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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Grupa Robocza ds. KSOW zatwierdziła Plan Operacyjny KSOW na bieżący rok. To najważniejszy dokument. Teraz jednostki regionalne mogą już podpisywać stosowne
umowy z partnerami, by realizować projekty zawarte w planie.

Trzy pytania do…
…Janiny Ewy Orzełowskiej
– Wicemarszałek, Przewodniczącej Wojewódzkiej Grupy
Roboczej ds. KSOW.

Po kilku miesiącach oczekiwania
zatwierdzono Plan Operacyjny
KSOW na rok 2016. Dlaczego
przyjęto go tak późno?
Zarząd województwa już 12 stycznia br.
podjął uchwałę (nr 69/117/16) w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla województwa mazowieckiego na 2016 r.
Dokument ten 14 stycznia przekazaliśmy
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do ostatecznej akceptacji. Pierwotny termin spotkania grupy roboczej wyznaczaono na marzec. Ostatecznie odbyło
się ono w drugiej połowie kwietnia, ale
robiliśmy wszystko, by nie odbiło się
to na przedsięwzięciach w pierwszym
kwartale br. – wzięliśmy udział w kilku
ważnych wydarzeniach (m.in. byliśmy na
Agrotravel, Regionaliach czy Dniu Ziemi)
bez formalnie zatwierdzonego planu
operacyjnego.

Czego możemy się teraz
spodziewać?
Sekretariat Regionalny KSOW będzie
się kontaktował z każdym z partnerów, by sfinalizować uzgodnienia.
Związane są one m.in. z weryfikacją
poszczególnych budżetów pod kątem
racjonalności i niezbędności do realizacji projektów oraz rzetelnego udokumentowania wydatków. Chcemy do
końca półrocza wiedzieć, co ostatecznie uda się zrealizować, także w kontekście tzw. listy projektów rezerwowych. Będzie to możliwe wyłącznie
w przypadku oszczędności przy realizacji projektów na wyższych miejscach rankingowych.
Z kwietniowego spotkania
KSOW w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz posiedzenia
grupy roboczej można wysnuć
wniosek o planowanych zmianach
w działaniu KSOW?
Myślę, że ministerstwo szykuje zmiany.
Na ten rok wciąż nie mamy zatwierdzonych operacji partnerów zewnętrznych do dofinansowania ze środków
centralnych. Długa dyskusja podczas
tych dwóch spotkań z całą pewnością
zaowocuje nowymi pomysłami, ale czy
będą one dobre i w którym kierunku
przemodelują KSOW, nie sposób dziś
ocenić. Mam tylko nadzieję, że zmiany
nie będą rewolucyjne i będą rozłożone
w czasie.

ZA NAMI
Stoisko województwa mazowieckiego
i łódzkiego zdobyło I miejsce w konkursie w kategorii stoiska wielkopowierzchniowe na Międzynarodowych
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach (więcej
na s. 34–35). Najlepsze stoisko standardowe zaprezentowało Stowarzy-

szenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Konkurs na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej
wygrała Wędrówka „Sandomierskim
Szlakiem Jabłkowym” (zgłoszona przez
Stowarzyszenie Sandomierski Szlak
Jabłkowy). Sukces promocyjny Targów
Agrotravel w Kielcach nie byłby możliwy bez wsparcia Kolei Mazowieckich, Stacji Muzeum (dawne Muzeum
Kolejnictwa) i LGD: „Ziemia Chełmońskiego”, „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, „Razem dla Radomki”, „Wszyscy
Razem”, „Zapilicze”, „Dziedzictwo i Rozwój” i „Wspólny Trakt”.
Dwudziesty czwarty kwietnia był
dniem pełnym wydarzeń. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zorganizowali
XXIII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Tego dnia można też
było wybrać się na Pole Mokotowskie
w Warszawie, by świętować Międzynarodowy Dzień Ziemi. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaproponował tzw. aleję produktów tradycyjnych i ekologicznych, na której wystawiali się laureaci dziewięciu edycji
Konkursu o Laur Marszałka, podmioty
należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza oraz producenci wpisani na listę produktów tradycyjnych.
Był to również trzeci dzień Targów
Produktów Regionalnych „Regionalia”,
które odbyły się w Centrum MT Polska
w Warszawie. Dzięki rozszerzonej formule i połączeniu z największą tego
typu imprezą konsumencką w Polsce
– XXI edycją Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” – odwiedzający poznali
ofertę szerokiej gamy przedsiębiorstw
i produktów tradycyjnych regionu
Mazowsza.
n
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej”

W N U ME R Z E

Gminne olimpiady zakończono!
Tekst i zdjęcia: Maria Sudnik
Oddział Siedlce

M

ODR Oddział Siedlce zakończył realizację tegorocznych „Gminnych
Olimpiad Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości”. W tym roku zorganizowano je w 47 gminach wschodniego Mazowsza, a uczestniczyło w nich ok. 1600 kobiet wiejskich.
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Laureatki Olimpiady Powiatowej w Łosicach ze starostą łosickim (drugi od lewej)
oraz organizatorami
Eliminacje odbyły się w 13 gminach
powiatu siedleckiego, w 10 powiatu mińskiego, w 7 powiatu wołomińskiego,
w 6 powiatu łosickiego, w 6 powiatu węgrowskiego, w 3 powiatu garwolińskiego
i 2 gminach powiatu sokołowskiego.

Eliminacje pisemne w gminie Siennica
Ich celem była popularyzacja wiedzy
oraz integracja i aktywizacja społeczności

wiejskiej. Ten sprawdzian wiedzy skierowany był do kobiet wiejskich. Każda
z uczestniczek wypełniła test zawierający
(w tym roku) 40 pytań. Trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu unowocześniania
gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa
żywności i żywienia, estetyki oraz ekologii w domu i zagrodzie. Pytania dotyczyły
również funduszy unijnych, przedsiębiorczości pozarolniczej, turystyki wiejskiej,
produktu regionalnego i tradycyjnego.
Kiedy test nie pozwolił na wyłonienie laureatów, prowadzona była (do skutku) dogrywka ustna.
Ważnym elementem olimpiad, prowadzonym po wypełnieniu testów, była ich
część szkoleniowa, podczas której dokładnie omawiane były prawidłowe odpowiedzi.
Laureatki otrzymały dyplomy z MODR
i nagrody najczęściej ufundowane przez
gminne władze samorządowe. W zależności od możliwości mieszkańców wsi,
dokończenie na str. 4
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W I E Ś CI M A Z O W I E C K I E
dokończenie ze str. 3
ich aktywności oraz pomysłowości organizatorów, olimpiadom
towarzyszyły ciekawe pogadanki, konkursy kulinarne, występy
zespołów, degustacje potraw i wystawy rękodzieła.
Pierwszy etap powiatowy zorganizowano w Łosicach.

Powiatowy Finał Olimpiady
w Łosicach
12 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach zmierzyły się laureatki, czyli zdobywczynie I, II i III miejsca w tegorocznych olimpiadach gminnych.
W olimpijskiej rywalizacji zwyciężyły: Monika Puniewska
z Kolonii Kornica (gmina Stara Kornica) - I miejsce, Elżbieta Jakoniuk z Zabuża (gmina Sarnaki) - II miejsce, Grażyna
Jaszczuk z Szawłów (gmina Olszanka) - III miejsce.
Dodać należy, że Finał Powiatowy poprzedzony był olimpiadami gminnymi, które zorganizowane zostały we wszystkich (sześciu) gminach powiatu łosickiego. Wzięło w nich udział 365 kobiet
(średnio w olimpiadzie uczestniczyło 60 osób). Wszędzie były to
uroczyste, kilkugodzinne spotkania, którym - poza sprawdzianem
wiedzy - towarzyszyły liczne atrakcje: pogadanki, wystawy rękodzieła i degustacje smacznych, lokalnych potraw.

Koktajl z jarmużu

Konkursy kulinarne
Dużym zainteresowaniem cieszyły się, prowadzone podczas
olimpiad, konkursy kulinarne o różnorodnej tematyce. W Chlebczynie (gmina Sarnaki) przeprowadzony został konkurs „Najlepsza potrawa z mleka”, do którego przystąpiły Koła Gospodyń
Wiejskich z 13 wsi, które przygotowały ponad 20 mlecznych smakołyków. W Klimach (gmina Olszanka) odbył się konkurs „Najlepsza potrawa z warzyw kapustnych”, podczas którego zaprezentowano ponad 30 potraw z wykorzystaniem brokułów, kalafiora,
jarmużu, brukselki i kapusty. Podobnie w Huszlewie: eliminacje
olimpijskie połączone zostały z konkursem „Najlepsza potrawa
z kaszy”, a w Zakrzu (gmina Łosice) z konkursem „Najlepsze
pierogi”. Uczestniczki olimpiad miały, więc możliwość uczestKonkurs na najlepszą potrawę z kasz w Huszlewie

***

Serowe kuleczki

Tegoroczne olimpiady w powiecie łosickim uświetniły występy
zespołów ludowych i artystów, wśród których byli m.in. Wioletta Latus, zespoły „ZAKRZE ŚPIEWA” i „SĄSIADECZKI” oraz
dzieci i młodzież z lokalnych szkół.
Fundatorami nagród wręczonych laureatkom w powiecie łosickim
były głównie gminne i powiatowe samorządy terytorialne. Organizatorem olimpiad był Terenowy Zespół Doradców w Łosicach
(w którym szczególnymi umiejętnościami organizacyjnymi i zaangażowaniem wykazała się Wiesława Malczewska), zaś eliminacje olimpijskie prowadził Zespół Przedsiębiorczości Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki siedleckiego Oddziału
MODR. n

niczenia w podwójnej rywalizacji i sprawdzenia nie tylko swojej
wiedzy, ale i umiejętności kulinarnych.
4
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WIE ŚCI M AZO WIE C K IE

Wiosna w Siedlcach
Tekst i zdjęcia: Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

W

tym roku, na zorganizowanej 10 kwietnia, przez
MODR Oddział Siedlce imprezie promocyjno-targowej „ X Wiosna na Polu i w Ogrodzie” pojawiło
się 84 wystawców (których stoiska zajęły powierzchnię 900 m2)
oraz ponad 3000 zwiedzających. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się - jak to na wiosnę - sadzonki drzewek
owocowych, krzewów ozdobnych i bylin wszelkiego rodzaju.
Na placu otaczającym siedzibę siedleckiego Oddziału MODR
wystawiły się jednak nie tylko firmy ogrodnicze. Ofertę przedstawiły także przedsiębiorstwa sprzedające produkty spożywcze
(herbaty, przyprawy, pieczywo, ciasta, oscypki, obwarzanki, sery,
wędliny wiejskie, oleje tłoczone na zimno, gorąca kiełbasa prosto
z wędzarni) i pszczelarskie (miody, miodolady, miody pitne). Oka-

gurty naturalne, wędliny, ocet jabłkowy i jabłka ekologiczne. Zapewniam, że warto.

Sprawdziany i nagrody
Pomiędzy występami Zespołu Ludowego ZAKRZE ŚPIEWA
ze wsi Zakrze, w powiecie łosickim, rozegrano dla zwiedzających
konkurs i przeprowadzono quizy. Quiz tematyczny „Ekologia na
co dzień” dotyczył wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Jego
uczestnicy, odpowiadając na pytania dotyczące ekologii, otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez MODR. Zainteresowaniem
cieszył się również konkurs pt. „Co wiem o tradycyjnym wiejskim

Uczestnicy konkursu „ Co wiem o tradycyjnym wiejskim ogrodzie”

Zwiedzający licznie odwiedzili naszą imprezę
zję do prezentacji swoich produktów mieli także drobni wytwórcy.
Nie zabrakło instytucji, uczelni, wydawnictw (w tym wydawnictwa MODR) związanych z sektorem rolniczym, maszyn rolniczych
i stoiska informacyjnego MODR Warszawa Oddział Siedlce, przy
którym doradcy udzielali porad.

Specjały i z daleka, i swojskie
Interesujące jest to, że co roku na imprezę zjeżdżają wystawcy nieraz z bardzo odległych miejsc Polski – z Podhala czy Pomorza. Ale cóż, udział w wystawie, na której oferowany produkt uchodzi za atrakcyjny, jest najlepszym
sposobem na to, aby dobrze rozpocząć zaczynający się sezon.
Dotyczyło to także współpracujących z MODR Oddział Siedlce
ekologów, czyli właścicieli gospodarstw ekologicznych, którzy co
roku w specjalnym namiocie organizują kiermasz żywności ekologicznej. Można więc spróbować, a i zakupić, wypieki cukiernicze
i piekarnicze, przetwory owocowo-warzywne, jaja ekologiczne,
sery, zioła, sadzonki warzyw, soki owocowe, mąkę orkiszową, joWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

ogrodzie”, którego uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę ogrodniczą, również otrzymując nagrody książkowe MODR. Kolejny quiz
„Ekonomika dla rolnika”, także z upominkami dla uczestników
ufundowanymi przez MODR, odbył się na koniec imprezy. Jej
uwieńczeniem był zaś, jak co roku, występ Mieczysława Borkowskiego - „Podlaskiego Janko Muzykanta”.

Patroni i organizatorzy
Gospodarzami X Wiosny byli: Andrzej Kamasa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dr Marek Niewęgłowski – dyrektor Oddziału Siedlce Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Mazowiecki
– Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego –
Adam Struzik, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski oraz
Starosta Siedlecki – Dariusz Stopa.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Tygodnik Siedlecki,
Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny „podlasie24.pl”, TV Wschód.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. Partnerami wystawy
byli: Miasto Siedlce, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. n
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Wiosenne targi w Sochaczewie
Bożena Kalkowska
Oddział Bielice

Z

a nami XXIII edycja Mazowieckich Targów Rolnych
i Przedsiębiorczości - branżowej imprezy o charakterze wystawienniczo-promocyjnym, która odbyła się
w ostatnią niedzielę kwietnia. Jej celem jest promocja produktów rolniczych i ogrodniczych, przedsiębiorczości, propagowanie zasad gospodarowania zgodnych z zasadami ochrony środowiska naturalnego oraz produktów lokalnych.
Swoją ofertę zaprezentowały przede wszystkim firmy z branży
rolniczej, ogrodniczej, chemicznej, budowlanej, mechanicznej,

Nagrodzono uczestników prezentacji „Smaki powiatu”
du, ciasta i nalewki pań z KGW w Jasieńcu, pieczywo Sylwestra
Kaczmarka z Piekarni 1919, smalec Aleksandry Koterwa-Chłystek z Gawłowa i „Powidła holenderskie” z buraków cukrowych
przygotowane przez Andrzeja Ciołkowskiego z Przejm w gminie
Iłów. Powidła zostały już wpisane na Listę Produktu Tradycyjnego,
a chleb „Orkisz boryszewski” zdobył w tym roku Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Pracownicy MODR przygotowali także konkurs wiedzy dla
działkowców. Uczestnicy prezentacji i osoby biorące udział w konkursie otrzymali podziękowania i upominki ufundowane przez
TUW i TWS Ubezpieczenia.

Puchary dla najlepszych

Goście licznie odwiedzili naszą imprezę
przetwórstwa spożywczego i instalacji grzewczych. Targi są bowiem okazją do nawiązania nowych kontaktów gospodarczych,
zasięgnięcia porad, wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowościami. Od lat cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród
rolników, jak i mieszkańców miasta.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oferta skierowana do
działkowców i wielbicieli ogrodów przydomowych była bardzo bogata. Duży wybór kwiatów, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, a także produktów do pielęgnacji roślin znacznie poszerzył krąg osób zainteresowanych ogrodnictwem. Można było, też nabyć meble ogrodowe,
produkty z wikliny oraz tradycyjne produkty spożywcze, w tym: sery
regionalne, miody, chleby na naturalnym zakwasie i wędliny.
Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z informacji i porad
w punktach konsultacyjnych MODR, ARiMR i KRUS.

