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Chrońmy owady zapylające!
Małgorzata Biercuk
Oddział Bielice

I

stotne znaczenie w zapylaniu roślin
odgrywają owady pszczołowate,
z pszczołą miodną na czele. Rodzina pszczołowatych, do której należy kilkaset gatunków pszczół samotnic (np.
murarka ogrodowa), około 30 gatunków
trzmieli i pszczoła miodna, w toku trwającej tysiące lat ewolucji, przystosowała
się, jak żadna inna, do zapylania roślin.
Z drugiej strony procesem przystosowawczym do zapylania przez owady podlegały
także rośliny. Zapylanie kwiatów przez owady można traktować jak formę bardzo ścisłej
symbiozy. Owady te i kwiaty są tak od siebie
uzależnione, że jedne bez drugich nie mogłyby istnieć. Blisko 86% roślin na świecie zapylana jest przez owady, z czego 76% to rośliny
jadalne - stanowiące źródło żywności.

Ile roślin zapylają pszczoły?
Skala działalności zapylającej pszczoły
miodnej w Polsce jest bardzo duża i obejmuje:
• około 50 gatunków roślin polowych,
• około 140 gatunków roślin ogrodniczych,
w tym 15 gatunków drzew i krzewów owocowych, 60 gatunków warzyw i ponad 60
gatunków roślin leczniczych,
• wśród roślin ozdobnych 50 gatunków
drzew, 90 krzewów i ponad 120 gatunków
bylin jednorocznych i dwuletnich.
W uprawach pod osłonami, głównie
w szklarniach i tunelach foliowych, do

zapylania pomidorów, truskawek i malin
wykorzystuje się trzmiele. Pszczoła miodna okazała się nieprzydatna w tych warunkach, ponieważ źle znosi zamknięte pomieszczenia.

Coraz mniej pszczół do zapylania
W ostatnich latach obserwuje się spadek
liczby rodzin pszczelich. Pierwsze masowe wymieranie pszczół zaobserwowano
w USA, w latach 60-tych ubiegłego wieku.
W latach 2006-2007 w Ameryce Północnej
zginęła 1/3 populacji wszystkich pszczół.
Kryzys w Europie nastąpił w roku 2008.
W niektórych regionach naszego kraju zimy
nie przeżywa nawet 30% rodzin pszczelich. Tymczasem dla optymalnego zapylania roślin powinny przypadać minimum
4 pszczele rodziny na 1 km. Tak jest tylko
w Lubelskiem 4,2, bo już w Małopolskiem
jest to 3,8 rodziny/km2, w Świętokrzyskiem
3,3, a najmniej w Mazowieckiem - 1,5
i Podlaskiem - tylko 1 rodzina na 1km2.

Dlaczego giną?
Czynnikami, które mogą przyczyniać
się do masowego wymierania pszczół, są
m.in.:
• skażenie środowiska prowadzące do obniżenia odporności owadów,
• nieumiejętne stosowanie chemii w rolnictwie,
• zmiany klimatyczne,
• transport pszczół na długie odległości
w celu zapylania,
dokończenie na str. 4
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Targ i ed ukac yj ne po mog ł y w w yborze
Tekst: Małgorzata Najechalska, Maria Kacprowska
Zdjęcie: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne w Płońsku

T

argi Edukacyjne w Poświętnem są miejscem prezentacji
aktualnej oferty edukacyjnej szkół i placówek dydaktycznych o różnych poziomach nauczania. Stwarzają
nowe możliwości poznania oferty szkół wyższych: publicznych
i prywatnych, szkół językowych, zawodowych i policealnych
oraz instytucji wspierających edukację młodych Mazowszan.
Organizatorzy pokazują w jednym miejscu i czasie młodzieży
szkół średnich, jakie są możliwości kształcenia w nadchodzącym
roku akademickim oraz dają możliwość porównania różnych ofert
edukacyjnych.
Marcowe Targi Edukacyjne odbyły się po raz piętnasty. Dla młodych ludzi stały się nieocenioną pomocą w wyborze drogi rozwoju,
poznaniu możliwości dalszego kształcenia i kreowaniu przyszłości zawodowej. Oferta w formie katalogów, ulotek, ciekawych eksponatów
oraz pokazów, uzupełniona konsultacjami, ułatwiła młodzieży pozy-

Zainteresowanie było duże
dokończenie ze str. 3

• promieniowanie emitowane przez telefonię komórkową (zakłóca
system nawigacyjny pszczół, owady nie mogą trafić z powrotem
do ula),
• warroza i inne choroby pszczół,
• intensyfikacja rolnictwa (ogromne areały monokulturowych
upraw intensywnie chronionych chemicznie),
• wypalanie nieużytków, miedz i łąk (miejsca takie stają się biologiczną pustynią).

Pomóżmy owadom zapylającym!
Stosując środki ochrony roślin należy pamiętać o kilku zasadach:
• nie stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin,
• unikać opryskiwania plantacji, na których występują kwitnące
chwasty,
4

skanie szczegółowych informacji o warunkach nauczania w szkołach
wyższych lub policealnych. Bezpośrednie rozmowy ze studentami
i przedstawicielami uczelni były źródłem informacji, których brakuje
w tradycyjnych informatorach służących rekrutacji do szkół wyższych.
Ważne dla młodych ludzi, przybywających na Targi sukcesywnie, były
nie tylko kierunki kształcenia, zasady naboru, ale też dodatkowe bonusy,
które oferują szkoły w sytuacji spadającej liczby maturzystów. Interesowały ich jakość kształcenia, czesne, pomoc stypendialna, baza dydaktyczna, współpraca zagraniczna i atmosfera uczelni. Konsultanci na
28 stoiskach informacyjno-promocyjnych oferowali nowe ścieżki edukacyjne, wskazywali na korzyści płynące z wyboru właśnie ich uczelni,
na praktyczny wymiar wybranej profesji. Odpowiadali na wątpliwości
i problemy związane z aplikacją w nowym roku akademickim.
Oferta rekrutacyjno-informacyjna szkół na rok akademicki
2016/2017 przyciągnęła kilkuset uczniów klas maturalnych z naszego subregionu. Młodzi ludzie gromadzili informacje o możliwościach dalszego rozwoju oraz uczestniczyli w wykładach nt.
„Lokalny rynek - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek
kształcenia i zawód” oraz w warsztatach pt. „Znaczenie samowiedzy i samoświadomości w procesie planowania dalszej ścieżki
kształcenia”, które przeprowadzili eksperci. Młodzież uczestnicząc
w Targach dowiadywała się jak spełniać swoje marzenia.
Albert Einstein powiedział: „Jednej rzeczy nauczyłem się
w moim długim życiu, że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna - jednak to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy”. Ta myśl przyświeca od lat organizatorom Targów Edukacyjnych, którymi byli: Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Starostwo
Powiatowe w Płońsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku oraz Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie.
Zainteresowanych zapraszamy za rok w marcu! n
• dobierać preparaty mało toksyczne dla pszczół,
• przestrzegać okresów prewencji,
• zabiegi wykonywać wieczorem po oblocie pszczół i jeśli to możliwe zabezpieczyć ule podczas ich wykonywania.
Znaczenie owadów zapylających dla środowiska przyrodniczego
i gospodarki człowieka jest ogromne. We własnym zakresie warto
zadbać o ich obecność i ochronę na naszych polach. W bierny sposób możemy to robić nie niszcząc gniazd i nie wyrywając roślin
stanowiących dla nich pokarm.
Ochrona czynna może polegać na zakładaniu budek, w których
owady mogą się zagnieździć, sianiu roślin żywicielskich, dbaniu
o miedze i zadrzewienia śródpolne, bo pomagając tym owadom pomagamy sobie. n
Źródło: www.opisik.pulawy.pl (znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin)
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1.

XXV Giełda Rolnicza

15 maja, Łąck

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

2.

Podlaski Jarmark Kultury
Ludowej

maj, Repki

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

3.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych
„Święto Mleka”

29 maja, PłoniawyBramura

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

4.

XVII Mazowieckie Dni
Rolnictwa

11-12 czerwca,
Poświętne

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

5.

Wiejskie Klimaty

lipiec/sierpień Płock

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

6.

Festyn „Słoneczne Lato”
w Mordach

lipiec, Mordy

MODR Oddział Siedlce, Barbara Mitrzak, tel. 25 640 09 48,
barbara.mitrzak@modr.mazowsze.pl

7.

Dni Krasnosielca

sierpień, Krasnosielc

MODR Oddział OstrołękaTZD w Makowie Maz., Małgorzata Bielawska,
tel. 29 717 13 97, malgorzata.bielawska@modr.mazowsze.pl

8.

Dni Czerwonki

sierpień, Czerwonka

MODR Oddział Ostrołęka, TZD w Makowie Maz., Barbara Eibin,
tel. 29 717 13 97, barbara.eibin@modr.mazowsze.pl
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Nasi rolnicy innowacyjni podczas
XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego
Tekst i zdjęcia: Jarosław Toruński
Oddział Poświętne w Płońsku

T

egoroczna, dwunasta już edycja Dni Przedsiębiorcy Rolnego odbyła w marcu w Poznaniu się pod hasłem „Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności”. Konferencję zorganizowały Centrum
Doradztwa Rolniczego we współpracy z DLG - Niemieckim
Towarzystwem Rolniczym. Współorganizatorami były wojewódzkie jednostki doradcze: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
ODR zaangażowane były w przygotowanie prezentacji gospodarstw rolników biorących udział w panelach dyskusyjnych.

Oprócz obrad plenarnych DPR odbywały się panele dyskusyjne,
w których uczestniczyli zaproszeni rolnicy i specjaliści poszczególnych kierunków produkcji. Były one ukierunkowane na trzy
innowacyjne tematy:
• Produkcja roślinna - temat: „Rolnictwo precyzyjne - nowe możliwości, uproszczone technologie produkcji”,
• Produkcja trzody chlewnej - temat: „Nowe rozwiązania w produkcji prosiąt, polskie rośliny białkowe w żywieniu trzody”,
• Produkcja mleka - temat: „Genomika w hodowli bydła”.
W każdym z paneli dyskusyjnych, jak co roku, zaprezentowały
się 3 gospodarstwa z Polski i jedno z Niemiec. Rolnicy przedstawili
zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności rolniczej i związane z nimi uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. W czasie
dyskusji wypracowano najistotniejsze wnioski wskazane przez
uczestników forum. Województwo mazowieckie reprezentowały
3 gospodarstwa rolne w poszczególnych panelach dyskusyjnych.
Produkcja roślinna: Hubert Gregorczyk, gmina Strzegowo, powiat mławski
Rolnik prowadzi gospodarstwo od roku 2010. Powierzchnia
w momencie przejęcia wynosiła 16,64 ha, obecnie łączna powierzchnia to 78,41 ha. Struktura powierzchni roślinnej: pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, rzepak, łubin wąskolistny, łąki. Zmianowanie roślin na gruntach lepszych: rzepak/
zboża ozime, zboża jare; na gruntach słabszych: żyto/motylkowe.
W gospodarstwie co roku wykonywane są analizy zasobności gleby. Park maszynowy podporządkowany jest prowadzeniu produkcji roślinnej. W gospodarstwie pracują 2 osoby.
Gospodarstwo osiąga dobre wyniki, m.in. w plonowaniu rzepaku i pszenżyta ozimego, pomimo niskiej klasy bonitacyjnej gleby.
Większość prac rolnik wykonuje we własnym zakresie, a dodatkowe dochody wynikają z usług kombajnem.
W gospodarstwie planowane jest:
- poprawienie jakości i skrócenie czasu wykonywania nawożenia i zabiegów ochrony roślin (zakup większego, nowoczesnego
opryskiwacza i rozsiewacza do nawozów wyposażonych w GPS),
- wprowadzenie mapowania pól w celu efektywniejszego wy6

Prezentacja gospodarstwa prowadzona przez Huberta Gregorczyka

korzystania nawozów, a tym samym zwiększenia uzyskiwanych
plonów,
- ograniczenie zabiegów agrotechnicznych do minimum (wprowadzenie technologii bezorkowej, rezygnacja z wybranych zabiegów),
- zwiększenie areału użytków rolnych poprzez zakup lub dzierżawę,
- zwiększenie powierzchni magazynowej,
- wyszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu.
Produkcja mleka: Małgorzata i Jan Pisarkiewicz, gmina Wiśniewo, powiat mławski.
Gospodarstwo ma powierzchnię 106,60 ha i prowadzone przez
małżonków od 1989 roku. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej - produkcja mleka. Uprawiane są:
kukurydza na kiszonkę, pszenżyto ozime, żyto oraz łąki. Analizy zasobności gleby wykonywane co 3 lata. W gospodarstwie
utrzymywanych jest ok. 70 szt. krów mlecznych oraz zwierzęta
w pozostałych grupach wiekowych. Zwierzęta utrzymywane są
w oborze na płytkiej ściółce. Produkcja zwierzęca odbywa się
w cyklu zamkniętym, a odchowywana jest tylko młodzież żeńska.
Stado charakteryzuje się dobrymi parametrami rozrodu, opartego
o inseminację. Wydajność mleczna od krowy za 2015 r. wyniosła
9 670 kg. Odbiór mleka z gospodarstwa odbywa się co drugi dzień.
Plany dalszego rozwoju gospodarstwa:

Prezentacja gospodarstwa prowadzona przez Jana Pisarczyka

- zwiększenie powierzchni użytków rolnych,
- rozbudowa obory do obsady 130 krów mlecznych,
- modernizacja systemu usuwania obornika,
Wieś Mazowiecka, maj 2016
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- usprawnienie systemu odchowu cieląt i utrzymania jałowic.
Produkcja trzody chlewnej: Szymon Sosnowski, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 61,63 ha plus grunty dzierżawione 114,83 ha Struktura produkcji roślinnej to: pszenica ozima,
pszenżyto ozime, łubin, kukurydza na ziarno, rzepak i buraki cukrowe. W gospodarstwie stosowane jest następujące zmianowanie
roślin: rzepak, pszenica, pszenżyto, rzepak. Co 4 lata wykonywane
są analizy zasobności gleby. Obecnie rolnik chowa 45 loch w cyklu
zamkniętym, a tuczniki sprzedawane są do pobliskich zakładów mięsnych. Stosowane jest krzyżowanie trójrasowe. W gospodarstwie wykonuje się inseminację w 100%, a knur wykorzystywany jest jedynie
do wykrywania cichych rui. Liczba prosiąt odsadzonych od maciory
rocznie to 25-26 szt. w wieku 26-28 dni. Roczna sprzedaż tuczników

Prezentacja gospodarstwa prowadzona przez Szymona Sosnowskiego

sce na stałym poziomie),
• niestabilność cen produktów wymaga poszukiwania oszczędności i rezerw w zarządzaniu stadem, analizy żywienia, raportów
UM, itd. oraz wykorzystania genomiki. Alternatywą może być
m.in. produkcja i sprzedaż prądu z urządzeń fotowoltaicznych,
• mamy ograniczone możliwości powiększenia gospodarstw (zbyt
wysokie ceny gruntów).
Produkcja trzody chlewnej:
• nastąpił znaczący spadek cen trzody chlewnej do poziomu
- 1,24 €/kg w wadze ciepłej bitej,
• automatyzacja procesu technologicznego umożliwia optymalne
wykorzystanie zasobów gospodarstwa, a w tym samym poprawę
opłacalności produkcji,
• współdziałanie jest sposobnością poprawy warunków gospodarowania i konkurencji na rynku, (wspólne planowanie, np. budowa
biogazowni dla zagospodarowania odchodów zwierzęcych oraz
pozyskanie nawozu organicznego z pofermentu),
• odpowiednia organizacja technologii produkcji w budynkach inwentarskich powoduje poprawę parametrów produkcyjnych (zdrowotność, prośność) w chowie trzody chlewnej.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom Dni Przedsiębiorcy Rolnego za przygotowanie miejsca wymiany doświadczeń, poglądów,
debaty rolników, doradców oraz reprezentantów nauki na tematy
związane z prowadzeniem działalności rolniczej w warunkach
gospodarki rynkowej. Szczególne podziękowania i słowa uznania
należą się również rolnikom za zaangażowanie oraz prezentację
swojego dorobku na międzynarodowym forum dyskusyjnym. n

15

wynosi 1 100 szt., o średniej wadze żywej 125 kg.
Plany na przyszłość:
- w ramach PROW 2014-2020 planowana jest budowa chlewni
dla 504 loch produkcyjnych (577 stanowisk),
- budowa tuczarni dla zamknięcia całego cyklu produkcyjnego,
- budowa wraz z wyposażeniem mieszalni pasz.

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.

Wnioski z paneli dyskusyjnych

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

Produkcja roślinna:
• optymalizacja kosztów związanych z produkcją roślinną możliwa jest dzięki współdziałaniu podmiotów,
• uprawa uproszczona pozwala na ograniczenie zabiegów agrotechnicznych, jednakże dość często wymaga zwiększenia nakładów związanych z ochroną roślin uprawnych,
• rolnictwo precyzyjne wpływa bezpośrednio na progres w gospodarowaniu, a co za tym idzie umożliwia zebranie informacji
o przestrzennym zróżnicowaniu produkcji w obrębie pola oraz
dostosowanie zabiegów,
• optymalna powierzchnia gospodarstwa na terenie Unii Europejskiej to rząd wielkości 300 ha. Zapewnia ona należyty poziom
opłacalności produkcji.
Produkcja mleka:
• rosnąca podaż mleka na rynkach światowych, w tym w UE
i w Polsce negatywnie wpływa na ceny, a tym samym rentowność
prowadzonej działalności spada (w przypadku rolnika niemieckiego strata na 1 litrze mleka wynosi 0,03 € - spadek cen do poziomu kosztów produkcji),
• nastąpił spadek popytu na przetwory mleczne ze strony dotychczasowych importerów, takich jak: Chiny i Rosja (spożycie w PolWieś Mazowiecka, maj 2016
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Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie
Ewa Choroś
Oddział Radom

U

bezpieczenia rolnicze dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Pierwszym obowiązkowym ubezpieczeniem
jest OC rolnika - zgodnie z ustawą (z 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych). Taką umowę zawiązuje rolnik na okres
12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia
gospodarstwa w posiadanie, w formie darowizny, dzierżawy,
dziedziczenia lub zakupu.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC (tj. nie posiadania ochrony ubezpieczeniowej), przepisy przewidują karę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego
wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do
roku (1850 zł w 2016 roku).

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników OC…
…obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolnika
dotyczące osób trzecich i wszystkich pracowników gospodarstwa
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej z faktu posiadania
gospodarstwa rolnego.
Obowiązkowe ubezpieczenie rolników OC działa, jeżeli:
• w wyniku zdarzenia dojdzie do uszkodzenia czyjegoś ciała, inwalidztwa lub śmierci (są to, tzw. szkody na osobie),
• zniszczeniu ulegnie czyjaś własność (są to tzw. szkody w mieniu),
• szkody spowodują rolnik lub jego bliscy, z którymi prowadzi
wspólnie gospodarstwo domowe, lub osoby, które pracują w tym
gospodarstwie, ewentualnie zwierzęta, które są w tym gospodarstwie,
• OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, (czyli np. kombajny rolnicze),
w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku
z posiadaniem gospodarstwa.
Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupić dodatkowej polisy OC komunikacyjnego. Jeżeli prowadzi usługi rolnicze kombajnem na cudzym polu, powinien wykupić dodatkową
polisę - OC gospodarstwa rolnego na polu sąsiada nie działa.
Odszkodowanie z OC rolników wypłacane jest w takiej wysokości, w jakiej została oszacowana szkoda, nie wyższej jednak niż suma gwarantowana:
• dla szkód na osobie do 5 000 000 euro - za jedno zdarzenie,
• dla szkód w mieniu do 1 000 000 euro - za jedno zdarzenie.

Ubezpieczenie budynków
Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Reguluje
8

to Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Na jej podstawie, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak: ogień,
huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenia pioruna, eksplozja, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia,
lawiny, lub upadek statku powietrznego ubezpieczyciel zobowiąże
się do wypłaty odszkodowania, po oszacowaniu jego wartości.
Suma ubezpieczenia budynków może być ustalona na dwa sposoby:
1. W wartości nowej - możliwe jest to tylko w odniesieniu do budynków nowo wybudowanych lub takich, których stopień zużycia
w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie przekracza 10%.
2. W wartości rzeczywistej, a więc w wartości, w stanie nowym
ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynków.
Nie podlegają ubezpieczeniu budynki, których stan techniczny
osiągnął 100% normy zużycia, budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów oraz
namioty i tunele foliowe.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków nie dotyczy wyposażenia tych budynków, jak również mienia (zboże, zwierzęta),
które się w nich znajduje. Jeżeli posiadamy cenne wyposażenie
należy je ubezpieczyć dodatkowo w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia budynków, przepisy przewidują karę
w wysokości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za
pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku (1850 zł
w 2016 roku).

