy wiechy wyróżnia się kilka podgatunków, a każdy z nich ma odmiany botaniczne
wyodrębnione na podstawie barwy wiechy (zielona lub fioletowa) oraz koloru ziarniaka.
Ziarniak prosa okryty jest niezrośniętymi z nim, błyszczącymi plewkami barwy białej, żółtej zielonej,
czerwonej, brązowej, szarej lub czarnej. U odmian o ziarniakach białych udział plewek jest mniejszy (około
16%) niż u zabarwionych (powyżej 25%). Masa 1000 ziaren odmian uprawianych w Polsce waha się
w granicach 5-7 g. Wiązkowy system korzeniowy zwykle rozmieszczony jest w warstwie gleby na głębokości
do 40-50 cm, jednak pojedyncze korzenie mogą sięgać 1 m. Ma on większą niż korzenie innych zbóż
zdolność wykorzystywania wody na glebach suchych. Źdźbło osiąga długość 0,75-1,5 m i rozkrzewia się od
1 do 5 pędów w zależności od właściwości odmianowych i siedliskowych. Proso jest samopylne, ale często
bywa zapylane przez owady, a wysoka temperatura i dobre nasłonecznienie zwiększają płodność kwiatków.
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(stanowiska słabsze) do 60‑100 kg K2O/ha - przedsiewnie. Azotowe
- 40-50 kg do 80-140 kg N/ha (stosowane w 2 dawkach): 50-60 %
przedsiewnie, 40-50 % w fazie krzewienia.

Przygotowujemy stanowisko

Dobrymi przedplonami dla prosa są rośliny motylkowe i okopowe, zboża uprawiane w 2 lub 3 roku po oborniku oraz poplony ozime zebrane na zielonkę między 10 a 15 maja. Proso często uprawia
się na nowinach.
Po roślinach zbożowych i motylkowych należy zrobić podorywkę. Chwasty można zwalczać mechanicznie przy pomocy brony
i kultywatora. Przed zimą trzeba zrobić głęboką orkę siewną i pozostawić do wiosny w ostrej skibie.
Po roślinach okopowych i strączkowych wykonuje się tylko
orkę przedzimową. Przed siewem należy zniszczyć chwasty bronując glebę kilkakrotnie. Liczba tych zabiegów zależy od stanu
zachwaszczenia pola. Często przed siewem trzeba użyć wału gładkiego, kolczatki lub agregatu uprawowego w celu wyrównania
pola i ugniecenia wierzchniej warstwy roli. Nasiona prosa są bardzo drobne i nie mogą być przykryte zbyt dużą warstwą gleby. Pole
przed siewem musi być dobrze wyrównane, bez brył, a wierzchnia
warstwa nie może być zbyt pulchna.

Wybieramy odmianę

Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwie odmiany: Gierczyckie
i Jagna. Odmiana Gierczyckie ma zieloną, krótką, rozpierzchłą
wiechę i kremowe ziarniaki. Odmiana Jagna ma zwartą wiechę,
wyższe o 5-10 cm rośliny, mniejszą skłonność do wylegania i zdecydowanie wyższy potencjał plonowania. W doświadczeniach porównawczych wykonanych w Smolicach Jagna plonowała o 50%
lepiej od Gierczyckiego, a z informacji otrzymanych od producentów wynika, że uzyskiwane zwyżki plonów sięgają nawet 75%.
Cechą charakterystyczną odmiany Jagna jest jej duża zdolność do
krzewienia. Ziarno tej odmiany ma kolor bladożółty, masa 1000
ziaren wynosi ok. 6 g.

Termin siewu

Materiał siewny powinien być zdrowy, czysty (99 %),o dobrej
sile kiełkowania (90-95 %), małej zawartości wody (<15 %) oraz
wysokiej masie 1000 ziaren (6 g). Dodatkowym warunkiem uzyskania wysokich plonów jest zaprawienie ziarna.
Termin siewu prosa zależy od rejonu uprawy, optymalny to 15‑20
maja, gdy temperatura gleby jest wyższa niż 8°C. Zbyt wczesny
siew (koniec kwietnia - początek maja) powoduje przedłużenie
kiełkowania, silne zachwaszczenie i naraża rośliny na wiosenne
przymrozki. Z kolei siew opóźniony (początek czerwca) obniża
plony i opóźnia dojrzewanie roślin.
Ilość wysiewu to 15‑20 kg/ha. Rozstawa rzędów 25‑30 cm
(mniejsza na glebach lżejszych, większa na glebach zasobniejszych). Głębokość siewu na glebach cięższych 1‑2 cm, a na lekkich
do 4 cm. n
Od Redakcji: ciąg dalszy w numerze majowym.
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Uprawa ziemniaka skrobiowego (cz.1)
Tadeusz Tomasiuk
Oddział Siedlce

U

prawa ziemniaka skrobiowego staje się w ostatnich latach
bardziej dochodowa ze względu na funkcjonujące w systemie dopłat bezpośrednich płatności związane z tym kierunkiem produkcji. Decydując się na nią należy pamiętać o podstawowych czynnikach prawidłowej agrotechniki, istotnie wpływających
na wielkość i jakość bulw, plon skrobi, a tym samym dochodowość.
Ziemniaki skrobiowe najlepiej udają się na glebach klasy bonitacyjnej III i IV, lekko zwięzłych, przepuszczalnych, o dużej miąższości warstwy ornej, średniej i wysokiej zasobności w przyswajalne
składniki mineralne, odczynie lekko kwaśnym (pH 5,0-6,5) i zawartości próchnicy powyżej 2%. Nie nadają się do uprawy ziemniaka
skrobiowego gleby bardzo lekkie oraz ciężkie, łatwo zaskorupiające
się. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym płodozmianie - na
tym samym stanowisku ziemniaki nie powinny być uprawiane częściej niż co 4 lata. Pozwoli to na uniknięcie negatywnych skutków
gromadzenia się w glebie groźnych dla nich patogenów.

Optymalne sadzenie

Najlepszym przedplonem są rośliny strączkowe lub motylkowe
z trawami. Znacznie gorszym są rośliny zbożowe - należy wówczas wysiewać jako międzyplon rośliny motylkowe lub gorczycę.
Przygotowując bulwy do sadzenia, trzeba je przebrać, odrzucając te z objawami chorób lub uszkodzone. Termin sadzenia zależy od temperatury
gleby mierzonej na głębokości 10 cm. Sadzeniaki nie pobudzone sadzimy,
gdy wynosi ona minimum 8oC, pobudzone i podkiełkowane można wysadzać przy temperaturze 6oC. W warunkach województwa mazowieckiego
najczęściej przypada to w 2 lub 3 dekadzie kwietnia. Opóźnienie terminu
sadzenia może skutkować obniżką plonu nawet o kilka ton.
Preferowana jest rozstawa międzyrzędzi 75 cm. Rozstawa w rzędzie, szczególnie w gospodarstwach wyposażonych w nowoczesny
sprzęt do uprawy ziemniaków, powinna być uzależniona od wielkości
sadzeniaków, i tak np. przy średnicy 40-45 mm wynosi ona 20-25 cm.
Dobry plon ziemniaka skrobiowego zapewnia obsada roślin w ilości
40-45 tys./ha. Sadzenie wykonujemy przy użyciu dwu- i czterorzędowych sadzarek taśmowo-czerpakowych, np. S221 i S221 Super z Remprodex’u Człuchów i Kora 2, Kora 4, Kora HP z Agrometu Brzeg.

Nawożenie obornikiem

Poziom nawożenia mineralnego z jednej strony zależy od zasobności gleby potwierdzonej aktualnymi wynikami badania gleby, z drugiej zaś od tego, czy stosujemy pod uprawę obornik - podnosi on nie
tylko poziom zasobności gleby w składniki odżywcze, ale również
istotnie poprawia jej strukturę. Zasadniczo powinno się stosować
obornik pod orkę zimową, a obornik stosowany wiosną powinien być
przefermentowany. Optymalna jego dawka to 25 t/ha. Wnosi ona do
gleby ok. 125 kg azotu, 75 kg fosforu i 150 kg potasu, ale wykorzystanie w jednym roku azotu i fosforu wynosi jedynie do 30% N i do 50%
K. Właściwe nawożenie jest niezwykle ważnym czynnikiem decydującym o plonie bulw ziemniaka skrobiowego i procentowej zawartości
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

w nich skrobi, a tym samym o całkowitym plonie skrobi (oprócz cech
genetycznych danej odmiany). Zawartość skrobi w bulwach powinna
wynosić (zależnie od kierunku produkcji) 16-20%.
Dobierając do uprawy konkretną odmianę, należy zwrócić uwagę,
czy znajduje się ona w Krajowym Rejestrze COBORU. I tak odmianami skrobiowymi charakteryzującymi się małymi wymaganiami
w stosunku do azotu (do zastosowania ok. 100 kg N/ha) są Glada,
Harpun, Pokusa i Rudawa. Średnie wymagania co do azotu (ok.
125 kg N/ha) mają odmiany Kuba, Bzura, Hinga i Skawa, a duże ok. 140 kg N/ha - odmiany Cedron i Pasja Pomorska.

Nawożenie mineralne

Uprawiając te odmiany bez obornika należy zwiększyć dawki azotu
o ok. 40 kg/ha. Zastosowanie optymalnej dawki N pozwoli uzyskać
dobry plon bulw bez obniżenia zawartości skrobi w bulwach. Zbyt
wysokie dawki azotu, oprócz obniżenia plonu bulw i skrobi, powodują
ciemnienie miąższu i obniżają opłacalność uprawy. Podobnie, chociaż
w mniejszym stopniu niż w przypadku azotu, działają zbyt duże dawki
potasu. Ważna przy tym jest forma w jakiej jest podawany potas. Forma chlorkowa KCl powoduje obniżenie o ok. 1 % zawartości skrobi
w stosunku do formy siarczanowej K2SO4. Chcąc uniknąć negatywnych skutków działania chloru na zawartość skrobi, powinno się stosować nawóz potasowy w formie chlorkowej co najmniej 3 tygodnie
przed sadzeniem ziemniaka, aby chlor mógł być wypłukany z gleby.
Mniejszy wpływ na zawartość skrobi ma fosfor. Przyjmuje się,
że dla ziemniaka skrobiowego proporcje NPK winny wynosić
1:1:1,5. Przy poprawnym nawożeniu mineralnym i w miarę możliwości nawożeniu organicznym, czynnikiem istotnie wpływającym
na wzrost plonu bulw, zawartości w nich skrobi i tym samym plonu
skrobi w uprawie ziemniaka skrobiowego, jest nawożenie dolistne
uprawy nawozami zawierającymi mikroelementy. Może ono podnieść plon skrobi o 0,4-1,0 t/ha.

Ochrona plantacji

Oprócz powyższych czynników powodzenie uprawy zależeć będzie
od spełnienia innych wymogów prawidłowej agrotechniki, w tym prawidłowej ochrony plantacji przed chwastami, chorobami i szkodnikami.
Zwalczając chwasty tylko metodami mechanicznymi pamiętajmy, że
powoduje to ugniatanie gleby, niszczenie roślin oraz przenoszenie chorób
grzybowych i wirusowych. Można tego uniknąć stosując metody mechaniczno-chemiczne. Zabiegi mechaniczne można wykonywać przy pomocy brony chwastownika, a także biernych lub aktywnych obsypników
formujących redliny i jednocześnie spulchniających i kruszących glebę.
Herbicydy doglebowe można stosować w trzech terminach:
bezpośrednio po wysadzeniu sadzeniaków, przed wschodami
ziemniaków i po wschodach. Dobór preparatu uwzględniający
skład gatunkowy zachwaszczenia oraz cechy odmianowe ziemniaka, powinien być dokonany w oparciu o aktualne zalecenia, np. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Zabiegi w miarę możliwości
powinny być łączone i wykonane we właściwej fazie rozwojowej
ziemniaka, w optymalnych warunkach pogodowych i dobrze wykalibrowanym sprzętem do opryskiwania. n
Od Redakcji: ciąg dalszy w majowym wydaniu.
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ABC dolistnego dokarmiania zbóż
Robert Strzelecki
Oddział Poświętne w Płońsku

N

iekorzystne warunki glebowe i pogodowe mogą być
powodem niedostatecznego przyswajania składników
pokarmowych przez zboża. Na pobieranie makroi mikroelementów ma wpływ odczyn gleby, który powinien
przyjmować zakres od 5,6 pH na glebach lekkich do 7,2 pH na
glebach ciężkich. Nadmiar niektórych składników znajdujących
się w glebie, przy nieracjonalnie wysokim nawożeniu tymi
składnikami, może wstrzymywać przyswajanie innych
pierwiastków. Proces ten nazywany jest antagonizmem, a jego
przykładem może być blokada przyswajania magnezu przez
potas, którego nadmiar znajduje się w glebie.
Przebieg pogody w okresie wegetacji ma również decydujący
wpływ na odżywienie roślin. Zbyt niskie temperatury ograniczają
przyswajanie P, Mg oraz B, a zbyt wysokie powodują niedobór
wilgoci w glebie i ograniczają pobór większości jej składników.
Sposobem na rozwiązanie tych problemów może być dolistne
dokarmianie zbóż.

Dokarmianie makroskładnikami
Zastosowanie nawozów w formie oprysku powoduje ich
szybsze działanie i przyswajanie składników pokarmowych, niż
w przypadku nawożenia doglebowego. Taką formę nawożenia
dla makroelementów należy traktować jako uzupełniającą,
lub interwencyjną ze względu na niewielkie stężenia roztworu
nawozu, jakie można stosować aby nie uszkodzić roślin.
Spośród makroskładników główne zastosowanie w dolistnym
dokarmianiu zbóż ma azot w formie wodnego roztworu mocznika,
magnez i siarka w formie siarczanu magnezu, a także nawozy
zawierające potas i fosfor. Ich celem jest uzupełnienie niedoborów
pokarmowych.