Powidła holenderskie i inne smakołyki
Przed dwoma laty MODR zainicjował na targach promocję produktu tradycyjnego i lokalnego. Również tym roku - ze względu
na duże zainteresowanie - kontynuowana była promocja naszych
specjałów, połączona z możliwością ich spróbowania. Celem tej
inicjatywy, określonej jako „Smaki Powiatu”, było zainteresowanie mieszkańców lokalnymi potrawami, ich odtworzenie lub wyłonienie takiego produktu, który stałby się naszą wizytówką. Podczas
targów zaprezentowano wyroby z podrobów Krystyny i Andrzeja
Sikorów, soki Przemysława Wasilewskiego z Tęczowego Ogro6

Zgodnie z tradycją przyznano puchar starosty sochaczewskiego HIT TARGÓW - za najciekawszy, najatrakcyjniejszy i cieszący się
szczególnym zainteresowaniem zwiedzających produkt, sprzęt rolniczy lub ogrodniczy, czy też całe stoisko branżowe. W tym roku
puchar trafił do lokalnej firmy Alpina Serwis z Kozłowa Biskupiego zajmującej się sprzedażą i naprawą urządzeń ogrodniczych.
Wręczyła go Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.
Natomiast puchar Mazowieckiej Izby Rolniczej za najciekawszy
produkt targowy otrzymała firma Agraplant z Kielc zajmująca się
innowacjami w rolnictwie. Prezentowała min. preparat stosowany
do użyźniania gleby, przyjazny środowisku i zawierający organiczne kwasy humusowe.

Goście dopisali
Były też atrakcje dla najmłodszych, w tym wesołe miasteczko
i przejażdżki kucykiem. Podczas imprezy swój program zaprezentowały zespoły artystyczne. Liczne grono fanów zgromadził występ Kapeli Mazowieckiej z Sochaczewa i Sochaczewskiej Orkiestry Dętej.
Na koniec zespół Number One przypomniał utwory z dawnych lat.
Patronat honorowy nad imprezą objęli Zdzisław Sipiera - wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik - marszałek województwa
mazowieckiego.
Oficjalnego otwarcia targów dokonali wspólnie: Jolanta Gonta - starosta sochaczewski, Agata Sosińska zastępca dyrektora MODR, Urszula Milczarek - dyrektor MODR Oddział Bielice oraz Tomasz Obrączka
- dyrektor ZS RCKU. Na otwarciu obecni byli także Maciej Małecki poseł na Sejm RP i Mirosław Adam Orliński - radny sejmiku województwa mazowieckiego, który reprezentował marszałka Adam Struzika. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

WIE ŚCI M AZO WIE C K IE

Jubileuszowa Giełda Rolnicza
tekst: Wojciech Banaszczak, Jadwiga Skibowska
Oddział Płock
zdjęcia: Agnieszka Rembiszewska
MODR Warszawa

W

niedzielę, 15 maja br. odbyła się w Łącku jubileuszowa 25. „Giełda Rolnicza”. Jubileusz stanowił
okazję do wspomnień, gdyż jest to najstarsza tego
typu impreza wystawiennicza na Mazowszu. Jej historia nawiązuje do Dni Otwartych Drzwi, które organizowały Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego prezentując rolnikom
i mieszkańcom wsi wszelkie nowości pojawiające się w produkcji rolnej i osiągnięcia doradztwa rolniczego.

Bergerowej w Trzepowie. Pod koniec lat 90-tych szkołę przeniesiono, a „Giełda” na 2 lata trafiła na stadion miejski w Gostyninie.
Przez kolejne lata odbywała się przy Zespole Szkół Rolniczych
w Górach, a w jej organizacji Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego
pomagało Starostwo Powiatowe w Płocku.
Do Łącka „Giełda Rolnicza” zawitała 8 lat temu. W latach
2008 i 2009 odbyła się na hipodromie Państwowego Stada Ogierów w Łącku. Począwszy od roku 2010 „Giełda Rolnicza” gości już przy hali sportowej w Łącku, na stale powiększającym
się obszarze. W jej organizacji uczestniczą Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie Oddział Płock, Starostwo Powiatowe
w Płocku, Urząd Gminy w Łącku oraz Zarząd Państwowego Stada Ogierów w Łącku.
Jak się okazało zainteresowanie naszą imprezą nie słabnie,
a wręcz rośnie. Od lat zgłaszają się setki wystawców i pojawiają tysiące zwiedzających. W tym roku w „Giełdzie Rolniczej”
wzięło udział 220 wystawców z różnych branż. Obecni byli
przedstawiciele wszystkich firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Tradycyjnie swoje oferty zaprezentowali wystawcy maszyn
i urządzeń rolniczych oraz innych środków do produkcji rolnej.
Bogatą ofertę przygotowali producenci roślin ogrodniczych, cieszących się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. W ciągu minionych 25 lat na „Giełdzie” pojawiło się też wiele nowych branż
– systemy grzewcze, fotowoltaika, samochody, motocykle, quady
i inne. Nie brakowało stoisk oferujących produkty regionalne, pierogi, pyszne chleby, ciasta i inne wyroby. Swoje produkty prezen-

Wystąpienie Andrzeja Kamasy - dyrektora MODR
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku obejmujący teren województwa płockiego, chcąc kontynuować tę tradycję, a jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej,
zainicjował „Giełdę Rolniczą”.
Pierwsze „Giełdy” odbyły się w latach 1991 i 1992 na placu przy
budynku Ośrodka, przy ulicy Zglenickiego 42D w Płocku. Okazało się, że wzbudziły tak duże zainteresowanie, że trzeba było
szukać większej powierzchni wystawienniczej. Kolejne „Giełdy”,
już okazalsze, zorganizowano przy Szkole Rolniczej im. Leokadii

Publiczność podziwiała występy artystyczne

Tort jubileuszowy
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

towali także twórcy ludowi. Podobnie jak co roku imprezę uświetnił bogaty program artystyczny,
Pracownicy płockiego Oddziału MODR od wielu tygodni przygotowywali tak duże przedsięwzięcie. W naszym namiocie zaprezentowaliśmy wystawę wspomnień „25 lat minęło ….” U wielu
wywołała ona głęboką refleksję, a dla niektórych była lekcją historii płockiego doradztwa. Pracowicie świętowaliśmy nasz jubileusz, gdyż wiemy, że nasza praca ma sens. Świadczą o tym tłumy
odwiedzających naszą imprezę. n
7

W S P Ó L NA P O L I T Y KA R O LN A

Zmiany w PROW zatwierdzo ne

K

omisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Decyzją wykonawczą C(2016)2680 z 27 kwietnia
2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów
wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą Komisji C
(2014)9783.

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata
2014 - 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki
rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 571 000 euro, w tym: 8 697
556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu
krajowego.

Na co zostaną wydane pieniądze?
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15
działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie
istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego
wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw
rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników,
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).
Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze.
Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.
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Pomoc dla producentów żywności i ofiar katastrof
W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem
i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży
bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.
Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak
również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie
ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem będzie…
…Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej
produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na
rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura
2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno
w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader.
Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader)
wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 uwzględniająca zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany PROW 2014-2020 została zamieszczona pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/
PROW-2014-2020. n
Źródło: http://www.minrol.gov.pl
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

PRAW O NA C O D Z IE Ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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ednolity tekst ustawy o samorządzie województwa, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 12.04.2016 r., poz. 486).
egulamin wyścigów konnych, zamieszcza Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 marca 2016 roku
(Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536).
miana rozporządzenia w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawanie organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków
i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,
została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 11 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 25.04.2016 r., poz. 569).
ykaz produktów i grup produktów, ze względu na które
mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz
minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, zawiera
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 kwietnia
2016 r. (Dz. U. z 27.04.2016 r., poz. 577).
miana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, została zamieszczona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 27.04.2016 r., poz. 582).
strzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych
ustaw, reguluje Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U.
z 27.04.2016 r., poz. 585).
miana ustawy o lasach, została wprowadzona Ustawą
z 13 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 27.04.2016 r., poz.
586).
miana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
została dokonana w Ustawie z 11 marca 2016 roku (Dz. U.
z 27.04.2016 r., poz. 588).
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 21 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 27.04.2016 r., poz. 589).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Płatności dla rolników kwalifikujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, zostały podane w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2016 r. (Dz. U.
z 28.04.2016 r., poz. 598).
Pomoc finansowa przyznawana jest rolnikowi (na wniosek złożony do biura powiatowego ARiMR), który jest osobą fizyczną, która
spełnia łącznie następujące warunki:

W
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 uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
 trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi (tj. osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą
na terytorium RP), który: nie ma ustalonego prawa do emerytury lub
renty z tytułu niezdolności do pracy; jest wpisany do ewidencji producentów; zobowiąże się do prowadzenia działalności na przejętych
gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej - do prowadzenia tej
działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych,
przez okres 5 lat od przejęcia. Powierzchnia gruntów w gospodarstwie
po przejęciu będzie równa średniej w kraju, a w województwach gdzie
średnia jest wyższa od krajowej, średniej wojewódzkiej;
 jest wpisany do ewidencji producentów;
 zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa do upływu 5 lat od tego dnia (warunek jest spełniony, jeśli po przekazaniu łączna powierzchnia gruntów posiadanych
lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza
0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb rolnika i osób z nim zamieszkujących);
 nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników (jeśli
podlegał takiemu ubezpieczeniu);
 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
i w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat.
Pomoc przyznawana jednorazowo, w wysokości stanowiącej iloczyn
120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, od którego rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku,
w którym przekaże gospodarstwo do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie sumy uzyskanych punktów wg następujących kryteriów wyboru:
1) Powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego:
a) do 3 ha gruntów rolnych - 1 punkt,
b) powyżej 3 ha do 6 ha gruntów rolnych - 3 punkty,
c) powyżej 6 ha gruntów rolnych - 5 punktów.
2) Powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne:
a) do 5 ha gruntów rolnych - 3 punkty,
b) powyżej 5 ha do 10 ha gruntów rolnych - 2 punkty,
c) powyżej 10 ha gruntów rolnych - 1 punkt.
3) Przekazanie gospodarstwa osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako
rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie, w ramach przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników - 3 punkty.
W przypadku przekazania gruntów ornych więcej niż jednemu
przejmującemu, punkty przyznaje się za gospodarstwo o największej powierzchni gruntów ornych spośród wszystkich gospodarstw
rolnych należących do przejmujących grunty.
Pomoc jest przyznawana, jeśli rolnik uzyska co najmniej 3 punkty.
Beneficjent prze 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa nie
może podejmować działalności rolniczej oraz podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. n
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E K O L O GI A

Rolnictwo ekologiczne - wymogi
Krzysztof Zieliński
Oddział Siedlce

R

olnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania
o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. System ten z jednej strony wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, a z drugiej jest odpowiedzią na zmieniającą
się strukturę popytu na rynku. Konsumenci bowiem skłaniają
się ku produktom ekologicznym, chcą je kupować, i są gotowi
płacić za nie większą cenę niż za produkty, które nie zostały
wytworzone metodami ekologicznymi.
W 2004 roku w Polsce było 3.760 gospodarstw ekologicznych,
natomiast w roku 2015 ich liczba wyniosła 22.991. Liczba przetwórni, w których przetwarzane są produkty ekologiczne, wzrosła
od 55 w 2004 roku do 540 w 2015 roku. Wzrosła także liczba jednostek certyfikujących upoważnionych do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatu zgodności w rolnictwie
ekologicznym. W roku 2015 było 10 upoważnionych jednostek
certyfikujących.

Trzy podstawowe cele
System rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje Ustawa z dnia
25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 09. Nr 116, poz. 975).
Zgodnie z nią, rolnictwo ekologiczne ma trzy podstawowe cele:
1. Zachowanie wysokiego poziomu próchnicy warunkującej żyzność gleby.
2. Utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji,
dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności.
3. Samowystarczalność paszowo - nawozowa, czyli dążenie do
zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Gospodarstwo, zanim zostanie dla niego przyznany status gospodarstwa ekologicznego, musi przejść tzw. okres konwersji, czyli
wymagany okres stosowania kryteriów rolnictwa ekologicznego.
Trwa to zasadniczo 2 lata (dla upraw wieloletnich – 3 lata) i ma
się przyczynić do rozkładu pozostałości stosowanych wcześniej
środków agrochemicznych oraz służyć osiąganiu równowagi ekologicznej w gospodarstwie.

Wymogi produkcji ekologicznej…
…są różnorodne i nie sposób omówić ich dokładnie w tym artykule. Dlatego zostaną tylko zasygnalizowane i omówione skrótowo.
W uprawie roślin powinien być zaplanowany płodozmian o kilkuletniej
rotacji (minimum 4 lata), z udziałem roślin motylkowatych w plonie
głównym, obejmujący wsiewki i międzyplony chroniące glebę przed
erozją. Nawozy organiczne powinny być wytwarzane w gospodarstwie
lub pochodzić z innych gospodarstw ekologicznych. Odchwaszczanie
musi być wykonywane mechanicznie, przy użyciu bron, obsypników,
pielników, a w ogrodnictwie także narzędzi ręcznych. Podstawowym
instrumentem ograniczenia zachwaszczenia musi być odpowiednio
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zaplanowany płodozmian. Jeśli, mimo to nastąpi nasilenie chorób czy
szkodników, dopuszcza się działania interwencyjne ograniczone do
środków biologicznych i fizycznych. Dozwolone jest stosowanie środków wirusowych i bakteryjnych, pułapek i substancji feromonowych
oraz wyciągów roślinnych. Materiał siewny rozmnożeniowy powinien
pochodzić z reprodukcji w rolnictwie ekologicznym. Jeśli jest niedostępny na rynku, trzeba wnioskować o urzędową zgodę na zastosowanie
materiału konwencjonalnego nie zaprawionego chemicznie.

Warunki utrzymania i chowu zwierząt…
…muszą być zgodne z wymaganiami gatunkowymi. Regułą powinien być system chowu pastwiskowego i dostęp zwierząt do wybiegów zimą - chodzi o zapewnienie im możliwości ruchu na powietrzu. Pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie lub pochodzić
z innych gospodarstw ekologicznych, przy czym dopuszcza się zakup
pasz z gospodarstw w okresie konwersji (po upływie 12 miesięcy
ekologicznego gospodarowania). Zabronione jest żywienie zwierząt
paszami przemysłowymi, które mają w składzie syntetyczne dodatki
paszowe. Leki, takie jak antybiotyki, sulfonamidy i kokcydiostatyki,
można stosować wyjątkowo pod kontrolą weterynarza, przy czym
okres karencji dla produktów pochodzących od leczonych zwierząt
jest 2 razy dłuższy niż określony przez producenta leku. Szczepienia
ochronne dopuszcza się tylko wtedy, gdy są wymagana urzędowo.
Profilaktyczne podawanie leków dla zwierząt jest zabronione. Zabrania się też w zasadzie: kastrowania, obcinania kiełków, skracania ogonów i dziobów. Dopuszczalne są jedynie niektóre zabiegi hodowlane
i produkcyjne, które musi wykonać wykwalifikowany personel.