Ubezpieczenie upraw rolnych…
… to kolejne obowiązkowe ubezpieczenie. Na podstawie Ustawy
z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich budżet państwa dopłaca do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdaWieś Mazowiecka, maj 2016

PORADY P R A WN E
rzeń losowych dla produkcji roślinnej (zbóż, kukurydzy, rzepaku,
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin
strączkowych) i produkcji zwierzęcej(bydła, koni, owiec, kóz,
drobiu lub świń).
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego), jest obowiązany zawrzeć umowę
ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych, co najmniej od
jednego ryzyka: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu,
pioruna, osunięcia się ziemi lawiny, suszy, ujemnych skutków
przezimowania lub przymrozków wiosennych, lub specjalnie
przygotowanych pakietów w ramach kilku ryzyk jednocześnie.
Obowiązek ubezpieczenia dotyczy co najmniej 50% powierzchni
upraw składanych we wniosku o płatności obszarowe.
Umowa zawierana jest na okres do 12 miesięcy, a suma ubezpieczenia konkretnej uprawy ustalana jest indywidualnie z każdym
rolnikiem na podstawie wydajności i ceny zbiorów za ostatnie
3 lata.
Suma ubezpieczenia na 1 ha nie może być jednak wyższa, niż
określona maksymalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, którą każdego roku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na rok
2016 określa stawki Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r. Z tytułu ubezpieczenia upraw
i zwierząt gospodarskich do składek ubezpieczeń należnych od
producentów rolnych stosowane są dopłaty z budżetu państwa.
Wysokość dopłat każdego roku określa Rozporządzenie Rady Ministrów. Na rok 2016 dopłata ta wynosi 65% i określa ją Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r.

Gdzie się ubezpieczać?
Każdego roku minister rolnictwa i rozwoju wsi zawiera umowę z firmami, które będą prowadziły obowiązkowe ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek
ze środków budżetu państwa. W roku 2016 umowy zostały podpisane z:
• Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Z siedzibą
w Warszawie,
• Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z siedzibą
w Warszawie,
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
z siedzibą w Poznaniu.
Brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje
karą w wysokości 2 euro za każdy nie ubezpieczony hektar.
Kontrole ubezpieczenia może przeprowadzić odpowiedni wójt,
burmistrz, prezydent miasta lub starosta. Ze względu na jej duże
koszty, kary nie są obecnie egzekwowane.
Istnieją jednak inne pozytywne aspekty ubezpieczenia
upraw rolnych, takie jak dwukrotnie wyższe dopłaty z budżetu państwa do 1 hektara upraw rolnych w przypadku wystąpienia klęski np. suszy. Poza tym oprocentowanie kredytów
klęskowych dla osób, które ubezpieczyły co najmniej 50%
upraw jest niższe.
Wieś Mazowiecka, maj 2016

Do obowiązkowych ubezpieczeń należy również ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. A ponieważ prawie każdy rolnik posiada jakiś pojazd mechaniczny można określić, że jest to czwarte obowiązkowe ubezpieczenie
Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (samochodu, motoru,
ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) ma obowiązek zawrzeć
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC komunikacyjne. Jest to ubezpieczenie, o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane
wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma taki skutek
dla poszkodowanego, że może on być pewny, że zostanie dokonana rekompensata poniesionych przez niego szkód. Tym samym
poszkodowany, dzięki temu ubezpieczeniu nie jest narażony na
to, że sprawcy nie będzie stać na naprawienie szkody lub, że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona zbyt późno lub nie będzie
naprawiona w ogóle. Poszkodowany może, bowiem dochodzić
swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, którego
majątek z założenia jest znacznie większy od majątku sprawcy
szkody. Właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC, jeżeli „sam sobie” spowodował wypadek
(wyrządził szkodę). Jednocześnie, ubezpieczenie to chroni właściciela pojazdu w sposób zupełnie inny, niż osoby poszkodowane. Właściciel, w przypadku spowodowania kolizji jest, bowiem
zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym samym, jego majątek jest chroniony przed
zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.
Obowiązkowe ubezpieczenie zasadniczo jest zawierane na okres
12 miesięcy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się
pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć
ubezpieczenie obowiązkowe przed wprowadzeniem pojazdu na
drogę publiczną. Właściciel ma obowiązek zachować ciągłość
ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego pojazdu przez dłuższy
czas.
Podsumowanie
Każda osoba fizyczna będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego ma obowiązek ubezpieczenia OC i budynków wchodzących
w skład gospodarstwa. Nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, jednak należy zwrócić uwagę na konsekwencje braku polisy w przypadku szkody. Ceną jest utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która niejednokrotnie może spowodować trudności
w funkcjonowaniu gospodarstwa przez długi czas. n
Źródło:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
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NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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ednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lutego 2016 roku (Dz.U.
z 29.02.2016 r., poz. 250).
ednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 9 lutego 2016 roku (Dz. U. z 04.03.2016 r., poz. 277).
rajowy Program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych na 2016 rok,
wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 marca 2016 roku (Dz. U. z 10.03.2016 r., poz. 307).
mianę rozporządzenia w sprawie wyznaczania trwałych
użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym - wprowadza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 8 marca 2016 roku (Dz.U. z 11.03.2016 r., poz.
313).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2016 roku (Dz. U. z 11.03.2016
r., poz.321).
mianę 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, wprowadza Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2016 roku (Dz.U.
z 11.03.2016 r., poz. 322).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2016 roku (Dz. U. z 11.03 2016 r.,
poz. 326).
miana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, została dokonana w Ustawie z 9 marca 2016 roku (Dz. U.
z 14.03.2016 r., poz. 337).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, została zawarta
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca
2016 roku (Dz. U. z 14.03.2016 r., poz. 343).
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miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, została
zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 9 marca 2016 roku (Dz. U. z 14.03.2016 r., poz. 344).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została zawarta
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca
2016 r. (Dz.U. z 14.03.2016 r., poz. 345).
Zmiany dotyczą, między innymi: osoba fizyczna ubiegająca się
o wsparcie ma rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej
niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.
Przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie wystąpiła o przyznanie płatności bezpośrednich, lub pomoc finansową
w ramach Programu SAPARD, lub PROW 2004- 2006, lub SPO
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006”, lub pomoc finansową
w ramach działań PROW 2007 -2013, lub pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach PROW 2014 -2020 (chyba, że wystąpiła wyłącznie o „Premię dla młodych rolników” i nie
przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśniecie decyzji albo uchylono decyzję - w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu), lub kredyt preferencyjny (chyba,
że wystąpiła o kredyt na utworzenie nowego gospodarstwa); nie
była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem
zgłoszenia do rejestru (chyba, że była posiadaczem takich zwierząt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami); nie prowadziła działu specjalnego
produkcji rolnej (z wyjątkiem hodowli zwierząt laboratoryjnych,
hodowli ryb akwariowych, psów i kotów rasowych oraz hodowli
lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie
większej niż 2 sztuki).
Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie:
a) o łącznej powierzchni użytków rolnych równej średniej powierzchni w kraju, a w przypadku gdy średnia w województwie
jest niższa od krajowej (m. innymi województwo mazowieckie) o średniej powierzchnia gruntów rolnych w województwie oraz nie
większej niż 300 ha,
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13.000 euro
i nie większa niż 150 000 euro.
Przez przejmowanie gospodarstwa w całości rozumie się przejęcie
wszystkich użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą
pozostać użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

Z
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P Y TA NI A OD R O L NI KÓW

C zyte ln ic y pytaja - Redakc ja od powiada
( Jak często trzeba przeprowadzać okresowe badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin?
Obowiązkowym badaniom podlegają:
• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
• opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
• opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
• urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
• instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin
w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach
foliowych;
• sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania
środków ochrony roślin w formie granulatu;
• sprzęt agrolotniczy;
• sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie
oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub
plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.
Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po
upływie 5 lat od dnia jego nabycia potwierdzonego fakturą.

Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu
nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się
w okresach nie dłuższych niż 5 lat.
Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, stosowanie środków
ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nie skalibrowanym podlega karze grzywny. Daty przeprowadzenia kalibracji opryskiwaczy powinny być zapisane w dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. Natomiast kalibrację przeprowadzamy przynajmniej raz w roku, przed pierwszym zabiegiem.

Biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100%
kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe co najmniej 70%
kwoty pomocy. Beneficjent musi uzyskać co najmniej 12 punktów.
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań,
jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 14 marca 2016 roku (Dz. U. z 14.03.2016 r., poz. 348).
ednolity tekst ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 lutego 2016 roku (Dz. U. z 16.03.2016 r., poz. 356).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została dokonana w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 marca 2016 roku (Dz.U.
z 29.03.2016 r., poz. 399).
odmiot, ubiegający się o przyznanie pomocy na ww typ
operacji, w ramach naboru wniosku w 2015 roku, który nie
usunął, zgodnie z wezwaniem w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wszystkich braków wskazanych przez Agencję, może usunąć te braki do 29 kwietnia 2016 roku.
ednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 04.04.2016 r., poz. 446).

miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich
i płatności niezwiązanej do tytoniu, została zamieszczona
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 marca
2016 roku (Dz. U. z 05.04.2016 r., poz. 450).
Rolnik może dokonać zmiany wniosku o przyznanie płatności za
zazielenienie za 2016 rok, dołączając sporządzoną w formie pisemnej
informację o okolicznościach uzasadniających dokonanie tej zmiany.
zczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności
za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym
zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
oraz wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione
przy prowadzeniu działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 21 marca 2016 roku (Dz. U. z 05.04.2016 r., poz. 451). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi
hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz
wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 24 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 07.04.2016 r., poz. 466). n
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( Jestem rolnikiem, który ma działki położone na obszarach
o niskiej zawartości próchnicy. Czy mogę skorzystać z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Pakiet 2 „Ochrona gleb
i wód”, wariantu 2.1 Międzyplony?
Beneficjentem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
Pakiet 2 „Ochrona gleb i wód” może być rolnik lub zarządca, który
posiada minimum 1 ha użytków rolnych na obszarach:
a) szczególnie zagrożonych erozją wodną,
b) problemowych o niskiej zawartości próchnicy,
c) szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). n
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G R U P Y P R OD UC E N C KI E

Nowe możliwości dla grup producenckich (cz. 2)
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 wejść 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 rynkach światowych. Tym bardziej, że w PROW 2014-2020 przeznaczono
402 987 547 euro na wsparcie dla około 1700 nowych grup i organizacji producentów rolnych.

Kwoty i wielkość wsparcia dla grup ...
... są one następujące:
• w pierwszym roku - 10%,
• w drugim roku - 8%,
• w trzecim roku - 6%,
• w czwartym roku - 5%,
• w piątym roku - 4%.
Maksymalnie może być to równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji planu biznesowego.
Plan biznesowy grupy musi być oczywiście zgodny z aktem założycielskim grupy oraz sporządzony na co najmniej 5 lat i powinien zawierać:
• informacje podstawowe o grupie/organizacji, takie jak nazwa,
adres, forma prawna, wskazanie członków i wielkości produkcji
każdego z nich;
• cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy/organizacji,
w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie, tj.:
- dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup
lub organizacji,
- wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
- ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności,
oraz
- innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.
• opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym
m.in. informacje dotyczących zasobów poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy/organizacji oraz
struktury organizacyjnej i wielkości produkcji;
• opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do roz12

woju grupy/organizacji, w tym inwestycji;
• informacje na temat planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa;
• informacje na temat innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji.
Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją
działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji
producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu
na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Preferencje
Przewidywane są preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup
i organizacji producentów spełniających następujące warunki:
* zorganizowanych w formie spółdzielni,
* zrzeszających producentów w następujących kategoriach:
- produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności rolnictwa ekologicznego;
- świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże,
chłodzone, mrożone;
- bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe:
świeże, chłodzone, mrożone;
- owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna
owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
- miód naturalny lub jego produkty pszczele;
- rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania
technicznego;
- szyszki chmielowe.
* zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii.
* zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem.
Proces uznawania grup producentów w sektorze rolnym będzie
odbywał się w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 r. po
zmianach z 18 grudnia 2015 r. o grupach producentów rolnych
i ich związkach.
Proszę się nie obawiać grupowego działania - zasady tworzenia
i funkcjonowania grup producenckich są podobne do zasad wcześniejszych. n
Wieś Mazowiecka, maj 2016

EK O L O G IA

Ko ntro la i certyf ikac ja
w syste mie ro ln ic twa eko log ic znego
Agnieszka Domżalska
Oddział Siedlce

Trzy etapy programu certyfikacji

R

olnictwo ekologiczne jest takim sposobem gospodarowania, który zmniejsza zależność od nakładów
zewnętrznych dzięki stymulowaniu biologicznych
mechanizmów produkcyjnych w samym gospodarstwie. Radykalnie ogranicza to stosowanie środków wytworzonych lub
przetworzonych przemysłowo, nawet jeśli są to analogi substancji występujących w przyrodzie. Założeniem tego systemu
jest naśladowanie procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach - zarówno jeśli chodzi o aspekt jakościowy (rodzaj
wprowadzanych do obiegu substancji), jak i ilościowy (poziom
intensywności).
Szczegółowe kryteria produkcyjne służą realizacji trzech podstawowych celów rolnictwa ekologicznego, są to:
• zachowanie wysokiego poziomu próchnicy warunkującej żyzność gleby,
• utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji
dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności,
• samowystarczalność paszowo-nawozowa, czyli dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
W rolnictwie ekologicznym, w samoregulujących się cyklach przyrodniczych powstają płody rolne o wysokiej jakości biologicznej, porównywalnej z jakością surowców pochodzących z naturalnych ekosystemów.

Okres konwersji

Integralną częścią kryteriów produkcji rolnej jest konwersja (przestawianie) na metodę ekologiczną, czyli wymagany okres stosowania
kryteriów w gospodarstwie przed przyznaniem do produkcji ekologicznej statusu po raz pierwszy. Okres konwersji trwa zasadniczo
2 lata (dla upraw wieloletnich 3 lata) i ma przyczynić się do rozkładu
pozostałości stosowanych wcześniej środków agrochemicznych oraz
służyć osiąganiu równowagi ekologicznej w gospodarstwie.
Warto podkreślić, że nie ma uniwersalnych metod przestawiania gospodarstwa, gdyż każdy rolnik i każde gospodarstwo jest
indywidualnością. Przede wszystkim trzeba określić kierunek
produkcji, który powinien uwzględniać: upodobania rolnika, warunki glebowe i klimatyczne, ewentualną możliwość przetwarzania surowców, rynku zbytu, aktualną i przyszłą sytuację ekonomiczną na tle zakresu niezbędnych inwestycji w gospodarstwie.
Pozytywne oddziaływanie ekologicznych metod produkcji
na środowisko i na jakość żywności nie ujawnia się zewnętrznie
w produktach. Po to by konsument mógł je bezbłędnie rozpoznać
na rynku, konieczny jest jednoznaczny system ich identyfikacji.
Specjalne oznakowanie nie jest potrzebne, gdy zakupu dokonuje
się bezpośrednio u producenta, ale gdy produkty ekologiczne są
wprowadzane do obrotu na anonimowy rynek - niezbędne jest poświadczenie zgodności z kryteriami poprzez system certyfikacji.
Wieś Mazowiecka, maj 2016

Wprowadzone w latach 90-ych XX w. regulacje prawne stanowią,
że certyfikacja musi być dokonywana przez stronę trzecią. Oznacza to, że rolnicy prowadzący gospodarstwo metodą ekologiczną są
kontrolowani przez niezależną, upoważnioną jednostkę kontrolną/certyfikującą. Kontrola nie oznacza analizy produktu końcowego, lecz dotyczy sposobu produkcji. Przyjmuje się, że jeśli warunki środowiskowe nie budzą zastrzeżeń, to jakość płodów rolnych
zależy od sposobu wytwarzania. Kontrola obejmuje, więc właśnie
sposób wytwarzania, określony w kryteriach rolnictwa ekologicznego, zapewniający naturalną jakość produktów. Warto podkreślić,
że produkty rolnictwa ekologicznego podlegają ogólnym przepisom
prawa żywnościowego; ekologiczna metoda produkcji wnosi wartość dodatkową i podlega dodatkowej kontroli.
Na program certyfikacji składają się standardy (kryteria),
kontrola (sprawdzanie, czy są one przestrzegane) oraz sama
certyfikacja (poświadczanie przestrzegania kryteriów). Program
ten, dysponujący odpowiednim zapleczem (osobowość prawna,
kadra fachowa, wyposażenie techniczne), działa według jawnych
zasad, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, niezależny
od interesów którejkolwiek ze stron oraz gwarantuje poufność informacji (ochronę danych gospodarczych).
Kryteriów rolnictwa ekologicznego nie należy traktować wyłącznie jako instrukcji technologicznej dla producentów, to także rodzaj
umowy między producentami i nabywcami żywności, dotyczącej
sposobu wytwarzania produktów. Gwarancją dotrzymania warunków umowy jest certyfikat - świadectwo wystawiane przez niezależną jednostkę certyfikującą - w interesie producentów, dla których
stanowi przepustkę na rynek ekologicznych produktów oraz konsumentów, dla których jest dowodem wiarygodności tych produktów.

Jak działa system kontroli?

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią:
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania
certyfikatów,
2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
sprawująca nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi rolnictwo ekologiczne,
3. Jednostki certyfikujące upoważnione do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie
ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że
środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano
dokończenie na str. 14
13
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Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce
Magdalena Sielczak
Oddział Poświętne w Płońsku

Z

godnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną
Polski do roku 2030 odnawialne źródła energii (OZE)
mają zapewnić 20% całości wytwarzanej w Polsce energii. Dużą rolę w rozwoju energetyki odnawialnej pełni energetyka prosumencka, której powstawanie podyktowane jest
wzrastającym zapotrzebowaniem na energię, jej rosnącymi cenami oraz koniecznością ochrony środowiska. Uczestnicy rynku decydują wówczas sami o tym, czy chcą kupować energię
z sieci, czy też produkować ją na własny użytek.
W Polsce energetyka prosumencka dopiero się rozwija, co ma związek z niedawno wprowadzonymi regulacjami prawnymi, dzięki którym
osoba prywatna produkująca prąd nie musi prowadzić działalności gospodarczej i starać się o koncesję. Prosument może oddawać do sieci
energetycznej nadwyżki energii (np. energię z paneli słonecznych w czasie, gdy jest w pracy), a następnie pobierać ją, gdy jest mu potrzebna.
Z początkiem roku 2016 miały wejść w życie przepisy zapewniające obowiązywanie taryf gwarantowanych (FIT) dla mikroinstalacji OZE. Taryfa FIT to instrument wsparcia rozwoju nowo powstałych odnawialnych źródeł energii, który bazuje na zagwarantowaniu stałej stawki (w zł/kWh), za jaką inwestorzy mogą sprzedawać
energię z OZE do sieci w ciągu 10-20 lat. Wysokość stawek staje
się jasnym parametrem decyzyjnym, na podstawie którego inwestorzy podejmują świadome decyzje inwestycyjne. W związku
z zapowiedziami niektórzy z nich podjęli działania i posiadają już
dokończenie ze str. 13
nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Na podstawie ustawy o rolnictwie ekologicznym Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych posiada następujące uprawnienia:
• dokonuje kontroli produktów rolnictwa ekologicznego pochodzących z krajów trzecich, w tym kontroli granicznej,
• gromadzi i przechowuje informacje o producentach,
• dokonuje sprawdzenia u producentów prawidłowości kontroli
wykonanych przez upoważnione jednostki certyfikujące.
W ramach nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor:
• przeprowadza analizy danych dostarczanych przez upoważnione
jednostki certyfikujące;
• dokonuje kontroli upoważnionych jednostek certyfikujących
w zakresie stosowania przez nie procedur kontrolnych,
• może żądać od upoważnionych jednostek certyfikujących wszelkich dodatkowych informacji i danych związanych z wykonywanym nadzorem.

Przebieg procesu certyfikacji

Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej
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gotowe do produkcji energii urządzenia.
Nowelizacja ustawy o OZE odroczyła termin wejścia w życie
nowego systemu wsparcia dla prosumentów na 1 lipca 2016 r.
Obecnie trwają konsultacje Ministerstwa Energetyki z wybranymi
grupami ze środowiska OZE, w tym z organizacjami promującymi
rozwiązania dla prosumentów na temat założeń do nowelizacji.
Aktualnie Ministerstwo Energetyki zaproponowało odejście od
systemu taryf gwarantowanych. Istota nowego pomysłu dotyczy
nie tylko segmentu najmniejszych instalacji do 10 kW, ale i całego
zakresu mocy mikroinstalacji do 40 kW, dla którego przewidziano
rozliczenie półroczne ze sprzedażą nadwyżek energii po cenie rynkowej. Pomysł polega na tym, że prosument za każdą odprowadzoną
1 kWh z mikroinstalacji OZE do sieci „odbierze” 0,7 kWh energii
z sieci. Ministerstwo Energetyki chce umożliwić osobom wytwarzającym nadwyżki energii skorzystanie z sieci elektroenergetycznej
jako akumulatora” i dodatkowo zapewnia im system rabatów.
System wsparcia energii elektrycznej z OZE oparty na zielonych certyfikatach nie doprowadził w Polsce do rozwoju rynku energetyki prosumenckiej. Analizuję przygotowane uregulowania prawne i dochodzę
do konkluzji, że zamiast doskonalić prawo oparte na sprawdzonych rozwiązaniach istniejących na świecie (taryfy gwarantowane), tworzymy
nowe skomplikowane prawo, gdzie jest tyle niewiadomych i ryzyk. n
Źródła:
1. www.cire.pl
2. www.farmer.pl
3. www.odnawialnezrodlaenergii.pl
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym). Formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów
podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego
i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli,
jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we
wcześniejszym zgłoszeniu.
Proces certyfikacji na etapie jednostki certyfikującej składa się
z następujących etapów:
• złożenia dokumentacji zgłoszeniowej : zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyfikację, opis jednostki produkcyjnej,
• weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej,
• kontroli z ewentualnym pobieraniem próbek,
• przeglądu dokumentacji pokontrolnej,
• decyzji w sprawie wydania certyfikatu,
• nadzoru nad wydanymi certyfikatami.
Certyfikowane gospodarstwa i przetwórnie mogą wprowadzać
do obrotu produkty oznakowane jako ekologiczne i opatrywać je unijnym znakiem (logo) żywności ekologicznej, stanowiącym gwarancję
takiego stwierdzenia. Dodatkowo można stosować także inne znaki
- krajowe i prywatne, a także logo organizacji certyfikującej. n
Wieś Mazowiecka, maj 2016

ROZW ÓJ OBSZARÓW WIE J S K IC H

Kolejne działanie wspierające
przedsiębiorców rolnych
Tomasz Skwarski
Oddział Siedlce

P

rzeglądając harmonogram wdrażania poszczególnych
rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, warto już dziś zwrócić uwagę
na działanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” - typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości
- rozwój usług rolniczych”. Nabór wniosków planowany jest
na październik 2016 r. chociaż pierwotnie działanie miało być
wdrażane pod koniec ubiegłego roku.

Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 10 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej z ww. operacji
mogą skorzystać: osoby fizyczne, osoby prawne, prowadzące
mikroprzedsiębiorstwa, które wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych.
Przedsiębiorcy powinni sprawdzić czy mają we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeden z kodów PKD:
• 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
• 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich;
• 01.63.Z - działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ile pieniędzy i komu?
Pomoc w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych przyznaje
się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Wsparcie w swoim założeniu skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwinąć
swój park maszynowy w celu dywersyfikacji swojej oferty.
Bardzo istotnym warunkiem uzyskania wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wymienionych
wyżej kodów PKD.
W ramach działania jest możliwość nabycia nowego ciągnika,
którego koszt nie przekroczy 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji.

Co może być kosztami kwalifikowalnymi?
Kosztami kwalifikowanymi będą również:
• nowe maszyny i narzędzia lub urządzenia wykorzystywane do
produkcji rolnej (uprawa gleby, siew, sadzenie, pielęgnacja, nawożenie, zbiór roślin),
• nowe maszyny i urządzenia wykorzystywane do przygotowania
produktów do sprzedaży (mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych),
Wieś Mazowiecka, maj 2016

• nowe maszyny i urządzenia wykorzystywane do przygotowania
pasz oraz rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
• ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne, przyczepy rolnicze,
• aparatura pomiarowa i kontrolna,
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania firmy,
• wdrożenie systemu zarządzania jakością,
• raty z tytułu wykonania umowy leasingu,
• opłaty za patenty i licencje,
• ściśle określone koszty ogólne.
Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu: nieruchomości, rzeczy
używanych, kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz
podatku VAT.

Zasady punktacji
Jak w każdym działaniu, przedsiębiorcy będą musieli złożyć
wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy, zawierający określone rozporządzaniem dane i dokumenty w formie załączników.
O kolejności przyznawania pomocy decyduje suma uzyskanych
punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, które
przyczynią się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej.
Punkty otrzymujemy za:
• uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy - za które przyznaje się 2 pkt.,
• wykorzystanie technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny - za które przyznaje się 2 pkt,
• miejsce realizacji operacji znajdujące się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych
Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2010, w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków
rolnych od 1 do 15 ha stanowi odpowiednio:
a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw
rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 3 pkt,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 2 pkt,
c) powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 1 pkt;
• nie korzystanie z wcześniejszej pomocy, tj. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie uzyskał pomocy finansowej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiędokończenie na str. 16
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E K O L O GI A

Oc hro na sied lisk lęgow yc h ptaków
Iwona Aderek
Oddział Radom

O

d roku 2015 rolnicy mogą korzystać z wielu działań, jakie
planowane są w ramach nowego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Między innymi z Działania „Program rolno - środowiskowy”, który uległ niewielkim
zmianom i modyfikacji. Warto się tą możliwością zainteresować.
W nowym PROW, „Program rolno - środowiskowy” został podzielony na dwa odrębne działania:
• Program rolno-środowiskowo-klimatyczny,
• Rolnictwo ekologiczne.
W działaniu „Program rolno-środowiskowo-klimatyczny” proponowane pakiety odnoszące się ochrony siedlisk lęgowych to:
1. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,
2. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
Celem realizacji tych pakietów jest poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są
związane z trwałymi użytkami zielonymi.

Od czego zacząć?
Przed przystąpieniem do realizacji pakietu ekspert przyrodniczy musi wykonać dokumentację przyrodniczą, w której określone zostaną cenne siedliska przyrodnicze lub zagrożone gatunki
ptaków oraz uszczegółowione wymogi użytkowania rolniczego.
Ekspert, przystępując do inwentaryzacji przyrodniczej, ma
obowiązek sprawdzić czy działki znajdują się na obszarze chronionym. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje
tylko do TUZ-ów lub obszarów chronionych znajdujących się na
obszarach OSO (Obszarach Szczególnej Ochrony ptaków). Jeżeli działka jest położona na obszarze chronionym, na którym został ustanowiony PZO (Plan Zadań Ochronnych), ekspert musi to
uwzględnić przy formułowaniu wymogów użytkowania łąk.

dokończenie ze str. 15
biorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych
działań - za które przyznaje się 2 pkt.

***

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała
najmniejszą liczbę punktów. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli
wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty.
Proszę o zwrócenie uwagi, iż możliwe są zmiany do wymienionego na wstępie rozporządzenia jeszcze przed ogłoszeniem naboru wniosków w tym działaniu i należy to uwzględnić w swoich
planach biznesowych. Z pewnością trzeba rozważyć rozszerzenie
16

Przy obszarach Natura 2000, warunek ten dotyczy działań zawartych w ustanowionym dla tego obszaru planie zadań ochronnych lub planie ochrony.

Kwalifikacja działek
Na początku inwentaryzacji przyrodniczej ważny jest podział
TUZ-ów, lub obszarów przyrodniczych, na powierzchnie jednolite. Powierzchnie te są określane mianem „działki RSO” (działka
ornitologiczna). Do niezbędnego wyposażenia eksperta ornitologa
należą: lornetka, odbiornik GPS, karty liczeń punktowych, stoper
i aparat fotograficzny. Lustracje łąk - w zależności od gatunku
ptaka - odbywają się od 10 kwietnia do 30 czerwca. Aby zakwalifikować działkę do płatności, należy stwierdzić jeden z 8 gatunków kwalifikujących tj.: derkacza, czajkę, kszyka, rycyka, kulika
wielkiego, krwawodzioba, dubelta, wodniczkę. Obecność czajki
w dwóch punktach kontrolnych umożliwia objęcie płatnością powierzchni 20 ha. Stwierdzenie kulika wielkiego w 2 punktach
kontrolnych kwalifikuje do płatności powyżej 40 ha.

Warto skorzystać z dopłat
Stwierdzenie różnych gatunków w ramach obserwacji dodatkowej nie sumuje się. Kontrole są prowadzone wyłącznie w czasie
od godziny przed wschodem słońca do 10.00 rano. Rolnik ma obowiązek na łąkach w „pakietach ptasich” usunąć ściętą ruń w ciągu
2 tygodni, w każdym z pakietów.
Bardzo ważnym obowiązkiem przy pakietach przyrodniczych
jest pozostawienie powierzchni nieskoszonej, wyznaczonej przez
eksperta.
W powiecie białobrzeskim na obszarach Natura 2000 dużo rolników skorzystało z dopłat do pakietów ptasich, uwzględniając
głównie takie gatunki ptaków, jak: derkacz, czajka, rycyk, krwawodziób. Zachęcam do korzystania z dopłat do „pakietów ptasich”, gdyż są to dodatkowe pieniądze dla rolnika, który ma TUZ
na obszarach Natura 2000. n
swojej działalności o wymienione kody PKD, zwłaszcza przez
przedsiębiorców wykonujących pokrewne działalności na terenach
wiejskich. Mimo, iż ogólne założenia wsparcia nie powinny ulec
istotnym zmianom, jednak warto obserwować prace i poprawki
MRiRW, a co za tym idzie większą dostępność działania i rozwój
usług rolniczych. n
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1843, rok 2015).

Wieś Mazowiecka, maj 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Mo n itorowan ie szkod n ików
– ko n iec zność w sadac h
Grażyna Michalak
Oddział Bielice

O

bowiązująca od roku 2014 integrowana ochrona roślin nakłada na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek stosowania ich tylko
w uzasadnionych przypadkach. Niedopuszczalne, więc jest
stosowanie zoocydów profilaktycznie, w okresie wegetacji roślin. Ponieważ w ewidencjach zabiegów ochrony rolnicy muszą
wpisywać informację dotyczącą powodu ich przeprowadzenia,
decyzja o wykonaniu powinna być poprzedzona stwierdzeniem przekroczenia progu ekonomicznego zagrożenia.
Dlatego tak ważne jest monitorowania szkodników. Można zastosować różnego typu pułapki: barwne, zapachowe lub feromonowe. Dzięki nim łatwo zidentyfikować szkodnika, oszacować
jego liczebność, a także ustalić optymalny termin przeprowadzenia zabiegu. Można dodatkowo wspierać się sygnalizacją zamieszczaną na stronach PIORiN, IOR-PIB itp., jednak zmienność
występowania szkodników w zależności od przebiegu warunków
pogodowych jest tak duża, że lepiej opierać się na monitoringu
przeprowadzonym w swoim sadzie.
O obecności szkodnika możemy się również przekonać po objawach jego żerowania, ale na wykonanie zabiegu może już wtedy
być za późno.

Feromony pomagają rozpocząć ochronę
W ochronie roślin najszersze zastosowanie mają feromony
płciowe wydzielane przez samice owadów, które wabią samce.
Uwalniający się stopniowo feromon symuluje zapach samicy,
a zwabione samce przyklejają się do umieszczonej w pułapce podłogi lepowej. Dzięki zastosowaniu pułapek feromonowych można
dokładnie określić, kiedy rozpoczynają się wyloty motyli poszczególnych gatunków, ustalić okresy największego zagrożenia i wyznaczyć optymalne terminy wykonania zabiegów. W Polsce są
dostępne obecnie pułapki feromonowe produkcji krajowej dla kilku gatunków szkodników upraw sadowniczych, między innymi
dla owocówek (jabłkóweczki, śliwkóweczki), zwójki koróweczki,
zwójki siatkóweczki, zwójki różóweczki, wydłubki oczateczki.
Dla wielu innych szkodników można nabyć pułapki importowane.
Odłowy szkodników w pułapki feromonowe są najbardziej miarodajne w sadach o dużym areale, otoczonych, np. uprawami rolniczymi. Stosowanie pułapek nie ogranicza jednak zagrożenia ze
strony szkodnika, o czym warto pamiętać, a tylko pomaga przy
podjęciu decyzji o rozpoczęciu ochrony w strategicznym terminie, gwarantującym najwyższą skuteczność zabiegu.
Prognozy pogody zapewniają skuteczność zabiegów
Nie mniej istotnym elementem monitoringu w ochronie jest korzystanie z prognoz pogody. Ma ona bowiem decydujący wpływ
na skuteczność zabiegu, a opady deszczu tuż po zaaplikowaniu
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środków powodują zmycie preparatu i w konsekwencji jeszcze
droższą ochronę. Dostępnych jest wiele modeli prognozowania
pogody mających wysoką sprawdzalność, jak np. prognoza numeryczna przygotowywana przez Uniwersytet Warszawski dostępna
pod adresem: pogoda.agrosimex.pl/. n
Przykłady pułapek dostępnych do monitoringu poszczególnych
szkodników
Szkodnik

Nazwa pułapki

Typ

Termin zainstalowania

Drosophila
suzukii

Drosophila suzuki
VARL

pułapka pokarmowa/ początek dojrzewania owoców
zapachowa
pestkowych

Miodówki
gruszowe

Żółte tablice lepowe

lepowa/żółta

przed kwitnieniem (połowa kwietnia
– połowa maja) i po kwitnieniu

Nasionnica
trześniówka

Ekolep żółty

lepowa/żółta

połowa/koniec maja – połowa lipca

POMODOR

feromon

Owocówka
jabłkóweczka

Wydłubka
oczateczka

Zwójka
koróweczka

Zestaw standardowy
na owocówkę
jabłkóweczkę
Deltastop CP

feromonowa/
trójkątna

KreyoMET TRAP

feromonowa/
fotografująca,
z automatycznym
podłączeniem do
komputera

SPILODOR

Feromon

Zestaw
standardowy
na wydłubkę
oczateczkę
Deltastop SO

feromonowa/
trójkątna

ENARODOR

feromon

Zestaw standardowy feromonowa/
na zwójkę koróweczkę trójkątna

I pokolenie – 1. dekada maja do
połowy czerwca
II pokolenie – od lipca lub przez
cały okres lotu motyli – od 1.
dekady maja

przez cały okres lotu motyli – od
końca maja

przez cały okres lotu motyli – od
połowy maja

Zwójka
różóweczka

ROSODOR

feromon

przez cały okres lotu motyli – od
połowy czerwca do końca lipca

Ogrodnica
niszczylistka

HORTODOR

feromon

koniec maja – czerwiec

Źródło: Informator Sadowniczy 2016 r.
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

U p ra wa z ie m n i a ka sk r o b i owe g o (c z . 2)
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.

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.
Do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych można stosować takie preparaty, jak: Agil 100 EC, Aflex Super 450 SC,
Figaro 360 SL, Focus Ultra 100 EC, , Maestro 70 WG, Mambo
25 WG, Racer 250 EC, Stomp 330 EC, Titus 25 WG. Doboru
herbicydów należy dokonać ściśle w oparciu o ocenę składu gatunkowego chwastów na plantacji i w zależności od fazy rozwojowej
chwastów i ziemniaków.
Wśród najgroźniejszych chorób grzybowych należy wymienić
przed wszystkim zarazę ziemniaczaną, a także alternariozę, ryzoktoniozę, antraknozę, parch zwykły oraz mokrą zgniliznę
ziemniaka. Porażają one części naziemne roślin przyczyniając się
do skrócenia wegetacji i znacznej zniżki plonu, a także bulwy, które są dużo gorszej jakości, mają niższą zawartość skrobi i znacznie
gorzej się przechowują. Do zwalczania wymienionych chorób
można stosować: Tanos 50 WG, Antracol 70 WP, Altima 500
SC, Indofil 80 WP, Gwarant 500 SC, Monceren 250 FS, Penncozeb 80 WP. Świetnie sprawdzają się tutaj nowoczesne opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza, dzięki któremu
ciecz robocza łatwiej wnika w łan, w tym do spodnich strony liści.
Do pozachemicznych czynników zwalczających choroby ziemniaka należy, m. in. sadzenie tylko zdrowych i dobrej jakości sadzeniaków, dobór odmian o podwyższonej odporności na choroby,
optymalne nawożenie pozwalające na dobrą kondycje roślin, niszczenie łętów przed zbiorem i zbiór w suchą pogodę.
W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują programy monitorujące
wilgotność i temperaturę powietrza, co wraz z uwzględnieniem od18

porności odmianowej na choroby, pozwala na znaczne ograniczenie ilości zabiegów.

Walka ze szkodnikami
Do najważniejszych szkodników ziemniaka skrobiowego należą
stonka ziemniaczana, mszyce przenoszące wirusy, a także szkodniki glebowe, np. mątwik ziemniaka, drutowce czy pędraki. Przy
ich zwalczaniu istotna jest znajomość progów szkodliwości patogenu (w przypadku stonki ziemniaczanej, ciągle głównego szkodnika w uprawie ziemniaka, na 1 roślinę - jedno złoże, 15 larw,
2 chrząszcze). Należy też z uwagą śledzić komunikaty Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Do zwalczania stonki z szerokiej gamy preparatów można stosować np. Apacz 50 WG, Actara 25 WG, Fury 100 EW, Mospilan 20 SP, Minuet 100 EW, Rapid 060 CS, Sherpa 100 EC oraz
Wojownik 050 CS.

Czas na zbiór
Przed zbiorem należy plantację odpowiednio przygotować, stosując dwu- i czterorzędowe rozdrabniacze bijakowe. Dla przyspieszenia dojrzewania bulw wskazana jest desykacja łęcin, np. preparatem Reglone w dawce 2-5 l/ha.
Zbiór ziemniaka skrobiowego przeprowadza się w miarę możliwości przy suchej i słonecznej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyżej 10oC. Pozwoli to uniknąć większych uszkodzeń mechanicznych bulw i zapewni lepsze ich przechowywanie.
Zbiór można przeprowadzić jednofazowo kombajnem lub dwufazowo kopaczką do ziemniaków oraz zbiór ręczny. n
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Nowe technologie w uprawie orzecha laskowego
Edmund Sarnecki
Oddział Radom

L

eszczyna (Corylus avellana L.), zwana potocznie orzechem laskowym, w dawnych latach dominowała
w świecie roślin Europy Północnej. Wyjątkowo rozpowszechniona była na naszych ziemiach, a orzechy laskowe
stanowiły ważny składnik pożywienia. Od niedawna zdecydowanie wzrosło zainteresowanie jej uprawą, co wynika przede
wszystkim z osiągania plonów w granicach 3-4 ton/ha. Z krzaka można zebrać nawet 5-7 kg, co przy 1000 krzewów/ha daje
już plon naprawdę wysoki i zapewnia duży zysk.
Decydując się na produkcję orzechów laskowych warto wziąć pod
uwagę: regularne plonowanie, stosunkowo niskie koszty produkcji,
dość niskie ceny krzewów, dobre warunki klimatyczno-glebowe, niskie koszty przechowywania, dość łatwy zbyt orzechów oraz fakt, że
jest to inwestycja długowieczna - leszczyna owocuje 50-60 lat.
Wprowadzając nowe technologie produkcji orzecha laskowego
w gospodarstwie powinniśmy wykorzystać najnowszy postęp biologiczny i techniczny w tym zakresie, dzięki czemu otrzymamy
wysoki plon zdrowych i smacznych orzechów.

Optymalny teren pod uprawę
Rolniczą produkcję towarową leszczyny można podjąć w tych
rejonach, gdzie średnia temperatura roczna wynosi około 8°C.
Obecnie najwięcej orzechów produkuje się w województwach lubelskim, kieleckim i mazowieckim.
Wyższe plony uzyskuje na glebach żyznych, cieplejszych, o właściwym uwilgotnieniu, bogatych w próchnicę i wapń, na polach gdzie nie
ma silnych wiatrów, o wystawie południowo-wschodniej. Wystawa południowa, zwłaszcza przy dużych spadkach terenu, jest najbardziej narażona ze względu na duże wahania temperatur miedzy dniem i nocą,
co może powodować uszkodzenia mrozowe zawiązków i pąków.
Najlepszy i optymalny poziom wody gruntowej to 120-150 cm,
a najwłaściwszy odczyn gleby to pH 7, czyli obojętny.

Przygotowanie pola, sadzenie i cięcie
Przede wszystkim musimy wykonać analizę gleby, a następnie
wysiać nawozy zgodnie z otrzymanymi zaleceniami i sprawdzić
czy w glebie nie ma pędraków, drutowców i innych szkodników.
Pole musi być też wolne od chwastów, a szczególnie perzu.
Na 1 ha wysadzamy od 400 do 1200 krzewów - pod uwagę bierzemy jednak rodzaj gleby i siłę wzrostu krzewów (zależeć to będzie od odmiany). Ważne jest, aby na polu były zapylacze, w tym
celu sadzimy co najmniej dwie odmiany leszczyny.
Krzewy można posadzić jesienią lub na wiosnę, ale korzystniejsze jest sadzenie jesienne, ponieważ wtedy lepiej się przyjmują
i wcześniej rozpoczynają wegetację.
Po posadzeniu jednopędowe krzewy skracamy do wysokości 80100 cm nad ziemią. W przypadku krzewów rozgałęzionych przycinamy przewodnik boczny na 1/3 wysokości, a jeżeli decydujemy się
Wieś Mazowiecka, maj 2016

na formę pienną, to usuwamy wszystkie pędy do 50-60 cm nad ziemią. Ponieważ przez pierwsze 3-4 lata młode leszczyny rosną wolniej, w tym czasie ograniczmy cięcie do usuwania jedynie pędów
uszkodzonych i porażonych przez choroby - robimy to w kwietniu,
albo w maju, przy okazji usuwając pędy wybijające z ziemi.