Rola mikroskładników
Istotne znaczenie dla rozwoju zbóż mają również następujące
mikroskładniki:
Miedź, która wpływa na rozwój i budowę tkanki, bierze udział
w przemianach azotu, syntezie białek oraz witaminy C. Jest mało
ruchliwym pierwiastkiem i objawy jej niedoboru, zwane chorobą
nowin, widoczne będą przede wszystkim na młodych liściach
w postaci przebarwień - ich końcówki stają się białe lub szare,
mogą też więdnąć i skręcać się. Przy widocznym niedoborze
miedzi spadek plonu może sięgać nawet 20%.
Mangan wpływa na intensywność oddychania zbóż, asymilację
CO2 i syntezę węglowodanów oraz uczestniczy w przemianach
związków azotowych. Jego brak powoduje chlorozę roślin.
Niedobór manganu spotykany jest w glebach o odczynie
zasadowym, natomiast w glebach kwaśnych może wystąpić
nadmierne pobieranie tego pierwiastka.
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Cynk bierze udział w przetwarzaniu kwasów organicznych,
syntezie chlorofilu i witamin. Objawami, które może wskazywać
na niedostateczną ilość cynku, są jasnozielony kolor miedzy
nerwami liści oraz spowolniony wzrost generatywny roślin.
Średnie pobieranie mikroelementów w przeliczeniu na 1t
ziarna zbóż wynosi: Cu 9 g/t, Mn 120 g/t, Zn 75 g/t. W naszych
glebach występuje też niedobór boru i molibdenu, dlatego należy
uzupełniać nawożenie w ilości: B 6 g/t, Mo 0,7 g/t ziarna.
Zachęcam do przeprowadzenia analiz stanu zasobności
gleb w składniki pokarmowe. Tylko taka informacja
pozwoli przygotować i zastosować plan nawożenia z użyciem
odpowiednio dobranych nawozów dolistnych.
Mikroelementy w nawozach stosowanych dolistnie występują
w formie mineralnej lub chelatowej (połączenie jonu metalu
z cząsteczką organiczną). Nawozy chelatowe są droższe,
lecz charakteryzują się lepszą przyswajalnością składników
pokarmowych - nawet 5-krotnie wyższą niż nawozy zawierające
klasyczne formy mineralne.

Korzyści z nawożenia dolistnego
Dokarmianie dolistnie, w zależności od potrzeb, można
stosować w zbożach od fazy krzewienia po dojrzałość mleczną,
za wyjątkiem okresu kwitnienia. Aby wykorzystać efekt synergii
(współdziałania), zalecane jest łączne stosowanie roztworu
mocznika z nawozem mikroelementowym oraz środkami ochrony
roślin, zwłaszcza z fungicydami. Siarka, miedź czy mangan
z nawozu ograniczają rozwój chorób grzybowych i wspomagają
działanie środka stymulując przyrost plonów. Lepszy efekt
przyswajania składników oraz wzrostu plonu występuję, gdy
dawka nawozu jest dzielona na dwa, trzy opryski w sezonie.
Zastosowanie dokarmiania dolistnego wpływa na likwidację
niedoborów mikroelementów w roślinie, zwiększa odporność
roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, wspomaga
efektywność działania nawozów doglebowych, poprawia
wyrównanie ziarna i MTZ (masa tysiąca ziaren) oraz
powoduje wzrost poziomu białka w ziarnie. Zboża intensywne
uprawiane, takie jak pszenica i jęczmień, nazwożone dolistnie
reagują większym przyrostem plonu niż owies i żyto. n
Źródła:
1. Zboża - wszechstronne wykorzystanie, Agroserwis 2011
2. Zboża wysokiej jakości, wyd.6 Agroserwis 2013
3. Dolistne dokarmianie zbóż, dr Witold Szczepaniak, UP Poznań, http://www.agro.
basf.pl
4. Nawożenie dolistne, Andrzej Skurzyński, KPODR Minikowo, http://www.kpodr.pl
5. Jak nawozić zboża dolistnie, prof. dr hab. Grażyna Podolska, IUNiG-PIB
w Puławach http://www.raportrolny.pl
6. Nowe trendy w dolistnym dokarmianiu zbóż ozimych, Wojciech Prokop,
www.kulturawsi.pl
7. Cynk niezbędny dla roślin, dr Witold Szczepaniak, UP Poznań, www.agrotechnika.pl
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Uprawa soi (cz.2)
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).

Szczepienie nasion…

…właściwym preparatem bakteryjnym przyspiesza okres tworzenia
się brodawek korzeniowych, zapewniając właściwy przebieg symbiozy. Stosowanie Nitraginy jako szczepionki nie zawsze jest uzasadnione, gdyż w glebie, którą zamierzamy wzbogacić aktywnymi szczepami
bakterii, mogą znajdować się już nie mniej aktywne szczepy rodzime
bakterii brodawkowych. Należy więc stosować szczepionkę tylko
wtedy, gdy na określonym polu nie była uprawiana soja przez co
najmniej kilka lat lub nastąpił wyraźny spadek jej plonów.
Nasiona można zaszczepić Nitraginą poprzez ich zmieszanie ręczne
lub w zaprawiarkach mechanicznych: na mokro (zwilżając nasiona zawiesiną preparatu), lub na sucho, stosując 1,5-2 porcji preparatu na materiał siewny przeznaczony na 1 ha. Wszystkie czynności należy wykonywać w miejscu ocienionym, gdyż pod wpływem promieni słonecznych
bakterie giną. Zaprawianie Nitraginą wykonuje się tuż przed siewem.

Zasady dobrego siewu

Ponieważ nasiona soi dobrze kiełkują w temperaturze 10-15°C, można je wysiewać dopiero wtedy, gdy gleba ogrzeje się do temperatury
ponad 8°C (III dekada kwietnia - I dekada maja). Siew zbyt wczesny,
w niedostatecznie ogrzaną glebę, opóźnia i zmniejsza wschody zwiększając ryzyko uszkodzenia roślin przez przymrozki, a zbyt późny
przedłuża okres wegetacji, co wpływa niekorzystnie na dojrzewanie
nasion. Ponadto soja kiełkuje epigeicznie, tzn. że liścienie wydobywają
się nad powierzchnię gleby. Dlatego gleba nie powinna być zaskorupiona, a głębokość siewu powinna wynosić 3-4 cm.
Z prowadzonych doświadczeń i praktyki rolniczej wynika, że
optymalna obsada wynosi od 50 do 80 roślin/m 2 i wtedy nasze
odmiany najlepiej plonują. Pamiętając o tym, w zależności od
masy 1000 nasion, wysiewamy 150-200 kg nasion na hektar.
Aktualnie w Polsce do KR (Krajowy Rejestr) wpisane są odmiany soi: Aldana (Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR),
Augusta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Aligator (Euralis Nasiona sp. z o.o.), Madlen (Hodowla Soi AgroYoumis Polska
sp. z o.o.) i Mavka (Hodowla Soi AgroYoumis Polska sp. z o.o.).

Pielęgnacja i ochrona

Soja jest rośliną wrażliwą na zachwaszczenie z racji powolnego wzrostu początkowego. Dlatego glebę po siewie i wałowaniu
należy koniecznie opryskać herbicydami doglebowymi. Niestety w Polsce nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania
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chwastów w soi. Do zwalczania chwastów dwuliściennych nadają
się preparaty zawierające linuron (Afalon, Linurex, Nuflon); chlomazon (Command, Kilof, Reactor); metrybuzynę (Agria-Metrybuzyna, Buzin Gold, Koral, Mistral, Sencor) lub pendimetalinę
(Golden Pendi, Golden Pendimet, Pendigan, Pilar-Pendimetalina,
Stomp). W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosuje się mieszaniny zbiornikowe dwóch preparatów np. Afalon +
Command, Afalon + Sencor. Dobrym preparatem jest Harrier zawierający dwie substancje czynne: linuron i chlomazon. Powschodowo do zwalczania chwastów dwuliściennych można zastosować
Basagran 480 SL w dawce dzielonej: pierwszy zabieg wcześnie
po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej soi 1,25
l/ha; drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym 1,25 l/ha. Skuteczność Basagranu jest największa, gdy chwasty są w fazie liścieni
do pierwszej pary liści właściwych. Basagran hamuje wzrost soi,
dlatego należy stosować go ostrożnie.
Chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż zwalcza się w fazie
2-4 liści dowolnym graminicydem, np. Agil 100 EC, Fusilade Forte
150 EC, Targa Super 05 EC. Innych zabiegów w ochronie soi nie stosuje się, gdyż choroby i szkodniki występują w Polsce sporadycznie.

Zapobieganie szkodnikom i ich zwalczanie

Należy przestrzegać zasad prawidłowej agrotechniki, a zwłaszcza:
• stosowanie właściwy płodozmian,
• odchwaszczać plantację i usuwać z niej resztki pożniwne (miejsce zimowania wielu szkodników,
np. rolnic, omacnicy prosowianki),
• wykonywać głęboką orkę i często spulchniać glebę, celem ograniczenia występowania szkodników glebowych,
• uprawiać międzyplony,
• stosować zrównoważone nawożenie mineralne.

Zbiór i przechowywanie

Soja dojrzewa u nas w trzeciej dekadzie sierpnia i pierwszej połowie września, a w rejonach północnych pod koniec września.
W okresie dojrzewania gubi liście.
Zbyt wczesny zbiór obniża nie tylko wielkość plonu nasion, ale także pogarsza ich jakość. Natomiast zbyt późny może doprowadzić do
dużych strat z powodu pękania strąków i osypywania się nasion. Wykonuje się go, gdy wszystkie strąki są brązowe, a nasiona twarde. Przy
dobrej pogodzie nasiona wysychają na pniu do 12-14%. W przypadku
mokrego i zimnego lata dosychanie górnych strąków opóźnia się, wówczas zebrane nasiona trzeba dosuszyć do 13% wilgotności. Soje można
zebrać mechanicznie, przy pomocy np. kombajnu zbożowego z odpowiednio dobranym hederem. Powinien być on jak najwęższy, aby na
skłonach bocznych terenu nie unosił się w górę i nie kosił zbyt wysoko,
gdyż najbardziej dorodne strąki osadzone są bardzo nisko. Po zbiorze
nasiona powinny być szybko dosuszone do wilgotności mniejszej niż
15%, aby nie dopuścić do strat w czasie ich przechowywania.
Soja, podobnie jak inne bobowate, pozostawia po sobie dobre
stanowisko pod uprawę zbóż. Jeżeli brodawkowanie było dobre,
to dla roślin następczych pozostaje w glebie 50-100 kg azotu symbiotycznego na hektar. 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
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Zw i e d z a m y g m i n ę J a s t r z ą b
Anna Urbańska
Oddział Radom

G

mina Jastrząb leży w południowo-zachodniej części
województwa mazowieckiego, w powiecie szydłowieckim, przy drodze krajowej E7 łączącej Kraków
z Warszawą oraz drodze wojewódzkiej nr 727 relacji Szydłowiec - Wierzbica - Radom. Przez jej teren przebiega też linia kolejowa umożliwiająca dojazd do Skarżyska i Radomia.
Sama wieś Jastrząb leży w dolinie rzeki Szabasówki.

Według Jana Długosza Jastrząb został założony w 1422 roku
przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca na miejscu
po wykarczowanym lesie, na terytorium iłżeckim należącym do
biskupów krakowskich. Zlokalizowany został w pobliżu Gąsaw,
przy trakcie prowadzącym z Iłży do Skrzynna. Prawo lokacyjne dał miastu 30 września 1427 r. następca biskupa Wojciecha,
kardynał Zbigniew Oleśnicki, gdyż biskup Jastrzębiec w latach
1423-1430 objął posadę w Gnieźnie. Od nazwiska założyciela Jastrząb otrzymał nazwę i herb, na którym widnieją insygnia władzy biskupiej - mitra i pastorał na czerwonym tle.

Tragiczne dzieje parafii
W gminie Jastrząb jest wiele zabytków. Najważniejszym
i najbardziej znanym jest kościół parafialny pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu, usytuowany na wzgórzu.
Świątynia pochodzi z początku XX w. - wzniesiona została na

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela

miejscu poprzedniego kościoła. Zanim to nastąpiło, miało miejsce
wiele tragicznych wydarzeń. W roku 1434 bp Oleśnicki przeniósł
parafię z Gąsaw do Jastrzębia, a w rok później poświęcił nowo wybudowany drewniany kościół, który jednak spłonął w roku 1676.
W następnym roku, staraniem parafian i biskupa Trzebickiego,
20

na obecnym wzgórzu wybudowano mały kościół z kamienia. Budynek ten uległ częściowemu zniszczeniu w roku 1820 i dopiero
w 1862 r. został odrestaurowany dzięki staraniom ówczesnego
proboszcza Ryłkowskiego. Niestety, świątynia nie przetrwała
do dzisiaj. Zachowały się po niej jedynie zrąb murów prezbiterium i zakrystia. Dopiero w latach 1909-1928 wybudowany został
obecny kościół w stylu neoromańskim, wg projektu Jarosława
Wojciechowskiego, który jest uznawany za lokalny ośrodek kultu
religijnego ze względu na znajdujący się w nim cudowny obraz
Matki Bożej Bolesnej pochodzący z XVI - XVII w., przeniesiony do Jastrzębia z parafii w Gąsawach. Murowana chrzcielnica
w kościele, będąca darem Pawła Tomczyka i parafian, pochodzi
z roku 1897.
Na uwagę zasługują także kamienny portal z ozdobnymi żelaznymi drzwiami w prezbiterium, rzeźba przedstawiająca głowę
św. Jana Chrzciciela oraz epitafium Anny Dadzibosonki herbu
Pobóg z rymowaną staropolską inskrypcją.