Przetwórstwo i transport
W przetwórstwie produktów ekologicznych nie mogą być stosowane syntetyczne dodatki i substancje wspomagające, takie jak:
barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze i substancje powlekające. Zabronione jest także napromienianie żywności. Mikroorganizmów zmienionych w drodze inżynierii
genetycznej (GMO), ani też ich produktów nie można wykorzystywać w przetwórstwie ekologicznym. Pomieszczenia, w których są
przechowywane produkty ekologiczne, nie mogą być traktowane
pestycydami. Wyklucza się także stosowanie w tych pomieszczeniach toksycznych materiałów budowlanych, farb, etc.
Transport produktów musi być odpowiedni do ich rodzaju.
Produkty ekologiczne muszą być transportowane w zamkniętych
i oznakowanych opakowaniach. Transport surowców luzem może
odbywać się wyłącznie między podmiotami objętymi systemem
kontroli, pod warunkiem, że każdy z nich prowadzi ewidencję ładunków transportowych. Wieloskładnikowe produkty przetworzone muszą zawierać co najmniej 95% składników eko-rolniczych,
aby dany środek spożywczy mógł być oznakowany jako produkt
rolnictwa ekologicznego. Jako składniki konwencjonalne (do 5%)
mogą być stosowane wyłącznie produkty wymienione w urzędowym wykazie ustalonym na szczeblu Komisji Europejskiej (załącznik IX do rozporządzenia 889/2008). n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016
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Integrowana produkcja w gospodarstwie rolnym
Grzegorz Antoniuk
Oddział Siedlce

I

ntegrowana produkcja w gospodarstwie rolnym oznacza
produkcję roślin z zastosowaniem zasad integrowanej ochrony, wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego
w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia
ludzi, zwierząt oraz ochrony środowiska. Jest to system produkcji roślin, owoców i warzyw, oparty na właściwym planowaniu,
wykorzystaniu istniejących warunków klimatyczno-glebowych,
zawartości składników mineralnych w glebie, integrowanej
ochrony oraz minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.
To naprawdę opłacalny system produkcji bazujący na wykorzystaniu zarówno środków chemicznych, jak i nie chemicznych. Integrowana produkcja
bazuje na metodach opracowanych przez naukowców, a zatwierdzonych
przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przez którą jest ona nadzorowana. System ten został uznany jako krajowy system jakości żywności.
Uczestnictwo w integracji produkcji pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich,
azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat.
System ten, wraz z przestrzeganiem zasad integrowanej ochrony roślin, pozwalają spełnić wymogi stawiane przez system wzajemnej zgodności - cross compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r.
Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne, szczególnie w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Chodzi zarówno o sprzedaż jej na
rynku krajowym, jak i na eksport. Na mocy artykułu 5. Ustawy
z 8 grudnia 2003 r. o ochronie roślin istnieje możliwość dobrowolnego uczestniczenia w systemie IP, którego nadzorem zajmuje się
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

UE zapewnia wsparcie
Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi w dniu 14 czerwca 2007
roku uznano integrowaną produkcję za krajowy system jakości żywności i umożliwiono producentom korzystanie ze środków wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”. Zgodność zasad integrowanej produkcji z wymaganiami prawnymi i zasadami integrowanej ochrony
roślin oraz coroczna kontrola każdego gospodarstwa uczestniczącego
w certyfikacji integrowanej produkcji w zakresie sposobu prowadzenia produkcji i dokumentacji sprawiają, że integrowana produkcja jest
systemem zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe oraz pełną
identyfikowalność płodów rolnych.

Jakie są obowiązki rolnika?
Zainteresowany producent roślin zgłasza zamiar stosowania zasad
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

integrowanej produkcji roślin corocznie do Biura Certyfikacji - nie
później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, albo - w przypadku roślin wieloletnich - przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.
Każda uprawa w integrowanej produkcji musi być oparta o wymogi i praktyczne wskazówki dotyczące jej planowania i zakładania,
racjonalnego nawożenia, doboru odmian, nawadniania, pielęgnacji
i ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, przechowywania
oraz o zasady stosowania środków ochrony roślin. Oprócz wymogów
integrowanej produkcji, każdy producent zobowiązany jest do dokumentowania w sposób szczegółowy procesu produkcyjnego w Notatniku Integrowanej Produkcji, który podlega sprawdzeniu pod kątem
zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami.

Warunki otrzymania certyfikatu
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji
roślin wydaje się na wniosek producenta roślin, jeżeli spełnia on
następujące wymagania:
• ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin
i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia,
• prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych zasad zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej: www.
piorin.gov.pl administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa,
• stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania
roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na
podstawie analiz gleby lub roślin,
• dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
• przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych,
• w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań
nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich,
• przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony
roślin przed organizmami szkodliwymi.
Producent, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został
wydany ten certyfikat.
Od 1 stycznia 2014 roku każdy z producentów sadowniczych,
warzywniczych i rolniczych jest zobligowany do odbycia szkolenia z zakresu integrowanej produkcji. Szkolenie podstawowe
w zakresie stosowania środków ochrony roślin i integrowanej
produkcji nie jest wymagane od osób, które mają zaświadczenie
wydawane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą.
Ważność przebytego szkolenia wynosi 5 lat. n
Źródła:
1. www.minrol.gov.pl
2. Integrowana produkcja roślin, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
3. Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej
ochrony, Warszawa 2014, praca zbiorowa.
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Inicjatywa LEADER dla przedsiębiorczych
Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne w Płońsku

L

okalne grupy działania pozyskały środki finansowe na
realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, które współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Oznacza
to, że zarówno mieszkańcy, jak i stowarzyszenia i samorządy
gminne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie różnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Wielkość środków, którymi
dysponują Lokalne Grupy Działania jest uzależniona od liczby
mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią
Rozwoju.
Każda LGD przeznaczyła ponad 50% środków z LSR na rozwój
przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy gospodarczej w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, usług lokalnych i świadczenia usług turystycznych. Każdy projekt z zakresu przedsiębiorczości składany do
LGD przez beneficjenta ma zakładać utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba ma
być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę. Wszystkie stowarzyszenia w kryteriach wyboru preferują zatrudnianie przedstawicieli grup defaworyzowanych, gdyż mają być dla
nich tworzone miejsca pracy na obszarach wiejskich.
Szczegóły dotyczące ogłaszanych konkursów będą pojawiały
się na stronach internetowych poszczególnych LGD. Potencjalni
beneficjanci powinni dokładnie poznać założenia LSR na swoim
terenie oraz lokalne kryteria wyboru projektów, ponieważ w każdej LGD są one inne. Po sprawdzeniu wymogów formalnych mogą
przystąpić do opracowania z pracownikiem LGD wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc dla podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim nie może przekroczyć 70%
kosztów kwalifikowalnych (wysokość premii określają LSR - jest
ona różna w poszczególnych LGD-ach). Jest to atrakcyjne wsparcie, ale trzeba skrupulatnie wypełnić warunki uzyskania pomocy.

Co powinien wiedzieć przedsiębiorca i planujący
własny biznes?
Wytyczne dla przedsiębiorców i osób planujących biznes, ubiegających się o wsparcie projektów z LEADER-a w latach 20142020 na rozwój przedsiębiorczości są następujące:
1. Wnioskodawca musi być pełnoletnim obywatelem państwa
członkowskiego UE, mieszkać na obszarze objętym LSR lub prowadzić działalność na terenie LSR (adres wpisany do CEiDG).
Gdy operacja będzie realizowana w ramach działalności spółki
cywilnej powyższe warunki muszą spełniać wszyscy wspólnicy
spółki.
2. Prowadzący działalność gospodarczą powinien być mikroprzedsiębiorcą lub prowadzić małe przedsiębiorstwo.
3. Maksymalny czas realizacji operacji wynosi do 2 lat (od pod12

pisania umowy z Samorządem Województwa do dnia złożenia
wniosku o płatność, lecz nie później niż do 31.12.2022 r.).
4. Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.
5. Operacja inwestycyjna realizowana musi być na terenie LSR
i na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o wsparcie.
6. Podmiot gospodarczy ubiegający się o wsparcie ma wykazać,
że posiada kwalifikacje, doświadczenie lub zasoby, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować (nie dotyczy to premii na działalność gospodarczą).
7. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi nie mniej niż
50 tys. zł.
8. Operacja ma być uzasadniona ekonomicznie i realizowana
zgodnie z biznesplanem.
9. Biznesplan ma zawierać niezbędne elementy wskazane w rozporządzeniu MRIRW – formularz będzie udostępniony przez
ARiMR.
10. Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej (premia)
może być przyznana osobie, która w okresie 2 lat przed złożeniem
wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej i osoba ta
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów oraz osobie tej nie została przyznana wcześniej taka pomoc
(w formie premii).
11. W przypadku pomocy na zakładanie działalności gospodarczej
operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; wymagane jest utrzymanie go przez minimum 2 lata od dnia otrzymania
płatności końcowej z ARiMR, lub w przypadku samozatrudnienia, prowadzenie tej działalności przez minimum 2 lata.
12. Podmiot, który uzyskał premię na zakładanie działalności, po
2 latach ma prawo ubiegać się o wsparcie na rozwój tej działalności.
13. Ubiegający się o pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej musi wykonywać działalność gospodarczą.
14. W przypadku pomocy na rozwój działalności gospodarczej
przedsiębiorca musi utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy i utrzymać je przez minimum 3 lata od wypłaty płatności końcowej.
15. Przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy na zakładanie działalności gospodarczej, może ubiegać o wsparcie na rozwijanie
działalności, jeżeli upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania
pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.
16. Z pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów są
wykluczeni ci, którzy dotychczas skorzystali ze wsparcia na inkubator przetwórstwa lokalnego, lub z poddziałania „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” objętego PROW 2014-2020.
17. Z ubiegania się o pomoc na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone następujące rodzaje działalności:
• usługi wspierające rolnictwo i następujące po zbiorach;
• górnictwo i wydobycie oraz działalność usługowa wspierająca je;
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• przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków oraz mięczaków;
• wytwarzanie i przetwarzanie koksu oraz produktów rafinacji
ropy naftowej;
• produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
• produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków;
• produkcja metali;
• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli,
• transport lotniczy i kolejowy;
• gospodarka magazynowa.
Pomoc na podnoszenie kompetencji przedsiębiorców może być
przyznana, jeśli wnioskodawca jednocześnie ubiega się o wsparcie na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Co można finansować z dotacji dla przedsiębiorców?
Refundacja obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się:
• koszty ogólne (w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),
• koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania, zakupu patentów
lub licencji, znaków towarowych,
• najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
• zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
• zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nie przekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych),
• zakup innych rzeczy, w tym materiałów,
• wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy dla pracowników beneficjanta w przypadku, gdy przedmiotem
operacji jest inkubator przetwórstwa lokalnego lub współpraca
miedzy podmiotami gospodarczymi.
Koszty muszą być uzasadnione zakresem planowanej operacji,
niezbędne do osiągnięcia jej celu i racjonalne,
Koszty muszą być ponoszone z zachowaniem konkurencyjnego
wyboru wykonawców, nawet w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy zamówień publicznych, a wartość zakupu
przekracza 20 tys. zł netto.

Co może zaważyć na wyborze wniosku?
Opracowane przez LGD kryteria wyboru wniosków często premiują:
• ubieganie się o mniejszą niż maksymalna intensywność pomocy
i mniejszą niż maksymalna kwotę wsparcia;
• zaplanowanie realizacji działań innowacyjnych;
• zaplanowanie środków na działania wpływające na ochronę środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu;
• kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku (wniosek
ma zawierać pozwolenia, wymagane zgody, itp.);
• wykorzystywanie lokalnych produktów i zasobów w realizacji
operacji;
• przynależność do grupy defaworyzowanej określonej w LSR;
• doświadczenie i kwalifikacje oraz posiadanie zasobów zgodnych z zakresem planowanej operacji;
• prowadzenie działalności w branży wskazanej jako kluczowa
dla rozwoju danego obszaru;
• prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy;
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• korzystanie z doradztwa LGD ewentualnie udział w szkoleniu LGD;
• utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy;
• niski koszt utworzenia 1 miejsca pracy.

Jak starać się o środki na przedsiębiorczość od LGD?

Potencjalny beneficjent (przedsiębiorca lub osoba planująca biznes) powinien:
• sprawdzać stronę właściwej LGD, aby być na bieżąco z terminami naborów i szkoleń dla wnioskodawców (udział w takim szkoleniu LGD może dać dodatkowy punkt w ocenie wniosku),
• korzystać z doradztwa pracowników (to również bywa premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosku),
• poznać z dokumenty regulujące zasady przyznania pomocy:
Rozporządzenie MRiRW z 24.09.2015 r. na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” poz. 1570. Wzór wniosku o pomoc, instrukcja wypełnienia wniosku, itp. ukażą się prawdopodobnie w czerwcu 2016 r.,
• zapoznać się z zapisami w LSR i procedurami oceny projektów
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza kryteriami wyboru,
• zgromadzić niezbędne załączniki, pozwolenia, zgody, oraz biznesplan projektu oparty na rzetelnym rozeznaniu cen i potrzeb
przedsiębiorstwa,
• złożyć wniosek wraz z załącznikami bezpośrednio, w terminie
i miejscu wskazanym w ogłoszeniu do właściwej terytorialnie
LGD.
Dane teleadresowe mazowieckich LGD publikujemy w bieżącym dodatku „Agrobiznes”.

Złożenie wniosku i co dalej ?
1. Po zakończeniu przyjmowania wniosków projekty ocenia specjalna Rada, a następnie LGD informuje wnioskodawców o wynikach oceny.
2. Po ocenie Rady, LGD przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie wnioski wybrane przez LGD do finansowania podlegają dalszej ocenie formalnej, a w przypadku braków wnioskodawcy są wzywani do ich
uzupełnienia.
3. Po zakończeniu oceny, wnioskodawca podpisuje z Samorządem
Województwa umowę przyznania pomocy i może rozpocząć realizację biznesplanu.
4. Po zakończeniu realizacji biznesplanu, wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty potwierdzające
dokonanie planowanych zakupów, osiągnięcie celów i wnioskuje
o płatność w celu uzyskania refundacji.
5. Po otrzymaniu płatności (od agencji płatniczej - ARiMR),
wnioskodawca musi nadal mieć na uwadze zobowiązania
wynikające z umowy przyznania pomocy odnośnie utrzymania miejsc pracy, promowania otrzymanego dofinansowania
z EFRROW, sprawozdawczości, informowania o ewentualnych
zmianach teleadresowych czy umożliwienia kontroli uprawnionym organom.
Mieszkańcy otrzymują kolejną szansę realizacji dobrych pomysłów, ciekawych projektów, dzięki którym mogą sami podnosić
swoje kwalifikacje, umiejętności, rozwijać firmy oraz zmniejszać
bezrobocie na obszarach wiejskich. n
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W S P Ó L NA P O L I T Y KA R O LN A

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych
Maria Malińska
Oddział Ostrołęka

Z

alesianie gruntów rolnych w ramach przyznawania
pomocy działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma na
celu wspieranie rozwoju obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, a także utrzymanie i dodatkowe wzmocnienie
stabilności obszarów leśnych. Plan zalesiania oraz przepisy
krajowe wskazują wymogi związane z zalesienie gruntów,
dotyczą głównie: składu gatunkowego zalesień, metodę sadzenia, a także pochodzenie materiału sadzeniowego, mając na
uwadze warunki lokalne, klimat i środowisko danego terenu.
Decyzja o zalesieniu swojego gruntu wiąże się z otrzymaniem
pomocy na wykonanie tego działania i premii pielęgnacyjnej
przez następne kilka lat.