Nawożenie plantacji
Nawożenie dolistne (pozakorzeniowe) w uprawie orzecha laskowego może spowodować wzrost plonu nawet o 30% i więcej.
Aminokwasy wchodzą w skład białek, węglowodanów, chlorofilu,
itd. Są znakomicie pobierane przez powierzchnie liści oraz integrowane w zjawisko fotosyntezy. Składniki pokarmowe zostają
dostarczane roślinie nie jako pojedyncze części (azot, dwutlenek
węgla, woda) lecz jako kompletne cegiełki. W ten sposób wspierany zostaje wzrost krzewów, szczególnie, w sytuacji nasilonego
oddziaływania stresu. Niektóre aminokwasy wchodzą w skład auksyn i wspomagają podział i rozwój korzeni.
Do produktów zawierających aminokwasy zaliczamy produkty
wyprodukowane z alg morskich, nawozy pozakorzeniowe będące koncentratami zawierającymi wszystkie aminokwasy oraz nawozy aminokwasowo-mineralne stanowiące gotowe mieszaniny
aminokwasów i składników mineralnych.
Nawozy wyprodukowane z alg morskich zawierających wszystkie
fitohormony, czyli: gibereliny, cytokininy i auksyny, które decydują
o prawidłowym wzroście i owocowaniu również w sytuacji stresowej.
Aminokwasy posiadają właściwości zwiększające przyczepność
i pokrywanie powierzchni i w ten sposób zwiększają efektywność
oraz tolerancję środków ochrony roślin i nawozów.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami
Aby uzyskiwać regularnie rokrocznie wysokie plony należy prowadzić właściwą ochronę przed chorobami i szkodnikami. I tak:
• do zwalczania moniliozy leszczyny można stosować Signum 33 EC
w dawce 1kg/ha.
• do zwalczania słonkowca orzechowca i dłużynka leszczynówki – Calypso 480SC w dawce 0.2 l/ha.
• do zwalczania zwójek: Mospilan 20 SP, Stonkat 20 SP, Miros
20 SP, należy stosować jeden z wymienionych środków.
Brak jest zarejestrowanych w Polsce środków do zwalczania
wielkopąkowca leszczynowego. Nie ma też środków do zwalczania misecznika śliwowego i przędziorków, ale można użyć środki wspomagające takie jak Siltac EC i Emulpar 940 EC.

Odmiany i plony
Dla producenta leszczyny ważne jest uzyskanie wysokiego
plonu dobrej jakości. Może zadecydować o tym dobór odmiany.
Na pewno warto jest sadzić zarówno odmiany wielkoowocowe,
jak i drobnoowocowe. Wybór zależy od przeznaczenia orzechów
i możliwość ich zbytu w zakładach przetwórczych, cukierniach
dokończenie na str. 22
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Mamy Rok He nr yka Sie nk iewic za
tekst i zdjęcia: Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne w Płońsku

S

ejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – pierwszego Polaka uhonorowanego Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Pisarz
został doceniony za całokształt twórczości i – jak stwierdzono
– „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu”. Właśnie w tym roku przypada kilka okrągłych rocznic
związanych z noblistą, który – „w czasach zniewolenia pisał dla
pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy”.

Dyplom Literackiej Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza

Znaczące rocznice związane z Henrykiem Sienkiewiczem przypadające właśnie w tym roku, to:
• (5 maja 1846) - 170. rocznica urodzin pisarza
• (1886) - 130. rocznica pierwszego wydania „Potopu”

• (marzec 1896) - 120. rocznica pierwszego wydania „Quo vadis”
• (listopad 1906) - 110. rocznica opublikowania w prasie europejskiej listu otwartego do cesarza Wilhelma II w obronie dzieci wrzesińskich .
• (15 listopada 1916 r.) - 100. rocznica śmierci pisarza.
Do tego wykazu możemy dodać jeszcze jedną datę, mianowicie
150 rocznicę pobytu Henryka Sienkiewicza w Poświętnem.

Dlaczego akurat w Poświętnem?
Młody gimnazjalista zawitał do Poświętnego z dwóch powodów. Sytuacja finansowa rodziny Sienkiewiczów była trudna był jednym z sześciorga dzieci (cztery siostry i brat). Sienkiewiczowie od roku 1861 mieszkali w Warszawie i utrzymywali
się z najmu mieszkań w kamienicy obciążonej hipoteką. Drugim
powodem była niska samoocena własnej wiedzy. W czerwcu
1865 roku stwierdził, że „zaniedbał się nieco w naukach” i postanowił solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego.
Ponieważ nie chciał obciążać rodziców kosztami utrzymania,
szukał pracy korepetytora na prowincji. Znalazł mu ją przyjaciel i powiernik, młodszy kolega, student medycyny Konrad Dobrski. W sierpniu 1865 roku dziewiętnastoletni uczeń
warszawskiego gimnazjum zatrudnił się więc jako guwerner
w rodzinie w ziemiańsko-szlacheckiej Wejherów. Zamieszkał
w pokoiku znajdującym się na facjatce parterowego dworu otoczonego bzem, dzikim winem, srebrnymi świerkami, czeremchą
i jaśminem.

Nauka, nauka, nauka…
W ciągu dnia młody nauczyciel zajmował się dawaniem lekcji
siedmioletniemu Stasiowi Weyherowi.
„Do Stasia wziąłem się ostro: musi mieć zawsze głowę uczesaną
porządnie, kołnierzyk czysty wywinięty, paznokcie wyczyszczone,
nie na rękę mu to, ale musi słuchać, bo się boi.”
Ponadto wiele czasu poświęcał własnej nauce, intensywnie przygotowywał się do czekających go egzaminów z łaciny, francuskiego, historii, fizyki, trygonometrii. Prosił rodziców o słowniki,
książki, skrypty, które to pomoce z Warszawy dostarczali przyjaciel Konrad Dobrski bądź właściciele dworu poświęckiego. Do
Konrada pisał „Bądźże więc łaskaw dowiedzieć się u tych porządniejszych, co to maja kajeta, czy który z nich nie chciałby odstąpić
całorocznych kursów – jeżeli znajdziesz to kup je z łaski swojej
dla mnie”. Uczył się niezwykle intensywnie: „Wstaję o godzinie
czwartej, uczę się do dwunastej, potem od drugiej do dziesiątej, tak
więc okropnie nie mam czasu.”

Próby literackie

Henryk Sienkiewicz - Muzeum w Woli Okrzejskiej
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Zajmował się też pisaniem pierwszych utworów literackich.
W styczniu 1866 roku napisał do przyjaciela: „powieść niedługo
napiszę - prześliczną.” I żartem dodawał: „Śniło mi się o wielWieś Mazowiecka, maj 2016

SPACE RKIE M PO M A Z O WS Z U

Wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi w Poświętnem

kości powołania mego.” Później zaś informował: „Piszę zaciekle powieści, ale śmiać mi się chce z tych głupstw, które tam
się w niej mieszczą. Wystaw sobie, pisze jaki kawałek tkliwy,
czuły a ognisty, wyrzekający na losy i ustawy świata, i słowo
daję, zdaje mi się, że nie wiem jakie arcydzieła tworzę, ósmy cud
świata! Piszę zwykle wieczorem; na drugi dzień z rana wstaję,
i pierwszą moją myślą jest przeczytać słowa, które mnie mają
postawić w liczbie pierwszorzędnych tekstów autorskich - czytam więc, i po przeczytaniu nieraz śmiechem parskam i sam sobie się dziwię, jak coś podobnie głupiego mogło wyjść z mojej
głowy”.

Życie we dworze
Sienkiewicz aktywnie uczestniczył w życiu towarzyskim we
dworze Weyherów. Krytycznie odnosił się do bywających tam go-

Tablica pamiątkowa na ścianie Sienkiewiczówki

ści, ich opinii, światopoglądów, morale. Wyjątek stanowił płoński
lekarz, późniejszy astronom dr Jan Walery Jedrzejewicz, którego
takt zachwycił przyszłego pisarza.
„… takt to wielka rzecz, to wrodzona łatwość w życiu z ludźmi
- to warunek i podstawa jakości tego życia.”. Przyszły noblista
nie stronił od wiejskich rozrywek, takich jak: jazda konno, gra
Wieś Mazowiecka, maj 2016

w preferansa, czytanie książek, rozmowy o literaturze, niedzielne
uczestniczenie w mszy świętej. Obserwacja lokalnej społeczności
znajdowała odbicie w licznych listach do przyjaciół, w ironicznych
bądź krytycznych opisach. Dostrzegał też co ładniejsze płońszczanki i snuł na pół-ironicznie, na pół-żartobliwie marzenia o własnym życiu rodzinnym.
Od czasu do czasu wyjeżdżał bryczką z Poświętnego do Warszawy. Nie zawsze była to przyjemna podróż, szczególnie gdy
lał deszcz, który nie zostawiał na podróżnych suchej nitki. Nie
spędził Świąt Bożego Narodzenia z rodziną, gdyż nie otrzymał
paszportu od wójta, ten bowiem wyjechał urzędowo do Płocka i zamknął wszystkie paszporty na kłódkę. Swoje rozżalenie
Sienkiewicz wyraził następująco: „Ale kiedy pomyślałem, jak
wszystkie plany, marzenia i przyszłe uciechy zniknęły, jak klucz
w kieszeni wójta, żal mi się zrobiło niezmiernie i nie chcąc się
podawać rozpaczy, omal nie upiłem się w niedzielę w Płońsku.
Na co bowiem zdało się liczyć przez kwartał dnie i godziny, tak
jak paciorki różańca, żeby potem jeden cymbał wójt z Siedlina,
zniszczył cały gmach marzeń.”
Problemy z paszportem pojawiły się również przed Świętami
Wielkanocnymi, mimo perypetii tym razem wyjazd doszedł jednak
do skutku. O podróży powrotnej napisał: „Drogę do Utraty miałem
przyjemną, chociaż towarzystwa żadnego, potem dostałem się furmanką do Płońska za złotych trzy, więc nawet niedrogo.”

Matura i studia
Pobyt w Poświętnem upłynął Henrykowi Sienkiewiczowi bardzo
pracowicie - zarabiał na życie jako guwerner, bardzo dużo uczył
się, a w wolnych chwilach poznawał uroki życia wiejskiego i towarzyskiego Weyherów. Poczynione obserwacje i przeczytane książki
były inspiracją do licznych prób literackich pochłaniających wiele
papieru i kształtujących artyzm słowa przyszłego noblisty.
Po roku Henryk Sienkiewicz złożył podanie do Warszawskiej
Dyrekcji Naukowej, otrzymując pozwolenie na przystąpienie do
egzaminów maturalnych. Na maturze uzyskał bardzo dobre oceny
z polskiego, historii i geografii, zaś z pozostałych – dostateczne.
Potem zdał do Szkoły Głównej, otrzymał dobre oceny z geografii,
historii, zaś dostateczne z polskiego, rosyjskiego, łaciny, matematyki, fizyki chemii, a niedostateczne – z greki i historii naturalnej.
Komitet egzaminacyjny 17 grudnia 1866 r. uznał Henryka Sienkiewicza „za dostatecznie usposobionego do słuchania nauk w Szkole Głównej Warszawskiej na Wydziale Lekarskim.” Tym samym
Henryk spełnił wolę matki, która marzyła o profesji lekarza dla
syna. Jednak on sam po kilku miesiącach przeniósł się na Wydział
Filologiczno - historyczny będąc przekonanym, że „nie ma powołania na doktora”.
Ten roczny pobyt Henryka Sienkiewicza w Poświętnem bardzo
ładnie podsumował Władysław Leśniakowski, pisząc: „Nie ulega
kwestii, że właśnie Poświętnemu (…) przypada w udziale zaszczyt stania się kolebką geniuszu wielkiego pisarza.” n
Źródło: Pobyt Henryka Sienkiewicza w Poświętnem (sierpień 1865-sierpień 1866),
Zeszyt Pracowni. Seria: Opracowania autorskie. Zeszyt III Płońsk 2001, opracowanie Mirosława Krysiak
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Proso – zapomniana roślina? (cz.2)
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.

W sprzyjających warunkach proso wschodzi po 6-7 dniach od
siewu. W razie opóźniania się wschodów (niskie temperatury, zaskorupienie gleby) należy zastosować bronę lub wał kolczatkę. Po
ukazaniu się pierwszego liścia następuje zahamowanie wzrostu
prosa, co sprzyja rozwojowi chwastów. Aby je zniszczyć, a także
przeciwdziałać ewentualnemu zaskorupieniu się roli, należy wykonać bronowanie powierzchni pola broną średnią.
Natomiast po wschodach do pielęgnacji wskazane byłoby zastosowanie pielników wielorzędowych. Zabieg ten można wykonywać, aż do momentu zakrycia międzyrzędzi. Ilość wykonanych zabiegów zależy od stopnia zachwaszczenia plantacji, ale zazwyczaj
wystarczają dwa zabiegi: w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło.
Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników
Proso jest bardziej wrażliwe na herbicydy niż inne rośliny zbożowe. W jego uprawie możliwe jest tylko zwalczanie chwastów
dwuliściennych. W razie silnego zachwaszczenia można stosować
herbicyd w okresie, gdy rośliny prosa osiągną 10-15 cm wysokości. Wcześniejsze względnie późniejsze stosowanie herbicydów
powoduje uszkodzenia i opóźnia rozwój roślin.
Zagrożenie porażenia prosa chorobami nie jest duże. W warunkach wpływających na przedłużenie okresu kiełkowania, zwłasz-

dokończenie ze str. 19
oraz na rynkach hurtowych i eksport. Ważne jest to, jakie odmiany wybrać aby uzyskać duże plony i dobrą jakość orzechów.
Odmiany wielkoowocowe:
• Ennis - jest odmianą amerykańską, charakteryzującą się plonem
3,1 kg z krzewu. Orzechy są atrakcyjne i regularne. Wymagają dużej
ochrony w celu zapobiegania chorobom, takim jak np. monilioza.
• Barceloński - jest odmianą hiszpańską, osiągającą plon 1,9 kg
z krzewu. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury i cechuje się
smacznymi, soczystymi owocami. Jest jednak podatna na moniliozę.
• Kataloński - jest odmianą hiszpańską, od lat bardzo popularną
w Polsce. Charakteryzuje się bardzo smacznymi i dużymi orzechami. Średni plon wynosi 3 kg z krzewu. Jądro orzecha jest duże
i ma okrągły kształt. Odmiana jest podatna na moniliozę.
• Fitzgerald - jest odmianą amerykańską, wyróżniającą się plonem 3,8 kg z krzewu. Orzechy są duże i mają grubą skorupę. Odmiana jest bardzo podatna na moniliozę.
• Butler - jest odmianą amerykańską, o średnim plonie 2,9 kg
z krzewu. Cechuje ją wrażliwość na słonkowca orzechowca.
• Gunslebeński - jest odmiana niemiecką, o średnim plonie
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cza podczas chłodów oraz na ciężkich i mokrych glebach, może
nastąpić porażenie przez głownię prosa. Zazwyczaj przeciwdziała
temu skutecznie zaprawianie ziarna.
Najgroźniejszym szkodnikiem jest omacnica prosowianka, a zwłaszcza
jej postać larwalna. Zwalczanie polega na wykonaniu głębokiej podorywki
i orki zimowej, stosowaniu siewów w trzeciej dekadzie maja oraz niszczeniu chwastów grubołodygowych. Straty plonu spowodowane przez choroby i szkodniki są niewielkie. Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać
zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach
ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania
w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach:
Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin).
Zbiór
Okres wegetacji prosa trwa 80-115 dni. Ziarno dojrzewa nierównomiernie zarówno w obrębie rośliny, jak i tej samej wiechy, co
może być źródłem strat wynikających z osypania się nasion.
Termin zbioru przypada zwykle w trzeciej dekadzie sierpnia
lub w pierwszej dekadzie września. Tradycyjnego, dwufazowego
zbioru dokonujemy, gdy nasiona górnej części wiechy są w pełni
dojrzałe, w środkowej osiągają dojrzałość woskową, a w dolnej jej
początek. Słoma podczas zbioru jest przeważnie zielona.
Zbiór jednofazowy kombajnem wykonuje się w fazie pełnej dojrzałości ziarniaków w całej wiesze. Zapewnia on najmniejsze straty plonu, ale ziarno wymaga wówczas dodatkowego dosuszania,
aby jego wilgotność nie przekraczała 15 %.
Na siano proso należy kosić w okresie kłoszenia, na zieloną paszę po wykłoszeniu, ale przed kwitnieniem, a na kiszonkę w stadium mlecznej dojrzałości ziarniaków. n
Źródła:
1.Szczegółowa uprawa roślin: Proso. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Hersego
2. www.hrsmolice.pl
3.wikipedia.org/Wiki/

4,7 kg z krzewu. Charakteryzuje się dużymi, owocami. Odmiana
cechuje się wrażliwością na moniliozę oraz słonkowca orzechowca.
• Cosford - jest odmianą angielską. Wyróżnia się dość dużymi
orzechami o cylindrycznym kształcie. Skorupka ma kolor jasnobrązowy i jest bardzo cienka. Jądro jest duże i smaczne.
Odmiany drobnoowocowe :
• Syrena - jest odmianą polską. Wyróżnia się średnim plonem
4,4 kg z krzewu. Masa 100 suchych orzechów wynosi 240-270 g.
• Tonda di Giffoni - jest odmianą włoską, o średnim plonie 1,5 kg
z krzewu. Cechuje ją duża wrażliwość na moniliozę oraz średnia
na słonkowca orzechowca.
• Ricca di Talantico - to kolejna odmiana włoska, osiągająca
średni plon 3,1 kg z krzewu. Charakteryzuje się dużą wrażliwością na moniliozę. Jest także wrażliwa na słonkowca orzechowca.
• Gubiński - jest niemiecką odmianą, o średnim plonie 2,6 kg
z krzewu. Odmiana jest bardzo podatna na moniliozę. Jest także
dość wrażliwa na słonkowca orzechowca.
W nowych technologiach produkcji orzecha laskowego istotnym
kosztem jest bardzo pracochłonny zbiór. Na rynku są już jednak
dostępne samobieżne kombajny do zbioru orzechów. n
Wieś Mazowiecka, maj 2016
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Zalety ż y wie n ia pastwiskowego byd ła
Stanisław Sowa
Oddział Siedlce

W

opinii hodowców bydła żywienie pastwiskowe ma
drugorzędne znaczenie. Szczególnie dotyczy to gospodarstw wysokoprodukcyjnych. Ocena ta jest
uzasadniana organizacją pracy oraz kwestią zbilansowania potrzeb pokarmowych bydła mlecznego. Tak to już jest w praktyce, że nie ma idealnych rozwiązań, ale są rozwiązania optymalne, które zależą od wielu czynników czy uwarunkowań. To
co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku jednego gospodarstwa, dla drugiego może być nie do przyjęcia. Jednak korzyści
z wypasu pastwiskowego są bezdyskusyjne.
Bydło wymaga przestrzeni i ruchu na świeżym powietrzu. Tak
ukształtowała je ewolucja. Człowiek z czasem podporządkował
sobie byt tych zwierząt pod własne potrzeby ograniczając te naturalne czynniki, ale wciąż nie jest w stanie całkowicie zmienić ich
potrzeb uwarunkowanych genetycznie.
Co daje pobyt zwierzęcia na pastwisku? Odpowiedź wydaje się
oczywista: każde zwierzę należące do ssaków wymaga kontaktu
z promieniami słońca, ponieważ to one syntetyzują witaminę D
odpowiedzialną za prawidłowy rozwój kośćca i jego funkcjonowanie. Spełnienia tego warunku nie uzyskamy, utrzymując bydło
w pomieszczeniach zamkniętych.
Nie jest też tajemnicą, iż promienienie słoneczne mają właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze. Wypas pastwiskowy działa, więc także
jak naturalny antybiotyk niektórych chorób skórnych, pokarmowych
i metabolicznych. Ponadto do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
kośćca wymagany jest ruch. Bydło utrzymywane w pomieszczeniach
zamkniętych i na uwięzi może mieć problemy ze wstawaniem i poruszaniem się. Są one eliminowane podczas wypasu pastwiskowego.