Pamiątki z przeszłości
Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny, na którym
znaleźć można nagrobki pochodzące z drugiej połowy XIX w.
(najstarszy pochodzi z roku 1867 r.). Na uwagę zasługują liczne
nagrobki z miejscowego piaskowca, m.in. Edwarda Angiewicza
- przemysłowca, ziemianina i sędziego pokoju miasta Szydłowca,
który zmarł w roku 1923.
Należy też wspomnieć o Izbie Regionalnej, która istnieje
w PSP Nowy Dwór od 1997 r. Znajduje się na strychu szkoły, który zachwyca swoją wielkością i oryginalnością: grube belki, ła-

Eksponaty z Izby Regionalnej w PSP Nowy Dwór

mane poddasze, drewniane filary, bielone ściany… W izbie zgromadzono ponad 100 eksponatów - są to drewniane przedmioty
codziennego użytku: żelazka, moździerze, lampy naftowe, saganki, narzędzia do pracy na roli, urządzenia do przerobu lnu oraz
elementy wystroju mieszkań. Eksponaty pochodzą z końca XIX
wieku i wieku XX. Zostały zebrane od mieszkańców okolicznych
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

SPACE RKIE M PO M A Z O WS Z U
wiosek i znalazły godne miejsce jako pamiątki świadczące o życiu
ich przodków.

Jest gdzie wypoczywać
W gminie istnieją doskonałe warunki rekreacyjne. Na miano największej atrakcji zasługuje zmodernizowany w roku 2010
zalew, który - zwłaszcza latem - staje się atrakcją, zarówno dla
mieszkańców gminy, jak i gości z okolicznych miast i wsi. Zbiornik został wybudowany na rzece Śmiłówce i zajmuje powierzchnię
10 ha lustra wody. Na zalewie wybudowano dwa mola - widokowe
i estradowe oraz kładkę dla pieszych. Teren wokół został zagospodarowany i jest wykorzystywany podczas wielu imprez. Można
też skorzystać z dwóch boisk do piłki plażowej oraz wypożyczalni
kajaków. Najmłodsi mogą miło spędzić czas na placu zabaw.
Ale to nie wszystko, bo w Jastrzębiu został też wybudowany
najnowocześniejszy obiekt szkoleniowo-treningowy dla kierowców w Polsce, czyli…

Autodrom
Jako jedyny w kraju został zaprojektowany i zbudowany od podstaw, dzięki czemu oferuje możliwość korzystania z infrastruktury o najwyższym standardzie europejskim. Tor spełnia wszystkie
warunki wyznaczone przez Ministra Infrastruktury dla ośrodków
doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Autodrom Jastrząb zajmuje
powierzchnię 21 hektarów. Znajduje się na nim asfaltowo-szutro-

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

wy tor szkoleniowy o długości 3500 metrów. Szerokość trasy
w najwęższym miejscu wynosi 10 metrów. Układ toru umożliwia
jazdę z wykorzystaniem licznych konfiguracji trasy, zależnie od
stopnia zaawansowania i umiejętności kierowców. Na powierzchni toru znajdują się także place manewrowe dla motocykli i samochodów. Komunikację obsługi toru z użytkownikami zapewnia
system nagłośnienia zewnętrznego, a system oświetlenia obiektu
umożliwia jazdę po zmroku. Z myślą o kibicach rund zawodów
motorowych zostały zamontowane trybuny mogące pomieścić
kilka tysięcy widzów.
Następną atrakcją turystyczną gminy Jastrząb są lasy, które zajmują powierzchnię 542,2 ha, co stanowi 9,9% jej powierzchni. Terytorialnie należą do Nadleśnictwa Skarżysko, obręb Szydłowiec.
Dominują w nich drzewostany sosnowe. Lasy rozmieszczone są
dość równomiernie, a większe skupiska występują na terenie sołectw: Gąsawy Rządowe, Gąsawy Plebańskie, Kuźnia i Wola Lipieniecka. n
Serdecznie zapraszamy do gminy Jastrząb, gdzie zawsze
można miło spędzić czas.
Źródła:
1. Szydłowiec i okolice, Danuta Słomińska-Paprocka
2. www.jastrzab.gmina.waw.pl
• Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy Jastrząb.
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Nowoczesny siew kukurydzy
Łukasz Pańkowski
Oddział Poświętne w Płońsku

K

ukurydza jest jedną z najczęściej uprawianych roślin
na świecie i należy do najbardziej wydajnych roślin
uprawnych. Osiąganie wysokich plonów wymaga jednak zachowania dużej staranności. Szczególnym czynnikiem
decydującym o sukcesie, a zarazem będącym podstawą agrotechniki, jest jej siew. Wpływa on całkowicie na kształtowanie
wysokości i jakości uzyskanego plonu i dlatego warto zwrócić
uwagę na podstawowe zasady oraz nowe możliwości jego wykonania.
Optymalnym terminem dla wysiewu kukurydzy jest moment, gdy
gleba osiągnie temperaturę 8-100C. Fenologicznym wskaźnikiem jest
czas kwitnienia czeremchy, czereśni, mniszka pospolitego oraz tarniny. Na nizinie mazowieckiej termin siewu przypada na okres 26-30
kwietnia. Wcześniejsze siewy, przy zbyt niskich temperaturach gleby, przedłużają okres kiełkowania i wschodów, powodując znacznie
większe uszkodzenia ziarniaków przez patogeny. W konsekwencji
mamy niepełne wschody i znacznie mniejszą obsadę kukurydzy.
Opóźniony siew pozwala wprawdzie na szybsze i wyrównane wschody, jednak wpływa ograniczająco na udział kolb, późniejsze dojrzewanie, a w uprawie na ziarno zmniejsza również plon ziarna.

Nowe siewniki – nowe możliwości
Kukurydzę cechuje niska obsada na jednostkę powierzchni.
Wymaga, więc bardzo równomiernego rozmieszczenia nasion
w rzędach, w celu uzyskania optymalnych warunków do rozwoju
dla każdej rośliny. Dlatego też wysiewana jest za pomocą siewników punktowych. Najczęściej użytkowane są siewniki punktowe
pneumatyczne. Obecnie producenci oferują duże siewniki 4, 6, 8
i 12-rzędowe z możliwością dodatkowego wyposażenia w osprzęt:
GPS, kontrolery wysiewu, opryskiwacz pasowy, aplikator nawozów płynnych i rzędowe rozsiewacze nawozów. W przypadku
dużych siewników na wyposażeniu znajduje się również przenośnik ślimakowy z koszem zasypowym do napełnienia nawozem
mineralnym. Nowoczesne siewniki pozwalają wykonać siew z zachowaniem regularności wysiewu i prędkością ponad 10 km/h,
natomiast w starszych siewnikach prędkość ta wynosiła 5 km/h.
Nowe siewniki pozwalają również na stosowanie w siewie nawożenia zlokalizowanego, kiedy nawóz umieszczany jest w takim
miejscu, aby był najlepiej dostępny dla rośliny uprawnej, a nie
był pobierany przez chwasty. Istotne jest to przy dużych areałach
uprawy. Wtedy nawożenie startowe odbywa się współrzędnie,
wraz z siewem nasion. Nawozy umieszczane są w glebie 5 cm poniżej rządka siewnego i 5 cm w bok od ziarniaka. Dostarczone
w ten sposób są łatwo dostępne dla kiełkujących roślin i wpływają
tym samym na przyspieszenie rozwoju kukurydzy w pierwszych
fazach, szczególnie w niskich temperaturach. Łącznie z siewem
nasion pozwala to zaoszczędzić czas i nawozy oraz odpowiednio
sterować ukorzenieniem roślin.
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Technika uproszczonej uprawy
Wzrastające areały powierzchni uprawy kukurydzy wymuszają
poszukiwania oszczędności. Z tego powodu coraz więcej producentów stosuje uprawę bezorkową - uproszczoną lub zerową. Polecana jest szczególnie na gleby w dobrej kulturze, strukturalne
i zasobne w substancje organiczne. Tego typu technika pozwala wsiać nasiona w przemarznięty międzyplon, ściernisko czy
mulcz. Najlepszy i zauważalny efekt jest w przypadku ostatniego
wariantu - płytkie wymieszanie poplonu z glebą sprzyja szybszemu ogrzaniu wierzchniej warstwy ziemi, a przez to wyrównanym
i szybkim wschodom.
Technika uproszczonej uprawy wymaga specjalnych siewników
wyposażonych w system ciężkich tarcz umieszczonych przed redlicą, lub tylko rydlic dłutowych wysiewających na pożądaną głębokość. W przypadku siewu bezpośredniego siewnik wyposażony
jest dodatkowo w tarcze zębate lub gwiaździste talerze usuwające
resztki roślin w pasie pracy sekcji siejącej. Praca na stałej głębokości ustawiana jest za pomocą odpowiednich docisków. Siew ten
polecany jest również w przypadku ciężkich warunków pogodowych, gdy nie ma możliwości wykonania tradycyjnej uprawy.

Agregaty uprawowo-siewne
Nowością na rynku, stosowaną w wielkoobszarowych gospodarstwach oraz firmach usługowych, są agregaty uprawowo-siewne powstałe z połączenia maszyn uprawowych oraz siewnika
rzędowego pneumatycznego z siewnikiem tradycyjnym do kukurydzy. Zestaw taki najczęściej składa się z brony wirnikowej oraz
siewnika rzędowego pełniącego funkcje zbiornika do nawozów,
a po zdemontowaniu belki z redliczkami siewnika montuje się
siewnik punktowy. Podczas jednego przejazdu agregat umożliwia
jednocześnie uprawę, siew i nawożenie, i obniża nakłady finansowe oraz czas pracy.
Obecnie wiele rozwiązań technicznych pozwala rolnikowi znaleźć odpowiedni wariant siewu. Przede wszystkim jednak trzeba
pamiętać o podstawach prawidłowego siewu, następnie należy
rozważyć za i przeciw każdego wariantu siewu oraz ustalić odpowiednią dla naszego gospodarstwa technologię, by w efekcie
uzyskać wysoki plon kukurydzy. n
Źródła:
1. Maszyny do siewu, ochrony i zbiorku kukurydzy, Ireneusz Kowalik, [w]
Kukurydza roślina przyszłości spełnia oczekiwania, Warszawa 2013.
2. Uprawa roli i siew kukurydzy, Marian Machul, [w] Technologia produkcji
kukurydzy, Wieś Jutra, Warszawa 2004.
3. Maszyny i narzędzia w uprawie kukurydzy, Ireneusz Kowalik, [w] Kukurydza
rośliną przyszłości, Warszawa 2005.
4. Siew, Grażyna Hołubowicz- Kliza, [w] Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych
roślin, IUNG-PIB, Puławy 2009.
5. Dobry siew to podstawa sukcesu, Jacek Przybył, [w] Top Agrar polska, Poznań
2010.
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Oc hro na kukur ydzy tuż po siewie
Monika Górzyńska
Oddział Poświętne w Płońsku

Glyfocyd 360 SL

1,5-2,0 l
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10-13
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Glyfos 360 SL

1,5-2,0 l

00-09

10-13

10-13

x

Rofosat Agro 360 SL

1,5-2,0 l

00-09

10-13

10-13

x

egoroczna zima po raz kolejny weryfikuje stopień mrozoodporności ozimin dając się tym samym rolnikom we znaki. Biorąc pod uwagę przesiewy po wymarzniętych rzepakach i zbożach, należy poważnie zastanowić się nad kukurydzą
i programem jej ochrony przed zachwaszczeniem. Wczesne eliminowanie zachwaszczenia ułatwia roślinie uprawnej początkowy wzrost. Istotne jest to zwłaszcza w uprawie kukurydzy, gdyż
jest to roślina, którą wysiewa się rzadko w szerokiej rozstawie
rzędów, a ponadto również głęboko, co opóźnia jej wschody.

Roundup Flex 480
Roundup Strong
540 SL
Roundup
TransEnergy 450 SL

1,5-2,25 l
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0,7-2,7 l
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1,0-2,0 l
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T

Wraz z upływem czasu program jej ochrony przed zachwaszczeniem staje się coraz bardziej obszerny. Dbają o to przede wszystkim producenci środków ochrony roślin i dzięki temu producenci
kukurydzy mają z czego wybierać.
Tabela 1. Program przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy
Optymalny termin zabiegu według faz
rozwojowych w skali BBCH

Dawka na
ha

Kombinacje

kukurydza

Chwasty
dwuliścienne prosowate

perz

izoksaflutol + tienkarbazon metylu
Adengo 315 SC

0,33-0,44 l

00/11-12

Click 500 SC

x

Dobór herbicydów - praktycznie

00

x

x

1,5-2,0 l
00
1,8 l
00
1,5-2,0 l
00
1,5-2,0 l
00
1,5-2,0 l
00
izoksaflutol + flufenacet

00
00
00
00
00

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

0,75 kg

00

x

x

x

x

00

x

00/10-11

x

Generalnie środki o działaniu doglebowym należy stosować do
trzech dni po siewie. W praktyce, gdy jest sucho, zabieg można opóźnić. Jednak gdy chcemy uzyskać dobry efekt chwastobójczy zabiegów przedwschodowych, należy wykonywać je na wilgotną glebę.
Dobór herbicydów doglebowych powinien być oparty na znajomości historii pól.W Jeśli nie mamy takich informacji, możemy w dość
prosty sposób sprawdzić jakie chwasty mogą wystąpić na plantacji.
Otóż można w kilku miejscach na polu rozłożyć przezroczystą folię
i w narożnikach przysypać ją ziemią albo obciążyć w kilku miejscach
kamieniami. Wyższa wilgotność i temperatura panujące pod folią
spowodują wcześniejsze wschody chwastów. Ich rozpoznanie pozwoli wybrać odpowiednie substancje aktywne zwalczające te gatunki.