Formy udzielania pomocy
Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu:
• wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną
płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz
ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia
drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną
w pierwszym roku zalesienia,
• premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu
poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną
ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo
wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,
• premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Beneficjenci
Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej lub prawnej, bądź
grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny
takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których
gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie
jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego
i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Warunki i zasady przyznawania pomocy
Aby uzyskać pomoc w ramach PROW 2014-2020 na zalesienie gruntów, ich minimalna powierzchnia musi wynosić co najmniej 0,1 ha. Jednakże premie może otrzymać jeden rolnik do
powierzchni nie większej niż 20 ha. Premia jest przyznawana do
tych gruntów, które stanowią grunty orne lub sady. Grunty inne niż
14 14

rolne muszą widnieć w ewidencji gruntów jako użytki rolne albo
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, które nie
były wykorzystywane do produkcji rolniczej. Grunty muszą być
własnością rolnika albo jego małżonka lub własnością jednostki.
Ponadto grunty muszą być położone poza obszarami Natura 2000
bądź też terenami, które są wykazane na liście o której mowa w art.
27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z póź. zm.), chyba że planowane
wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo
planami zadań ochronnych tych obszarów. A także obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych
lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Rolnicy,
którzy chcą otrzymać pomoc na zalesienie muszą wcześniej złożyć
wniosek do właściwego miejscowego Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego o sporządzenie planu zalesienia.

Stawki wsparcia
Kwoty na zalesienie wyznaczono ryczałtowo na 1 ha lub na
metr bieżący. Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa to stawki jednoroczne. Płatność w zakresie wsparcia na zalesienie wynosi 60%
określonych kosztów inwestycyjnych i jest zróżnicowana w zależności, m.in. od: grupy sadzonych gatunków, nachylenia terenu
powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych, rodzaju materiału
sadzeniowego, charakterystyki zalesionych gruntów. Spełnienie
kryteriów wyboru operacji jest podstawą do otrzymania wsparcia
na zalesienie. Wnioski tych rolników, którym przyznano minimum
6 punktów będą mogli otrzymać wsparcie, jednakże operacje tych
podmiotów, które otrzymają największą liczbę punktów, otrzymają wsparcie na zalesienie w pierwszej kolejności. W terminie od
1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do biura
powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. n
Źródła:
1.http://www.arimr.gov.pl/.
2.http://www.zalesienie.pl/

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

EK O L O G IA

Chroń torfowiska alkaliczne razem z nami!

T

orfowiska alkaliczne, w tym młaki, zwane również mechowiskami, to jedne z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych naszego kraju! Charakteryzują się występowaniem wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin,
w tym storczykowatych. Większość z nich, dla zachowania
swoich walorów, wymaga ekstensywnego użytkowania kośnego lub regularnego usuwania nalotów drzew i krzewów.
W przeszłości większość siedlisk była użytkowana ekstensywnie, a pokos wykorzystywany był zazwyczaj jako ściółka dla
zwierząt hodowlanych. Pozwoliło to zachować cenne siedlisko we
właściwym stanie. Obecnie, z uwagi na znikomą przydatność gospodarczą, generalnie siedlisko to pozostaje poza sferą zainteresowań rolników i z tego względu ulega degradacji. Często rolnicy
nie zdają sobie sprawy jak cenne siedlisko przyrodnicze (a takim
jest torfowisko alkaliczne) znajduje się na ich gruntach, traktując je jako podmokłą łąkę czy niepotrzebne bagno, które należy
osuszyć i zagospodarować. Tym sposobem część torfowisk ulega bezpowrotnie zniszczeniu. Tymczasem tak niewiele potrzeba
- odrobina dobrej woli i niewielki nakład pracy - by zachować to
cenne siedlisko dla kolejnych pokoleń!
Torfowiska alkaliczne z uwagi na swój unikatowy charakter cieszą się szczególnym zainteresowaniem Klubu Przyrodników, organizacji pozarządowej zajmującej się od ponad 30 lat ochroną przyrody, a szczególnie ochroną torfowisk alkalicznych, przejściowych,
bałtyckich, jak również muraw kserotermicznych. W związku z powyższym Klub Przyrodników od lat pozyskuje środki z różnych
funduszy na wykonanie działań ochronnych w obrębie cennych
siedlisk przyrodniczych, nierzadko sam finansuje takie działania.
Klub Przyrodników od września 2014 roku, wspólnie z Gorczańskim Parkiem Narodowym, realizuje projekt pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”, który uzyskał finansowanie z funduszu Life+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Projekt zakłada właśnie zahamowanie
procesu degradacji oraz poprawę lub zachowanie właściwego stanu
torfowisk alkalicznych Polski południowej w 24 obszarach Natura 2000, jako siedliska występowania wielu rzadkich, chronionych
i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z załącznika II dyrektywy siedliskowej. Wśród wybranych
obszarów znalazło się 97 najcenniejszych i najlepiej zachowanych
torfowisk alkalicznych kraju, łącznie na terenie 8 województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Na ternie województwa mazowieckiego projekt jest realizowany w następujących
obszarach Natura 2000: Dolina Zwoleńki PLH1400006, Pakosław
PLH140015, Bagna Orońskie PLH140023.
Projekt obejmuje głównie takie działania jak:
 poprawę warunków wodnych oraz zapobieganie erozji młak
i torfowisk,
 usuwanie nalotów drzew i krzewów,
 jednorazowe, przygotowawcze koszenie (w miejscach nie użytWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

kowanych od wielu lat) - jednorazowe, gdyż dalszych koszeń fundusz Life nie finansuje, słusznie zakładając, że do tego celu został
stworzony program rolno-środowiskowo-klimatyczny,
 cykl spotkań i warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla właścicieli pt. dlaczego i jak użytkować siedlisko oraz w jaki sposób
uzyskiwać dopłaty,
 sporządzenie dokumentacji przyrodniczych i przekazanie ich
właścicielom na potrzeby realizacji w przyszłości programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Wszystkie wymienione powyżej działania mają służyć zachęceniu
właścicieli torfowisk alkalicznych, głównie rolników, do przywrócenia ekstensywnego użytkowania tego siedliska np. w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ramach projektu oferujemy właścicielom wykonanie działań ochronnych: usuwania nalotów
drzew i krzewów oraz pierwsze, jednorazowe, przygotowawcze koszenie, które wymaga zwiększonych nadkładów sił i środków finansowych po latach nieużytkowania. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji przyrodniczej, która pozwoli właścicielowi podjąć
zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w odpowiednim
wariancie 4.6 Torfowiska, jeżeli tylko wyrazi taką chęć. Mamy nadzieję, że wykonanie takich zabiegów ochronnych ze środków projektu i przygotowanie działki do ekstensywnego użytkowania, zachęci
właścicieli do ponownego użytkowania tych cennych, a zapomnianych obszarów. Z właścicielami gruntów położonych na obszarach
Natura 2000 Dolina Zwoleńki PLH1400006, Pakosław PLH140015,
Bagna Orońskie PLH140023, gdzie znajduje się siedlisko - torfowisko alkaliczne, pracownicy Klubu Przyrodników będą kontaktować
się bezpośrednio w celu uzyskania zgody właściciela na wykonanie
działań zaplanowanych w projekcie. Tych z Państwa, którzy wiedzą
o występowaniu tego siedliska na swoich gruntach w wymienionych
obszarach Natura 2000 zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami!

***

Mamy nadzieję, że pomogą nam Państwo chronić to cenne siedlisko przyrodnicze, którego zachowanie we właściwym stanie zależy
właśnie od Państwa, tak by przyszłe pokolenia mogły również podziwiać unikatowe gatunki roślin, występujące na tych obszarach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Projektu: http://alkfens.kp.org.pl/ . n
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
tel. 68-38-282-36
e-mail: kp@kp.org.pl, alkfens.kp@gmail.com

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+
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B E Z P I E C Z E ŃS T W O I H I G IEN A P RAC Y

Przyc zyny c horób zawodow yc h ro ln ików
Anna Dobkowska
Oddział Ostrołęka

C

horoba zawodowa rolnicza, w myśl artykułu 12 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, to choroba, która
powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym
i objęta jest wykazem chorób zawodowych. Wykaz chorób zawodowych stanowiący Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.
U. Nr 105, poz. 869), zawiera 26 chorób lub grup chorobowych.
Choroby te wykrywane są bardzo rzadko, głównie z powodu
braku systematycznych badań profilaktycznych. Wiele z nich
rozwija się w początkowej fazie bez wyraźnych objawów, a pacjenci zgłaszają się do lekarza zazwyczaj zbyt późno.
W roku 2014 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznała 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na
zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową, w tym w dwóch przypadkach z tytułu zgonu wskutek choroby zawodowej. W porównaniu do roku 2013 wypłacono o 16 (6,8 %) odszkodowań więcej.
Dominowały choroby zakaźne (194 przypadki: w tym borelioza - 179 przypadków, kleszczowe zapalenie opon mózgowych 13 przypadków) i choroby układu oddechowego (43 przypadki:
w tym zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych - 21
przypadków, astma oskrzelowa - 19 przypadków). Odnotowano
wzrost zachorowań w obu grupach chorobowych odpowiednio o 5 i 7.
Przyczyny wystąpienia chorób zawodowych nie uległy zmianie.
Są to głównie narażenie na pył rolniczy oraz kontakt ze zwierzętami domowymi i dzikimi, w tym ukąszenia przez kleszcze.

Kurz jest zagrożeniem
Pył - nazywany przez rolników potocznie kurzem, zauważany
jest przede wszystkim w postaci zabrudzenia rąk, twarzy, ubrania oraz jako pył osiadły na sprzętach. Natomiast pył, który jest
wdychany podczas pracy, nie jest zauważany mimo podrażnienia
spojówek oczu, czy zaczopowania śluzówki nosa. Pył ten stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. W większości przypadków
objawy chorobowe wywoływane przez pył rolniczy nie występują
zaraz po pracy, ale zwykle dopiero w kilka godzin po jej wykonaniu. Wdychanie pyłu podczas pracy oznacza bezpośredni kontakt z występującymi w nim organizmami żywymi i składnikami
gleby, które działają szkodliwie na organizm człowieka. Znajduje
się w nim dużo małych cząstek o rozmiarach mniejszych od 5 μm
przedostających się w czasie oddychania wprost do pęcherzyków
płucnych. O tych cząstkach mówi się, że jest to frakcja najbardziej niebezpieczna dla układu oddechowego rolników, gdyż
ma zdolność przenikania w głąb płuc. Głównym biologicznym
czynnikiem szkodliwym pyłów rolniczych są drobnoustroje (bakterie Gram-ujemne, termofilne promieniowce, grzyby pleśniowe)
i endotoksyny. Narażenie na drobnoustroje jest największe podczas wykonywania prac rolniczych, przede wszystkim podczas
rozładunku surowców, zadawania pasz oraz w spichlerzach zbo16

żowych, wytwórniach pasz, magazynach - podczas przeładunku
spleśniałego surowca, a także w hodowli drobiu i chlewniach.
Równie wysoki poziom narażenia stwierdzono w oborach dla
bydła, wylęgarniach, przy suszeniu i czyszczeniu ziół czy międleniu lnu. Obecność ich w pyłach może powodować działania
zakaźne, alergizujące, toksyczne, drażniące i rakotwórcze.
Długotrwałe oddziaływanie tych czynników może prowadzić do
powstawania chorób o podłożu zawodowym.

Alergie zdarzają się coraz częściej
Za główną przyczynę wywołującą alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, tak zwane płuco rolnika uważa się termofilne
promieniowce. Są to nitkowate bakterie rozwijające się w wilgotnych paszach, szczególnie sianie, w którym nastąpił proces samozagrzewania do temperatury 55-70˚C. Do uczulenia dochodzi
podczas pracy z przegrzaną paszą, w wyniku wdychania pyłu
z zarodnikami promieniowców.
Spośród bakterii szczególnie ważną rolę w patologii zawodowej
rolników ogrywają pałeczki Gram-ujemne. Wśród tych pałeczek
szczególne znaczenie chorobotwórcze ma gatunek Pantoea agglomerans, który występuje pospolicie na powierzchni wielu roślin,
zwłaszcza na ziarnie zbóż. W ostatnich latach dostarczono wiele
dowodów na to, że Pantoea agglomerans stanowi częstą przyczynę
alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych u rolników i osób
zawodowo narażonych (np. młynarzy, pracowników elewatorów)
na wdychanie pyłu zbożowego. Pałeczki te wytwarzają również endotoksynę o wysokim stopniu aktywności biologicznej.
Astma oskrzelowa występuje najczęściej u osób genetycznie
predysponowanych, tak zwanych „atopików”. Jej przyczyną u rolników i leśników są najczęściej wysokocząsteczkowe alergeny
roślinne występujące w pyłach z rozdrobnionych roślin uprawnych, mące i pyle drzewnym, substancje wytwarzane przez grzyby pleśniowe, wydaliny i cząstki ciała porażających składowane
produkty rolne roztoczy i owadów „przechowalnianych”, pyłki
kwiatowe roślin uprawnych i drzew owocowych, alergeny obecne
w kale, moczu, naskórku i sierści zwierząt inwentarskich, zwłaszcza krów i świń.

Boreliozy nie można lekceważyć
W rolnictwie i leśnictwie najczęściej występującą zakaźną
chorobą zawodową jest borelioza. Pod wpływem wielu czynników, między innymi ocieplenia klimatu, od kilku lat zwiększa się
w Polsce populacja pajęczaków i tym samym wzrasta ryzyko przenoszenia na ludzi i zwierzęta odkleszczowych chorób zakaźnych.
Naturalnym miejscem bytowania kleszczy są tereny leśne i łąki,
w tym także parki oraz inne obszary zalesione lub zakrzewione
nieopodal dużych osiedli mieszkalnych. Ukąszenia kleszcza zwykle nie czuje się, ponieważ jego ślina zawiera substancje znieczulające. Jego usunięcie w pierwszej dobie po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Okres inkubacji
chorób wywoływanych przez kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

PYT ANIA OD R O L N IK Ó W

C zyte ln ic y pytają - Redakc ja od powiada
( Słyszałem, że ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące działania: Rolnictwo ekologiczne. Proszę mi powiedzieć, co się właściwie zmieniło? - rolnik z pow. sochaczewskiego
Główną zmianą jest obowiązek złożenia do ARiMR oświadczenia dotyczącego posiadania tytułu prawnego do gruntów
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.
Jednocześnie, wprowadzono zmiany dotyczące wyłączenia
niektórych roślin w ramach pakietów 1. i 7. (Uprawy rolnicze) z obowiązku ich uprawy jedynie z przeznaczeniem na
materiał siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
W związku z tym, od 2016 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów 1. i 7. będzie przyznawana do uprawy facelii błękitnej, nostrzyka białego, łubinu na nasiona i seradeli uprawnej na nasiona, bez warunku uprawy tych roślin na
materiał siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Na listę roślin w ramach pakietu 5. i 11. (Uprawy paszowe)
wpisano rzodkiew oleistą i wykę kosmatą. Ponadto od 2016 r.
będzie można również otrzymać płatność ekologiczną do wyki
kosmatej, wyki siewnej oraz soczewicy jadalnej uprawianych
z rośliną podporową.
( Mam 1,5 ha buraków cukrowych oraz 1 ha pomidorów czy należy mi się dodatkowa płatność? - rolnik z pow. sochaczewskiego

zatem doszło do zakażenia przez kleszcza, w miejscu ukąszenia na
skórze pojawia się charakterystyczny rumień wędrujący o średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie czasu powiększa
się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika.
Należy pamiętać, że borelioza, zwłaszcza późna, wywołuje czasami objawy podobne do grypy, np.: przedłużający się stan podgorączkowy, dreszcze, poty z nieznanych przyczyn, nawracające
bóle głowy, mięśni i stawów, dezorientacja, zagubienie, oszołomienie, huśtawki nastrojów, depresja, zaburzenia snu, duszności,
kaszel, nagłe problemy ze słuchem, powiększone węzły chłonne,
nawracające bóle brzucha. Krętki boreliozy atakują układ nerwowy (penetrują płyn mózgowo-rdzeniowy, mózg i opony mózgowe)
krótko po zakażeniu, wpływając na zachowanie osoby zarażonej.
Dlatego bywa często mylona z chorobami psychicznymi, nerwicą,
reumatoidalnym zapaleniem stawów, wadami serca, stwardnieniem rozsianym czy chorobą Alzheimera. Jeśli po ukąszeniu przez
kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba
zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy, bądź poddania się leczeniu w razie potwierdzenia choroby. Tylko rozpoznany rumień wędrujący jest potwierdzeniem zakażenia i podstawą
do rozpoczęcia leczenia. Jeśli nie wystąpił (został zignorowany
lub pomylony z innym objawem), do zdiagnozowania boreliozy
konieczne jest wykonanie testów diagnostycznych. Nie leczona
borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