Bogactwo pastwiskowych ziół
W skład naturalnej runi pastwiskowej, jak i łąkowej, wchodzi
wiele roślin nazywanych niekiedy chwastami. Te rośliny w medycynie weterynaryjnej nazywane są jednak z i o ł a m i. Zawierają
szereg składników pełniących rolę leków czy regulatorów procesów metabolicznych i poprawiają właściwości smakowe. Najczęściej wymienia się około 11 gatunków ziół pastewnych naturalnie
występujących na łąkach i pastwiskach. Oczywiście nie należy
traktować ich jako czynnika plonotwórczego, jest to tylko dodatek
i nie powinien przekraczać 5% całkowitego plonu. Wartość tych
ziół jest największa, kiedy są pobierane w postaci świeżej zielonki.
Dla przykładu można podać wartości dietetyczne popularnego
w całej Polsce mniszka pospolitego. Roślina ta zawiera witaminy
A,B,D i C. Jej składniki regulują trawienie, zwiększają laktację,
mają działanie żółciopędne oraz regenerują wątrobę. Jeżeli mniszek
występuje na pastwiskach w umiarkowanych ilościach, jest chętnie
pobierany przez bydło. W większych ilościach jest omijany. To naturalne zachowanie - zwierzę nigdy niczego nie pobiera w nadmiarze.
Inną znaną rośliną jest babka lancetowata. Według wielu speWieś Mazowiecka, maj 2016

cjalistów jest to jedna z najwartościowszych roślin dwuliściennych, ustępująca pod względem niektórych właściwości jedynie
roślinom motylkowym. Jest składnikiem wielu mieszanek traw.
Charakteryzuje się lepszym składem chemicznym niż koniczyna
biała. Jest rośliną o właściwościach dietetycznych - działa żółciopędnie i osłonowo na ściany żołądka oraz wzmaga apetyt.
Krwawnik pospolity to kolejne zioło z runi łąkowej. Działa stymulująco na układ pokarmowy, zapobiega wzdęciom, zaparciom i wpływa na
oczyszczenie organizmu z toksyn. Nazwa łacińska tej rośliny to Achillea
Millefolium, gdyż według legendy nazwę swoją wywodzi od Achillesa,
który skutecznie leczył nią rany odniesione w bitwach.
Do jednej z wielu roślin ziołowych można zaliczyć biedrzeńca
mniejszego, który występuje głównie na łąkach o suchszym podłożu. Nie należy do roślin plennych i nie powinien nadmiernie zakłócać składu botanicznego runi. Występuje raczej w ograniczonym
zakresie. Ma jednak zauważalne działanie wykrztuśne i rozkurczowe. Wpływa też stymulująco na laktację…

System mieszany jest optymalny
Można wymienić jeszcze szereg innych roślin o działaniu dietetycznym i profilaktycznym. Należą do nich: kminek zwyczajny, marchew
zwyczajna, krwiściąg lekarski, przywrotnik pasterski i wiele innych.
Zwierzęta instynktownie pobierają te, których składniki w danej chwili są im niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niekiedy można zauważyć niezwykłe zachowanie bydła na pastwisku.
Wypuszczone na wypas krowy w pierwszej kolejności nie idą do najbardziej wyrośniętej trawy, lecz w miejsce „dzikiej runi”. To instynkt
im podpowiada czego najbardziej potrzebuje ich organizm. Takie zachowanie nazywane jest samolecznictwem zwierząt.
Jak wcześniej napisałem, nie ma idealnych rozwiązań, natomiast
są rozwiązania optymalne. Wypas pastwiskowy ma jeszcze jedną zaletę - jest najtańszy pod względem nakładów. Ale ma też
pewną niedoskonałość – w przypadku krów wysokowydajnych
pastwisko w swojej dawce dostarcza dużej ilości białka i jednocześnie wykazuje niedobory energii. Tę energię musimy dostarczyć
w mieszance podczas karmienia w oborze. Dlatego przy tego typu
produkcji konieczny jest mieszany system żywienia.

Kilka zdań na koniec
Wypas pastwiskowy jest najbardziej optymalny w żywieniu
dokończenie na str. 24
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Uprawa gryki w gospodarstwie ekologicznym
Krystyna Berkowska
Oddział Ostrołęka

G

ryka pochodzi z północnych Indii. W Polsce uprawiana jest
głównie we wschodniej części kraju na glebach lżejszych
oraz częściowo w rejonach zachodnich i północno-zachodnich. Z jej nasion pozyskuje się dietetyczną kaszę, która składem
chemicznym przypomina zboża, lecz nie zawiera glutenu. Natomiast
słoma, plewy i zielonka używane są jako pasza dla zwierząt. Lecznicze właściwości prażonej łuski z nasion gryki wykorzystuje się do
wypełniania materacy i poduszek (zatrzymuje rozwój szkodliwych
mikroorganizmów), które polecane są dla alergików i niemowląt.
Z kolei w przemyśle farmaceutycznym gryka stanowi surowiec
do otrzymywania rutyny. Jest też bardzo dobrym pożytkiem dla
pszczół i dlatego często uprawia się ją jako roślinę miododajną.
Ze względu na duże zalety agrotechniczne gryka polecana jest do
uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego. Główne jej zalety to:
ochrona gleby przed erozją, działanie fitosanitarne na glebę (zwalcza
nicienie) i ograniczenie działania szkodników glebowych np. rolnic,
pędraków. Cechuje ją też zdolność przyswajania azotu i fosforu z gleby. Jest odporna na szkodniki i choroby, a jednocześnie wykazuje
niską wrażliwość na warunki glebowe. Jest też mało wrażliwa na zachwaszczenie roli, ponieważ po wzejściu szybko rośnie, zakrywa międzyrzędzia i zagłusza chwasty - nawet perz. Gryka może być również
uprawiana jako roślina w poplonie, szczególnie na słabszych glebach.

Wymagania klimatyczno-glebowe

szych, o dobrej kulturze, unikając zbyt suchych lub podmokłych.
Uprawa roli pod grykę jest podobna jak pod zboża jare. Wszelkie uprawki pożniwne, orkę przedzimową czy orkę zimową
(w zależności od przedplonu) należy wykonać terminowo i prawidłowo, co wiąże się z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności
gleby i unikaniem jej przesuszenia.
Ze względu na dobrze rozwinięty system korzeniowy roślina dobrze
pobiera zawarte w glebie składniki pokarmowe. Przy uprawie ekologicznej należy nawozić ją obornikiem, ale nie przekraczać dawki 40 t/ha.

Zasady uprawy

Ponieważ jest rośliną ciepłolubną, należy ją wysiewać między
10 a 20 maja, po przymrozkach, kiedy wierzchnia warstwa gleby
osiągnie temperaturę 8-10oC. Głębokość siewu zależy od jakości
gleby. Na glebach zwięźlejszych i wilgotniejszych zaleca się wysiewać nasiona na głębokość 2-3 cm, zaś na lżejszych i suchych glebach – do 5 cm. Ilość wysiewu nasion to około 45–55 kg nasion/ha
w uprawie, w szerokie międzyrzędzia (45–50 cm między rzędami)
i około 80–90 kg/ha, w uprawie w wąskie międzyrzędzia (12 cm
między rzędami).
Uprawa w szerokich międzyrzędziach pozwala na lepsze zawiązywanie nasion i wyższe plony, wymaga jednak częściej wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych, szczególnie odchwaszczania.
Jeśli grykę uprawiamy jako poplon na paszę, wówczas można ją
wysiewać do końca lipca.

Pielęgnacja i zbiór

Gryka jest rośliną ciepłolubną i do kiełkowania potrzebuje gleby
ogrzanej do 10oC. Najlepiej rozwija się kiedy temperatura powietrza
wynosi około 20oC. Ponieważ jest rośliną zapylaną głównie przez
pszczoły, bo aż w 80-90%, stąd podczas jej kwitnienia dużą rolę odgrywają dogodne czynniki pogodowe sprzyjające oblotom pszczół. Gryka
ma bardzo duże wymagania wodne. Największe zapotrzebowanie na
wodę występuje okresie kwitnienia i tworzenia nasion. Jest również
wrażliwa na silne wiatry, które mogą przyczynić się do wysypu nasion.
Uprawia się ją na glebach lżejszych, klasy średniej i słabej. Najkorzystniejsze są te o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.

Gryka polecana jest do upraw w gospodarstwach ekologicznych,
ze względu na wysoką odporność przed chorobami i grzybami
oraz dużą wrażliwość na herbicydy. Nie zarejestrowano jeszcze
środków, które mogłyby zwalczać występujące w niej chwasty.
W razie konieczności można to robić mechanicznie, bronując poprzecznie pole przed wschodami.
Kwitnie dość długo i dojrzewa nierównomiernie. Zbiór powinien nastąpić, kiedy 70–75% nasion jest już brązowych i dojrzałych, ale jeszcze
nie opadają. Opóźnienie zbioru powoduje stratę części plonu właśnie
wskutek osypywania się nasion. Zebrane ziarno powinno być dosuszone, a podczas przechowywania systematycznie przewietrzane. n

Stanowisko
Gryka nie jest zbyt wymagająca pod względem przedplonu.
Uprawia się ją najczęściej po zbożach, na glebach średnich i słab-

Źródła:
1. Szczegółowa uprawa roślin, J. Herse, PWN, Warszawa 1982
2. Uprawa roślin, Z. Hryncewicz, PWRiL, Warszawa 1980
3. www.uprawyekologiczne.pl
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krów średnio wydajnych. Przy niewielkiej korekcie może być
stosowany jako jedyny od wiosny do jesieni. Jako uzupełnienie
niedoborów energii wystarczą pasze treściwe ze zbóż. We wczesnym okresie pastwiskowym zielonki zawierają małe ilości włókna
i suchej masy. Jest to powodem szybkiego przepływu treści pokarmowej i często przyczyną biegunek. Dlatego w pierwszych dniach
sezonu przed wypędzeniem na pastwisko podajemy w oborze pasze bogate we włókno i suchą masę (siano, słoma). Dla orientacji,
jeden hektar dobrego pastwiska w sezonie powinien wystarczyć
24

dla zaspokojenia potrzeb pokarmowych 3-4 krów, natomiast słabe
pastwiska wystarczą jedynie na utrzymanie 1-2 sztuk bydła.
Niewątpliwie system pastwiskowy ma wiele zalet, ale o produkcji
decyduje rachunek ekonomiczny i do rolnika należy decyzja jaki wariant utrzymania i żywienia będzie najbardziej optymalny. Doświadczeni rolnicy skutecznie łączą różne systemy żywienia. Przy tym należy pamiętać o jednym: każde zwierzę ma swoje potrzeby środowiskowe i jego organizm jest przystosowany do ich zaspokajania. Brak
zaspokojenia zawsze skutkuje chorobami i spadkiem wydajności. n
Wieś Mazowiecka, maj 2016
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Oc hro na p lantac j i marc hwi
Jolanta Gwiazda
Oddział Siedlce

O

statnio dużego znaczenia nabiera integrowana uprawa marchwi. Ma ona szczególne znaczenie, gdy chcemy uzyskać wysoki plon o bardzo dobrej jakości.
Metoda ta wpływa na zmniejszenie ilości szkodników dzięki
stosowaniu odpowiedniej agrotechniki, metody biologicznej,
mechanicznej, a w ostateczności chemicznej. Zapoznajmy się
pokrótce z jej zasadami.

Odpowiednie przygotowanie gleby przed siewem oraz usytuowanie plantacji mają istotny wpływ na zdrowotność roślin. Położenie plantacji, szczególnie w pobliżu skupisk topoli, stwarza
bowiem zagrożenie połyśnicą marchwianką i mszycami.
Marchew udaje się zarówno na glebach piaszczysto-gliniastych,
jak i na torfowych. Nie lubi jedynie gleb świeżo nawożonych obornikiem oraz wapnowanych. Ilość chorób też można ograniczyć oprócz wspomnianej odpowiedniej lokalizacji plantacji trzeba
zastosować odpowiedni płodozmian, zadbać o właściwy termin
siewu i prawidłowe nawożenie.
Natomiast zdrowotność korzeni marchwi można poprawić dobierając odmiany odporne lub tolerancyjne na najgroźniejsze choroby. W zwalczaniu patogenów można stosować także ochronę
biologiczną, która obecnie ma duże znaczenie w uprawach tunelowych. Z kolei w uprawach polowych stosowane są ekstrakty roślinne zwalczające mącznika prawdziwego i rzekomego.

Jak zwalczać chwasty?
Duże znaczenie ma ilość pojawiających się chwastów, szczególnie w okresie od wschodów do zakrycia międzyrzędzi. Wczesną
wiosną plantacje zachwaszczone są głównie przez komosę białą,
gwiazdnicę pospolitą, tasznika pospolitego, rdestówkę powojowatą, gorczycę polną, rdest plamisty, przytulię czepną, fiołek polny,
tobołki polne, starca zwyczajnego, jasnotę różową oraz chwasty
rumianowate. W okresie wyższych temperatur mogą pojawiać
się żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki, psianka czarna lub
chwastnica jednostronna.
Chwasty te można zwalczać metodami agrotechnicznymi, czyli poprzez odpowiednie i starannie przygotowanie gleby przed
siewem. Ich kiełki i siewki można niszczyć zarówno metodami
mechanicznymi, jak i termicznymi poprzez stosowanie wypalaczy płomieniowych. W ostateczności, kiedy omówione metody
zawiodą, pozostaje nam zwalczanie chemiczne. Decyzję o jego
zastosowaniu powinniśmy podejmować w oparciu o progi szkodliwości. Wszystkie środki ochrony roślin muszą być stosowane
zgodnie z Programem Ochrony Roślin Warzywnych i zaleceniami spisanymi na etykiecie każdego opakowania. Do zwalczania
chwastów w uprawie marchwi stosuje się, np. Command 480 EC,
Kilof 480 EC, Szpada 480 EC, Afalon Dyspersyjny 450 SC,
Harrier 295 ZC, Racer 250 EC, Stomp Aqua 455 CS, Linur
450 SC, Nightjar C 450 SC, Dongola 450 SC, Roundup 360 Sl,
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Boxer 800 EC, Sencor Liquid 600 SC, Fusilade Forte 150 EC
itp. Herbicydy powinny być podawane podczas bezdeszczowej pogody - zapobiegnie to ewentualnemu zmyciu ich do gleby.

Sposoby na choroby
Drugim czynnikiem wpływającym na plon marchwi są choroby. Do najczęściej występujących należą: alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, rizoktonioza marchwi, zgnilizna twardzikowa, zgorzel gnilna korzeni marchwi
i pietruszki, szara pleśń, plamistość zgorzelowa korzeni marchwi
oraz mokra zgnilizna korzeniowych. Choroby te można zwalczać
poprzez odpowiedni płodozmian, właściwą lokalizację uprawy,
dobre przygotowanie gleby do siewu, dobrany termin siewu, nawożenie i dobór odpowiedniej odmiany.
Zwalczanie chorób w uprawie marchwi stosuje się profilaktycznie lub interwencyjnie. Profilaktyczne wiąże się z zastosowaniem
środka przed pojawieniem się choroby w uprawie, natomiast interwencyjne polega na zastosowaniu środka już w okresie występowania choroby.
Wszystkie środki ochrony powinny charakteryzować się niską
toksycznością w stosunku do ludzi i pszczół. Do najczęściej stosowanych należą: Constans WG, Amistar 250 SC, Atos 250 SC,
Mirador 250 SC, Starami 250 SC, Zato 50 WG, Rovral AQuaflo 500 SC, Gwarant 500 SC, Scorpion 325 SC, Song 250 SC,
Switch 62 WG, Guliwer 500 SC, Nimrod 250 EC.

Walka ze szkodnikami
Duże szkody w uprawie marchwi powodują również szkodniki:
połyśnica marchwianka, bawełnica topolowo-marchwiana, mszyca głogowo-marchwiana, mszyca wierzbowo-marchwiana, mszyca marchwiana ondulująca, golanica zielonka, drutowce, pędraki,
rolnice, guzak północny oraz gryzonie.
Stosowanie wcześniej omówionych metod uprawy marchwi
wpłynie na zmniejszenie strat spowodowanych również przez te
szkodniki. Na uwagę zasługują owady będące ich wrogami. Należą do nich drapieżne chrząszcze z rodziny biegaczowatych i kusakowatych oraz pająki, szczególnie kosarze. Zwalczanie szkodników powinno odbywać się w oparciu o progi szkodliwości. Pomocne są pułapki - barwne, zapachowe i feromonowe.
Zanim zdecydujemy się na zastosowanie środków chemicznych, powinniśmy spróbować działania środków biologicznych
i selektywnych. Do najczęściej stosowanych insektycydów zaliczamy: Vydate 10G, Patriot 100 EC, Proteus 110 OD. n
Źródła:
1. Program Ochrony Roślin Warzywnych 2016,
2. Metodyka Integrowanej Ochrony Marchwi, opracowanie zbiorowe pod redakcją
dr Zbigniewa Anyszki Instytut Ogrodnictwa (Min. Roln. materiały dla producentów),
3. Integrowana Produkcja Marchwi.
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Uprawiamy patisony
Katarzyna Chmielnicka
Oddział Radom

P

atison (Cucurbita pepo var. patisoniana) to ciekawe, choć
mało popularne w Polsce warzywo z rodziny dyniowatych. Podobnie jak cukinia i kabaczek jest odmianą
botaniczną dyni zwyczajnej, mimo iż na pierwszy rzut oka
zupełnie jej nie przypomina. Jego owoce wyglądają jak dwa,
złączone ze sobą, wybrzuszone dyski o falistych brzegach. Ich
rozmiary także nie są szczególnie imponujące, gdyż w zależności od odmiany mogą mieć 10-20 cm średnicy. Mimo to, ich
wartość odżywcza wcale nie jest mniejsza niż dyni, a poza tym
są delikatniejsze w smaku i łatwiej jest z nich przygotować potrawy i przetwory.
Najbardziej wartościowe są młode owoce, które można spożywać i przetwarzać w całości wraz ze skórką. Nieco mniej smaczne i twardsze są dojrzałe patisony, u których częścią jadalną jest
głównie mięsista tkanka pozostająca po obraniu skórki.
Patisony - jako rozwinięte rośliny - mają pokrój krzaczasty, więc
nie wymagają dla siebie zbyt dużo miejsca. Ich okazale, dłoniaste
liście umieszczone są na długich, mięsistych ogonkach. Łodygi są
grube i krótkie. System korzeniowy jest mocny, ale płytki, dlatego
źle znoszą suszę. Z reguły zakwitają w czerwcu, a pierwsze owoce pojawiają się pod koniec miesiąca. Przy sprzyjającej pogodzie,
zbiory można kontynuować aż do końca września.

Polecane odmiany
W uprawie znajduje się kilka odmian uprawnych patisonów, różniących się głównie wielkością owoców i kolorem skórki. Wśród
nich polecane są głównie odmiany umieszczone w rejestrze COBORU (lista roślin warzywnych): Disco i Polo F1 - wczesne odmiany
polskie, dające owoce o biało-kremowej skórce, Gagat - odmiana
wczesna, o ciemnozielonych owocach, Okra - polska, wczesna odmiana o zielonych owocach, a także Sunny Delight F1 - zagraniczna odmiana o intensywnie żółtych owocach. W sprzedaży dostępne
są także inne odmiany, zwykle zagranicznego pochodzenia, jak
żółta Scallopini czy fioletowa Dark Green Scallopini.

Wymagania patisona
Patisony są roślinami wymagającymi i ciepłolubnymi. Najlepiej
rozwijają się na stanowisku słonecznym i zacisznym, przy temperaturze 20-25°C. Źle znoszą chłody i giną nawet już przy krótkotrwałych spadkach temperatury do 0°C. Z tego względu do gruntu
można je wysadzać lub wysiewać dopiero po minięciu zagrożenia
wiosennymi przymrozkami (w drugiej połowie maja).
Cechuje je bardzo duże zapotrzebowanie na wodę i składniki
odżywcze. W czasie suszy bezwzględnie wymagają nawadniania,
gdyż szybko więdną, a ich owoce karleją. Wysychaniu podłoża
może zapobiec ściółkując ziemię ciemną, przepuszczalną folią
ogrodniczą, która nie tylko pozwoli zachować w glebie więcej
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wilgoci, ale zapobiegnie rozwojowi chwastów i podwyższy temperaturę gruntu.
Najlepiej udają się na glebach ciepłych, żyznych, próchniczych
i głęboko uprawionych, posiadających obojętny odczyn pH. Jeśli podłoże nie jest dostatecznie żyzne, warto jesienią wzbogacić
je dobrze rozłożonym obornikiem, kompostem lub nawozami zielonymi. Dodatkowo przed samą uprawą można dodać do gleby
nawozy wieloskładnikowe (np. Azofoska), a podczas wegetacji
mieszanki zawierające azot (np. saletry).
Cenną właściwością owoców jest słabe przyswajanie i kumulowanie metali ciężkich, dlatego jeśli nawet znajdują się one
w glebie, na której uprawiany jest patison, nie powinny być zagrożeniem dla naszego zdrowia. Patisony rzadko padają ofiarą chorób
i szkodników, o ile nie są uprawiane na stanowisku zajmowanym
wcześniej przez inne warzywa z rodziny dyniowatych.

Sposoby uprawy
Ze względu na wysokie wymagania cieplne, patisony w naszym
kraju uprawia się z rozsady wysadzanej na miejsce stałe w połowie maja, lub z siewu wprost do gruntu w podobnym terminie. Dzięki temu istnieje szansa uniknięcia, groźnych dla roślin,
wiosennych przymrozków. Rozsadę należy przygotować na około
1 miesiąc przed planowanym posadzeniem roślin w gruncie. Nasiona najlepiej od razu wysiewać do osobnych, niewielkich doniczek, dzięki czemu będzie można uniknąć pikowania siewek. Na
miejsce stałe gotową rozsadę wysadza się najwcześniej w połowie maja, zachowując rozstaw pomiędzy roślinami około 1 m.
Rozsada pozwala nam uprawiać warzywo w chłodniejszych rejonach kraju i umożliwia wcześniejsze zbiory. Na stanowiskach cieplejszych warzywo można też uprawiać z siewu wprost do gruntu.
Siew również należy zaplanować na połowę maja, co zabezpieczy
rośliny przed wiosennymi przymrozkami. Nasiona umieszcza się
w podłożu gniazdowo (po 2-3 sztuki), a po wschodach przerywa siewki, zostawiając na każdym stanowisku po jednej, najsilniejszej roślinie. Rozstaw dla roślin powinien być podobny jak
w przypadku rozsady i wynosić około 1 x 0,8 m.