3,5-4,0 l
00/11-13
00/10-15
petoksamid + terbutyloazyna
4,0 l
00/11-13
00/10-15
pendimetalina
4,0-5,0 l
00
00
3,0 l
00
00
4,0-5,0 l
00/11-12
00/10-14

00/10-11

x

00/10-11

x

00
00
00/10-11

x
x
x

4,0-5,0 l

00/10-11

x

00

x

00-14
00-14

x
x

10-13

x

10-13

x

1,5 l

00

00

terbutyloazyna
00/11-13
00/10-14

S-metolachlor
1,5 l
00
00
mezotrion + S-metolachlor
2,0-2,5 l
00/11-13
00/10-15

Dual Gold 960 EC
Camix 560 SE

Aktualny program obejmuje rejestrację około 90 herbicydów. Szereg z nich to preparaty analogiczne, posiadające taki sam skład i różniące się ewentualnie ilością substancji czynnych lub ich proporcjami, czasami także terminem zabiegu. Na ogół są to subtelne różnice.
Oficjalnych zaleceń jest około dwukrotnie więcej niż herbicydów. Wynika to z dość licznie rejestrowanych w kukurydzy mieszanin zbiornikowych. Z kolei analiza zaleceń pod kątem substancji czynnych wykazuje, że do jej odchwaszczania zaleca się około
40 wariantów (pojedynczo i w mieszaninach). Jednak w przypadku zabiegów przedwschodowych asortyment preparatów zalecanych do odchwaszczania jest ograniczony do zaledwie 10 substancji aktywnych stosowanych pojedynczo lub w formie mieszanin
fabrycznych. W tym terminie brakuje rejestrowanych mieszanin
zbiornikowych, chociaż praktycznie jest to możliwe.

00/11-12

1,5-2,0 l

Boreal 58 WG

Pozorne bogactwo preparatów

00/11-12

linuron

Afalon Dyspersyjny
450 SC
Linur 450 SC
Linurex 500 SC
Nightjar B 450 SC
Nightjar C 450 SC
Nightjar D 450 SC

x- brak skuteczności zwalczania danej grupy chwastów.

mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna
Lumax 537,5 SE
Successor T 550 SE
Golden Pendi 330 EC
Stomp 400 SC
Pendigan 330 EC
Yellow Hammer
330 EC
Wing P 462,5 EC
Successor 600 EC
Traxor 600 EC
Dominator 360 SL
Dominator Green
360 SL

00/11-12

00/10-14

dimetenamid-P + pendimetalina
4,0 l
00
00
petoksamid
2,0 l
00-14
00-14
2,0 l
00-14
00-14
glifosat
2,0 l
00-09
10-13
2,0 l

00-09
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10-13

Wyciągamy wnioski
Przedwschodowe możliwości zwalczania chwastów kończą się
na wykorzystaniu glifosatu. Jest już 80 zarejestrowanych herbicydów zawierających tę substancję aktywną, jednak tylko 8 spośród
nich (chodzi o nazwy handlowe) można stosować w kukurydzy.
W przypadku siewu kukurydzy po przesiewach roślin, które wymarzły, należy zwrócić szczególną uwagę na następstwo roślin uprawnych, jak
również na ograniczone możliwości stosowania niektórych herbicydów. n
Źródła:
Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, Poznań 2014
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
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Uprawiajmy truskawki pod osłonami
Tekst i zdjęcie: Teresa Saks
Oddział Poświętne w Płońsku

P

olska jest znaczącym producentem truskawek w UE.
Pod względem wielkości produkcji zajmujemy też czołową pozycję na świecie. Ostatnio rolnicy, chcąc uniezależnić się od przemysłu przetwórczego, zainteresowali się
uprawą odmian deserowych. W związku z tym bardzo dbają
o jakość owoców, gdyż ma ona wpływ na ich cenę i sprzedaż.

Zwiększenie podaży truskawek stało się możliwe dzięki pojawieniu się odmiano przedłużonym okresie owocowania oraz
wdrażaniu produkcji sterowanej na polu i pod osłonami. Uprawa
pod osłonami niskimi jest mniej kosztowna niż pod wysokimi.

Folia czy agrowłóknina?
Do uprawy truskawek pod osłonami niskimi można zastosować
folię perforowaną lub agrowłókninę. Uprawa pod folią jest technologią łatwą i wymaga niewielkich nakładów. W porównaniu
z uprawą tradycyjną przyśpiesza owocowanie o kilka dni. Przy
silnym nasłonecznieniu pod folią może jednak nastąpić przegrzanie roślin oraz pojawić się niebezpieczeństwo rozwoju szarej pleśni i białej plamistości truskawek. W słoneczne i bardzo ciepłe
dni konieczne jest zdejmowanie folii celem przewietrzenia roślin,
gdyż możliwe jest przypalanie liści.
Uprawa pod agrowłókniną (można ją położyć na płask, a rośliny przykryć już późną jesienią) jest bardziej bezpieczna. Rośliny

nie będą tak wydelikacone jak te utrzymywane pod folią perforowaną. Agrowłóknina jest lżejsza i nie uszkadza ich, a poza tym
przepuszcza wodę i umożliwia lepszą wymianę powietrza. W słoneczne dni nie ma też konieczności jej zdejmowania.
Kiedy truskawki zaczynają kwitnąć, osłony są zwijane, aby
umożliwić owadom zapylenie kwiatów. W miarę ocieplania się
i mniejszego ryzyka wystąpienia przymrozków rośliny pozostawia się odkryte również na noc. Natomiast kiedy możliwość wystąpienia nocnych przymrozków minie, osłony usuwa się z plantacji.
Przyśpieszenie dojrzewania owoców na plantacjach polowych
okrywanych agrowłókniną lub folią polietylenową perforowaną
zależy w znacznej mierze od przebiegu pogody i może wynosić
6-8 dni.
O wczesności dojrzewania truskawek decyduje także dobór odmian. Do przyśpieszonej uprawy pod osłonami niskimi polecane
są odmiany wczesne i średnio wczesne. Kryteria takie spełniają,
m.in. Kent, Honeoye i Elsanta.

Ściółkujmy międzyrzędzia
Przy uprawie odmian deserowych konieczne jest ściółkowanie
gleby, do czego możemy wykorzystać słomę. Zabieg ten spełnia
dodatkowo kilka ważnych funkcji:
1) chroni glebę przed nadmiernym przesuszaniem i przegrzewaniem,
co sprzyja dobremu wyrastaniu owoców i ogranicza skutki suszy,
2) ogranicza rozwój chwastów - ściółka blokuje dostęp światła
kiełkującym chwastom,
3) umożliwia lepsze i szybsze obsychanie owoców, przez co
zmniejsza się ich podatność na szarą pleśń, a tym samym na
porażenie chorobami i owoce rzadziej gniją,
4) pozwala na uzyskanie owoców czystych, wolnych od
zapiaszczenia.
Najlepszym terminem ściółkowania plantacji w międzyrzędziach jest okres kwitnienia truskawek. Aby dobrze wyściółkować plantację o powierzchni 1 ha potrzeba od 3 do 5 ton słomy,
w zależności od grubości warstwy i sposobu uprawy truskawek.
Polecana jest słoma żytnia lub pszenna - całkowicie pozbawiona
nasion chwastów. Zaletą słomy ze zbioru kombajnowego jest to, że
po sprasowaniu w kostki jest dostatecznie „poszarpana” i łatwo
się ją rozkłada - zarówno ręcznie, jak i specjalnymi maszynami.

To się opłaca
Uprawa pod osłonami niskimi jest obecnie najpowszechniej
stosowanym sposobem przyspieszania dojrzewania truskawek
w Polsce. Pomimo tego, że wiąże się z wyższymi kosztami w stosunku do uprawy tradycyjnej, coraz więcej rolników decyduje się
na tę technologię, ponieważ przyspieszenie dojrzewania owoców
nawet o kilka dni daje możliwość uzyskania za nie wyższej ceny,
co rekompensuje poniesione nakłady. n
Ściółkowanie słomą plantacji truskawek podczas pokazu praktycznego
w 2015 r. w gminie Zakroczym
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Ekologiczna uprawa buraka cukrowego
Bożenna Onyszk
Oddział Ostrołęka

B

urak ćwikłowy pochodzi od dziko rosnącego buraka
morskiego występującego głównie na wybrzeżach Morza
śródziemnego, w Środkowo-Zachodniej Azji i u wybrzeży
Atlantyku. Do celów spożywczych i leczniczych uprawiany był już
w starożytności. W Polsce pierwsze wzmianki o nim pochodzą
z XIV wieku, jednak współczesne formy powstały w XIX i XX w.

Burak ćwikłowy jest roślina dwuletnią, z rodziny komosowatych.
Jak wiemy, jadalne są zarówno jego korzenie. jak i młode liście, które
zawierają nawet więcej białka, soli mineralnych i witamin niż korzenie.
Oprócz spożycia w stanie świeżym, burak ćwikłowy jest cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle przetwórczym do
produkcji suszu, mrożonek, różnego rodzaju konserw, soków pitnych i zagęszczonych oraz naturalnych barwników. Jako warzywo jest lekkostrawny, niskokaloryczny, a jego zjedzenie pobudza
apetyt. Zawarta w nim duża ilość błonnika wpływa korzystnie na
procesy trawienne. Oprócz tego burak ćwikłowy poprawia funkcjonowania wątroby, zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych,
obniża ciśnienie krwi, reguluje poziom cholesterolu, a dzięki zawartości betaniny wykazuje działanie przeciwnowotworowe.

Warunki uprawy ekologicznej

Ekologiczna uprawa warzyw, w tym buraka ćwikłowego, wymaga spełnienia takich samych warunków jak uprawa roślin polowych:
• rośliny nawozić można tylko nawozami naturalnymi,
• rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników należy zapobiegać
poprzez właściwy płodozmian, odpowiednią uprawę gleby i pielęgnację roślin,
• w ochronie roślin można stosować wyłącznie naturalne wywary
i wyciągi roślinne, oraz środki biologiczne,
• należy wykorzystywać wpływ pozytywnego sąsiedztwa roślin,
• zabiegi trzeba wykonywać zgodnie z kalendarzem biodynamicznym.

O tym powinniśmy pamiętać

Jeśli ten sam gatunek rośliny będzie występował zbyt często
po sobie, pojawią się problemy z nadmiernym zachwaszczeniem,
brakiem odpowiednich składników pokarmowych oraz masowym
występowaniem chorób i szkodników. Większość roślin, w tym buraki, nie powinna wracać na to samo pole częściej niż co 3-4 lata.
Aby nie dopuścić do rozwoju i rozprzestrzeniania chorób i szkodników buraka (mątwika burakowego, parcha zwykłego, chwościka buraka), nie należy uprawiać buraków ćwikłowych po innych
gatunkach z rodziny komosowatych, a także krzyżowych, rdestowatych, baldaszkowatych i ziemniakach. Dobrymi przedplonami
są natomiast rośliny motylkowe, dyniowate, cebulowate i zboża.
Innymi czynnikami, które należałoby uwzględnić przy ustalaniu następstwa roślin, są: głębokość korzenienia się, długość okresu wegetacji i potrzeby pokarmowe. Rośliny płytko korzeniące się
powinno się łączyć z korzeniącymi się głęboko. Unika się w ten
sposób konkurowania o składniki pokarmowe i wodę.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

Burak ćwikłowy należy do roślin głęboko korzeniących się
(ponad 75 cm), o średnich wymaganiach pokarmowych (10-20 t
kompostu na 1 ha). W planowaniu sąsiedztwa i następstwa roślin
należy uwzględnić ich wzajemne oddziaływanie - korzystne bądź
niekorzystne. Korzystnie wpływa na buraka sąsiedztwo cebuli,
fasoli, pora, kapusty, kalarepy, pomidora, kopru, grochu, sałaty,
rzodkiewki, selera, ogórka i odwrotnie. Niekorzystnie wpływa na
buraka sąsiedztwo marchwi i ziemniaka.

Zasady uprawy

Burak ćwikłowy jest rośliną klimatu umiarkowanego i najlepiej
rośnie w temperaturze 15-18°C. Równomierne wschody uzyskuje się w temperaturze powyżej 10°C. Jest mało wymagający co
do rodzaju gleby - może być uprawiany na każdej glebie o dobrej
strukturze, zasobnej w składniki pokarmowe, ale wymaga jej starannej uprawy. Ze względu na jego głęboki system korzeniowy
godne polecenia jest głębokie spulchnianie podglebia przed uprawą, w celu zerwania podeszwy płużnej utrudniającej penetrację
korzeni w głąb gleby.
Buraka ćwikłowego uprawia się wyłącznie z siewu bezpośrednio do gruntu. Chociaż dobrze znosi przesadzanie, to nie opłaca się
uprawiać go z rozsady. Niezależnie od terminu wysiewu pielęgnowanie polega na usuwaniu zaskorupienia gleby, zwalczaniu chwastów, przerzedzaniu roślin oraz w miarę potrzeby nawadnianiu.

Jak pielęgnować plantację?