Tak. Płatność jest przyznawana do wsparcia związanego z produkcją, gdy rolnik zawarł umowę zawierającą zobowiązania do
wytworzenia i dostarczenia odbiorcy oznaczonej ilości produktów
rolnych z określonej powierzchni gruntów. Do wniosku należy
dołączyć umowę lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub upoważnionego pracownika Agencji.
Płatność do pomidorów przyznana jest również, gry rolnik zawarł
umowę z grupą producentów rolnych lub grupą producentów owoców i warzyw, organizacją i zrzeszeniem organizacji producentów.
( Mam 20,00 ha użytków rolnych, w tym 2,00 ha łąk trwałych.
Jak wypełnić wniosek, aby spełnić wymóg zazielenienia? - rolnik
z pow. sochaczewskiego
Podlega Pan obowiązkowi wyznaczenia obszaru proekologicznego EFA, który musi obejmować obszar przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych. Obszarem proekologicznym może być:
ugór, roślina wysokobiałkowa, międzyplon, element krajobrazu,
który jest zawarty w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku,
np. rowy, strefy buforowe, drzewa wolnostojące, zadrzewienia.
Biorąc pod uwagę, że posiada Pan 18,00 ha gruntów ornych - 5%
stanowi 0,90 ha. Aby spełnić wymóg zazielenienia wystarczy pozostawić 0,90 ha ugoru. Jeśli miałyby to być rośliny wysokobiałkowe - musi być powierzchnia przynajmniej 1,29 ha, a w przypadku
międzyplonów – 3,00 ha. n

Rozpoznanie i stwierdzenie choroby zawodowej
Podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej powinno być zgłoszone do powiatowego inspektora sanitarnego, bądź okręgowego
inspektora pracy, w zależności od miejsca, w którym praca jest,
lub była wykonywana. Wszczyna on postępowanie i kieruje rolnika na dalsze badania. Wydawaniem orzeczeń o rozpoznaniu,
lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, zajmuje
się lekarz medycyny pracy. Decyzję o jej stwierdzeniu, bądź nie
stwierdzeniu, wydaje inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego. Osoba, u której stwierdzono chorobę zawodową
powodującą długotrwały uszczerbek na zdrowiu - jeśli podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników - ma prawo do ubiegania
się o jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu, natomiast w razie
całkowitej niezdolności do pracy - o rentę rolniczą. n
						

Źródła:
1. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 r”.
2. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie” - opracowanie Instytutu Medycyny w Lublinie
3. www.rme.cbr.net.pl
4. www.sypniewo.pl/19-kategorie/aktualnosci/308-borelioza-najczesciej-wystepujaca-choroba-zawodowa-rolnikow
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Rośli n ne oc zyszc zaln ie śc ieków
Michał Bobiński
Oddział Ostrołęka

S

tale wzrastające koszty zaopatrzenia w wodę i utylizacja ścieków dotyczą nas wszystkich. Niestety, z różnych
przyczyn nie wszędzie można doprowadzić kanalizację.
Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest wtedy (w świetle
przepisów) odprowadzenie nieczystości do szamba, którego
zawartość wywozi się następnie do najbliższej oczyszczalni
ścieków. Można jednak wybrać inne rozwiązanie - zbudować
przydomową roślinną oczyszczalnię ścieków.

w zależności od jej wariantu i możliwości wykorzystania istniejących już, szczelnych obiektów. Cena może wzrosnąć, jeśli inwestorowi zależy na efektownym wykończeniu obiektu (mostki,
fontanny, oświetlenie). Oczyszczalnia może, bowiem podnieść
walory estetyczne otoczenia i często inwestorzy na własne życzenie powiększają powierzchnię stawu, by osiedlić w nim ryby
i żaby oraz obsadzają go ozdobnymi roślinami wodnymi, tworząc
w ten sposób miejsce do odpoczynku. Należy jednak pamiętać,
że podane kwoty można zminimalizować (np. wykorzystując istniejące szczelne zbiorniki lub przez ich doszczelnianie i adaptację
jako osadnik lub przepompownia). Ten typ technologii przewiduje
również kilka wariantów, np. system grawitacyjny, który pracuje
bez przepompowni ścieków (jeśli teren pozwala na zastosowanie
takiego rozwiązania).

W ostatnich latach, jako alternatywa dla małych „technicznych” oczyszczalni ścieków, pojawiły się oczyszczalnie ścieków
z udziałem roślin. Technologia ta jest stosunkowo młoda. Pierwsza tego typu oczyszczalnia powstała w latach pięćdziesiątych
w Izraelu, a w Polsce nastąpiło to w latach osiemdziesiątych.
Roślinne oczyszczalnie ścieków można ogólnie określić jako
urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi przy udziale roślin, tj.: trzciny pospolitej, manny mielec, pałki szerokolistnej, kosaćca żółtego, rzęsy drobnej i wierzby wiciowej. Oprócz
wymienionych, można w nich umieścić wiele innych gatunków
spotykanych nad naszymi wodami. Synonimami sformułowania
oczyszczalnie roślinne, są takie określenia jak: oczyszczalnie hydrobotaniczne, oczyszczalnie bagienne, oczyszczalnie korzeniowe, czy bliżej określające stosowaną technologię nazwy, tj. pola
trzcinowe, oczyszczalnie gruntowo-roślinne, itp.

Koszty eksploatacyjne tego typu oczyszczalni wiążą się właściwie tylko z kosztami energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy. Jednakże w pierwszych latach funkcjonowania oraz
w przypadku oczyszczalni zlokalizowanych na otwartych terenach (szczególnie tam, gdzie kierunek wiatru skierowany jest
bezpośrednio w rurę łączącą filtr i tzw. staw), zalecane jest docieplenie zimą filtra i rury grubą warstwą słomy obwiązanej, np.
sznurkiem przed wywianiem.
Samo utrzymanie obiektu polega przede wszystkim na kontroli
pracy pompy, koszeniu roślinności i opróżnianiu osadnika gnilnego.

Budowa i działanie

Zalety i wady

Oczyszczalnie hydrobotaniczne zbudowane są z osadnika gnilnego i filtra gruntowo-roślinnego. Zasada ich działania jest podobna
do pracy filtra piaskowego - z jednej strony drenażem rozsączającym ścieki są wpuszczane do złoża, z drugiej są zbierane. Zostają
one równomiernie, za pomocą perforowanych rur, rozprowadzone
wzdłuż złoża na całej jego szerokości. Grubość warstwy filtracyjnej
wynosi 60-70 cm. Teren, po którym mają płynąć ścieki, oraz obydwa dreny - rozprowadzający i zbierający - obsypuje się warstwą
tłucznia lub grubego żwiru. Zagłębienie filtra zależy od głębokości,
na jakiej są doprowadzone ścieki z osadnika gnilnego. Wykop pod
oczyszczalnię należy uszczelnić folią na całej powierzchni, łącznie
z bokami, chyba że budujemy ją na gruncie nieprzepuszczalnym. Folię układa się do wysokości napełnienia filtra. Powinna być ułożona
na wyrównanym podłożu piaszczystym. Oczyszczalnię można zbudować, jeżeli poziom wody gruntowej znajduje się co najmniej 1 m
poniżej dna oczyszczalni. Jej odległość od budynków mieszkalnych
powinna być nie mniejsza niż 25 m. Pod budowę oczyszczalni najlepiej nadają się tereny o ujednoliconej topografii i spadku 1-5%.

Roślinne oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet. Należą do nich:
• długa żywotność (nawet 50 lat);
• niezawodna praca;
• fakt, iż jako osadnik można wykorzystać istniejące szambo (po
niewielkich przeróbkach) pod warunkiem, że jest szczelne;
• filtr gruntowo-roślinny może zostać wykorzystany jako forma dekoracji ogrodu, poprzez wykonanie odpowiednio dobranych nasadzeń;
• odporność na nierównomierny dopływ ścieków, zmianę ich
składu i stężenia zanieczyszczeń;
• brak zużycia energii elektrycznej lub jej małe zużycie;
• eksploatacja tania i prawie bezobsługowa.
Natomiast wady takich oczyszczalni to:
• duża powierzchnia potrzeba do wykonania odpowiednio sprawnego filtra;
• wysoki koszt zakupu dobrej jakościowo folii izolacyjnej;
• w terenie płaskim dodatkowo dojdą koszty związane z zakupem
pompy;
• zakładaną efektywność redukcji zanieczyszczeń oczyszczalnia
osiąga się dopiero po 2-3 latach;
• zimą efektywność oczyszczalni obniża się o 10-20 %.
Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli z filtrem roślinnym,
zapewniają wysoki stopień czystości ścieków, nawet do poziomu

Jaki jest koszt budowy?
Koszty materiałów do budowy oczyszczalni dla przeciętnego
budynku mieszkalnego wahają się od 2500 PLN do 5000 PLN,
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Koszty eksploatacyjne są niewielkie

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Krow y mamk i - może warto po myśleć ?
Maria Brzezińska
Oddział Poświętne w Płońsku

J

eszcze kilkadziesiąt lat temu niemal w każdym gospodarstwie
utrzymywano krowy mleczne, a dochód ze sprzedaży mleka
był podstawą utrzymania wielu rodzin. Hodowla opasów stanowiła wówczas działalność dodatkową, a jakość wołowiny była niska, ceny niezbyt wygórowane i uzależnione od klasy (uznania klasyfikatora). Problemy ze zbytem mleka wystąpiły na początku lat
90. ubiegłego stulecia. Z tego powodu zaczęto inseminować krowy
rasami mięsnymi, przez co uzyskiwano lepszy materiał do opasu.
Później nastąpiła poprawa na rynku mleka, zaczęto zwracać
większą uwagę na jego jakość i lepiej zorganizowano skup. Przed
akcesją z UE oszacowano stan pogłowia naszego bydła, zakolczykowano i okazało się, że mamy dużo krów, ale hodowla jest rozdrobniona. Przyznano kwoty mleczne i zwiększono wymagania
weterynaryjne i higieniczne. Szybko okazało się, że małe gospodarstwa nie są w stanie sprostać stawianym wymaganiom. Część
z nich sprzedała swój limit produkcji mleka i przestawiła się na krowy mamki i produkcję wołowiny. Poprzez inseminację nasieniem
ras mięsnych niektórzy rolnicy w ciągu kilku lat dochowali się stad
o dobrym genotypie. Nie mają też problemu ze zbytem młodego
bydła opasowego i uzyskują przyzwoite ceny za dobry towar.

Raz lepiej, raz gorzej…
Równolegle rozwijała się produkcja mleka. Dla tych, którzy sprostali wymogom, nastąpiły lata „tłuste”. Można było pozyskać unijne dotacje do produkcji i poprawić warunki bytowe zwierząt, wydajność, a także zmechanizować dój, mechanicznie usuwać odchody, usprawnić przygotowywanie i zadawanie paszy. Dzięki limitom
produkcyjnym, cena mleka dla dużych producentów była dość wysoka. Niektórzy nie mogli doczekać się odejścia od kwoty mlecznej,
bo chcieli produkować więcej i nie płacić kar. Rok 2015 był jednak
dla hodowców bydła trudnym doświadczeniem: po zniesieniu kwoty mlecznej spadły ceny skupu, za poprzedni okres wielu rolników
przekroczyło limit i naliczono im kary, susza spowodowała znaczny
spadek plonów na łąkach i plantacjach kukurydzy.
II klasy czystości wód. Dodatkową zaletą jest to, że system korzeniowy roślin pobiera wodę z oczyszczanych ścieków, a ich system
oddechowy ją odparowuje. Dzięki temu latem odpływ oczyszczonych ścieków do gruntu może się równać prawie zeru. n
							

Źródła:
1. Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków, Fidrysiak J., 1998;
2. Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, Gąsiorowski M., 2006, [On - line],
http://www.stawy-kapielowe.com.pl;
3. Oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe, Małkowska, 2006, [On-line], http://www.
budujemydom.pl/artykuly/69_oczyszczalnie_gruntowo-korzeniowe/1/;
4. http://ies.zgora.pl/dzialanosc-inzynierska/naturalne-oczyszczalnie-sciekow/;
5. http://zbudujmydom.pl/index.php?page=przydomowa-oczyszczalnia-sciekowgruntowo-roslinna.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

Jest alternatywa
Zaistniała sytuacja zmusza rolników do głębokiej analizy i podjęcia odpowiednich kroków. Ci, którzy mają „dość mleka” i nie posiadają zaciągniętych wieloletnich zobowiązań, mają alternatywę
- mogą przeorganizować swoje stada w kierunku produkcji dobrej
wołowiny. Bez wielkich nakładów inwestycyjnych, wykorzystując
posiadane budynki, urządzenia, maszyny i bazę paszową, mogą
część krów - o dobrych parametrach budowy ciała, niskiej wydajności i wysokiej odporności - inseminować rasami mięsnymi. Poprzez
hodowlę wypierającą mogą dochować się w ciągu kilku lat stada
o dobrych parametrach mięsności, zdrowotności i długowieczności.
Warunkiem udanej i opłacalnej hodowli krów mamek są duże
obszary użytków zielonych w obrębie gospodarstwa, naturalne
zasoby wody i zamiłowanie gospodarza do kontaktu ze zwierzętami. Żywienie bydła mięsnego w cyklu zamkniętym powinno być
oparte o dobrze zorganizowany system pastwiskowy w okresie
wegetacyjnym i pasze objętościowe, w okresie zimowym. Dodatek pasz treściwych jest potrzebny na dotuczenie opasów po odsadzeniu i okresowo dla sztuk osłabionych i po wycieleniu. Można
na ten cel przeznaczyć zboża o gorszych parametrach handlowych.