Zbiór i zastosowanie
Zbiór owoców należy przeprowadzać systematycznie w miarę
ich dojrzewania, gdyż nie tylko szybko rosną i łatwo przejrzewają,
ale też pozostając długo na krzewie spowalniają rozwój kolejnych
owoców.
Patison jest warzywem sezonowym, którego nie można zbyt
długo przechowywać w stanie świeżym. Można go natomiast
marynować i kisić, gdyż do tego celu nadaje się znakomicie. Doskonale smakuje też po upieczeniu, usmażeniu, zgrilowaniu lub
uduszeniu. n
Źródło:
http://www.sadowniczy.pl/pol_m_NASIONA-WARZYW_Nasiona-Patisona-4494.html
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7 zasad pielęgnacji kwiatów balkonowych
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

10-15-centymetrową warstwę drenażu. Mogą to być kamyki, żwir lub
grys, najlepiej nie pochodzące ze skał wapiennych.

ięknie ukwiecony balkon jest naszą wizytówką, ale chcąc
się nim cieszyć powinniśmy rośliny troskliwie pielęgnować - pozostawione same sobie szybko zaschną i zginą.
Jeśli jednak odpowiednio dobierzemy kwiaty i będziemy je systematycznie podlewać, nawozić, oczyszczać, to bez poświęcania
dużej ilości czasu i pracy zapewnimy sobie uroczy zakątek.

4. Bardzo ważnym elementem środowiska rośliny jest gleba,
która powinna zawierać odpowiednią ilość składników pokarmowych, wody i powietrza. Kupujmy, więc ziemię przeznaczoną
dla roślin balkonowych, o odpowiednim dla nich poziomie pH.
Nie jest wskazane korzystanie z podłoża z ubiegłego sezonu, gdyż
może zawierać sporo wirusów i szkodników.

Aby rośliny na naszym balkonie czy tarasie czuły się dobrze,
musimy pamiętać o siedmiu podstawowych czynnikach warunkujących ich prawidłowy rozwój.

5. Niezależnie od dobrania odpowiedniej gleby konieczne jest zasilanie nawozami, wzbogacającymi ją z związki azotu, fosforu i wapnia czy inne substancje, które wraz z pobieranym z powietrza CO2
stanowią główny pokarm rośliny. Pierwsze nawożenie rozpoczynamy
około 2-3 tygodni po posadzeniu. Często podczas przesadzania mniej
lub bardziej uszkadzamy system korzeniowy roślin, dlatego okres ten
pozwoli odbudować uszkodzone korzenie. Częstotliwość nawożenia
kwiatów balkonowych jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia i zależy przede wszystkim od gatunku rośliny. Gotowe nawozy
dostępne są w formie płynu, tabletek, granulek oraz pałeczek. Najlepsze są te o spowolnionym działaniu, które stosuje się tylko raz lub dwa
razy w sezonie. Niektórych nawozów używa się raz na tydzień, a nawet
codziennie, wtedy jednak roztwór musi być kilkakrotnie słabszy. Najlepiej stosować się do zaleceń producenta podanych na etykiecie z tyłu
opakowania. Zwolennicy rozwiązań ekologicznych mogą syntetyczne
dokarmianie zastąpić naturalnym, m.in. pociętą skórką z banana (fosfor
i potas) czy fusami po kawie i herbacie (fosfor i magnez).

P

1. Kwiaty balkonowe dobieramy do warunków świetlnych panujących na naszym balkonie. Na stanowisku słonecznym źle będą rosły rośliny lubiące cień - ich liście mogą ulec poparzeniu przez słońce.
To samo tyczy się roślin światłolubnych rosnących na balkonie w cieniu - będą znacznie słabiej kwitły, a ich pędy wyciągać się do słońca.
2. Kupowane sadzonki powinny być zdrowe i dobrze ukorzenione, podłoże dobrane do gatunku kwiatów, a pojemnik dostosowany do wielkości roślin. Kwiaty przeznaczone do posadzenia należy obficie podlać i wyjąć z doniczek, w których rosły.
Jeśli mają zwartą bryłę korzeniową, lub korzenie przerastają przez
otwór w dnie pojemnika, trzeba go rozciąć. Jeśli w jednej doniczce
lub skrzynce będziemy sadzić kilka różnych gatunków, pamiętajmy aby miały podobne wymagania dotyczące stanowiska, podlewania i nawożenia. Pamiętajmy także o tym, aby niskie i płożące
rośliny sadzić z przodu, blisko brzegu doniczki, a wysokie i silnie
rosnące z tyłu. Przy sadzeniu trzeba wziąć pod uwagę, że każda
roślina będzie się rozrastać, należy więc zachować między nimi
odstęp około 15 cm. Te, które znajdują się w nowych pojemnikach
obsypujemy ziemią, aby znalazły się na takiej samej głębokości
na jakiej rosły poprzednio. Obficie podlane początkowo najlepiej
będą rosły w lekko ocienionym miejscu, do czasu aż się ukorzenią.
3. Do sadzenia kwiatów balkonowych wybierajmy pojemniki ceramiczne lub drewniane o grubych ściankach. Takie wolniej się
nagrzewają chroniąc korzenie przed słońcem, natomiast w okresie
zimowym zabezpieczą je przed przemarzaniem. W plastikowych
donicach korzenie szybko się nagrzewają i łatwo mogą przesychać.
Ważne jest, aby naczynie w którym uprawiamy rośliny miało odpowiednią wielkość. Rozmiar doniczki dobieramy do typu wzrostu
i docelowego rozmiaru rośliny. Pojemniki powinny mieć taką pojemność, aby pomieścić odpowiednią ilość podłoża - doniczka minimum
20 cm średnicy, a skrzynka balkonowa minimum 15 cm szerokości.
Pojemniki o mniejszych wymiarach nie zapewnią odpowiedniej
przestrzeni do prawidłowego rozwoju bryły korzeniowej i podłoże
będzie w nich bardzo szybko przesychać. Każdy powinien mieć też
otwory w dnie, by woda w nim nie zalegała. Idealnym rozwiązaniem
są doniczki z podwójnym dnem, wówczas nadmiar wody zbiera się na
dolnym poziomie, skąd roślina może czerpać wilgoć przez knoty łączące oba poziomy pojemnika. Dobrze jest na dnie doniczki umieścić
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6. Nie wolno zaniedbać regularnego i odpowiedniego dla danych gatunków podlewania. Większość kwiatów balkonowych
powinno podlewać się raz dziennie - późnym popołudniem. Jednak
to jak często będziemy musieli sięgać po konewkę zależy od wymagań rośliny, stanowiska oraz pojemnika, w którym rośnie. Częstotliwość podlewania zależy przede wszystkim od nasłonecznienia
i szybkości przesychania podłoża w doniczce. Najlepiej podlewać
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, stosując odstałą wodę.
Z kolei w gorące dni nawadnianie można wykonać nawet dwa razy
dziennie. Nie warto jednak podlewać kwiatów na zapas, gdyż nadmiar wilgoci jest jeszcze bardziej szkodliwy niż krótkotrwała susza.
Aby sprawdzić czy podłoże wymaga podlewania wystarczy, włożyć do niego palec (najprostsza metoda). Jeśli będzie wilgotne, to
wstrzymujemy się z podlewaniem do następnego dnia.
7. Bardzo ważne jest także systematyczne usuwanie zwiędłych
i uschniętych liści oraz przekwitających kwiatów, gdyż zapobiega pojawianiu się pleśni i innych chorób grzybowych. Dodatkowo usuwając przekwitłe kwiaty nie dopuszczamy do zawiązywania się nasion, dzięki czemu roślina będzie miała więcej energii
do tworzenia nowych kwiatów i z pewnością odwdzięczy nam się
obfitszym i dłuższym kwitnieniem niż zaniedbana. n
Źródła:
1. Róże i rośliny balkonowe, Jadwiga Wilder, ARYSTOTELES
2. www.zielonyogrodek.pl
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Maj w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

Trawnik i ozdobne trawy

M

aj to miesiąc budzącego się życia w ogrodzie, zewsząd słychać śpiew ptaków oraz brzęczenie trzmieli i pszczół. Wokół możemy podziwiać świeżą zieleń
młodych liści i coraz obficiej pojawiające się różnobarwne
kwiaty. Ciepłe i coraz dłuższe dni sprzyjają chęci przebywania
na dworze i wykonywaniu prac w ogrodzie. Ale uwaga - dla
roślin ogrodowych niebezpieczne mogą być przymrozki występujące jeszcze do połowy maja (często zdarza się ochłodzenie w dniach 12 do 14 maja, tzw. „Zimni Ogrodnicy” oraz 15
maja - „Zimna Zośka”)! Pamiętajmy zatem, aby w tych dniach
chronić rośliny najbardziej wrażliwe na spadki temperatury.
A oto zakres czekających nas w maju prac:

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Dbać o dostawę wody dla świeżo posadzonych roślin i zadbać o ściółkę.
• Usunąć odrosty korzeniowe (np. sumaka) i przeszkadzające
boczne pędy (np. u derenia).
• Wrażliwe rośliny w donicach można przesadzić do gruntu po
„zimnych ogrodnikach”.
• Przyciąć po kwitnieniu krzewy kwitnące wczesną wiosną i zimą.
• Usunąć odrosty wyrastające na podkładce róży i na pniach róż
piennych.
• Na początku maja przyciąć zaniedbane żywopłoty.
• Pod koniec maja dokonać cięcia formującego (strzyżenia) żywopłotów.

Zielne rośliny ozdobne

• W osłoniętych, pustych miejscach przy dobrej pogodzie posadzić bratki i inne kwiaty dwuletnie.
• Przesadzić do gruntu chryzantemy i dalie.
• Przesadzić do gruntu podchowane rośliny jednoroczne.
• Wysiać byliny, zakończyć wysiew jednorocznych.
• W razie potrzeby podeprzeć duże byliny.
• W maju kończy się okres intensywnego wzrostu roślin cebulowych. Na początku miesiąca należy je po raz ostatni nawieźć
łatwo przyswajalnymi nawozami wieloskładnikowymi. Rośliny wykorzystają je do wytworzenia nowych cebulek i bulwek.
U przekwitłych roślin trzeba wyłamywać kwiaty u nasady. Gdy
roślinom cebulowym zaczną żółknąć liście (oznacza to wejście
w stan spoczynku), należy zaprzestać ich podlewania.
• Pod koniec miesiąca zaczynają przekwitać lilaki, przekwitłe
kwiatostany dobrze jest natychmiast usuwać, dzięki temu krzewy
zakwitną równie obficie w przyszłym roku.
• W maju należy zakończyć przygotowywanie sadzonek z pędowych wierzchołkowych. Jeżeli tego nie zrobimy, staną się zbyt
wybujałe i będą się źle ukorzeniać.
• Młode rośliny, które mają być krzaczaste, należy silnie przycinać. Fuksje i dalie nie powinny mieć więcej niż po dwa pędy, resztę usuwamy, co zapewni silny wzrost roślin.
• Cały czas należy spulchniać podłoże i usuwać chwasty.
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• Kosić trawnik co tydzień, a najrzadziej co dwa tygodnie; w razie
potrzeby podlewać go i nawozić.
• Wykopać ręcznie osty i inne chwasty.
• Naprawić uszkodzone miejsca po chwastach i wysiać nowe nasiona.
• Trawnik, na którym rosną kwiaty cebulowe, skosić dopiero po
obumarciu ich liści.

Ogrodowe oczka wodne

• Podzielić grzybienie (lilie wodne).
• Podzielić i od nowa posadzić byliny przybrzeżne.
• Jeśli maj jest ciepły, należy czuwać nad klarownością wody,
gdyż przy wysokiej temperaturze bardzo szybko pojawiają się
w niej glony. Wyławiamy je jak najszybciej siatką lub stosujemy
odpowiednie preparaty chemiczne. Jak najczęściej włączamy też
fontanny i kaskady poruszające wodę, aby była ona dobrze natleniona, co jest niezbędne dla ryb.
• Skontrolować stan fontann.
• Zaimpregnować olejem osuszone podesty i pokrywy drewniane.
• Oczyścić baseny i dokonać przeglądu filtrów.

Warzywa i rośliny sadownicze

• Wielu ogrodników wybiera łatwiejszy sposób uprawy, jakim jest
wysiew warzyw bezpośrednio do gruntu. Ciągłe zbiory umożliwi systematyczny siew nasion. Od początku do drugiej połowy
maja można wysiewać rzodkiewkę i sałatę, od połowy miesiąca
- fasolę szparagową i tyczną oraz nasiona ciepłolubnych warzyw
dyniowatych, a przez cały miesiąc - marchew i burak ćwikłowy
przeznaczone do przechowywania zimowego.
• Wysiane nasiona warto zabezpieczyć przed ptakami. Do odstraszenia można wykorzystać powiewające na wietrze i odbijające
światło paski folii aluminiowej, umocowane na drutach.
• Należy posadzić rozsadę pomidorów, ogórków, papryki i selera.
• Przymocować nowe pędy roślin prowadzonych w formie sznura.
• Obsypać truskawki warstwą słomy.
• Wysadzić podhodowane sadzonki warzyw do gruntu po „zimnych ogrodnikach”.
• Przesadzić sadzonki ziół.
• Przerzedzić zawiązki drzew ziarnkowych.
• Zabezpieczyć kwiaty drzew i krzewów owocowych przed przymrozkami.
• Jeżeli maj jest bezdeszczowy, szczególnie ważne dla posadzonych wiosną młodych drzewek i krzewów staje się odpowiednio
obfite podlewanie, w tym celu wokół drzewka należy wykonać,
tzw. „misę”, do której wlewamy nawet do 10 litrów wody. Lepiej
podlać raz obficie, niż często, a po troszeczku.
• W połowie maja warto zasilić młode drzewka i krzewy nawozami
wieloskładnikowymi. Starsze należało zasilić już w kwietniu, ale jeżeli
jeszcze nie zostało to zrobione, można wykonać to na początku maja.
• Chronić drzewa i krzewy owocowe przed chorobami i szkodnikami.
• Podlewać rozsadę posadzoną do gruntu.
• Rosnące warzywa wymagają pielęgnacji – należy je nawadniać,
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Stewia zamiast c ukru
Beata Samsel
Oddział Ostrołęka
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ochodzi z Brazylii i Paragwaju, ale uprawiana jest
w wielu rejonach świata. Obejmuje około 240 gatunków,
lecz konkretna odmiana upowszechniona w uprawie to
stevia rebaudiana - zawierająca najwięcej substancji słodzących. Jej liście są kilkadziesiąt razy słodsze od cukru buraczanego, przy czym prawie nie zawierają kalorii. Niedużo mniej
słodsze od liści są kwiaty, łodygi, nasiona i korzenie.

Stewię możemy nabyć w formie tabletek, koncentratu, proszku
i suszu. W Polsce można ją kupić w postaci słodziku, ziarenek do
posadzenia lub zasuszonych liści. Sklepy internetowe, ogrodnicze
oraz sklepy ze zdrową żywnością oferują stewię w różnej postaci.

Jak ją wykorzystać?

Świeże liście stewii mogą być dodawane do sałatek czy gotowanych potraw. Suszone i sproszkowane można traktować jako
słodzik do napojów, kawy, herbaty, przetworów owocowych czy
soków. Wyciąg (ekstrakt) ze stewii możemy otrzymać gotując liście przez kilka minut w małej ilości wody. Po jej odparowaniu
otrzymamy zagęszczony wyciąg.
W temperaturze do 200°C roślina nie ulega rozpadowi, może być
stosowana do produkcji dżemów, galaretek, a także do pieczenia ciast.
Krótko mówiąc stewia to zdrowa alternatywa dla cukru czy sztucznych
słodzików. Każda nadmierna ilość cukru w organizmie negatywnie
wpływa na nasze zdrowie i sylwetkę. Konsekwencją jest szereg tzw. chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, podwyższony
cholesterol czy zawał mięśnia sercowego. Chcąc zmniejszyć ryzyko tych
chorób zastąpmy słodkie napoje wodą mineralną, a cukier używany
w kuchni do słodzenia kawy, herbaty i potraw - właśnie stewią.

Jakie ma wartości?

Mówi się, że jedna jej łyżeczka ma w sobie tyle słodyczy co
szklanka cukru. Używana jest głównie jako słodzik, środek antyseptyczny w medycynie i w przemyśle kosmetycznym, oraz jako
przyprawa. W kosmetyce wchodzi w skład maseczek. Działa rów-

spulchniać i odchwaszczać glebę i przerywać gatunki uprawianych z siewu. Gatunki ciepłolubne reagują pozytywnie na ściółkowanie gleby.

Rośliny doniczkowe

• Przyciąć kwitnące krzewy po kwitnieniu do odpowiedniego
kształtu.
• Usunąć rośliny cebulowe z donic i skrzynek balkonowych i złożyć w miejscu przechowywania.
• Pojemniki na rośliny napełnić na nowo podłożem gromadzącym
wodę z dodatkiem długo działającego nawozu.
• Posadzić kwiaty jednoroczne w wiszących koszach, donicach
i skrzynkach.
Wieś Mazowiecka, maj 2016

nież leczniczo na skórę trądzikową, wypryski i wrzody. Dezynfekuje skórę, zamyka pory oraz przyspiesza gojenie się ran. Stewia
wykorzystywana jest także do produkcji pasty do zębów ze względu na dezynfekujące i bakteriobójcze właściwości. Jej liście zawierają również witaminę C oraz mikroelementy, jak wapń, magnez
czy żelazo. Stewia pomaga również utrzymać prawidłowe trawienie
i apetyt oraz działa korzystnie przy nadciśnieniu i cukrzycy. Jest to
idealna roślina dla diabetyków i osób dbających o linię.

Jak uprawiać?

Jest rośliną wieloletnią i dobrze nadaje się zarówno do uprawy doniczkowej, jak i wysadzania w gruncie (nie przetrwa jednak mrozu,
ponieważ przystosowana jest do ciepłego klimatu). Jeśli jednak chcemy uprawiać ją w domu, to powinniśmy nasiona wysiać wystarczająco wcześnie, najlepiej około połowy marca. Na dnie doniczki powinien znaleźć się drenaż z drobnych kamyczków czy żwiru, ponieważ
roślina jest wrażliwa na zaleganie wody. Sadzimy po 3-4 nasionka do
glinianych doniczek z przykrywką. Musimy zapewnić im dość wysoką temperaturę - około 25°C i słońce. Podlewamy wodą na spodek lub
lekko zraszając wnętrze pojemnika. Rośliny powinny wykiełkować
już w 1-2 tygodniach. Kiedy podrosną przesadzamy je pojedynczo do
doniczek i regularnie podlewamy. Po ostatnich przymrozkach można stewię wystawić na balkon. Lubi stanowiska słoneczne i ciepłe,
a ziemię przepuszczalną - czyli tak jak większość warzyw i ziół. Gdy
zaczną pojawiać się kwiaty, należy je usunąć i nie dopuszczać do
kwitnięcia. Jeśli stewia zakwitnie, zatrzyma się rozwój nowych liści,
a te które zostaną zaczną nabierać lekko gorzkawego smaku.
Liście do suszenia można zbierać przez cały okres wegetacyjny.
Jesienią robią się słodsze - dlatego zbiór najlepiej przeprowadzić
możliwie późno, około połowy września lub na początku października (wtedy zawartość cukrów jest najwyższa). Pędy ścinamy około 10-15 cm nad podłożem.
Przed zimą rośliny powinniśmy wykopać i przesadzić do doniczek, w których przejdą stan spoczynku. Stewię, podobnie jak
pelargonie, przechowujemy w temperaturze 3-8oC. n
Źródła:
1. www.poradnikzdrowie.pl
2. pl.wikipedia.org.

• Przyciąć po kwitnieniu zimozielone krzewy formowane i azalie.

Infrastruktura i narzędzia

• Udekorować taras, urządzić miejsca do jedzenia, relaksu i opalania.
• Sprawdzić zabezpieczenia przed słońcem, markizy, parasole słoneczne i inne przesłony, ewentualnie załatać i oczyścić.
• Oczyścić miejsce do grilla, ewentualnie sam grill, i przygotować
do pierwszego grillowania.
• Ponownie uruchomić zewnętrzne ujęcia wody. n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa - praca zbiorowa, Reader’s Digest
2. www. poradnikogrodniczy.pl
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Jak uprawiać storczyki Phalaenopsis?
Paweł Klejman
Oddział Radom
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halaenopsis, zwany inaczej „ćmówką”, należy do zdecydowanie najpopularniejszych storczyków w Polsce. Obecnie udało się wyhodować kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, różniących się między sobą kształtem i kolorem kwiatów.
Wyróżniamy Phalaenopsisy białe, kremowe, fioletowe, różowe,
żółte, prążkowane, bądź dwukolorowe nakrapiane. Storczyki te
są na tyle urocze, że większość z nas widząc je w sklepie, decyduje się na zakup nie zastanawiając się, jakie należy zapewnić
roślinie warunki do prawidłowego wzrostu i pełni kwitnienia.
W naturalnych warunkach storczyki występują od Indii, po południowo-wschodnią część Chin, Filipiny, Tajwan, Indonezję, aż
do Australii. Są epifitami rosnącymi na pniach i gałęziach drzew.
W sklepach można je kupić przeważnie w plastikowej, przezroczystej, doniczce.
Phalaenopsis to gatunek storczyków najłatwiejszych w uprawie.
Roślina przystosowuje się do warunków, jakie hodowca amator może
jej zapewnić. Storczyki można uprawiać, zarówno w doniczce plastikowej jak i szklanej stojącej na parapecie lub w pojemnikach wiszących pod sufitem. Nie wysadzamy ich bezpośrednio do gleby, chyba
że w specjalnie przygotowanej do tego celu szklarni - orchidarium.
Pamiętajmy, że mogą pojawić się na nich szkodniki, takie jak: miseczniki, wciornastki, przędziorki, tarczniki, a nawet ślimaki.