Istotnym czynnikiem decydującym o jakości i ilości plonu jest
zachwaszczenie. Największe straty powodują chwasty towarzyszące burakowi od początków wschodów do 6 tygodni po wschodach. Później, kiedy rośliny buraka się rozrosną i zakryją liśćmi
powierzchnie gleby, chwasty są już mniej groźne, ale nie można ich lekceważyć. W ochronie buraka należy wykorzystywać
zabiegi profilaktyczne i pielęgnacyjne ograniczające poziom zachwaszczenia - wybierać stanowiska po przedplonach jak najmniej
zachwaszczonych, wolnych od perzu i chwastów dwuliściennych.
W okresie od rozmarznięcia gleby do siewu trzeba niszczyć chwasty zabiegami mechanicznymi. Celem zniszczenia siewek chwastów
przed wschodami buraka - kilka dni po siewie - można wykonać bronowanie lekką broną, lub broną chwastownikiem w poprzek, lub skośnie w stosunku do rzędów. Bronowanie można powtórzyć po wschodach chwastów, gdy siewki buraka mają 4-5 cm wysokości
Pielenie ręczne i zabiegi mechaniczne w międzyrzędziach należy wykonywać płytko (na głębokość 1-3 cm). Ostatnią uprawkę
międzyrzędową należy wykonać jak najpóźniej - tuż przed zakryciem międzyrzędzi przez liście buraka.
Aby uniknąć chorób nie należy uprawiać buraków na polu nawożonym bezpośrednio obornikiem oraz na tym samym polu przez okres
co najmniej 3 lat. Trzeba też głęboko przyorać resztki pożniwne. n
Źródła:
1. Ekologiczne metody uprawy buraka ćwikłowego, Radom 2004 r., w ramach
zadania zleconego MRiRW, zgodnie z decyzja HORre-401-182/04
2. Co zrobić żeby mieć gospodarstwo ekologiczne? Poradnik dla rolników, Teresa
Kajka, WODR Olsztyn 2013 r.
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Integrowana ochrona kukurydzy przed
szkodnikami
Anna Śniadach
Oddział Ostrołęka

O

chrona przed szkodnikami jest jednym z podstawowych zabiegów w uprawie kukurydzy. Wywołane
przez nie straty w plonach, w skali kraju ocenia się na
15-20%, a na lokalnych plantacjach nawet do 50%. Spośród
wielu szkodników kukurydzy na szczególną uwagę zasługują:
omacnica prosowianka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa oraz szkodniki glebowe: rolnice, drutowce, pędraki,
lenie i łokaś garbatek.
Uproszczenia agrotechniczne sprzyjają również rozwojowi
śmietki kiełkówki. Oczywiście nie możemy tu pominąć zwierzyny
łownej i ptactwa.

Co zwiększa zagrożenie?
Czynniki powodujące wzrost zagrożenia kukurydzy przez szkodniki są następujące:
• wzrost powierzchni uprawy kukurydzy,
• intensyfikacja produkcji,
• stosowanie licznych uproszczeń w agrotechnice,
• wysiew odmian o różnej odporności na szkodniki,
• brak wystarczającej liczby preparatów chemicznych i biopreparatów,
• problemy w ochronie roślin osiągających ponad 2,5 m wysokości,
• duże rozdrobnienie gospodarstw.
Integrowana ochrona kukurydzy polega na zastosowaniu różnych metod: biologicznych, biotechnicznych, chemicznych, hodowlanych i uprawowych, przy czym wykorzystanie chemicznych
środków ochrony ogranicza się do niezbędnego minimum i tylko
w celu niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju organizmów
szkodliwych, przy którym mogłyby wystąpić straty ekonomiczne.

Ostrożnie z chemią
Podsumowując można stwierdzić, że metoda integrowana polega na zwalczaniu szkodników z wykorzystaniem wszystkich znanych metod. Należy jednak w pierwszej kolejności zastosować
metody niechemiczne, a chemiczną dopiero wtedy, gdy pozostałe okażą się niewystarczające. Podstawą do ich wykonania jest
monitoring występowania danego gatunku szkodnika w uprawie,
który przeprowadza się w oparciu o odpowiednie pułapki zwabiające, kolorowe tablice lepowe lub też bezpośrednią obserwację roślin pod kątem obecności danego gatunku lub uszkodzeń jakie on
powoduje.
Przy chemicznym zwalczaniu szkodników szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę entomofauny pożytecznej, zasiedlającej
plantacje kukurydzy. Wrogowie naturalni nie zawsze są w stanie
samoczynnie ograniczać liczebność szkodników do poziomu, gdy
nie stanowią już zagrożenia dla plonów, jednakże są bardzo ważnym elementem w redukcji części populacji wielu szkodliwych
gatunków.
26 26

Zgodnie z założeniami integrowanej produkcji w ochronie kukurydzy nie zaleca się środków ochrony roślin należących do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi i zwierząt. Aktualna
ochrona kukurydzy przed szkodnikami jest trudna wskutek małego asortymentu środków ochrony. Uniemożliwia to naprzemienne
stosowanie preparatów z różnych grup chemicznych, co jest niezmiernie ważne w celu zapobiegania procesowi uodparniania się
szkodników na zawarte w nich substancje aktywne.

Metody agrotechniczne
Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony
kukurydzy jest agrotechnika. Ważne są prawidłowa orka i podorywka. Praktyka oraz liczne doświadczenia pokazują też, że ze
względów fitosanitarnych kukurydzy nie można uprawiać na tym
samym polu częściej niż raz na 4 lata. Do profilaktycznych sposobów należy zaliczyć płodozmian oraz izolację przestrzenną,
która ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania takich szkodników, jak
omacnica prosowianka i ploniarka zbożówka. Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, dobór właściwego mieszańca, zbilansowane nawożenie, optymalna obsada, dość wczesny termin
siewu oraz wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjają
szybszemu wzrostowi roślin, które tym samym stają się bardziej
tolerancyjne na słabsze uszkodzenia spowodowane przez larwy
ploniarki zbożówki, mszyc, przylżeńców i innych szkodników.
Po zbiorze kukurydzy słomę należy nisko kosić i pociąć na
drobne części. Należy zastosować rozdrabniacz resztek ścierni,
który niszczy znaczną ilość gąsienic omacnicy prosowianki. Następnie resztki pożniwne należy głęboko przyorać. W integrowanej ochronie kukurydzy przed szkodnikami szczególnie ważne jest
stosowanie płodozmianu, który ułatwia zwalczanie wielu gatunków szkodliwych i zmniejsza jego koszty. Jeżeli plony kukurydzy
są silnie zagrożone przez szkodniki, należy podjąć decyzję o ich
chemicznym zwalczaniu.
Tabela. Metody i sposoby ochrony kukurydzy przed szkodnikami
Szkodnik

Metody i sposoby ochrony

Błyszczka jarzynówka

wczesna, głęboka orka jesienna, zwalczanie chwastów
komosowatych, zaprawianie ziarna

Mszyce

izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, czeremchy,
wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie,
zaprawianie ziarna, opryskiwanie roślin selektywnymi
insektycydami (zwłaszcza brzegów pola)

agrotechnika, płodozmian, wczesny zbiór, rozdrabnianie
i głębokie przyorywanie resztek pożniwnych
bezpośrednio po zbiorze, niszczenie i usuwanie
chwastów z plantacji (głównie grubołodygowych),
Omacnica prosowianka głęboka orka jesienna, wiosenne talerzowanie,
zrównoważone nawożenie azotem, uprawa odmian
mniej podatnych, wykładanie kruszynka, granulaty,
opryskiwanie roślin, wykładanie biopreparatów na bazie
Trichogramma spp.

Ploniarka zbożówka

wczesny siew, podorywki, izolacja przestrzenna od zbóż
ozimych, zaprawianie ziarna, stosowanie granulatów
podczas siewu (szczególnie na terenach masowego
występowania ploniarki i szkodników glebowych),
opryskiwanie roślin
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PED – nowe z agrożenie dla świń
Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce

Zjednoczonych, które w czerwcu 2014 r. wprowadziły obowiązek
zgłaszania jej pojawienia się.

nspekcja Weterynaryjna informuje o wzrastającym ryzyku
szerzenia się Epidemicznej Biegunki Świń (ang. Porcine
Epidemic Diarrea – PED) w Europie. Chodzi o chorobę
ostrą w przebiegu, zakaźną i zaraźliwą, wywoływaną przez
koronowirus PEDV. Głównie objawy kliniczne stwierdzono
w układzie pokarmowym zwierząt, a konkretnie w jelitach (po
36 godzinach od momentu zakażenia).

Pomimo że epidemiczna biegunka nie podlega obowiązkowi
zwalczania ani rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), może ona spowodować
straty w hodowli świń. W związku z tym posiadacze tych zwierząt
powinni robić wszystko, aby zabezpieczyć przed nią swoje stada.
W szczególności są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrej
praktyki hodowlanej i bioasekuracji, zakupu bezpiecznych
pasz oraz zwierząt od pewnych i sprawdzonych dostawców.

I

Najczęściej występującymi objawami są: okresowo występująca
biegunka (tuczniki), depresja, brak apetytu (lochy), natomiast
u prosiąt wodnista biegunka. Najbardziej wrażliwe są prosięta,
w przypadku których śmiertelność może dochodzić do 100%.
W mniejszym stopniu padnięcia występują u warchlaków,
natomiast u macior i tuczników zazwyczaj się nie zdarzają.
Podczas sekcji można zauważyć zmiany w nabłonku błony
śluzowej jelit – są one przekrwione, kosmki jelitowe są zniszczone,
a błona śluzowa jest przezroczysta.
Przenoszenie wirusa może nastąpić wraz z przemieszczaniem
świń zanieczyszczonymi środkami do transportu zwierząt oraz
przez podawanie zanieczyszczonych pasz.
Wirus wykazuje tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania
się. Jak dotąd jego występowanie potwierdzono w Holandii,
Austrii, Niemczech i Belgii. Trzeba jednak zważyć na fakt, iż
systematycznie rosnący import prosiąt i warchlaków z tych państw
stwarza realne ryzyko pojawienia się i rozpowszechnienia choroby
w naszym kraju. PED występuje również w Chinach oraz Stanach

Skrzypionki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych,
zrównoważone nawożenie

Stonka kukurydziana

agrotechnika, płodozmian, dobór odmian
o rozbudowanym systemie korzeniowym, wczesny siew,
rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych
zaraz po zbiorze, niszczenie i usuwanie z plantacji
chwastów, głęboka orka jesienna, zaprawianie ziarna,
opryskiwanie roślin

Śmietka kiełkówka

wczesne przygotowanie gleby pod siew, wczesny
siew ziarna, zwiększenie wysiewu ziarna, niszczenie
i usuwanie chwastów, dokładne przyorywanie obornika

Urazek kukurydziany

zabiegi pielęgnacyjne na polu, usuwanie z okolic upraw
i niszczenie uszkodzonych oraz przejrzałych owoców
i warzyw, na których rozwijają się larwy szkodnika, zbiory
zaraz po osiągnięciu pełnej dojrzałości, następnie należy
szybko zaorać pole

Wciornastki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych,
zrównoważone nawożenie, orka zimowa, wykaszanie
traw i chwastów na miedzach oraz nieużytkach
rolniczych

Zmieniki

agrotechnika, zmianowanie, izolacja przestrzenna,
podorywka, wczesna i głęboka orka, niszczenie
i usuwanie chwastów, właściwe nawożenie mineralne,
wczesny zbiór

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii zaleca przeprowadzenie
badań w kierunku wykrycia epidemicznej biegunki świń (PED)
w tych stadach, gdzie zgłoszono bardzo wysokie upadki prosiąt lub
warchlaków, a objawy kliniczne lub zmiany anatomopatologiczne
mogą wskazywać na wystąpienie choroby. Zadanie to powinno być
finansowane zgodnie z art. 12 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. poz. 744 ze
zm.)
Jednocześnie, jak podaje Główny Lekarz Weterynarii, istnieje
możliwość wykrycia materiału genetycznego wirusa metodą PCR
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. n
				
Źródło: Pisma Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW z-402-25/2015

					

Zwójki

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych,
zwiększone nawożenie azotowe, przedsiewne
zaprawianie ziarna

Drutowce

agrotechnika, płodozmian, podorywka, talerzowanie,
orka, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów,
zwiększenie normy wysiewu, granulaty, zaprawianie
ziarna

Lenie

agrotechnika, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych,
wczesny siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu

Pędraki

agrotechnika, płodozmian, podorywka, talerzowanie,
orka, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów,
zwiększenie normy wysiewu, granulaty, zaprawianie
ziarna

SZKODNIKI GLEBOWE

Zwierzęta łowne

odstraszacze akustyczne lub zapachowe, budowa
ogrodzeń

Źródła:
1. Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy, Kaniuczak Z., Pruszyński S. 2009,
PIORiN Warszawa
2. Integrowana ochrona roślin, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Materiały
szkoleniowe, 2012 r.
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