Więcej zalet niż wad
Od roku 2015 wzrosła opłacalność hodowli bydła mięsnego dzięki dopłatom bezpośrednim do każdej sztuki. Rolnik może gospodarować na użytkach zielonych metodami ekologicznymi i uzyskać
dodatkowe dopłaty do hektara. Za sprzedaż opasów z certyfikatem
jakości (ekologicznym lub QMP) uzyska wyższą cenę.
W dobrze zorganizowanym stadzie krów mamek rolnik ma
mniej pracy i więcej satysfakcji niż z produkcji mleka:
• do rozrodu można przeznaczyć buhaja przebywającego w stadzie na pastwisku,
• mamki cielą się na ogół bez problemu, wystarczy je obserwować
i nie przeszkadzać,
• troskliwą opiekę nad cielętami zapewniają mamki,
• cielęta wyręczą nas w doju i zagospodarowaniu mleka, nie musimy rano wstawać,
• paszę zieloną z pastwiska zbiorą same zwierzęta, wystarczy odpowiednio gospodarować kwaterami,
• zwierzętom należy umożliwić stały dostęp do świeżej wody, by
nie były spragnione,
• stado zapewni nawóz naturalny, więc przy odpowiedniej obsadzie rolnik nie wyda pieniędzy na zakup nawozów,
• ma on zapewnione zagospodarowanie plonów z produkcji roślinnej, nie musi martwić się o rynek zbytu i ceny,
• wycinanie niedojadów może powierzyć owcom lub koniom typu
hucuł, konik polski.
Tak więc rolnik, może poczuć się jak na Dzikim Zachodzie,
wsiąść na konia i w towarzystwie wiernego psa codziennie objeżdżać swoją posiadłość, strzelając… z aparatu fotograficznego. n
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S P A C ER K I E M P O M AZO WSZU

Wa lo r y prz yro d n ic ze g mi ny I łów
tekst: Aneta Roskosz, Bożena Kalkowska - Oddział Bielice
zdjęcia: Bożena Kalkowska

G

mina Iłów leży w powiecie sochaczewskim, w odległości 80 km Warszawy i Łodzi. W jej obrębie znajduje się
57 wsi, a siedzibą jest Iłów z charakterystyczną zabudową miejską. Gmina ma charakter rolniczy - 75% powierzchni pokrywają pola uprawne. Usytuowanie przy drodze krajowej umożliwia bezpośrednie połączenie z pobliskimi miastami:
Sochaczewem, Wyszogrodem, Płockiem i Łowiczem. Północną
granicę gminy wytycza Wisła.

w „Bitwie nad Bzurą” można odwiedzić na cmentarzach w Iłowie, Brzozowie i Giżycach.
W gminie są trzy kościoły, które warto zobaczyć. Najstarszym
zabytkiem ziemi iłowskiej jest kościół gotycki pod wezwaniem
św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach, zbudowany w XV
wieku z inicjatywy biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Choć

Pierwsze wzmianki o Iłowie pojawiły się w XIII wieku, kiedy
to książę Konrad I darował Iłów cystersom z Sulejowa. Iłów był
wówczas wsią posiadającą kościół. W roku 1506, dzięki staraniom
ówczesnych właścicieli - Radzanowskich, na mocy przywileju
króla Aleksandra Jagiellończyka, uzyskał prawa miejskie, które
utracił jednak w roku 1869.
Z dokumentów historycznych wynika, że już w XVIII wieku na
terenie obecnej gminy Iłów, oprócz Polaków, sporą grupę mieszkańców stanowili Żydzi oraz osadnicy niemieccy nazywani Holendrami lub Olendrami. Sprowadzeni zostali, aby zagospodarować
tereny zalewowe wzdłuż Wisły. Olendrzy posiadali umiejętność za-

Kościół gotycki w Giżycach - najstarszy zabytek ziemi iłowskiej
budowla wielokrotnie była przerabiana, zachowała jednak swój
pierwotny charakter.

Drewniany dom w Ładach - fot. Mirosława Kujawa
kładania systemu tam, rowów, grobli i nawet całkiem nieużyteczne
tereny przywracali do kultury rolnej. Nasadzenia wierzb i topoli,
a także charakterystyczne budownictwo, nieodłącznie związane są
z krajobrazem holenderskim. Do tej pory widoczne są pozostałości
ich gospodarowania na obszarze nadwiślańskim, będące niewątpliwym przykładem współpracy człowieka z naturą.

Pamiątki historii
Obydwie toczące się wojny światowe spowodowały wiele zniszczeń w Iłowie i okolicach. Ciężkie boje toczyły się podczas I wojny światowej między armią rosyjską i niemiecką. W lesie leżącym
na północ od Iłowa, na terenie wsi Obory, znajdują się zbiorowe
mogiły z czasów I wojny. Natomiast mogiły żołnierzy walczących
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Późnobarokowy kościół parafialny w Iłowie
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

SPACE RKIE M PO M A Z O WS Z U
Kościół w Iłowie p.w. Matki Bożej Królowej Polski to późnobarokowy, murowany obiekt, powstały w 1781 roku, rekonstruowany po zniszczeniach wojennych w 1948 roku.
Z kolei kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie z XIX w. ma cechy stylu neogotyckiego i neoromańskiego.

Ptaki - największe bogactwo
Bliskie sąsiedztwo z Wisłą określa walory przyrodnicze i turystyczne gminy. Wisła zachowała tu swój nieposkromiony, naturalny charakter - tworzy liczne zakola, łachy, kępy i namuliska.
Wzdłuż jej brzegów napotykamy, wtopione w krajobraz, niewielkie jeziorka - starorzecza. Malownicze kępy porośnięte bujną roślinnością, strome urwiska, podmokłe łąki i zadrzewienia są ostoją
dzikiego ptactwa. Swoje lęgi odbywają tu, m.in. rzadkie gatunki
mewy i rybitwy, brodziec piskliwy, derkacz, a także sieweczki
rzeczna i obrożna. To miejsce żerowania kormorana czarnego,
czapli siwej, bocianów białego i czarnego. W czasie przelotów,

wraz z runem leśnym. W rezerwacie stwierdzono występowanie
125 gatunków roślin naczyniowych i 14 gatunków mchów. Są tu
gatunki podlegające ochronie np. kruszyna pospolita, kalina koralowa, lilia złotogłów, konwalia majowa oraz gatunki rzadkie szczodrzeniec rozesłany, pszeniec gajowy, przytulia Schultesa.
Aby pokazać jak największą różnorodność siedlisk, w rezerwacie
wyznaczona została ścieżka dydaktyczna o długości 7 km.
Niewątpliwą atrakcją, ze względu na drzewostan, są też parki
wokół dworów i pałaców np. park zespołu pałacowego w Giżycach z XVIII w. i parki z XIX w. w Brzozowie, Wszeliwach,
Ostrowcach i Załuskowie.
Na terenie gminy można odnaleźć kilka pomników przyrody:
wiąz szypułkowy, grab zwyczajny i lipy drobnolistne w Giżycach, natomiast w Pieczyskach Iłowskich okazały dąb, który ma
w obwodzie 740 cm, a jego wiek szacuje się na 350 lat (zdjęcie
dębu prezentujemy na okładce naszego miesięcznika).

Zapraszamy!
Dużą popularnością cieszą się corocznie organizowane na terenie gminy imprezy. W połowie maja odbywa się „Otwarcie Lasu”,
kiedy to wójt uroczyście wręcza działkowiczom symboliczny
klucz do lasu. Natomiast pod koniec sierpnia w Iłowie odbywa się
„Pożegnanie lata”, podczas którego koncertują znane zespoły disco polo.

Bocian czarny
od jesieni do wiosny, obserwować można mewę siodłatą - największą z mew. Ocenia się, że około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych zakłada tu gniazda.
Stwierdzono występowanie 22 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ptaki to największe bogactwo przyrodnicze tej gminy. Dla ochrony naturalnych lęgowisk
ptasich, w roku 1994 utworzone zostały trzy rezerwaty ornitologiczne: Kępa Antonińska, Kępa Rakowska, Wyspy Zakrzewskie, które swoim zasięgiem obejmują część gminy Iłów.

Lasy, parki i pomniki przyrody
W dobrym stanie zachowały się lasy, chociaż zajmują niewielki procent obszaru gminy. Najcenniejsze drzewostany spotykamy
w Rzepkach, Gilówce i Załuskowie. Rosną tam nawet 100-letnie
drzewa. Aby zachować dla potomnych fragmenty naturalnej roślinności leśnej w roku 1988 utworzono rezerwat Rzepki o pow. 44
ha, w całości usytuowany na obszarze gminy. Celem ochrony jest
zachowanie starodrzewu sosny, dębów, grabów i innych gatunków
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

Nadwiślańskie ścieżki
Warto odwiedzić gminę Iłów, nie tylko ze względu na ciekawą
historię, kulturę i zabytki architektury, ale szczególnie z racji jej
niezwykłych walorów przyrodniczych. Urokliwe nadwiślańskie
krajobrazy, cenne naturalne zbiorowiska roślinne, lasy i łąki przyciągają turystów. Unikalne walory przyrodnicze gminy potwierdza
to, że na jej terenie utworzono dwa obszary Natura 2000: ostoję
ptasią - Dolina Środkowej Wisły i ostoję siedliskową - Kampinowska Dolina Wisły. n
Źródła:
1. Zarys dziejów parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie, Wanda Dragan
2. Wielokulturowość Ziemi Iłowskiej, 2011 r., Wanda Dragan
3. www.ilow.pl
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczyska_Iłowskie
5. Ziemia Iłowska dawniej i dziś, Wiesława Zientara, 2011 r.
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Co wpływa na zasobność próchnicy w glebie?
Andrzej Marek Kukwa
Oddział Ostrołęka

G

łównym składnikiem materii organicznej jest próchnica. Definiuję się ją jako naturalną mieszaninę różnych substancji organicznych i mineralno-organicznych, gromadzących się w glebie. Inna definicja mówi, że to
„złożona i dość trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych substancji koloidalnych, powstała
w wyniku modyfikacji pierwotnych tkanek roślinnych, lub
w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe”.
Niezależnie od definicji próchnica składa się z węgla (58%), tlenu
(28%), wodoru (4-5%), azotu (1,5-7%) i części mineralnych (2-8%).
Ponieważ stanowi około 90% materii organicznej, dlatego często jest
synonimicznie stosowana z pojęciem materii organicznej. Substancje
organiczne (humusowe) mają najdłuższy czas obiegu spośród różnych
materiałów organicznych w glebie - wynosi on od około 20 do 1000 lat.

Ma mnóstwo zalet

Oddziaływanie próchnicy na rośliny odbywa się poprzez wpływ
na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Próchnica
działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki, dzięki czemu powstaje
struktura gruzełkowata.
Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Jest to właściwość, która ma szczególne znaczenie
dla gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie
od zawartości substancji próchnicznych. Cecha ta wpływa na stosunki
wodno-powietrzne w glebie oraz aktywizuje w niej życie mikrobiologiczne. Sprzyja bowiem równoległemu rozwojowi mikroorganizmów
beztlenowych (wewnątrz gruzełków) i tlenowych pomiędzy nimi.
Próchnica poprawia też zasobność gleb. Jej związki mogą zmagazynować 4-12 razy więcej składników pokarmowych niż część
mineralna gleby. Zwiększa również zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn.
Związki próchniczne mają także istotny wpływ na procesy fizjologiczne roślin. W ich skład wchodzi wiele, tzw. substancji wzrostowych, które intensyfikują szereg ważnych procesów fizjologicznych
roślin, takich jak gospodarka wodna, oddychanie i fotosynteza.

Co decyduje o ilości próchnicy?

Jeżeli ilość próchnicy w glebie odgrywa tak ważną rolę dla jej
żyzności, to powinno dążyć się do utrzymanie zawartości tego
składnika na odpowiednim poziomie. Mają na to wpływ: stosowanie nawozów organicznych, odpowiedni system zmianowania,
nawożenie mineralne i właściwa agrotechnika. Praktycznie rzecz
biorąc, najważniejsze znaczenie ma nawożenie organiczne i masa
resztek pożniwnych pozostająca na polu. W doświadczeniach z różnymi gatunkami roślin rolniczych zostało stwierdzone, że uprawa
okopowych, przemysłowych i zbóż działa ujemnie, natomiast
traw i motylkowych wieloletnich dodatnio na bilans glebowej
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materii organicznej. Płodozmiany o dużym udziale roślin okopowych pozostawiają małą masę resztek pożniwnych o niskim współczynniku humifikacji, a to może prowadzić do spadku ilości próchnicy, jeżeli nie będzie się stosować nawozów organicznych.

Źródłem próchnicy są…

…najróżniejsze materiały organiczne wprowadzone do gleby.
Mogą to być zarówno nawozy naturalne (obornik, gnojowica),
jak również resztki pożniwne (słoma), nawozy zielone, komposty
i odpady z gospodarki komunalnej oraz przemysłu (osady ściekowe, trociny). Materiały te różnią się szybkością humifikacji, czyli
zdolnością do odtwarzania próchnicy.
Długoletnie doświadczenia z obornikiem wykazują, że nawóz
ten początkowo zwiększa zawartość materii organicznej w glebie,
natomiast w późniejszych latach nie ma już większego wpływu.
Istotne jest jednak to, że stosowanie obornika utrzymuje zawartość materii organicznej w glebie na wyższym poziome, niż ma to
miejsce w glebach nie nawożonych.
Objęcie naturalnych gleb w system gospodarowania rolniczego powoduje generalnie obniżenie zawartości próchnicy. Jest to wywołane głównie stosowaniem zabiegów spulchniających glebę (np. orka),
gdyż w ten sposób zwiększa się dopływ tlenu, a zarazem zwiększa
mineralizacje związków organicznych. Dlatego też aktywna uprawa nie ma wpływu na bilans próchnicy na glebach zwięzłych, natomiast zmniejsza jej zawartość na glebach lekkich.

Najważniejsze pierwiastki

Jednym z najważniejszych składników mineralnych wpływających na zawartość próchnicy w glebie jest azot. Jego działanie
na próchnicę i pozostałą masę organiczną gleby jest bezpośrednie
i pośrednie. Bezpośrednie działanie wynika z łączenia się azotu
z próchnicą, zarówno na drodze chemicznej, jak i mikrobiologicznej. Azot jest w ten sposób magazynowany do następnego sezonu
wegetacyjnego. Natomiast pośrednie działanie nawożenia azotem
wynika z dodatniego wpływu tego pierwiastka na plony roślin,
a tym samym na masę korzeniową i resztki pożniwne. Powolny, ale
systematyczny wzrost resztek pożniwnych, przeciwdziała spadkowi zawartości próchnicy w glebie. Na podstawie dotychczasowej
wiedzy można stwierdzić, że przyrost zawartości próchnicy
pod wpływem nawożenia azotem może osiągnąć 10-12%.
Znaczącym pierwiastkiem kształtującym zawartość próchnicy
w glebie jest także wapń. Z jednej strony pierwiastek ten przyśpiesza
rozkład materii organicznej, a z drugiej strony wytrąca część powstających z tej materii związków organicznych, co utrudnia ich wymywanie i mineralizację. Zabieg ten przyczynia się do stabilizacji związków
próchnicy i wzrostu ich zawartości. Należy również podkreślić znaczącą rolę próchnicy w chronieniu środowiska glebowego przed skutkami skażenia odpadami przemysłowymi oraz nadmiernej chemizacji
rolnictwa. Jest to związane ze zdolnością substancji próchnicznych do
tworzenia połączeń z pestycydami, a zwłaszcza herbicydami. n
Źródła:
1. www.portalrolniczy.info
2. www.ekologia.pl
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RADY GOSPO D A R S K IE

Nawożenie i pielęgnacja użytków zielonych
Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne w Płońsku

T

rwałe użytki zielone są źródłem tanich, pełnowartościowych pasz dla zwierząt gospodarskich - głównie
przeżuwaczy. Aby uzyskać wysokie plony trzeba jednak pamiętać o prawidłowym nawożeniu i pielęgnacji. Wysokość dawek poszczególnych składników nawozowych powinna
wynikać z zasobności gleby, wielkości spodziewanego plonu
oraz obecności w nim określonych pierwiastków.
Nawożenie azotem należy stosować tylko w okresie wegetacji roślin i nie później (zwłaszcza na pastwisku) niż do końca
sierpnia, ponieważ potem wykorzystanie tego składnika wyraźnie się obniża. Wielkość rocznej dawki zależy od warunków
siedliskowych i na łąkach w niżowej części Polski nie powinna przekraczać 240 kg N*ha-1, a na pastwiskach 180 kg N*-1
(łącznie z nawożeniem organicznym).Wielkość pojedynczych
porcji, stosowanych wiosną i pod następne pokosy na łąkach
nie powinna przekraczać 90 kg N*ha-1, a na pastwiskach 60 kg.
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując azot w saletrze amonowej, zwłaszcza na pastwiskach. W praktyce przyjmuje się, że
1 kg wysianego w nawozie azotu, powinien dać przyrost plonu
o co najmniej 20 kg siana na łące, lub 10 kg suchej masy na
pastwisku.