Warunki świetlne

Storczyki potrzebują dość dużo światła słonecznego, a odpowiednim poziomem światła jest 10000-15000 luksów, czyli półcień. Doniczkę z rośliną najlepiej jest ustawić na parapecie po wschodniej
stronie mieszkania. Jeśli stoi w innym miejscu, należy zadbać o odpowiednią dawkę cienia. Latem można ją wystawić na taras lub
balkon, przy czym uważać należy, aby roślina nie była wystawiona
na działanie ostrych promieni słońca, które mogą poparzyć niezwykle wrażliwe kwiaty. Zbyt niska wartość światła wpływa na barwę
i kształt liści. Organy narażone na niedobór światła mają wydłużony kształt i ciemnozielony odcień. Zbyt wysoki poziom prowadzi
do wystąpienia czerwono-bordowego zabarwienia blaszki liściowej.
W naszych warunkach klimatycznych od grudnia, aż do połowy
lutego można pozwolić nawet na pełne słońce. Storczyki dobrze
rosną również przy sztucznym świetle (świetlówkach w odległości 25-50 cm), świetle lampy sodowej czy HQI w odległości około
1 metra. Długość sztucznego dnia związana jest z porą roku: 14-16
godzin latem, 11 godzin zimą.

Optymalna temperatura

Phalaenopsisy to rośliny dość ciepłego klimatu. Optymalną
temperaturą w nocy jest 16-18°C, zaś w dzień 21-27°C. Taki zakres temperatur panuje powszechnie w większości mieszkań, co
wpływa na to, że rośliny idealnie nadają się do uprawy domowej.
W okresie letnim tolerują zwykle nieco wyższe temperatury, należy jednak pamiętać o wrażliwości liści na działanie intensywnego
letniego słońca, które w większości przypadków powoduje śmierć
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rośliny. W przypadku stwierdzenia na parapecie temperatur powyżej 35°C konieczne jest cieniowanie lub przestawienie roślin. Zimą
należy również zwrócić uwagę na wietrzenie mieszkania podczas
mrozów. Niska temperatura może spowodować przemarznięcie liści, jak również narazić storczyka na stres temperaturowy, czego
w rezultacie objawem będzie opadanie paków i kwiatów.

Ostrożnie z nawożeniem

Podstawową zasada brzmi: nie nawozi się rośliny przy każdym podlewaniu. Nawóz dodawany jest do wody w trzecim, bądź
maksymalnie w co drugim podlewaniu, a w przypadku występowania dość silnego oświetlenia nie częściej niż co 10 dni, lub co 20
dni jeżeli oświetlenie jest słabe. Obecnie na sklepowych półkach
dostępna jest bogata oferta różnego rodzaju środków do nawożenia storczyków. Stężenie nawozu przygotowanego do zasilenia rośliny nie powinno przekraczać 0,1%, w stosunku N:P:K, 3:1:1 przy
podłożach bogatych w korę, lub 1:1:1 dla innych podłoży. Przy zastosowaniu nawożenia dolistnego wymagane jest dziesięciokrotne
zmniejszenie stężenia (maksymalnie 0,01%). W przypadku nawozów organicznych może być zastosowany silnie rozcieńczany roztwór gnojówki, emulsji rybnej, a raz w roku bogata w azot mączka
kostna lub suszona krew. W przypadku amatorskiej uprawy należy jednak stosować się do zaleceń producenta umieszczonych na
opakowaniu preparatu nawozowego.

Podlewanie i przesadzanie

Phalaenopsis, podobnie jak większość tropikalnych storczyków,
wymaga przesuszenia podłoża przed kolejnym podlaniem. Roślinę
należy podlewać mocno, ale odpowiednio rzadko: dorosłe okazy
w okresie wegetacji zwykle raz na 4 do 7 dni, a zimą nie częściej
niż raz na tydzień. Zbyt częste podlewanie prowadzi do gnicia
korzeni. Ważne jest by robić to rano, gdyż nadmiar wody z korony rośliny i liści zdąży odparować przed nocnym ochłodzeniem.
Do podlewania zalecane jest użycie deszczówki lub wody z filtra
odwróconej osmozy. Można również podlewać wodą z kranu, lecz
najlepiej przegotowaną i odstaną. Wymagane jest wtedy coroczne
przesadzanie rośliny połączone z wymianą zarówno podłoża, jak
i rozmiaru doniczki. W literaturze zalecane jest zanurzanie doniczki ze storczykiem w naczyniu z wodą na 15 minut do godziny. Zabieg ten ma na celu wywołanie maksymalnego nasiąknięcia podłoża i korzeni powietrznych. Wodę gromadząca się w podstawce lub
na dnie donicy należy bezwzględnie usunąć.
Phalaenopsis to storczyk lubiący lekko przyciasne donice i nie
lubiący przesadzania, szczególnie zbyt częstego, dlatego nie ma
czym się martwić, jeżeli widzimy ściśnięte korzenie lub nawet
miejscami wystające ponad powierzchnię ziemi. Z reguły przesadzanie zalecane jest dopiero wówczas, gdy pojemnik jest na tyle
mały, że dostęp powietrza staje się ograniczony.

Dobre rady

Jeżeli chcemy sami przygotować podłoże, powinniśmy sporządzić je z 2 części drobnej kory z drzew iglastych i/lub włóknistego
torfu i 1 części perlitu (chodzi o młode rośliny). Dla starszych przygotowujemy podłoże zmieszane z 2 części średniej wielkości kory
Wieś Mazowiecka, maj 2016
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Hosty – n iezawod ne byli ny
Anna Matyszczak
Oddział Siedlce
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osty, czyli funkie, to długowieczne byliny o wszechstronnym zastosowaniu, cenione przede wszystkim
jako rośliny cieniolubne lub dobrze rosnące w półcieniu. Większość gatunków pochodzi z Dalekiego Wschodu,
głównie Japonii i Chin, gdzie rosną w miejscach cienistych
i stale wilgotnych. Rośliny te cieszyły się wielką popularnością
w XIX-wiecznych ogrodach angielskich, a teraz przeżywają
swój wielki renesans - w sprzedaży pojawiła się ogromna ilość
nowych, przepięknych odmian.

Pochodzenie host wskazuje na to, że lubią stanowiska cieniste
i półcieniste. Mogą też rosnąć w pełnym słońcu, ale jedynie przy zapewnionej odpowiedniej wilgotności (rośliny o jasno przebarwionych
liściach na stanowiskach bardzo nasłonecznionych mogą ulegać poparzeniom). Dobrze rosną na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych (z wyjątkiem miejsc bagnistych), o odczynie zbliżonym do
obojętnego i lekko kwaśnego. Hosty mogą być sadzone również pod
dużymi drzewami, ale w takich miejscach ważne jest przygotowanie
im podłoża z dostatecznie dużą ilością materiału organicznego (kompost, torf). Najtrudniej utrzymać funkie pod drzewami o płytkim
systemie korzeniowym, takimi jak np. klony, wierzby czy świerki.
Na odpowiednich stanowiskach byliny te mogą rosnąć nawet do
20 lat bez potrzeby przesadzania. Dobrze reagują na nawożenie
nawozami wieloskładnikowymi. Funkie są też całkowicie mrozoodporne, nie wymagają okrycia zimowego, bo znoszą spadki
temperatur nawet do -35oC.

Znakomite walory dekoracyjne

Głównym atutem host są ich efektowne liście. W zależności od gatunku czy odmiany różnią się kształtem, wielkością oraz zabarwieniem. Mogą mieć kształt od wąsko lancetowatego, poprzez sercowaty
do prawie okrągłego, a ponieważ są osadzone na długich ogonkach,
tworzą piękne, uporządkowane rozety. Ich barwy to, począwszy od
zieleni, różne odcienie żółtego, niebieskawego i kremowego - kolory te występują jako jednolite lub jako pasma, albo obrzeżenia czy
przebarwienia o różnej intensywności. Atrakcyjność liści sprawia, że
hosty często uprawia się również jako materiał na, tzw. zieleń ciętą.
Uroku roślinom dodają kwiaty pojawiające się od czerwca do sierpnia.
Tworzą one kwiatostany (często jednostronne) osadzone na długich, nie
ulistnionych pędach. Kwiaty mają kształt dzwonkowaty, są jasnoliliowe,
fioletowe i białe, a niektóre gatunki i odmiany delikatnie i przyjemnie
pachną. Mogą być również używane jako materiał bukieciarski.
z drzew iglastych i/lub włóknistego torfu i 1 części grubego grysu.
W przypadku braku kwitnienia, dla sztucznego wywołania intensywnego pojawienia się kwiatów, wystarczy przez okres około
miesiąca zwiększyć różnicę temperatur między nocą a dniem do
6-10°C Najłatwiej jest to wykonać poprzez uchylenie nocą okna
i zamknięcie go w ciągu dnia, a latem wystawić roślinę na zewnątrz w cieniste miejsce. Po upływie 30 dni wystawienia jej na
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Rozmnażanie jest proste

Hosty najlepiej jest rozmnażać przez podział rozrośniętych kęp.
Zabieg ten można właściwie wykonywać przez cały sezon, ale
najbardziej wskazany jest jednak wiosną, kiedy rośliny nie wykształciły jeszcze liści. Do dzielenia najlepiej przystąpić, gdy roślina rośnie w ogrodzie co najmniej 3-4 lata, a przy odmianach
wolnorosnących – nawet po 7-8 latach. Kępy rozrywamy ręcznie
lub, gdy są bardziej zbite – rozcinamy ostrym nożem.

Łatwa pielęgnacja

Hosty to bardzo odporne rośliny i nie wymagają wielu zabiegów
pielęgnacyjnych. Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany, a jesienią dobrze jest usunąć zasychające liście. Dobrze
reagują na wyściółkowanie podłoża korą sosnową.
Rzadko są porażane przez choroby lub szkodniki. Ich liście niestety bardzo lubią ślimaki, dlatego warto zadbać o to, aby nie miały zbyt dobrych warunków do rozwoju w pobliżu naszych roślin.
Do najlepszych sposobów ograniczania populacji ślimaków należą takie zabiegi, jak: częste koszenie trawników, zbieranie resztek
roślinnych, częste wzruszanie gleby, nie gromadzenie w pobliżu
rabat gałęzi, korzeni, kamieni czy też umieszczanie kompostowników będących schronieniem dla ślimaków.

Jak i gdzie posadzić?

Hosty tworzą malownicze kępy - najmniejsze mają średnicę kilkunastu centymetrów, a te największe mogą rozrastać się nawet do 150 cm
szerokości. Dzięki swoim cechom hosty mogą mieć różnorodne zastosowania w ogrodzie: przepięknie zdobią rabaty, sadzi się je pod drzewami
i krzewami, można też ich używać do nasadzeń leśnych i nadwodnych.
Bardzo dobrze spisują się jako rośliny pojemnikowe - świetnie prezentują
się w donicach na zacienionych tarasach czy gankach i nie wymagają na
zimę wnoszenia do cieplejszych pomieszczeń. Dobrym towarzystwem
są dla nich byliny o podobnych wymaganiach, mogą to być tawułki, kokoryczki, żurawki, paprocie, parzydło leśne, pragnia syberyjska, fiołek
wonny, przywrotnik pospolity czy trzmielina Fortune’a. W pobliżu host
posadzić można byliny cebulowe wcześnie kwitnące wiosną, np. przebiśniegi, krokusy, śnieżniki, szafirki - liście host rozrastając się stopniowo,
zasłonią latem pozostające po nich puste miejsca. n
Źródła:
1. Katalog roślin, Wydawnictwo Związku Szkółkarzy Polskich, 2006
2. Najpiękniejsze byliny, S. Szczepaniak, Wydawnictwo Działkowiec, 2007
3. www.dobrepole.pl

działanie tego rodzaju stresu automatycznie zaindukowany jest
proces wzrostu nowych łodyg kwiatowych. n
Źródła:
1. New Encyclopedia OF Garden Plants & Flowers. Butler C., The Reader’s Digest Association Limited, London 1997: 645,
2. http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/wszystko-o-storczyku,
3. http://www.orchidarium.pl/rodzaje/html/Phalaenopsis,
4. http://www.wymarzonyogrod.pl/rosliny-doniczkowe/storczyki,
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Szpinak w każdej postaci
Małgorzata Lao
Oddział Radom

S

zpinak jest ceniony jako bogate źródło witamin, białka,
błonnika, karotenoidów i soli mineralnych. Istotnym
jego walorem są niskie koszty uprawy i dostępność niemal przez cały rok, zwłaszcza w okresach niedoboru świeżych
warzyw. Jego liście mają właściwości antynowotworowe i chronią przed miażdżycą. Właściwości lecznicze szpinaku są zasługą beta-karotenu, witaminy C oraz luteiny – znanych przeciwutleniaczy, które chronią nasz organizm przed starzeniem się.
Związki te zapobiegają też powstawaniu zmarszczek, chronią
wzrok, ale najważniejsze jest ich – wspomniane już - działanie
przeciwnowotworowe. Poza tym szpinak bogaty jest w potas, żelazo i kwas foliowy.
Trzeba przyznać, że źle przyrządzony szpinak był dla wielu z nas
zmorą dzieciństwa. Na szczęście dziś chętnie korzystamy z przepisów włoskich i francuskich, dzięki czemu to bogate w składniki
odżywcze warzywo smakuje naprawdę wyśmienicie.
Ale uwaga! Ze względu na znaczną zawartość szczawianów,
przy spożywaniu dużych ilości szpinak może być toksyczny z powodu blokowania wchłaniania wapnia. Nie powinny go jeść osoby
z kamicą nerkową i dną moczanową (podagrą). Roślina zawiera
bowiem kwas szczawiowy, który może przyczyniać się do powstawania kamieni lub zwiększenia ilości kwasu moczowego gromadzącego się w stawach.

Dobre rady
Młode, delikatne listki jada się w całości. Duże liście są grubsze,
wymagają więc usunięcia łodyżek, a niekiedy większych nerwów.
Zawsze trzeba je dobrze oczyścić. Opłukanie pod bieżącą wodą nie
wystarczy. Lepiej włożyć szpinak do miski z zimną wodą i delikatnie przemieszać.
Jeśli po umyciu zamoczysz liście w wodzie z lodem, zachowają ładny kolor. Potem trzeba je dokładnie odsączyć. Pamiętaj, że
przed dodaniem do sałatki szpinak musi dobrze wyschnąć.
Warzywo to najlepiej jeść jak najświeższe. Jeśli musisz je przechować, schowaj liście do lodówki na nie dłużej niż dzień, owinięte w mokry papier – wtedy nie zwiędną.

Jak przyrządzać szpinak?
Podobnie jak w przypadku większości warzyw – najlepszy jest
szpinak świeży. Dlatego w sezonie lepiej zrezygnować z mrożonek. Surowy szpinak świetnie nadaje się do sałatek. Łącz go z serami pleśniowymi, fetą, parmezanem lub oscypkiem. Pasują do niego
owoce – gruszki, winogrona, truskawki, cytrusy. Sałatkę polej oliwą – w ten sposób zwiększysz wchłanianie beta-karotenu i luteiny.
Szpinak w połączeniu z serem (np. pleśniowym) świetnie nadaje
się też do makaronów (spaghetti lub penne). Aby przyrządzić sos,
nie gotuj liści! Stracą na wartości i smaku, nie mówiąc już o wy32

glądzie. Uduś je na oliwie z dodatkiem czosnku i gałki muszkatołowej. Jeśli pokropisz liście sokiem z cytryny, zachowają żywy, zielony kolor. Pamiętaj, że przy duszeniu szpinak znacznie zmniejsza
swoją objętość, dlatego jeśli gotujesz dla kilku osób, kup 1,5–2 kg.
Liście szpinaku świetnie nadają się także jako farsz do pierogów,
naleśników i tarty z kruchego ciasta. Poza sezonem kupuj szpinak
mrożony – rozdrobniony, albo lepiej w całości.

Szpinak na trzy smaki
Roladki drobiowe ze szpinakiem i serem fetą
Składniki: 250 g mrożonego szpinaku, 100 g pokruszonego sera
feta, 3 łyżki startego parmezanu, 1-2 ząbki posiekanego czosnku,
sól i pieprz do smaku, 6 filetów z kurczaka, 1 łyżka oliwy, 2 łyżki masła, 3 łyżki mąki, sok z 1/2 cytryny (lub więcej do smaku),
1 szklanka rosołu z kurczaka, 1 szklanka wytrawnego białego
wina, 2 łyżeczki suszonego oregano lub 1 łyżka świeżego.
Sposób wykonania: Szpinak rozmrozić i dobrze odcisnąć, wymieszać z fetą, parmezanem i czosnkiem, doprawić solą i pieprzem.
Filety naciąć z boku, robiąc dość głębokie kieszonki (uważać,
aby nie przeciąć mięsa na wylot), nadziać mieszanką szpinakową
i spiąć nacięcia wykałaczkami. Lekko posolić i posypać pieprzem,
obsmażyć na oleju z obu stron na zloty kolor, przełożyć na talerz
i trzymać w cieple.
Na patelnię wyłożyć masło, oprószyć mąką i zrobić złotawą zasmażkę. Powoli dodać wino i rosół, ciągle mieszając, aż utworzy
się gładki sos. Dodać sok z cytryny, sól i pieprz do smaku (można
wcisnąć kilka ząbków czosnku). Zagotować i dodać filety do sosu.
Przykryć i zmniejszyć ogień, dusić około 30 minut, przewracając
mięso w czasie duszenia.

Sałatka ze szpinakiem
Składniki: Duża miska przebranych i umytych liści świeżego szpinaku, pół słoiczka suszonych pomidorów w oliwie, oliwa z pomidorów, 1 kostka ziarnistej fety, 0,5 szkl. uprażonych pestek słonecznika, 4 plastry szynki parmeńskiej lub innej szynki wędzonej
na surowo, sól i pieprz.
Sposób wykonania: Do miski wrzucić szpinak, większe liście porwać. Dodać: ser fetę pokruszony na drobne grudki, pomidory pokrojone w paseczki, uprażony słonecznik. Wszystko odrobinę posolić i popieprzyć, dodać trochę oliwy z pomidorów, wymieszać.
Jeśli sałatka będzie zbyt sucha, dodać oliwy. Na koniec pokroić
szynkę w cienkie paski i posypać nimi sałatkę.

Ciasto „Leśny Mech”
Ciasto: 450 g szpinaku mrożonego rozdrobnionego, 4 jajka, 1⅓
szklanki cukru, 1⅓ szklanki. oleju, 2½ szklanki mąki krupczatki,
3 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier wanilinowy.
Masa śmietanowa: 400 ml śmietanki kremówki, 2 łyżki cukru pudru, 1 galaretka cytrynowa.
Wieś Mazowiecka, maj 2016

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
Rolada serowa z piersi kurczaka

Zupa serowa

Składniki: 3 jaja, 45 dag sera żółtego, 2 łyżki majonezu, 1 podwójna pierś z kurczaka, 1 torebka szpinaku rozdrobnionego, 2 łyżki
masła, 2 ząbki czosnku, 30 dag pieczarek, 1 cebula, 1 czerwona
papryka, sól, pieprz, majeranek, przyprawa do kurczaka.
Wykonanie: Piersi rozbić, obsypać przyprawami. Pieczarki umyć,
zetrzeć na grubej tarce, odparować na patelni. Dodać pokrojoną
w kostkę cebulę, paprykę i poddusić na 1 łyżce masła, doprawić do
smaku. Szpinak z czosnkiem podsmażyć na łyżce masła, doprawić do smaku. 30 dag sera zetrzeć na grubej tarce. Białka ubić, dodać żółtka, starty ser i majonez. Wszystko wymieszać i wylać ciasto do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia (posmarowanym
olejem). Piec 35 minut w 180oC. 15 dag sera zetrzeć na drobnej
tarce. Na upieczone ciasto serowe wyłożyć szpinak, posypać połową startego sera, na szpinak położyć pierś i posypać drugą połową
sera oraz wyłożyć masę pieczarkową. Zawinąć roladę w papier do
pieczenia i zapiekać jeszcze 40 minut, w temp. 180oC. Po upieczeniu roladę obciążyć i wystudzić. Podawać jako przystawkę.

Składniki: 2 cebule, 2 marchewki, 0,5 selera, 3 ziemniaki, 2 litry
bulionu drobiowego lub warzywnego, 1 liść laurowy, ziele angielskie, 2 serki topione śmietankowe, 15 dag szynki drobiowej, natka
zielonej pietruszki, pieprz, maggi, majeranek, vegeta, grzanki lub
groszek ptysiowy.
Wykonanie: Warzywa obrać. Pokroić w kostkę i wrzucić do bulionu, ugotować. Wyjąć z bulionu i zmiksować (ziele angielskie i liść
laurowy usunąć). Szynkę pokroić w paseczki, serki rozmieszać
w 1 szklance gorącego wywaru i wszystko połączyć, przyprawić
do smaku. Posypać zieloną pietruszką. Podawać z grzankami lub
groszkiem ptysiowym.