Ważniejsze szkodniki warzyw kapustnych
Krystyna Wasiluk
Oddział Siedlce

W

arzywa kapustne to najbardziej znana i powszechnie uprawiana grupa warzyw. Należą do niej kapusta biała, pekińska, czerwona i włoska oraz kalafior,
brokuł, jarmuż i kalarepa. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony tych roślin przed szkodnikami są: zintegrowanie
metod uprawy, prawidłowe i terminowe prowadzenie wszelkich zabiegów agrotechnicznych, mechaniczna uprawa gleby,
zmianowanie, nawożenie, walka z chwastami, przestrzeganie
optymalnych terminów siewu, sadzenia i zbioru roślin oraz racjonalnej ochrony chemicznej.
Ważną rolę odgrywają też rośliny przedplonowe uprawianie na
tym samym stanowisku. Sąsiedztwo roślin należących do tej samej rodziny lub uprawianie ich w pobliżu roślin miododajnych
przyczynia się do nadmiernego nagromadzenia się szkodników.
Jakie są najważniejsze szkodniki warzyw kapustnych?
Są to:
Śmietka kapuściana - w ciągu roku może wydać 2 lub 3 pokolenia. Wylot much pierwszego pokolenia odbywa się w końcu
kwietnia lub na początku maja. Samica składa jaja na ziemi, przy
szyjce korzeniowej roślin żywicielskich. Larwy są białe, beznogie, długości około 7 mm. Uszkadzają system korzeniowy i łodygę powodując wypadanie młodych roślin. Mogą też drążyć tunele
w ogonkach liściowych u podstawy główek kapusty, co powoduje
mokre gnicie bakteryjne. Uszkodzone rośliny słabo rosną, więdną, można je łatwo wyciągnąć z ziemi, a silnie porażone giną. Najgroźniejsze dla wczesnych warzyw kapustnych są larwy pierwszego pokolenia. Dorosła muchówka ma wielkość około 6 mm
i jest ciemnoszara.
Drugie pokolenie pojawia się na przełomie czerwca-lipca i występuje do jesieni. Larwy drugiego i trzeciego pokolenia żerują
również na głównych nerwach liści, różach kalafiorów i brokułu
oraz w główkach kapusty obniżając ich wartość konsumpcyjną
i handlową. Aby zapobiegać występowaniu śmietki, nie należy
uprawiać warzyw kapustnych na stanowiskach po roślinach należących do rodziny krzyżowych, przy plantacjach kwitnących
i miododajnych roślin oraz niszczyć chwasty przed ich zakwitnięciem. Progiem zagrożenia jest stwierdzenie 10 jaj na 10 roślinach.
Pchełka czarna - to mały, czarny chrząszcz, bardzo ruchliwy
o długości do 2,5 mm. Pchełka czarnoroga jest koloru metaliczno-zielonego o długości do 2,5 mm. Pchełka smużkowata - jest
czarna, metalicznie błyszcząca, z dwoma jednakowej szerokości
żółtymi paskami na grzbietowej stronie ciała o długości 3 mm.
Larwy żyją w glebie lub minują liście. Chrząszcze wygryzają
otwory w liściach, co powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej oraz utratę dużej ilości wody. Podczas suchej, słonecznej
pogody, uszkodzone rośliny szybko tracą wodę, liście brązowieją,
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zasychają - często zamierają całe rośliny. Sygnałem do wykonania
zabiegu jest wykrycie 2- 4 chrząszczy na 1 m 2
Chowacz czterozębny - jest ciemnoszary, o długości do 3,5 mm.
Wygryza nieregularne dziury w blaszce liściowej. Larwy są beznogie, białe z brunatną głową, uszkadzają głównie nerwy liści.
Próg ekonomicznego zagrożenia stanowi 1 chrząszcz na roślinie. Chowacz brukwiaczek jest popielatym chrząszczem o długości 3,5 mm. Jego larwy są białawe, długości do 7 mm. Żerują
w wierzchołkach wzrostu, pędach i ogonkach liściowych. Porażone warzywa nie wytwarzają główek lub róż. Opryskiwać należy
przy obecności 2-4 chrząszczy na 25 roślinach.
Paciornica krzyżowianka- żeruje na liściach sercowych powodując zanik wierzchołka wzrostu. Uszkodzone kapusty nie formują główek, a kalafiory i brokuły róż. Jest to niewielka muchówka,
której larwy mają długość około 3 mm, są białożółte, beznogie.
Sygnałem do wykonania zabiegu jest obecność średnio 1-1,5 złóż
jaj na 5 roślinach. Samice składają jaja w kątach młodych liści, lub
w pobliżu wierzchołka wzrostu roślin, powodując ich grubienie
i skręcanie. Porażają rośliny od połowy maja do czasu zawiązywania się główek lub formowania róż.
Mszyca kapuściana - to niewielki pluskwiak równoskrzydły
o długości do 2 mm, szaro zielony, z woskowym nalotem. Żeruje
w koloniach. Masowe naloty zdarzają się w czerwcu. Porażone
liście skręcają się i odbarwiają, a przy dużym nasileniu szkodnika
kapusta nie tworzy główek. Po wykryciu 6 mszyc na 1 roślinie
zaleca się wykonanie zabiegu.
Rolnice - stadium szkodliwym są gąsienice, których ciało jest
walcowate i nagie, barwy od jasnooliwkowej do brunatnej. Charakterystyczną reakcją rolnic jest zwijanie się gąsienic w „kłębuszek” po dotknięciu. Zaczynają żerować wczesną wiosną, kiedy temperatura gleby przekracza 12°C. Uszkadzają podziemne
i nadziemne części roślin. Starsze gąsienice w ciągu dnia kryją
się w glebie do głębokości 10 cm i tam żerują uszkadzając podziemne części roślin. Nocą wychodzą na powierzchnię, podcinają młode rośliny i wciągają do swoich podziemnych kryjówek.
Jedna gąsienica może zniszczyć kilka roślin. Progiem zagrożenia jest 6 gąsienic lub jedna uszkodzona roślina na metrze kwadratowym. Opryskiwać należy w późnych godzinach wieczornych lub nocą.
Bielinek kapustnik - motyl o biało-kremowych skrzydłach, u samicy występuje na nich para czarnych plamek. Gąsienice są zielonożółte, długości do 45 mm, pokryte licznymi ciemnymi plamkami, z wyraźnie widoczną głową. Młode gąsienice początkowo
żerują gromadnie, zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się
po całej roślinie i wygryzają duże, nieregularne dziury w liściach
powodują, gołożery i pozostawiając jedynie grubsze nerwy liści.
Na późnych odmianach warzyw kapustnych szkody wyrządza
drugie pokolenie motyli w okresie od lipca do sierpnia. Sygnałem
do wykonania zabiegu jest wykrycie 3-4 złóż jaj lub 10 gąsienic na
10 kolejnych roślinach.
Bielinek rzepnik - motyl podobny do bielinka kapustnika, lecz
o mniejszej rozpiętości skrzydeł. Na ich przedniej parze samica
ma po dwie czarne plamki, a samiec tylko jedną. Gąsienice są
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Komonica - roślina na suche stanowiska
Maria Napiórkowska
Oddział Ostrołęka

K

omonica zwyczajna to roślina motylkowata sprawdzająca się na słabszych, suchych stanowiskach. W środowisku naturalnym spotykana jest na łąkach i pastwiskach, przydrożach, zalewiskach rzecznych oraz na uboższych
suchych glebach, ale o dostatecznej zawartości wapnia. Może
zastępować bardziej wymagające gatunki koniczyn, zwłaszcza
przy wysiewie w mieszankach z trawami.

ne składniki mineralne. Na stanowiskach uboższych w roku siewu
należy dostosować nawożenie do potrzeb rośliny ochronnej. Dawka nawożenia w latach pełnego użytkowania wysiewana wiosną to
30-40 kg P2O5/ha i 40-50 K2O/ha. Na glebach najuboższych zwiększamy tę ilość o 50%. W mieszankach z trawami, w latach pełnego
użytkowania, roczna dawka azotu wynosi 40-60 N/ha.

Jak siać?

Ma silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający nawet do 1,5
m w głąb gleby, dzięki czemu dobrze wykorzystuje wodę gruntową. Ilość jej drobno ulistnionych pędów wzrasta wraz z wiekiem
rośliny. Łodygi są cienkie, rozesłane lub pochyłe, wypełnione wewnątrz.
Roślina utrzymuje się 7-10 lat, jednak największą wydajność
osiąga w 3-4 roku po wysiewie. Formy o pokroju wzniesionym
dają większe plony zielonki niż formy pokładające się.

Komonicę wysiewa się w ilości 14-16 kg/ha nasion w rozstawie
rzędów 10-15 cm na lżejszych glebach i 18-20 cm na glebach cięższych. Roślina nie lubi głębokiego siewu, maksymalne głębokość
to 1,5 cm na glebach bardziej suchych i luźnych.
Najczęściej wysiewana jest z jedną trawą w zależności od warunków glebowych:
• komonica zwyczajna (10-12 kg/ha) + kupkówka pospolita
(8-10 kg/ha) na uboższe suche gleby,
• komonica zwyczajna (8-10 kg/ha) + kostrzewa łąkowa (1416 kg/ha) na żyźniejsze i bardziej wilgotne gleby.

Wymagania środowiskowe

Wartość żywieniowa

Komonica dobrze znosi ostre zimy. Nie lubi natomiast nadmiaru
wody w glebie oraz zacienienia. Najlepiej rośnie na przepuszczalnych glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych.
Wysiewa się ją w mieszankach z trawami, jako wsiewkę międzyplonową w siane rzadziej zboża. Możemy ją również wysiać
po oziminach przeznaczonych na paszę - w końcu maja lub latem,
w lipcu. Musimy jednak uważać, aby nie natrafić na okresowo występującą suszę, gdyż rośliny w początkowym okresie wzrostu potrzebują więcej wody do dobrego ukorzenienia się.

Na największą uwagę zasługuje duża trwałość komonicy jako
cennej rośliny pastewnej. Największą wydajność osiąga w trzecim
i czwartym roku po siewie, w kolejnych latach się obniża. Zbierana
jest na siano w fazie kwitnienia, gdyż wówczas jest najbardziej
wartościowa pod względem pokarmowym. Zawartością białka
dorównuje koniczynie łąkowej.
Nie zaleca się skarmiać samej komonicy w okresie kwitnienia,
gdyż jej kwiaty zawierają kwas pruski. Związki te w czasie suszenia ulegają rozkładowi i wówczas siano jest chętnie zjadane
przez zwierzęta. Obecnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna
odmiana - Skrzeszowicka. n

Nawożenie
Na żyźniejszych glebach udaje się dobrze bez nawożenia, gdyż
silnie rozwinięty system korzeniowy wykorzystuje trudno dostęp-

Źródło: Top Agrar 4/2015

aksamitne, jasnozielone, o długości do 35 mm. Żerują pojedynczo
- młode wygryzając „okienka” w blaszce liściowej, a starsze nieregularne otwory w liściach. Największe szkody wyrządza drugie
pokolenie. Motyle pojawiają się od końca lipca do września. Sygnałem do wykonania zabiegu jest wykrycie 1-3 gąsienic na 10
kolejnych roślinach.
Wciornastek tytoniowiec - zimują dorosłe wciornastki, o wydłużonym ciele długości do1,2mm. Są barwy od jasnożółtej do
szarobrązowej. Wczesną wiosną zaczynają żerować i rozmnażać
się na roślinach dziko rosnących, a później przechodzą na uprawy
warzyw, żerując do późnej jesieni. W ciągu roku owad może mieć
od 4-6 pokoleń. Larwy po okresie żerowania schodzą do ziemi,
a po 7-14 dniach wychodzą dorosłe osobniki dając początek na-

stępnemu pokoleniu. Rozwój jednego pokolenia trwa 18-30 dni.
Sygnałem do wykonania zabiegu jest wykrycie na obrzeżach plantacji pojedynczych osobników na 10 kolejnych roślinach, przed
formowaniem się główek.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

***

Duże znaczenie w ograniczeniu strat wyrządzanych przez szkodniki ma stała kontrola zdrowotności plantacji i niezwłoczne wykonanie niezbędnego i skutecznego zabiegu środkiem mało toksycznym dla ludzi i zwierząt, szybko rozkładającym się i o krótkim
okresie karencji. Nowoczesna ochrona roślin polega na integracji
metod ochrony przed szkodnikami i pozwala na zminimalizowanie użycia pestycydów. n
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P O R A D NI K GO S P OD YN I

Rośliny na balkony i tarasy
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

B

alkon to wizytówka domu i namiastka ogrodu. Może
być kolorowy i pachnący przez cały sezon - od wiosny
do jesieni. Balkony i tarasy można z powodzeniem wykorzystać pod nasadzenia gatunków ozdobnych nie tylko mających piękne kwiaty, ale i barwne ulistnienie. Przy wyborze
roślin warto wziąć pod uwagę usytuowanie balkonu względem
stron świata, ponieważ rośliny, które mogą zdobić mocno nasłonecznione nisze, nie dadzą sobie rady w głębokim cieniu,
wystawione na chłodne wiatry.
Ważne jest też posiadanie wiedzy w zakresie uprawy roślin oraz
dysponowanie czasem na ich pielęgnację. Początkujący powinni zacząć od najpopularniejszych i najłatwiejszych w uprawie gatunków.

Balkon na cztery strony świata
Balkon wschodni - dobór roślin nie stanowi problemu. Wszystko
dzieje się tutaj zgodnie z rytmem przyrody. Temperatura podnosi
się powoli i rośnie wraz ze zbliżaniem się południa. Większe natężenie światła rano i popołudniowy cień to wymarzone warunki
dla większości gatunków. W takiej sytuacji doskonale będą rosły:
surfinie, pantofelki, werbeny, fuksje, lobelie, bratki, pelargonie, stokrotki, heliotropy, begonie oraz niecierpki. Na balkonie
wschodnim można stworzyć ogródek pełen aromatycznych ziół,
m.in. bazylii, mięty, szałwii lub tymianku.
Balkon zachodni - panujące tutaj warunki są podobne do tych na
balkonie wschodnim. Jednak na balkonie zachodnim ciepło robi
się już wtedy, gdy jeszcze panuje na nim cień, gorąco zaś przed
wieczorem, kiedy rośliny przygotowują się do spoczynku. Śmiało
można stwierdzić, że na takim balkonie jest najgoręcej, gdyż powietrze nagrzewa się dodatkowo od ścian budynku. Dobrze będą
tu rosły rośliny, które lubią ciepło przed nocą, m.in. lawenda, śniadek, koleus, heliotrop, werbena, nemezja, groszek pachnący
oraz aksamitki i bratki.
Balkon północny - zwykle unika się lokalizowania balkonów od
strony północnej, jednak zdarzają się i takie usytuowania. Promienie słoneczne operują tutaj wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W ciągu dnia światło jest rozproszone, temperatura bardziej
wyrównana, a powietrze mniej wysuszone. Ziemia w doniczkach
nie przesycha zbyt szybko, więc roślin nie trzeba intensywnie podlewać, nawet w trakcie upalnego lata. Jednak niewiele jest gatunków, które znoszą takie warunki. Dobrze posadzić niezapominajki, zakwitające w kwietniu. W maju na balkon można wystawić
donice z begoniami. Z niedostatkiem słońca poradzą sobie bakopa i lobelia. Zacienione fragmenty dobrze udekorować bluszczem,
paprocią lub barwinkiem. Cień znoszą także, m.in. niecierpek,
żeniszek, fuksja czy pierwiosnek. Należy pamiętać, że rośliny
kwitnące będą kwitły mniej obficie i nie tak długo jak na balkonach
południowych. Natomiast gatunki o kolorowych liściach nie będą
się intensywnie wybarwiać, a nawet mogą obumierać.
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Balkon południowy - największe szczęście mają właściciele
balkonów wychodzących na południe, gdyż najwięcej roślin lubi
światło dzienne. Ale i taki balkon nie jest łatwy w urządzeniu, ponieważ tylko nieliczne gatunki dobrze znoszą bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czasem południowe balkony nagrzewają się tak bardzo, że grozi to poparzeniem roślin. Sadzone tu rośliny powinny mieć duże i jasne donice. Ciemne kolory absorbują
promienie słoneczne, przez co ziemia bardziej się nagrzewa. Może
to doprowadzić do przesuszenia i przegrzania korzeni. Rośliny na
balkonie południowym należy regularnie i obficie podlewać, najlepiej rano. Nasłoneczniony balkon służy, m.in. pelargoniom, surfiniom, petuniom, begoniom, aksamitkom, bratkom, cyniom,
nagietkom, koleusom czy nemezjom.