Fosfor i potas
W nawożeniu trwałych użytków zielonych bardzo ważne jest
stosowanie nawozów fosforowych, najlepiej w formie łatwo rozpuszczalnej w wodzie (superfosfat). Korzystnie jest wysiać je bardzo wczesną wiosną. Fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym
w glebie, zatem całoroczną dawkę tego składnika można wysiać
jednorazowo. Jej wielkość, zależnie od zasobności gleby, może
wynosić od 15 do 50 kg P*ha-1.
Z kolei nawozy potasowe, podobnie jak azotowe, łatwo rozpuszczają się w wodzie. Najkorzystniej jest wysiewać je w dwóch porcjach - wiosną oraz po I i II pokosie na łące, a na pastwisku wiosną
oraz po II, lub II i IV wypasie (rotacji). Roczne dawki potasu mogą
wynosić od 25 do 130 kg K*ha-1. Wielkość pojedynczej porcji tego
składnika, podobnie jak w przypadku azotu, nie powinna przekraczać 50 kg K.

Nawozy naturalne
Ponadto trwałe użytki zielone korzystnie nawozić jest nawozami naturalnymi, zwłaszcza na łąkach. Pastwiska są codziennie
zasilane odchodami, więc stosowanie dodatkowego nawożenia
organicznego wymaga dużej ostrożności. Wielkość dawek tych
nawozów nie może przekroczyć 170 kg N*ha-1. Zaleca się przede
wszystkim kompost obornikowy (obornik po co najmniej rocznym kompostowaniu) w ilości ok. 20 t*ha-1 podawany raz na trzy-cztery lata. Zaliczany jest on do nawozów wieloskładnikowych,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

zawiera bowiem wszystkie niezbędne pierwiastki. Najlepiej stosować go na łące jesienią lub bardzo wczesną wiosną. Jego działanie
jest takie samo jak obornika, ale pozbawiony jest on przykrego
zapachu i łatwo sorbowany przez darń. Poza tym nie ma w nim
drobnoustrojów chorobotwórczych.
Nawożenie gnojowicą bydlęcą lub gnojówką można wykonać
wiosną i w sezonie wegetacyjnym po pokosach na łące, natomiast
na pastwisku wiosną. Coroczne dawki gnojowicy lub gnojówki
nie powinny przekraczać ok. 40 m3*ha-1.
Stosując nawozy naturalne szczególną uwagę należy zwracać na
potas. Wprowadzenie do gleby nadmiernej ilości tego składnika,
zwłaszcza na pastwiskach, może doprowadzić do nadmiernej jego
koncentracji w paszy i pośrednio obniżyć jej wartość pokarmową.
Wysoka zawartość K (powyżej 20 g*kg-1 s.m.) powoduje zaburzenia gastryczne u zwierząt.

Jak pielęgnować?
Ważnym elementem dobrej agrotechniki trwałych użytków
zielonych jest odpowiednie pielęgnowanie runi i darni. Wiosną
w pierwszej kolejności należy rozrzucić kretowiska. Czynność
tę należy wykonać po ich dostatecznym obeschnięciu, wykorzystując różnego rodzaju włóki lub odwrócone brony zębowe.
Łąki i pastwiska na glebach organicznych - po mroźnej zimie
- trzeba wczesną wiosną zwałować ciężkim wałem łąkowym
w celu dociśnięcia darni do podłoża. W sezonie należy na pastwiskach koniecznie skosić pozostawione przez zwierzęta nie
zjedzone resztki runi, tzw. niedojady, najlepiej raz po II wypasie (rotacji), a na pastwiskach zachwaszczonych nawet po I i III
wypasie.
Już od wczesnej wiosny szczególną uwagę trzeba zwrócić
na stan urządzeń melioracyjnych, głównie rowów. Należy
usunąć z nich wszystkie materiały hamujące przepływ wody,
naprawić uszkodzone skarpy, przejrzeć i ewentualnie naprawić przepusty, mostki i urządzenia piętrzące wodę (jazy, zastawki). Ponieważ coraz częściej, przynajmniej w niektórych
regionach kraju, występują wiosenne susze, trzeba możliwie
wcześnie zatrzymać jej bezproduktywny odpływ, zatrzymując (retencjonując) w rowach. O wodę trzeba się zatroszczyć
w okresie, kiedy jest jej jeszcze pod dostatkiem, a nie po wyschnięciu rowów.
Odpowiednie nawożenie i pielęgnacja trwałych użytków zielonych ma bezpośredni wpływ na jakość i wielkość plonów. Tym
samym trwałe użytki zielone bezpośrednio wpływają na efektywność hodowli zwierząt. n
Źródła:
1. Racjonalne gospodarowanie na użytkach zielony, Wasilewski Z., 2012
2. Kondycja trwałych użytków zielonych, Jankowska-Huflejt H., 2009
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Pasieka - moje hobby (cz. 1)
Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

P

szczelarstwo otacza nimb tajemniczości - powszechnie
uważa się, że wymaga ono szczególnej wiedzy. Niektórzy
twierdzą nawet, że dobrym pszczelarzem może być tylko
ten, kogo rodzina zajmuje się pszczołami od pokoleń. To oczywiście przesada, bo pszczelarzem może być każdy, komu to zajęcie
sprawi przyjemność i nie jest uczulony na jad pszczeli.
Natomiast wiedzę można zdobyć na dwa sposoby - tę teoretyczną ze specjalistycznych książek, i tę praktyczną - dzięki znalezieniu mistrza, czyli pszczelarza
ze znacznym stażem, który zechce nam przekazać własne doświadczenie.

Czy mamy na to czas?

Lecz zanim zaczniemy naukę, powinniśmy zastanowić się, czy znajdziemy czas na to, aby opiekować się pszczołami? Chodzi o to, że główne prace
w pasiece trwają od kwietnia do września, kiedy planujemy urlopy. W tym
czasie rodzin pszczelich trzeba doglądać szczególnie, gdyż dłuższe okresy ochłodzenia, albo upałów i suszy, źle wpływają na ich funkcjonowanie.
Owadom trzeba więc pomagać dokarmiając je w okresach chłodów, lub
ochładzając ule i zapewniając dostęp do wody w czasie upałów. Tego nie da
się zrobić leżąc na nadmorskiej plaży.
Co więcej latem trzeba zaglądać do rodzin raz w tygodniu. Jeżeli tego nie
zrobimy, możemy stracić pszczoły, które mogą się wyroić (matka z większością pszczół ucieknie). Możemy też nie dostrzec objawów rozwijającej
się choroby. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli czas na to, aby przynajmniej
raz dziennie obserwować ule, gdyż np. mogą zdarzać się rabunki (napady
silniejszych rodzin na słabsze, których skutkiem jest utrata słabszej rodziny), itp. Krótko mówiąc, pszczołom należy poświęcić sporo czasu i to wtedy, gdy nadejdzie najlepszy czas na wypoczynek.

Odpowiednie miejsce

Jeżeli więc zdecydujemy się na małą przydomową pasiekę, najpierw powinniśmy znaleźć dla niej miejsce. Powinna stać na suchym terenie, porośniętym trawą. Ule nie mogą być ustawione w pełnym słońcu, lecz w lekkim cieniu, a ich wylotki nie powinny być skierowane na północ. Najlepiej
byłoby, gdyby były oddalone od siebie przynajmniej o jeden metr. W odległości trzech metrów od wylotków (przed nimi) nie powinno być żadnych
przeszkód, gdyż jest to przestrzeń wykorzystywana przez wylatujące i powracające do ula pszczoły. Za ulami też należy pozostawić trochę miejsca,
gdyż pszczelarz obsługujący ul stoi zawsze za nim, lub z boku.
Nasi sąsiedzi mogą obawiać się pszczół. Dlatego, jeśli nasza pasieka ma
zostać założona na niewielkiej działce, powinniśmy ogrodzić ją szczelnym płotem lub żywopłotem mającym 3 m wysokości. Dzięki temu wylatujące z uli i powracające do nich owady będą od razu wznosić się na tyle
wysoko, że nie zagrozi to zwłaszcza bawiącym się w pobliżu dzieciom.
I jeszcze jedna uwaga: W przeciwieństwie do niektórych kolegów
pszczelarzy uważam, że nie warto zaczynać od jednego ula. Znacznie szybciej zdobędziemy doświadczenie, gdy zdecydujemy się od razu na trzy lub
nawet pięć. Możliwe będzie wówczas porównywanie ze sobą rozwoju poszczególnych rodzin, a praca na pewno nas nie zmęczy.

Jaki ul wybrać?

W Polsce najpopularniejsze są ule wielkopolskie, następnie Dadanta,
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warszawskie, Ostrowskiej i Langstrotha. Różnią się od siebie wielkością
- mieszczą się w nich ramki różnych rozmiarów, co wpływa na rozwój
pszczelich rodzin oraz system naszej pracy. Ule wykonane są z drewna, styropianu, poliuretanu i styroduru. Kosztują około 300 zł za sztukę.
Z każdym rokiem wzrasta popularność lekkich uli poliuretanowych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i zarazem bardzo lekkich, a przez
to mało uciążliwych w obsłudze. Często początkujący pszczelarz zakupuje taki typ ula, jaki ma jego mistrz. Radzę jednak najpierw zdecydować o wyborze ula (pomoże w tym literatura, strony internetowe i opinie
pszczelarzy na forach internetowych), a dopiero potem wybrać mistrza
mającego w swojej pasiece ten sam typ. Chodzi o to, że obsługa niektórych typów uli wymaga sporego wysiłku fizycznego, co może sprawić
kłopot osobom chorym na kręgosłup. Poza tym niektórzy pszczelarze
lubią mieć wgląd do ula, bo obserwacja rodziny sprawia im przyjemność, a inni albo nie mają na to czasu, albo wolą operować poszczególnymi elementami bez zaglądania do środka. n
W następnym numerze Wsi Mazowieckiej napiszę o rasach pszczół, o tym gdzie
i kiedy można je kupić oraz ile może nas kosztować ta atrakcyjna zabawa.

Trwa składanie wniosków o dopłaty
do materiału siewnego

P

roducenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski
w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym
w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
• zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
• ziemniak,
• mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych
systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.
O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy
zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia
materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających
zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.
Wniosek można wypełnić poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://
elf.arr.gov.pl. Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Oddziale
Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wnioski
na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki
dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września br. Natomiast
środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego. n
Źródło: http://www.arr.gov.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

TRADYCJE, ZW YCZAJE, CIEKAW O S T K I ...

Śladami polskich tradycji kulinarnych (cz.4)
dr inż. Piotr Michalik
Oddział Płock

C

hleb był i nadal jest podstawowym, codziennym pożywieniem. W średniowieczu, a nawet i dziś, kult chleba
w naszej tradycji nie wynikał jedynie z pragmatycznych zadań, jakie on spełnia. W kulturze ludowej została mu
przypisana symbolika niemal sakralna. Jest bowiem wytworem ciężkiej pracy rolnika na roli, a jego przemiana - od ziarenka do bochenka - urastała do symbolicznej rangi powstawania i rozwoju życia.
Chleb utożsamiał najważniejsze wartości egzystencjalne - dostatek, płodność kobiet i zwierząt, dobre plony, czyli spokojne
i bezpieczne życie.
Już w starożytności, a później i w średniowieczu, dyskutowano
na temat dietetycznych właściwości chleba - temat ten jest aktualny i dziś... Warto tu przytoczyć średniowieczną mistyczkę i pisarkę Hildegardę z Bingen, która wskazywała, że chleb dobrany
musi być do typu „kompleksji” człowieka.

Rady Hildegardy
I tak np. wypieczony z mąki żytniej [...] jest dla ludzi zdrowych
dobry i wzmacniający. A dla tych dobry jest, którzy ciało tłuste
mają, bo pomaga tuszę tę zmniejszyć, czyniąc ich mimo to silnymi.
Dla tych jednak, którzy żołądek zimny mają, a przez to sił są pozbawieni, korzystny nie jest, gdyż przez słabość strawić go ludzie
tacy nie zdołają [...] a gdy z pszenicy mąkę się robi, to chleb z niej
zrobiony dobry jest dla zdrowych i chorych i tworzy w człowieku ciało i krew dobrą... Kto jednak gotuje nie zmieloną pszenicę
w ziarnach całych, i spożywa niczym inne jakieś danie, w tym nie
tworzy ona ani krwi właściwej, lecz dużo śluzu tak, że pszenica
owa tylko z trudnością strawiona zostanie.
Przeciwko kolce, i srogiemu gryzieniu w żywocie, z przebrania
i wylania żółci, namoczyć osrzodkę chleba rzanego w studziennej wodzie, lub w serwatce, potym go cukrem posypawszy, dać do zjedzenia
choremu. Kłocie w bokach z wiatrów zamknionych, skórkę z chleba okroić, i dobrze ją przypiec i na obadwa boki przywiązać, tedy
ustanie. Członkom potłuczonym i obrażonym jest lekarstwem: skóra
z chleba rzanego utarta i w occie winnym lub piwnym warzona i plastronowana. Rany z odmrożenia leczy osrzodku wziąć łutów szesnaście, wieprzowego sadła łutów cztery, piwa ile potrzeba do zwarzenia
plastru tego, na rano i wieczór ciepło przywijać, aż się zgoi.

Co radził Andrzej z Kobylina?
W XVI wieku Andrzej z Kobylina miał jasne zdanie na temat
chleba, jego gatunków i jakości.
Jaki chleb zdrowszy?
Chcesz li ku rychlejszemu strawieniu, albo dla nabycia krwie
subtelnej i ciała miękkiego, tedy lepszy pszeniczny.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

Wszakoż dla nabycia lepszej mocy i trwałego przyrodzenia,
zwłaszcza ku pracy i robocie, lepszy jest rżany; zdrowszy też miękki, niźli twardy, i owszem lekarze radzą ludziom, zwłaszcza chorym, chleb jeść świeży albo tego dnia pieczony.
Czemu chleb z inszą karmią jadają?
Bowiem chleb jest natury ziemnej, to jest suchej i zimnej, przeto
sam pożywany niezdrowy jest, zwłaszcza gdy się im kto obetka,
ale z karmią inszą jedzony przytłacza ją swą ciężkością w żołądku,
a tak pomaga wiele ku strawieniu.
Czemu chleb pszenny lepiej tuczy, niż jęczmienny?
Bowiem pszenny ma w sobie niejaką lipkość, którą rychlej się
imie ciała, a tak się w tłustość obraca. Zasię jęczmienny chleb jest
cirpki, przeto więcej wysusza, niźli tuczy, a tak jest niezdrowy,
zwłaszcza płci subtelnej.
Czemu wszelkie ciasto niezdrowe jest?
Bowiem ono ma lipkość zbytnią, która ciągnie się w żyły, a tak
je zatyka i nie dopuszcza tam wchodzić duchom ożywiającym,
skądże przychodzi wiele niemocy. A tak wszelkie ciasto, zwłaszcza
niedopiekłe, jest niezdrowe. Jako pospolicie mówią: otrujesz się
chlebem niedopiekłym.
Nie jest to żaden żart, ale ista prawda, iż rychlej się skazi chlebem niedopiekłym, niźli mięsem, zwłaszcza kto jest mdłego przyrodzenia: gdyż chleb takowy iż jest cięższy, przeto w żołądku leży
jako kamień, który od ciepła przyrodzonego więcej się tam spieka,
niźli trawi, a to dla swej zbytniej lipkości.
Czemu chleb z nowego żyta czerniejszy bywa i niezdrowszy niż
z starego?
Bowiem nowe ziarno jeszcze ma w sobie wiele wilgoty i wodności od słońca niestrawionej, gdyż stare już jest dobrze wyschłe.
Ale iż wszelka wodność czyni rzecz czyrńszą, niż sama w sobie
jest, takież wszelka wodność jest niezdrowa, przeto chleb takowy
czarny jest też niezdrowy.