Pakieciki z masą chrzanową
Składniki: 12 plastrów szynki konserwowej, 1 serek biały naturalny, 2 łyżki majonezu, 1 łyżka chrzanu, 1 łyżka żelatyny, 2 łyżki
mleka, sól, cukier, 3 jaja, 1 czerwona papryka, 3 ogórki konserwowe, 1 por, 1 sałata.
Wykonanie: Żelatynę rozpuścić w gorącym mleku. Serek wymieszać z majonezem, dodać chrzan, rozpuszczoną żelatynę i doprawić do smaku. Masę chrzanową rozłożyć na plastrach szynki.
Jaja ugotować i podzielić na cztery części. Położyć je na masie
chrzanowej, dodać po pasku papryki i ogórka. Zwijać w ruloniki.
Por pociąć w cienkie paski (12 sztuk) i sparzyć gorącą wodą. Porem obwiązać każdy rulonik. Układać na liściach sałaty. Zamiast
szynki można dać plastry żółtego sera. Podawać jako przystawkę.

Sposób wykonania: Szpinak rozmrozić i dokładnie odsączyć
z wody, zblendować. Jajka zmiksować z cukrem pudrem i wanilinowym na puszystą, gęstą masę. Stopniowo wlewać cienką strużką
olej, dalej miksując. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do
pieczenia, dodać do masy jajecznej, zmiksować. Na koniec dodać
szpinak i wymieszać całość łyżką, aż składniki się połączą.
Tortownicę o średnicy 24 cm nasmarować masłem i wyłożyć
papierem do pieczenia. Ciasto przełożyć do formy, wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C (grzanie góra-dół)
lub 165°C (termoobieg) i piec około 1 godziny. Upieczone wyjąć z piekarnika, pozostawić na chwilę w formie, następnie wyjąć
z niej razem z papierem i wystudzić. Po wystudzeniu obciąć nożem
Wieś Mazowiecka, maj 2016

„Kłębuszki” z mięsa mielonego
Składniki: 80 dag mięsa mielonego wieprzowego, 20 dag mięsa mielonego indyczego, 1 łyżka gęstej śmietany, 2 łyżki majonezu, 2 cebule,
2 marchewki, 2 jaja + 1 jajo do posmarowania, 3 łyżki bułki, 2 łyżki
oleju, natka zielonej pietruszki, 3 ząbki czosnku, vegeta, pieprz, oregano, zioła prowansalskie, 1,5 opakowanie ciasta francuskiego.
Wykonanie: Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na patelni, dodać marchewkę startą na średnich oczkach i chwilę razem
smażyć. Zdjąć z ognia, wystudzić. Mięso mielone przełożyć do
miski, dodać majonez, śmietanę, bułkę tartą, usmażoną cebulę
z marchewką, natkę pietruszki, przeciśnięty przez praskę czosnek,
przyprawy i dokładnie wymieszać. Mięso podzielić na równe porcje i formować kulki (na jedną kulkę około 10 dkg farszu). Każdą
kulkę owinąć ciastem francuskim pociętym w paski jednocentymetrowe (tak jak kłębuszek). Paski wycinać radełkiem do ciastek.
Jajko rozbić i smarować po cieście. „Kłębuszki” ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec przez 35 min. w temp.
200oC. Podawać jako drugie danie z ziemniakami i surówką.
Kazimiera Sawicka, gm. Paprotnia
wierzch ciasta (na wysokości ok. 2/3), obcięte ciasto pokruszyć
palcami nad talerzem. Dół ciasta z powrotem włożyć do tortownicy, zakładając jej brzegi.
Masa śmietanowa: Galaretkę rozpuścić w 200 ml wrzątku, dokładnie wymieszać, wystudzić. Ostudzoną wstawić na chwilę do
lodówki, żeby zaczęła tężeć. W międzyczasie ubić śmietanę kremówkę na sztywno, pod koniec ubijania dodając cukier puder. Tężejącą galaretkę (gdy przybierze konsystencje rzadkiego kisielu)
dodać do śmietanki i szybko zmiksować do połączenia się składników. Masę wyłożyć na ciasto, na wierzchu wysypać przygotowane wcześniej okruszki ciasta, lekko je dociskając. Na nich ułożyć
pestki granatu lub inne drobne owoce. n
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Nagrodzo ne „ Prze pisy naszyc h
C zyte ln ików 2015”
Medaliony z polędwiczek wieprzowych z kozim serem,
szynką wędzoną, duszoną cukinią i kaszą jęczmienną
z wody

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

Karkówka w ziołach z ziemniakami czosnkowymi
i sosem żurawinowym

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

Kaczka z jabłkami

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

Sztufada z kurczaka

Składniki: 1 kurczak, 0,5 kg mięsa mielonego wieprzowego,
0,5 szklanki bułki tartej, 2 jaja, sól, pieprz, natka pietruszki.
Wykonanie: Z kurczaka wyjąć wszystkie kości, zrobić płat. Mięso mielone wyrobić na gładką masę, dodać jaja, bułkę tartą, sól,
pieprz i natkę pietruszki. Zrobiony z kurczaka płat rozbić tłuczkiem do mięsa, posypać solą, pieprzem i rozłożyć na nim wałek
z mięsa mielonego. Zwinąć jak roladę. Posypać po wierzchu solą
i pieprzem. Zawinąć roladę ściśle w papier do pieczenia. Piec około 45 minut w temperaturze 200oC.
Sztufadę podawać na gorąco z kaszą jęczmienną lub na zimno
jako wędlinę.

Kulebiak

Składniki: 0,5 szklanki mleka, 45 dkg mąki, 4 dkg drożdży, 2 jaja,
0,5 łyżeczki cukru, kilka łyżek oleju, 50 dkg kiszonej kapusty,
5-10 sztuk suszonych grzybów leśnych, 2 cebule, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, sól, pieprz.
Wykonanie: Mleko wymieszać z wodą, podgrzać, dodać drożdże
34

i cukier. Wlać rosnące drożdże do mąki, lekko wymieszać i odstawić na 20 minut. Dodać łyżkę oleju, sól i jajko. Wyrobić ciasto na
jednolitą masę, odstawić do wyrośnięcia. Grzyby ugotować. Kapustę drobno pokroić, zalać wywarem z grzybów, dodać przyprawy,
gotować pół godziny. Cebulę posiekać, przesmażyć na oleju, dodać
grzyby pokrojone w paski oraz orzechy, przyprawić. Dodać do kapusty, wymieszać, odstawić do wystygnięcia. Ciasto rozwałkować,
posmarować farszem, zrolować, posmarować roztrzepanym jajem.
Piec na złoty kolor 40 minut w temperaturze 175oC. Kulebiaka
można podawać z czystym barszczem czerwonym.

Zupa rybna z klopsikami

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

Babka grecka wielkanocna

Składniki: 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
4 jaja, aromat waniliowy, ¾ kostki masła, 1 ¼ szklanki cukru,
10 dag czekolady deserowej, migdały.
Wykonanie: Żółtka utrzeć z 1 szklanką cukru. Białka ubić na
sztywną masę, pod koniec ubijania dodać ¼ szklanki cukru. Masło
ucierać na puszystą masę i stopniowo dodawać utarte żółtka, dobrze
wymieszać. Następnie na przemian dodawać pianę z białek, mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia i aromat, delikatnie wymieszać łyżką. Ciasto przekładać do blaszek posmarowanych tłuszczem
i posypanych bułką tartą, na wierzchu układać pokruszone migdały
i czekoladę. Piec w temp. 180°C ok. 1 godziny, wyjąć z piekarnika i zostawić babkę w formie. Po 5 minutach wyjąć na talerz, po
20 minutach przykryć babkę miską i zostawić na noc.

Biała kiełbasa wielkanocna

Składniki: 5 kg łopatki wieprzowej, 0,5 kg słoniny, 10 dag soli
peklującej, ½ główki czosnku, 2 dag pieprzu naturalnego, majeranek, cienkie jelita wieprzowe.
Wykonanie: Łopatkę i słoninę pokroić w kawałki i zasypać solą
peklującą. Pozostawić na dwa dni w chłodnym miejscu. Mięso
zmielić przez maszynkę zaopatrzoną w siatkę o grubych oczkach,
dodać czosnek, pieprz i majeranek. Mięso wyrobić by odstawało
od dłoni. Napychać w jelita. Gotować w temp. 80°C.

Pasztet wielkanocny

Składniki: 60 dag wątroby cielęcej, 1 kg mięsa wołowego (na rosół bez kości), 1 kg łopatki wieprzowej bez kości, 25 dag surowego
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boczku, 4 cebule, 5 suszonych grzybków, 2 suche bułki, 5 jaj, sól,
pieprz naturalny, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, owoce jałowca, tarta bułka do posypania blaszki, paseczki słoniny.
Wykonanie: Mięso pokroić na kawałki, włożyć do garnka i zalać
wodą tak by mięso było przykryte. Gotować do miękkości. W trakcie gotowania dodać pokrojoną wątrobę, cebulę i opłukane suszone
grzyby. Po ugotowaniu mięso wyjąć i ostudzić. Bułki namoczyć
w powstałym wywarze rosołowym. W maszynce zmielić dwukrotnie mięso, grzyby, cebulę i namoczoną bułkę. Do powstałej masy
mięsnej dodać jajka, płaską łyżeczkę soli i pieprzu i po 2 łyżeczki
pozostałych roztartych w moździerzu przypraw. Dokładnie wymieszać. Masę mięsną układać w blaszkach do ¾ wysokości, posmarowanych tłuszczem i posypanych bułką tartą, na dnie blaszki ułożyć
dekoracyjnie paseczki słoniny. Piec w temp. 200-250°C, ok. 40
minut. Po ostudzeniu pasztet wyjąć z blaszek.

Wiosenna sałatka z pieczarek

Składniki: 30 dag pieczarek, 60 dag ziemniaków, 2 cebule, 2 duże
ogórki kwaszone, 3-4 łyżki oleju, ¾ szklanki majonezu, 2 łyżki
posiekanego szczypiorku, sól, pieprz do smaku, olej do smażenia.
Wykonanie: Ziemniaki ugotować w mundurkach, wystudzić. Pieczarki umyć, pokroić w plasterki, smażyć na rozgrzanym oleju, tak
by nie puściły soku, jeśli puszczą, odparować. Włożyć do miseczki
i posolić. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić, dodać do pieczarek.
Ogórki i obrane ziemniaki pokroić w kostkę, połączyć z pieczarkami. Dodać majonez i pieprz, wymieszać. Posypać świeżym, posiekanym szczypiorkiem.
Renata Skolimowska - zam. Pruszyn, gmina Siedlce

Ciasto styropian

Składniki: 3 szklanki mąki, najlepiej krupczatki, ½ szklanki cukru, 5 żółtek, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 masło lub margaryna.
Wykonanie: Wszystkie składniki włożyć do miski i wymieszać na
duże grudki. Więcej niż połowę kruszonki wyłożyć na dużą blaszkę
(22 x 34 cm, wysmarować masłem i wysypać bułką tartą), lekko zapiec – wylać przygotowaną wcześniej masę, przykryć ją resztą kruszonki. Piec ciasto na złoty kolor w temp. 160 st. C przez 1 godzinę.
Składniki na masę: 2 duże śmietany 18%, 2 jogurty (najlepiej
greckie), 1/2 szklanki cukru, 1 budyń śmietankowy lub waniliowy, 1 paczka wiórek kokosowych, 5 białek, 1 płaska łyżeczka
proszku do pieczenia.
Wykonanie masy: Wymieszać śmietanę i jogurt. Wsypać wiórki.
Ubić pianę na sztywno z cukrem i wsypać przesiany budyń, połączyć ze śmietaną i jogurtem, dodać proszek do pieczenia.

Nutella ze śliwek

Składniki: 2,5 kg śliwek węgierek (poza sezonem mogą być mrożone), 1 kg cukru, 20 dag kakao, 2 cukry waniliowe.
Wykonanie: Śliwki umyć, wydrylować, przekręcić przez maszynkę do
mięsa (można 2 razy). Masę włożyć do dużego garnka, dodać cukier
i smażyć na wolnym ogniu ponad 2 godziny, często mieszając, aby uniknąć przypalenia, pod koniec smażenia dodać kakao i cukier waniliowy
Jeszcze smażyć ok. 0,5 godziny i wkładać do słoików (wcześniej wyparzonych), zakręcać szczelnie pokrywkami i stawiać do góry dnem.
Nutellą można smarować blaty tortów, dodawać do różnych kremów,
deserów i na kanapki.

Surówka fantazyjna

Składniki: 1 sałata lodowa, 1 ananas w plastrach, 1 papryka czerwona, 1 papryka zielona, 1 papryka żółta, 1 grono ciemnego winogrona, kiełki sojowe. Przyprawy: sól, cukier, pieprz.
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Wykonanie: Sałatę porwać, pozostałe składniki pokroić, wszystko
wymieszać, doprawić do smaku i polać sosem.
Sos: 3 łyżki gęstego jogurtu, 3 łyżki majonezu, sok z ananasa,
2 ząbki zgniecionego czosnku.

Sałatka pyszna

Składniki: 1 pierś drobiowa ugotowana w rosole, ½ szklanki namoczonych rodzynek, 1 puszka kukurydzy, 1 puszka ananasa, sól,
pieprz, majonez.
Wykonanie: Odsączyć kukurydzę i ananasa z puszki. Wystudzone
mięso pokroić w kostkę, ananasy podzielić na mniejsze kawałki.
Połączyć wszystkie składniki z majonezem. Doprawić do smaku.

Sałatka z makaronem

Składniki: 1 paczka makaronu, najlepiej wstążki, 1 puszka brzoskwiń, 4 mandarynki, 1 puszka kukurydzy, parówki berlinki,
ewentualnie kawałek szynki, przyprawa curry, majonez.
Wykonanie: Makaron ugotować na wpół miękko. Brzoskwinie
i mandarynki pokroić, przełożyć do salaterki, dodać wystudzony
makaron, odsączoną kukurydzę, pokrojone parówki, przyprawić
curry i polać majonezem. Wszystko wymieszać, udekorować.

Sałatka z ziemniaków

Składniki: 5 ziemniaków ugotowanych w mundurkach, 30 dag
szynki wędzonej, 1 papryka, 5 ogórków konserwowych, 1 puszka
kukurydzy, 5 ugotowanych jajek, 1 łyżka oleju, 3 ząbki czosnku,
sól, pieprz, majonez.
Wykonanie: Ziemniaki pokroić w kostkę. Z oleju, soli i czosnku
zrobić sos i wylać na ziemniaki, odstawić na 2 godziny. Szynkę,
paprykę, ogórki, jajka pokroić w kostkę. Połączyć składniki i wymieszać z majonezem. Do majonezu można dodać musztardę i trochę cukru.

Sałatka warstwowa

Składniki: 5 jajek ugotowanych na twardo, 20 dag sera żółtego,
4 cebule skroić drobno i sparzyć, 2 puszki tuńczyka, czerwona
fasola z puszki, majonez, jogurt.
Wykonanie: W szklanej salaterce układać warstwami: 1 - starte
białka, 2 – starty ser żółty, 3 - cebula, 4 - tuńczyk, 5. – odsączona fasola, 6 - majonez wymieszany z jogurtem, 7 - starte żółtka.
Wierzch sałatki udekorować czerwoną fasolą.

Filety z kurczaka w sezamowej panierce

Składniki: 60 dag ugotowanych filetów z kurczaka, 300 ml oleju, 3 jajka, ok. 10 dag sezamu, 20 dag bułki tartej, 10 dag mąki,
1/2 łyżeczki słodkiej mielonej papryki, sól, pieprz, 1 łyżeczka
granulowanego czosnku, 1/2 łyżeczki curry, 1 łyżeczka bazylii,
1/2 łyżeczki ostrej mielonej papryki, 1/2 łyżeczki tymianku.
Wykonanie:
1. Filety ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Wyjąć, ostudzić, a następnie dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem.
Pokroić w długie paski o grubości ok. 1,5 cm.
2. Mąkę wymieszać ze słodką papryką, solą, czosnkiem, curry,
pieprzem i ziołami. Jajka wymieszać. Bułkę tartą wymieszać z sezamem.
3. Mięso dokładnie obtaczać w mące, a następnie w jajku i bułce
z sezamem. Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Osączać
z tłuszczu na papierowym ręczniku kuchennym. Podawać, np. z ryżem i surówką.
Wanda Michalik - zam. Guzew, gmina Gąbin
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Krzyżówka Nr 5

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Buty z kółkami do jazdy
4. Soczysty owoc z pióropuszem liści
5. Najcieplejsza pora roku
6. Każdy obchodzi je raz w roku
7. Do niego wysyłany jest list
8. Snickers lub mars
9. Niejeden za lokomotywą
10. W parze z mamą
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 25 maja
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 5".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 3 - KOTKI WIERZBOWE
Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Sierzputowska, gm. Nasielsk
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Państwo
piramidami
Przysłowiezmajowe:
„Patronem Mławy jest święty Wojciech”
2. Ulubione zajęcie, pasja

SEK

Y=EM

KO=T

G=M

Z=W

LI=JE

A=Ę

Rebus 5
K=Ś

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
25 maja 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 5".

DA=J

M=C

Rozwiązanie Rebusu 3 - OSTROŁĘKA JEST GŁÓWNYM
MIASTEM KURPI
Nagrody książkowe wylosował: Przemysław Pudzianowski,
gm. Sochaczew.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl,
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca dyrektora MODR,
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: Ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Sienkiewiczówka w Poświętnem - Stefan Choliński - Oddział Poświętne w Płońsku
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-14/2016; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 19 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Po roku przerwy, ze względu na okres przejściowy, znów wybieramy najlepszą orkiestrę dętą i pracę magisterską dotyczącą wsi i rolnictwa oraz najaktywniejszą liderkę
wiejską. Przed nami także kilka ciekawych imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz znanych i lubianych na Mazowszu. Zapraszamy!

Trzy pytania do…
…dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
Radosława Rybickiego.
Który z konkursów KSOW lubi Pan
bądź ceni najbardziej?
Każdy z nich jest wartościową propozycją, ponieważ wszystkie promują i nagradzają co innego. A ich adresaci – młodzi magistranci, aktywne liderki wiejskie
czy muzycy z orkiestr dętych – to ważne
grupy partnerów i kreatorów KSOW.
Lubię oglądać i słuchać wspaniałych
mazowieckich orkiestr dętych – co roku
mamy wielki kłopot, jak wybrać tę najlepszą i jury konkursowe głowi się, by nikogo
nie skrzywdzić i nagrodzić jak największą
liczbę orkiestr. Także lektura prac magisterskich i rozmowa z liderkami wiejskimi
Pn
pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość mazowieckiej wsi i rolnictwa.

Na konkursy przeznaczają Państwo
instytucji związanych z rolnictwem.
spory budżet. Jednak nie zawsze
Odbędą się też pokazy pracy maszyn rolsą to nagrody rzeczowe czy
niczych na polu oraz prezentacje gospofinansowe…
darstw ekologicznych. Nie może zabrakNagrodą dla orkiestr są zakupy instru- nąć kiermaszu kwiatów, drzew oraz krzementów, sprzętu czy strojów, czyli to, co wów ozdobnych i owocowych, a także
orkiestrze zawsze jest potrzebne. Zwy- wyrobów rękodzieła ludowego. Atrakcją
cięzcy konkursu na najlepszą pracę magi- będzie pokaz woltyżerki i występy artysterską dostaną nagrody finansowe – styczne.
uważamy, że młodzi, zdolni absolwenci
mazowieckich uczelni powinni mieć ułatwiony start w zawodowe życie. A liderki,
oprócz nagród rzeczowych dla siebie,
N
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będą mogły wskazać niezbędne zakupy
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naszymi konkursami i wziąć w nich udział.
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Jak wybierani są najlepsi?
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Każdego roku marszałek powołuje kapi16 17
tuły konkursowe złożone z ekspertów
4
czy naukowców. W przypadku orkiestr23 2
są to przedstawiciele związków orkiestr 30 31
dętych lub mazowieckich instytucji kultury. Liderki oceniały w ubiegłych latach
m.in. zwyciężczynie poprzednich edycji.
Do oceny prac magisterskich zapraszamy
zawsze naukowców ze stopniami doktorskimi czy profesorskimi. Zależy nam na
wszechstronnej obiektywnej ocenie opartej nie tylko na przesłanych dokumentach,
ale i – w przypadku konkursu dla orkiestr –
na otwartym koncercie konkursowym (do
tej pory odbyły się one w Wyszogrodzie
i Grodzisku Mazowieckim).
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Płocki oddział MODR-u wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Wójtem
Gminy Łąck i Zarządem Stada Ogierów
w Łącku 15 maja br. zapraszają do udziału
w imprezie „XXV Giełda rolnicza” na terenie przy Hali Sportowej w Łącku. W ofercie giełdy znajdziemy maszyny i urządzenia, nawozy, pasze, środki ochrony roślin,
a także samochody osobowe i dostawcze. Zainteresowani doradztwem będą
mogli skorzystać z punktów konsultacyjnych MODR, ARiMR, ARR, KRUS i innych

Zapraszamy również do udziału w Mazowieckich Dniach Rolnictwa i Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,
które odbędą się 11–12 czerwca br.
w Płońsku. To największe na Mazowszu targi rolne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno zwiedzających, jak i wystawców. Tegoroczne
Mazowieckie Dni Rolnictwa to prezentacja odmian i nowoczesnych technologii upraw na polu doświadczalnym,
wystawa maszyn, urządzeń rolniczych
i środków produkcji, stoiska informacyjno-doradcze firm i instytucji obsługujących rolnictwo oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (w tym stoiska artystów i twórców
ludowych). Targom towarzyszyć będą
m.in. VIII Mazowiecka Wystawa Zwierząt
Hodowlanych i XXI Amatorskie Zawody
w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.
Piotr Marzec, 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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