Najpopularniejsze rośliny balkonowe
Pelargonia - niewątpliwie najpopularniejsza roślina balkonowa.
Pelargonie kwitną od wczesnego lata do pierwszych przymrozków,
rzadko chorują, nie wymagają szczególnej pielęgnacji.
Jest to bylina o silnie pachnących liściach, która osiąga od 25
do 50 cm. Kwiaty o żywych barwach: czerwieni, różu, purpury,
karminu, fioletu lub bieli. Są pojedyncze lub pełne, zebrane w baldachy.
Bardzo ładnie prezentują się pelargonie zwisające (bluszczolistne). Niektóre odmiany mogą rosnąć nawet 3 m w dół. Odmiany
o pełnych kwiatach są krótsze i dorastają do 1 m długości. Jako
podłoże można zastosować uniwersalną ziemię do roślin balkonowych lub specjalną dla pelargonii. Jeżeli nie zależy nam na zwisającym pokroju rośliny, możemy posadzić w balkonowych skrzynkach pelargonie pasiaste lub pelargonie wielkokwiatowe zwane
też angielskimi. Z kolei pelargonie pachnące mają niepozorne
kwiaty, ale za to efektowne liście wydzielające piękną woń.
Surfinia - jednoroczna roślina o zwisających pędach, osiągających ponad 1 m długości. Posiada gęste, podłużne, jajowate licie.
Kwitnie obficie od czerwca do października. Kwiaty są efektowne, w wielu kolorach. Najczęściej występują w kolorze różowym,
rzadziej białym, czerwonym, niebieskim i fioletowym. Bywają też
dwubarwne. Lubią dużo słońca i mało opadów, ale muszą być obWieś Mazowiecka, kwiecień 2016
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Doceńmy aksamitki!
Wiesława Malczewska
Oddział Siedlce

W

różnych rejonach kraju nazywamy są byczkami czy
śmierdziuszkami. Te piękne kwiaty często wywołują wspomnienia ogródków naszych babć, w których
zawsze znalazło się dla nich miejsce. Były tak samo nieodzowne, jak malwy czy płomyki. Mają też swoich wrogów, którym
przeszkadza ich intensywny zapach. Warto jednak się do nich
przekonać.

Są nie tylko pięknie kolorowymi i rozweselającymi każdy zakątek ogrodu roślinami.
Mają również zastosowanie w ogrodnictwie ekologicznym. Poza tym
aksamitki nie są wymagające lubią słońce oraz południową
i zachodnią wystawę. Najlepiej rosną na glebach żyznych i przepuszczalnych.
Obecnie firmy nasienne
oferują szeroki wachlarz
odmian o wielu charakterystycznych cechach. Od wysokich, jednobarwnych, poprzez
średnie jedno lub dwubarwne, po karłowe i cudnie kolorowe.
Kwiecień i maj to czas wysiewu nasion do
gruntu. Można wysiewać je pod osłony, by w maju przesadzić na
miejsca stałe, ale wystarczy rozsadnik. Gdy siewki podrosną, rozficie podlewane, najlepiej specjalnym nawozem do surfinii. Jako
podłoże najlepiej zastosować ziemię specjalną dla tego gatunku.
W wilgotne lata surfinia może chorować na choroby grzybowe.
Lobelia - jednoroczna roślina nazywana potocznie stroiczką. Rośnie w zwartych kępkach osiągając od 10 do 20 cm wysokości. Jej
pędy są cienkie, a liście małe, gładkie i lekko błyszczące. Odmiany
o zwisających pędach bujnie rosną i obficie kwitną tworząc szafirowe plamy wśród zieleni. Nie ma zbyt dużych wymagań, ale nie lubi
suszy ani deszczowej pogody.
Begonia bulwiasta - roślina tworzy bulwy, z których wyrastają mięsiste, krótkie i rozgałęziające się pędy, osiągające 15-20 cm
wysokości. Liście są duże, błyszczące sercowato-lancetowate.
Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne, w wielu odcieniach czerwieni i różu, a także żółte lub białe. Kwitną efektownie i bardzo
długo - od czerwca do września włącznie.
Szczególnie warto polecić na balkony, loggie i tarasy odmianę
begonii bulwiastej o zwisających pędach. Trzeba jednak pamiętać,
że są to rośliny delikatne i wymagające odpowiedniej pielęgnacji.
Bulwy begonii sadzimy do pojemników już w lutym-marcu i trzymamy w jasnym pomieszczeniu. Na zewnątrz wynosimy je w drugiej połowie maja, kiedy skończą się przymrozki.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

sadzamy je w miejsca wcześniej dla nich wybrane. Mogą być roślinami obwódkowymi i rabatowymi. Nadają się także do uprawy
w pojemnikach. Zdarza się także, że rośliny pozostające jesienią
w pojemnikach czy na rabacie same rozsiewają nasiona.
Oprócz posadzenia w kwietnikach możemy aksamitki wykorzystywać do wypełnienia wolnych przestrzeni w ogródku warzywnym. Substancje, które wydzielają ich korzenie mają właściwości
zwalczające nicienie. Zapach tych kwiatów skutecznie odstrasza
również niektóre szkodniki, a kolorowe akcenty wśród roślin warzywnych będą urozmaiceniem ogrodu.
A może spróbujemy posiać je bezładnie? Zawsze część wykiełkuje i urośnie. Ta metoda jest dobra dla tych, którzy znają wygląd małych siewek i unikną
wyrywania ich podczas pielenia.
Kwiaty i listki aksamitek są jadalne i mogą być dodawane do
potraw, np. gulaszu. Rośliny
kryją w sobie jeszcze jedną
tajemnicę. Kilogram ziela
aksamitek należy zalać wodą
tak, aby dobrze je pokryła
i pozostawić na dwie doby.
Po upływie tego czasu wyciąg
odcedzamy, dodajemy mydła
potasowego i traktujemy nim rośliny przeciwko mszycom. Jeżeli kwiaty
zalejemy wodą i zagotujemy, wystudzony
wywar możemy wykorzystać do moczenia korzeni i rozsad przed sadzeniem, ma bowiem właściwości grzybobójcze. n
Bakopa - jednoroczna roślina posiadająca długie pędy, które mają
tendencję do płożenia się i zwisania. Charakteryzuje się szybkim
wzrostem. Jej liście są bardzo gęste, delikatne i ciemnozielone. Ma
drobne białe lub fioletowe kwiatki. Kwitnie od czerwca do września. Jest rośliną bardzo wrażliwą. W przypadku najdrobniejszych
zaniedbań szybko usycha. Wymaga żyznej, próchnicznej i wilgotnej ziemi oraz systematycznego podlewania i nawożenia. Potrzebuje dużo światła, dobrze znosi niższe temperatury.
Werbena - jednoroczna roślina o pokroju kępy, z której wyrastają
płożące się lub zwisające pędy, dochodzące do 1 m długości. Wyrastają z nich podłużne lub jajowate żywo zielone liście. Ozdobę
werbeny stanowią pachnące kwiaty. Są drobne, ale zebrane w duże
i gęste kwiatostany. Kwitną od lipca do późnej jesieni pełną gamą
barw - od białej do fioletowej. Nie należy narażać werbeny na bezpośrednie działanie słońca, najlepiej rośnie w półcieniu.
Fuksje - odmiany o zwisających łodygach. Fuksje lubią cień, a ich
kwiaty odznaczają się oryginalnym kształtem i barwami. n
Źródła:
1. Róże i rośliny balkonowe, Jadwiga Wilder, ARYSTOTELES
2. www.ogrodnik-amator.pl;
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Byliny wieloletnie do ogrodów przydomowych (cz. 2)
Tomasz Pfajfer
Oddział Ostrołęka

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.

Rośliny kwitnące latem
Floks wiechowaty - pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. Częścią zimującą tej rośliny jest kłącze. Tworzy wiechowate kwiatostany zebrane po kilkadziesiąt sztuk, barwy białej, różowej, fioletowej, czerwonej, niebieskiej lub dwubarwne. Dodatkową zaletą kwiatów floksa jest wydzielanie przyjemnego, słodkiego
zapachu. Kwitnie od lipca do października i osiąga 80-120 cm
wysokości. Ma zwarty pokrój. Jest mało wymagający co do gleby,
najlepiej rośnie na glebach piaszczysto-próchnicznych, lekko wilgotnych. Dobrze czuje się zarówno na stanowisku słonecznym, jak
i na lekko zacienionym. Jeżeli nie jest sadzony w grupach, może
wymagać podpór. Zastosowanie: na rabaty do obsady w grupach
oraz na kwiat cięty ze względu na miły zapach, który nie zanika
po ścięciu.
Funkia - jest byliną wieloletnią, o ozdobnych liściach. Nie wymaga
praktycznie żadnej opieki przez wiele lat. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością. Kwiaty ułożone są wzdłuż długiej i wąskiej łodygi. Jest ich kilka do kilkunastu, są dzwonkowate, barwy
białej lub fioletowej. Uroda funkii polega głównie na ozdobnych
liściach. Bywają one (zależnie od odmiany) kształtu sercowatego,
eliptycznego, owalnego lub okrągłego. Mają barwę jednolitą lub są
dwubarwne, koloru ciemno- lub jasnozielonego czy niebieskawego. Na obrzeżach mogą mieć białe bądź żółte pręgi. Roślina (też
zależnie od odmiany) osiąga wysokość od 30 do 100 cm, pokrój
ma zwarty. Funkia wymaga gleby żyznej, próchnicznej, wilgotnej,
o lekko kwaśnym odczynie. Odmiany o jednobarwnych liściach
wymagają stanowiska półcienistego lub cienia, natomiast rośliny
o liściach dwubarwnych znoszą stanowiska słoneczne, chociaż zalecane jest sadzenie ich raczej w miejscach cienistych. Stosowana
jako roślina rabatowa lub do nasadzeń w grupie. Bardzo dobrze
nadaje się do obsady pod drzewami.
Piwonia - główną ozdobą tej rośliny są duże kwiaty, wyrastające pojedynczo na wierzchołkach długich pędów. Jedna roślina
może mieć nawet kilkadziesiąt kwiatów koloru białego, różowego,
czerwonego, ale są też odmiany dwubarwne, np. białoczerwone.
Dodatkową zaletą kwiatów jest ich upojny zapach. Piwonia jest
rośliną długowieczną, dożywa nawet 100 lat. Liście ma pierzaste,
koloru ciemnozielonego. Lubi stanowisko słoneczne, osłonięte od
32

wiatru. Wymaga gleby żyznej, próchnicznej, o odczynie średnio-kwaśnym, bardzo nie lubi przesuszania. Zastosowanie: jako roślina pojedyncza lub rosnąca w małych grupach przy trawniku.

Rośliny kwitnące jesienią
Rudbekia błyskotliwa - jej ojczyzną jest Ameryka Północna.
Osiąga wysokość 40-70 cm. Dolne liście ma dość duże, szerokie
i ząbkowane, górne mniejsze, węższe i całobrzegie. Kwiatostanem
jest koszyczek złożony z ciemnych kwiatów rurkowych, tworzących wypukły środek kwiatostanu, oraz żółtych lub pomarańczowych kwiatów języczkowych. Kwitnie od połowy lipca do października. Najlepiej rośnie na glebie żyznej i próchnicznej o lekko
kwaśnym odczynie. Stanowisko powinno być słoneczne, chociaż
zniesie również stanowisko lekko zacienione. Zastosowanie: jako
kwiat cięty i na rabaty (najlepiej z tyłu rabaty, jako tło), do nasadzeń w grupach. Jest rośliną miododajną.
Aster nowobelgijski - jest byliną z Ameryki Północnej. Osiąga
wysokość 40-100 cm. Rośnie bardzo szybko tworząc liczne rozłogi i odrosty korzeniowe. Kwitnie od sierpnia do listopada. Silnie
rozgałęziające się kwiatostany, to koszyczki o średnicy 2-3 cm,
zebrane po kilkadziesiąt sztuk. Kwiaty rurkowe są jasne i żółte,
natomiast kwiaty języczkowe mają barwę fioletową, liliową, różową, niebieską, białą lub czerwoną (w rożnych odcieniach). Podobnie jak rudbekia wymaga stanowiska słonecznego, gleby żyznej
i próchnicznej. Można go sadzić w miejscach lekko ocienionych.
Zastosowanie: jako kwiat cięty, na rabaty, do nasadzeń w grupach.
Zimowit jesienny - jest rośliną wieloletnią, całkowicie mrozoodporną w naszym klimacie, wyrastającą z bulwy. Cechą charakterystyczną jest późna pora kwitnienia. Wiosną roślina wypuszcza
wąskie i długie liście, które latem zasychają. Późnym latem, albo
jesienią, powstaje kwiatostan. Zimowit kwitnie od końca sierpnia
do jesieni, w zależności od odmiany. Kwiaty osiągają do 15 cm
wysokości, są kielichowate, barwy fioletowej, liliowej, białej albo
dwubarwne. Jedna bulwa zimowitu może wydać kilka kwiatostanów. Gleba powinna być próchniczna i żyzna. Stanowisko słoneczne lub półcień. Zastosowanie: do nasadzeń na trawniku, na skalniaki, pod drzewami. n
Źródła:
1. Encyklopedia roślin ogrodowych, wydawnictwo Delta 2006 r, Jurgen Wolff, Angelika Throll.
2. Byliny, wydawnictwo Mulico 2015 r, Jacek Marcinkowski.
3. Byliny ozdobne, wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2012 r.,
Stanisława Szczepaniak, Anna Lisiecka.
4. www.forumogrodnicze.info
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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
Sałatka warstwowa z tuńczykiem
Składniki: 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalnego, 1 łyżeczka musztardy, 5 jaj ugotowanych na twardo, 1 puszka groszku konserwowego, 1 puszka tuńczyka w sosie własnym, 20 dag sera żółtego startego, 1 puszka kukurydzy konserwowej, 1 cebula, pęczek
szczypiorku, natka pietruszki posiekana, sól, pieprz do smaku.
Wykonanie: Połączyć majonez z jogurtem i musztardą wymieszać,
doprawić solą i pieprzem.
Białka jajek oddzielić od żółtek, białka zetrzeć na tarce o grubych oczkach, do drugiej miseczki żółtka zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, odstawić. Cebulę i szczypiorek drobno posiekać.
Groszek, tuńczyka i kukurydzę odsączyć z zalewy.
W przezroczystej misce ułożyć kolejno: białka jajek, groszek,
tuńczyk, szczypiorek, kukurydza, ser żółty, polać sosem majonezowym, następnie żółtka i natka pietruszki.
Jadwiga Zakrzewska, gm. Jastrzębia

Zupa cytrynowa z kurczakiem
Składniki: 1 średnia pierś z kurczaka, 1 marchewka, pół małej
cebuli, kawałek selera, 1 cytryna, 1 liść laurowy, 3 ziarenka ziela
angielskiego, 3 ziarnka pieprzu, 2 żółtka, 4 łyżki śmietanki kremówki, 3 łyżki ryżu basmati lub zwykłego, ostra czerwona papryka, sól i pieprz do smaku, 1 łyżka oliwy.

Wykonanie: Pierś kurczaka umyć, oczyścić z błonek i włożyć do
garnka. Dodać obraną i pokrojoną w talarki marchewkę, seler, cebulę, ziele, pieprz w ziarnach, liść laurowy, a także startą skórkę
z całej sparzonej wcześniej cytryny. Zalać 3 szklankami wody
i wstawić na średni ogień. Gdy się zagotuje, zmniejszyć ogień
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

i gotować około 15-20 minut. Po tym czasie wyciągnąć mięso,
a płyn przecedzić przez sito (warzywa z zupy usunąć). Wywar
wstawić na gaz i dodać ryż. Gotować do momentu, aż ryż będzie
miękki. Wymieszać żółtka ze śmietanką i sokiem z połowy cytryny. Gdy ryż będzie miękki, zdjąć zupę z ognia. Po łyżce, dodawać
ciepłą zupę do jajek ze śmietaną, aby po wlaniu do garnka śmietana
się nie zwarzyła, a jajko nie ścięło. Gdy płyn będzie ciepły, małym
strumykiem wlewać go do zupy i mieszać. Zupę wstawić na mały
ogień i cały czas mieszając, chwilę podgotować, ale uważać, aby
nie zagotować. Żółtka i śmietana ładnie zagęszczą zupę. Doprawić
do smaku solą i pieprzem. Ugotowaną pierś z kurczaka pokroić
w kostkę, doprawić solą, pieprzem oraz ostrą papryką i podsmażyć
na patelni na łyżce oliwy. Zupę podawać z kawałkami kurczaka.
Anna Leszczyńska, gm. Radom

Pasztet z żurawiną
Składniki:1 kg udek z kurczaka, 30 dag tłustego wędzonego boczku,
20 dag wątróbek drobiowych, 2 cebule, 2 marchewki, 2 pietruszki, 3 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren pieprzu, 4 szklanki bulionu (może być z kostki), 10 dag suszonych żurawin, sól, świeżo
zmielony czarny pieprz. Do formy: papier do pieczenia lub 2 łyżki oleju.
Wykonanie: Cebulę obrać i pokroić na ćwiartki. Marchew i pietruszkę obrać i pokroć na kawałki o długości około 5 cm. Wątróbkę dokładnie umyć. Boczek pokroić na 3 kawałki. Umyte udka
zalać w dużym garnku bulionem, dodać boczek, warzywa, liście
laurowe, ziarna pieprzu i ziele angielskie. Doprowadzić do wrzenia
i gotować na średnim ogniu do całkowitej miękkości mięsa drobiowego. Udka wyjąć, do garnka włożyć wątróbkę i gotować przez
5 minut. Odstawić do przestygnięcia. Z wywaru wyjąć boczek, wątróbkę i warzywa. Wywar przecedzić przez sitko. Z udek usunąć
kości. Wszystkie mięsa (udka, boczek, wątróbkę) oraz warzywa
zmielić przez maszynkę, używając sitka z drobnymi oczkami. Do
mięsa dodać tyle wywaru, aby otrzymać dość wilgotną masę. Doprawić solą i pieprzem, wsypać żurawinę, dokładnie wymieszać. Masę
przełożyć do formy wysmarowanej olejem lub wyłożonej papierem
do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 °C i piec,
aż wierzch będzie rumiany i pasztet będzie odstawać od brzegów trwa to zwykle od 60 do 80 minut. Wyjąć z piekarnika i odstawić
do całkowitego wystygnięcia. Wyjąć z formy.
Dodatkowe informacje: Zamiast żurawin można użyć rodzynek.
Smak pasztetu można wzbogacić dodając do niego ziarna pieprzu
z zalewy. Jeśli chcemy, aby pasztet miał delikatniejszą strukturę,
dodajemy do niego przed pieczeniem 2 ubite białka. Będzie wtedy
lżejszy, ale będzie go nieco trudniej kroić na cienkie plastry.
Jadwiga Brzezińska, gm. Jedlińsk
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WIOSENNE PROMOCJE KUBOTA
Japońskie ciągniki do zadań specjalnych w mocno obniżonych cenach.

www.kubotapromocja.pl

Kubota M8560
rabat

Kubota M9960
rabat

24 477 zł
brutto

22 755 zł

Kubota M128gx
rabat

Kubota M135gx
rabat

24 600 zł
brutto

Sprawdź nową atrakcyjną promocję cenową na ciągnik Kubota
w najlepszym na rynku finansowaniu fabrycznym*.
*wg badań Martin&Jacob najlepsze finansowanie fabryczne ciągników rolniczych zdaniem rolników.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2016

brutto

24 600 zł
brutto

Jeszcze więcej ciągników w promocyjnych cenach
znajdziesz na www.kubotapromocja.pl
Regulamin promocji dostępny u dealera i na www.kubotapromocja.pl
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Skuteczność, opłacalność, plon!
To się liczy!

SERWIS OSTRZEŻEŃ
PATOGENOWO-POGODOWYCH

www.zdrowepole.pl
Szeroka rejestracja – jeden produkt dla wszystkich
gatunków zbóż
Długość działania – Twoje zboże jest długo chronione
Szerokie spektrum – zwalcza wszystkie choroby na
Twoim polu
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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K Ą C I K D L A DZ I E C I

Krzyżówka Nr 4

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Pierwszy wiosenny kwiat, który przebija się przez śnieg
4. Wiosną zieleni się na łące
5. Jedna wiosny nie czyni
6. Mała Agata
7. Wiosenny kwiat z górskich hal
8. Krzew lub drzewo o pięknych kwiatach rozwiniętych wcześniej niż liście
9. Część rośliny, na niej liście i kwiaty
10. Do podlewania kwiatów
11. Przylatuje do nas na wiosnę i klekocze na łące
12. Zielona pora roku
13. Twórca książki
14. Przyrząd optyczny ułatwiający obserwację płochliwej zwierzyny
15. Smakołyk, rarytas.
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 kwietnia
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 4".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 02 - WALENTYNKI
Nagrody książkowe wylosował: Jakub Jazgierski, gm. Góra Kalwaria
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Pierwsza wiosenna z piorunami i deszczem
2. Wiosenny kwiat porastający brzegi lasów

Rebus 4
S=H

U=T

BĘ

N=M

R=Z

A=U

MA=IED

ĄB

D=T

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 kwietnia 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 4".

Ż=ST

W=M

P

IE=O

K=B

Z

K

N=MI

Rozwiązanie Rebusu 02 - JEZIORO ZDWORSKIE KOŁO
PŁOCKA JEST NAJWIĘKSZE NA MAZOWSZU
Nagrody książkowe wylosowała: Dorota Dziura, gm. Rzeczniów.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl,
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca dyrektora MODR,
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: Ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
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Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Zespół pałacowo - parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach - Krystyna Falkowska - ECA w Sannikach
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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Początek tego roku to dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich intensywny czas pod
względem targowo-promocyjnym. Odwiedziliśmy z mazowieckimi sadownikami Berlin, a wkrótce – wraz z lokalnymi grupami działania oraz przedsiębiorcami zajmującymi się agroturystyką i turystyką wiejską – będziemy w Kielcach i Warszawie.

Trzy pytania do…
…posła Mirosława Maliszewskiego – prezesa
Związku Sadowników RP
Polscy sadownicy, przy wsparciu
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
corocznie są na Targach Fruit
Logistica w Berlinie. Jakie są
zamierzenia tego przedsięwzięcia?
Przede wszystkim chcemy pokazać
potencjał produkcyjny Polski. W tym roku
w Międzynarodowych Targach Owoców
i Warzyw Fruit Logistica uczestniczyło blisko 70 wystawców – producentów i grup
producenckich, firm handlowych. To od
wielu lat najważniejsze światowe wydarzenie handlowe w branży owocowo-warzywnej. Organizatorem Polskiego
Narodowego Stoiska już po raz ósmy był
Związek Sadowników RP. Nasza wystawa
wpisała się już jako stały punkt tej ważnej imprezy. Na stoisku o imponujących
wymiarach – około 600 m2, zaprezentowały się 24 firmy (głównie grupy producenckie) z województwa mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Cieszy nas szczególnie
mocne zaangażowanie województwa
mazowieckiego, które od kilku lat wspólnie z nami przedstawia swoją ekspozycję.
Jak ocenia Pan potencjał tych
targów i ich transformację?
Na tych targach po prostu nie może nas
nie być! Zwłaszcza że jesteśmy nadal
objęci rosyjskim embargiem. Musimy szukać nowych miejsc sprzedaży, wzmacniać
obecność na dotychczasowych rynkach.
Trzeci na świecie producent jabłek musi
się pokazywać wszystkim, którzy kupują
jabłka i inne owoce, niezależnie z jakiego
kraju i kontynentu pochodzą. Berlińskie
targi dają taką możliwość.

Czy uważa Pan, że mazowiecka
Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich powinna uczestniczyć
w tego typu imprezach – targach
turystyki wiejskiej, rolnictwa czy
sadownictwa? To dobry kierunek?
Mazowsze to potęga w wielu dziedzinach. Trzeba pokazywać produkty, które
są najlepsze, chwalić się nimi. Cieszę się,
że samorząd województwa promuje
region jako wielkiego eksportera żywności, w tym mazowieckie sadownictwo.
Tym bardziej, że jest ono oceniane jako
jedno z najlepszych w kraju i Europie.

ZA NAMI
Na Międzynarodowych Targach Fruit
Logistica w Berlinie zaprezentowało się
ponad 2800 wystawców z 84 krajów
z całego świata. Odwiedzający mogli
poznać ich produkty, projekty, nowe rozwiązania i trendy rozwoju, które szczególnie wzmacniają sektor branży rolno-spożywczej. Nie zabrakło także wystawców z Mazowsza, których ekspozycja
była zorganizowana przy udziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Związku
Sadowników RP. Województwo mazowieckie jest zagłębiem ogrodnictwa
i sadownictwa. Znajduje się tu około
30 proc. powierzchni polskich sadów, co
przekłada się na 40 proc. krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek
i 25 proc. truskawek jest wytwarzanych
właśnie w naszym regionie.
Dlatego już po raz ósmy, na imponującym stoisku narodowym swoje produkty zaprezentowało 20 wystawców
z Mazowsza. W uroczystym otwarciu
stoiska udział wzięli m.in. wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, prezes

Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski oraz
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

PRZED NAMI
W najbliższym czasie zapraszamy na
kwietniowe targi Agrotravel w Kielcach.
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie
zabraknie także na trzydniowych V Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia (22–24 kwietnia)
w Centrum Targowo-Kongresowym
MT Polska w Warszawie. Oprócz pokazów, degustacji i wystaw będzie można
wziąć udział w corocznym prestiżowym
konkursie na Najlepszy Produkt Targów
Regionalia, który promuje regionalne
i lokalne produkty oraz rzemiosło artystyczne z Polski i ze świata. Organizowany jest pod honorowym patronatem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rozstrzygnięcie konkursu
Do naszego konkursu, który ogłosiliśmy
w styczniowym numerze „Kroniki Mazowieckiej” wpłynęło 36 prawidłowych
odpowiedzi. Wylosowaliśmy piątkę
szczęśliwców, do których wkrótce trafią upominki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Są to Państwo: Anna
Syperek (Kożuszki Parcel), Katarzyna
Onufrzak (Szydłówka), Martyna Majchrzyk (Zakrzewo), Tomasz Kowalczyk
(Nowe Garkowo) oraz Krzysztof Werner
(Biskupice). Gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w zabawie. KSOW JEST DLA WAS!
Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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