***
W opiniach tych pobrzmiewają teorie Arystotelesa na temat ciała i zdrowia, które nazywano humoralnymi. Choć nauka je odrzuciła, to do XX wieku utrzymywały się niektóre ich elementy
w myśleniu potocznym, choćby w postaci przekonania o ludzkich
charakterach. n
Źródła:
1. Piotr Kowalski, O dawnym chlebie, Mówią Wieki 2011, www.mowiawieki.pl/
index.php?page=artykul&id=267
2. Piotr Kowalski, Opowieść o chlebie, wyd. IKON 2007.
3. Magdalena Wojtowicz, Etnografia Lubelszczyzny - ludowe wierzenia o chlebie,
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3248/etnografia_lubelszczyzny_%E2%80%93_
ludowe_wierzenia_o_chlebie
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

Trujące chwasty użytków zielonych
Apolonia Stasiuk
Oddział Siedlce

N

aturalne zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, obok traw
i roślin motylkowych, posiadają w swoim składzie
wielu przedstawicieli różnych gatunków, rodzajów
i rodzin botanicznych określanych jako chwasty. Są to rośliny
najmniej pożądane na użytkach zielonych ze względu na szkodliwość, pasożytnictwo, niską strawność, małą wartość pokarmową i słabą wydajność. Szkodliwe są dla zdrowia zwierząt
i pośrednio ludzi oraz mają ujemny wpływ na cenne rośliny
pastewne. Szkodliwość chwastów uzależniona jest od gatunku
oraz ilości występowania w zbiorowisku łąkowym.
Do najczęstszych przyczyn pojawienia się chwastów należą niekorzystne zmiany w siedlisku, głównie uwilgotnienie gleby i utrata
jej żyzności, oraz błędy popełniane w użytkowaniu.Najgroźniejszymi chwastami użytków zielonych są rośliny trujące, czyli powodujące naruszenie równowagi biologicznej organizmu, a nierzadko
nawet śmierć zwierzęcia. Związki chemiczne występujące w tych
roślinach to: alkaloidy, glikozydy cyjanotwórcze, olejki eteryczne,
kwasy organiczne i inne. Mogą być trujące czasowo, to jest w stanie
zielonym, albo stale – w stanie zielonym i jako siano lub kiszonka.
Zjedzenie ich może spowodować ciężkie schorzenie u bydła, koni,
owiec, kóz i świń. Większość chwastów po ususzeniu lub zakiszeniu traci właściwości toksyczne.

w sianie lub paszy zielonej wywołuje zatrucie u koni, którego objawem jest niedowład mięśni zadu. U krów mlecznych występuje zanik wydzielania mleka. Trujące są również inne gatunki skrzypów:
bagienny i błotny wpływające na spadek mleczności.
Kolejnym trującym chwastem jest szczwół plamisty – wysoka
roślina kwitnąca na biało, a rosnąca najczęściej pod płotami, przy
drogach, rzadziej na łąkach. Na użytkach zielonych odpowiednio pielęgnowanych i użytkowanych nie występuje. Śmiertelna dawka dla
koni to 2 kg, a dla bydła 4-5 kg świeżej rośliny. Mleko i mięso pochodzące od zwierząt karmionych tym chwastem mogą być trujące.
Wilczomlecz sosnka występuje zarówno na suchych łąkach
i pastwiskach, jak i przydrożach oraz nasypach. Roślina pokrojem
przypomina młode siewki sosny. Kwitnie w kwietniu i maju. Zawiera sok mleczny, w którym znajduje się gorzka substancja trująca. Mleko pochodzące od krów, które uległy zatruciu, przybiera
barwę czerwoną i może wywołać silne zatrucie ludzi. Trujące są
również inne wilczomlecze występujące jednak rzadziej w runi.

Poznajmy najgroźniejsze

Na zaniedbanych pastwiskach zazwyczaj występują kępki wyższych roślin i zwierzęta omijają je z różnych względów, między
innymi właśnie dlatego, że zawierają toksyczne substancje.
Jedną z takich roślin jest knieć błotna, zwana popularnie kaczeńcem, która największe właściwości trujące wykazuje w fazie
kwitnienia. Nie występuje na łąkach prawidłowo nawożonych, odwodnionych i intensywnie użytkowanych. Jej obecność w paszy
krów może doprowadzić do obniżenia ilości dojonego mleka.
Inną rośliną trującą jest szalej jadowity kwitnący od czerwca do sierpnia na biało. Zazwyczaj rośnie na moczarach, nad
brzegami stawów i rowów oraz na podmokłych brzegach łąk.
Wszystkie części rośliny oddziałują szkodliwie na zwierzęta - zarówno w formie zielonej, jak i po wysuszeniu. Powodują trwałe, drgawkowe skurcze mięśni, porażenie ośrodka oddechowego,
a w efekcie śmierć. Już dawka 0,4 kg suszonego szaleju zabija konia w ciągu kilkunastu godzin. Jeszcze szybciej działa na bydło
- objawy zatrucia występują już po 1-3 godzinach po spożyciu.
Na łąkach wilgotnych bardzo często rosną jaskry. Najbardziej
trujący jest jaskier jadowity, zwłaszcza w fazie kwitnienia. Kwiaty ma drobne, liczne, bladożółte, zebrane w szczytowe baldachogrona. Jaskry rozłogowy i ostry kwitną na złotożółto, a jaskier
płomiennik na żółto. Tę grupę roślin można dość skutecznie wyeliminować poprzez intensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz
prawidłowe nawożenie mineralne. Wystąpienie w paszy jaskrów
powoduje zatrucia mleka.
Trującym chwastem jest skrzyp polny. Duża ilość tej rośliny
26 26

Wilczomlecz sosnka

Uciążliwym chwastem jest barszcz Sosnowskiego. W latach
siedemdziesiątych uprawiano go jako roślinę pastewną na kiszonkę dla bydła. Z czasem okazało się, że jest szkodliwy dla ludzi.
Stwierdzono liczne przypadki uczuleń, szczególne w słoneczne
i upalne dni, przy bezpośrednim kontakcie z rośliną. Rośnie nad
brzegami potoków, na poboczach dróg, oraz na nieużytkach.
Szkodliwymi chwastami są również ciemiężyce - biała i zielona, występujące na łąkach wilgotnych. Szkodliwie oddziałują
na bydło, konie, mniej na owce i świnie. Są silnie trujące także
w sianie, mogą wpłynąć na obniżenie mleczności.

Szkodzą i psują produkty zwierzęce

Do grupy chwastów szkodliwych dla zwierząt należą również
manna mielec, która występuje na łąkach mokrych i szkodzi bydłu, koniom i owcom. Kropidło wodne rosnące na bagnach szkodzi
bydłu, owcom, koniom i świniom. Marek szerokolistny występuje w siedliskach błotnych, szkodzi bydłu, wpływa na psucie mleka krowiego. Rdest ostrogorzki spotykany na wilgotnych łąkach,
rowach i starorzeczach, szkodzi bydłu i koniom, ujemnie wpływa
na mleko. Starzec jakubek, który występuje najczęściej na zanieWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Uprawa topoli na cele energetyczne
Magdalena Sielczak
Oddział Poświętne w Płońsku

Z

początkiem minionego roku weszły w życie przepisy unijne, mówiące o wywiązaniu się rolnika z obowiązku, tzw.
zazielenienia. Jest to komponent nowego systemu dopłat
bezpośrednich na lata 2015-2020, zmuszający gospodarstwa rolne, m. in. do posiadania obszarów proekologicznych. Jedną z dostępnych możliwości jest uprawa topoli na cele energetyczne.

Topola hybrydowa daje wysoki plon masy drzewnej już w ciągu
4 pierwszych lat uprawy. Część odmian jest odporna na patogeny,
działanie niskich temperatur i ich wahań.
Topolę można sadzić na gruntach rolnych, łąkach i nieużytkach,
zachowując dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości (nie stanowi zalesiania). Jej uprawa jest szczególnie zasadna na gruntach
nie użytkowanych rolniczo – na glebach średnich i słabych.

Jak sadzić?

Samo nasadzenie zagajnika wykonuje się ręcznie, lub w sposób
zmechanizowany, od marca do maja. Zakup sadzonek przy optymalnej obsadzie 10 tys. szt. na hektar to wydatek rzędu 3 tys. zł.
Użycie sadzarki do sadzenia, rekomendowane dla areału powyżej
15 ha, gwarantuje większą precyzję sadzenia i przyjęcie rośliny.
Wynajęcie specjalizującej się w tej dziedzinie firmy (najem maszyny wraz z siłą roboczą) to dodatkowy koszt w granicach 2,5
tys. zł/ha. Zabiegi pielęgnacyjne nie wymagają dużych nakładów.
Polegają na talerzowaniu międzyrzędzi i nawożeniu mineralnym
co kilka lat, w zależności od potrzeb.

dbanych łąkach, mokrych i okresowo zalewowych, może wywołać
lekki paraliż u bydła. Świbka błotna najczęściej spotykana jest na
łąkach wilgotnych, bagiennych, torfowych, szkodzi bydłu. Mleko
od krów karmionych tym chwastem może być trujące.
Do grupy chwastów psujących smak produktów zwierzęcych
należą krwawnik pospolity i czosnek pospolity, nadające mleku
gorzki smak i niemiłą woń. Z kolei turzyce i skrzypy powodują
wodnistość i czerwone zabarwienie mleka, a szczawie wpływają
na jego zakwaszenie.

Ale to nie wszystko

Oprócz chwastów trujących w runi pastwiskowej mogą występować również rośliny kolczaste, cierniste i trudno strawne z dużym udziałem krzemionki i włókna. Są to: skrzypy, sity, turzyce,
śmiałek darniowy, bliźniczka psia trawka, trzcinniki, ostrożeń
błotny, lancetowaty i polny, oset kędzierzawy, wilżyna ciernista.
Niepożądane są również w runi chwasty, pasożyty bezzieleniowe,
które pokarm czerpią z rośliny żywicielskiej. Należą do nich kanianka macierzankowa i koniczynowa. Niepożądane są również
półpasożyty zieleniowe jak gnidosz błotny i królewski oraz świetlik łąkowy powodujące osłabianie roślin wartościowych w użytkach zielonych, które w efekcie wypadają z runi. Pasożyty i półWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

Zbiór

Zbiór surowca kosztuje średnio 2 tys. zł/ha i zależy od częstotliwości oraz wykorzystanej technologii. W ciągu 20 lat zbioru można dokonywać co 4 lata, przy średnicy pnia 12-14 cm i łącznej masie 85 ton na ha. Plon biomasy zależy od ilości opadów, poziomu
wód gruntowych i klasy gleby. Surowiec w postaci zrębki drzewnej
jest pożądany w branży energetycznej.

Opłacalność

Cena sprzedaży zrębki wynosi średnio 200 zł za tonę, co w przeliczeniu daje przychód w wysokości 17 tys. zł z hektara przy 5-6
letnim cyklu zbiorów. Zbioru można dokonywać również po 8 latach od nasadzenia, przy średnicy pnia 18-20 cm. Oczekuje się
wtedy ponad 240 ton surowca z hektara.

Komu można sprzedać?

Odbiorcami drewna w kłodach są firmy sektora papierniczego
i meblarskiego. Drewno pozyskane z zagajnika topoli wykorzystywane jest również jako drewno opałowe (kominkowe), ale także
jest pożądanym surowcem tartacznym na więźbę dachową w budownictwie, czy też materiałem do produkcji palet.
Wykorzystując grunty słabe rolniczo można wdrażać na większą skalę
zagajniki krótkiej rotacji. Zakładając plantację topoli rolnik otrzyma wówczas pełną stawkę płatności obszarowej oraz płatność za zazielenienie,
które w roku ubiegłym (2015) wynosiło w sumie około 770 zł/ha. n
Źródła:
1. www.e-czytelnia.abrys.pl
2. www.odnawialnezrodlaenergii.pl
3. www.greening.pl
4. Materiały konferencyjne „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”.
Poświętne 2015.

pasożyty rosną najczęściej na łąkach i pastwiskach użytkowanych
ekstensywnie, przy opóźnionych zbiorach paszy.

***

Zwierzęta przeżuwające są zwykle mniej wrażliwe na działanie roślinnych substancji toksycznych dzięki specjalnej budowie żołądka.
Z reguły podczas żywienia pastwiskowego omijają trujące rośliny. Bez
szkody dla własnego zdrowia mogą zjeść pewne ilości tych słabiej trujących roślin. Niebezpieczne jest jednak to, że znajdujące się w paszy
toksyczne substancje przechodzą do produktów zwierzęcych. Spożycie
przez ludzi takiego mięsa lub mleka może powodować zatrucia. Są one
trudne do rozpoznania, gdyż ujawniają się dopiero po kilku lub kilkunastotygodniowym okresie utajenia. Wiele gatunków roślin wpływa
też niekorzystnie na właściwości organoleptyczne mleka.
Szkodliwe chwasty w runi można ograniczyć lub wyeliminować poprzez uregulowanie stosunków wodnych i racjonalne użytkowanie łąk i pastwisk, w tym wykaszanie niedojadów. n
Źródła:
1. Trujące rośliny w runi, Tadeusz Czopor
2. Trujące chwasty użytków zielonych, Stefan Grzegorczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Tygodnik Poradnik Rolniczy.
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Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych
Paweł Klejman
Oddział Radom

R

ozmnażanie drzew, krzewów i pnączy z sadzonek
zielnych jest obecnie najpopularniejszym sposobem
pozyskiwania nowych roślin w produkcji szkółkarskiej. Jest to możliwe dzięki zdolności roślin do regenerowania i odtwarzania brakujących organów, takich jak korzenie
przybyszowe i pędy. Sadzonki zielne cięte są z fragmentów
niezdrewniałych ulistnionych pędów - mogą być one wierzchołkowe lub śród-pędowe, czyli wykonane ze środkowego
fragmentu pędu.
Z kolei wykonywanie sadzonek zdrewniałych jest jedną
z najprostszych metod rozmnażania drzew i krzewów zrzucających liście na zimę. Są one znacznie mniej narażone na
utratę wody i więdnięcie niż sadzonki zielne czy sadzonki
półzdrewniałe, ale znacznie więcej czasu potrzebują na ukorzenienie się.

Jak pobierać sadzonki?
Pamiętajmy, że bardzo istotny jest stopień zdrewnienia pobieranego organu. Niezdrewniałe sadzonki gniją, zaś zbyt zdrewniałe
wcześnie gubią liście, przez co nie zdążą się ukorzenić. Należy
więc wybrać takie pędy, które przy zginaniu łamią się.
Najlepiej na sadzonkę przeznaczyć fragment łodyżki/gałązki
znajdujący się nad węzłem liściowym. Nie stosuje się jednak
tej zasady w przypadku takich roślin, jak ligustr, tawuła, hortensja czy trzmielina (w przypadku tych roślin nie jest istotne,
w którym miejscu wykonujemy cięcie). Jeśli chcemy ukorzenić
sadzonki hortensji, powinniśmy zadbać o utrzymanie dużej
wilgotności podłoża. U gatunków o trudno korzeniących się sadzonkach, takich jak magnolie, klon palmowy lub różanecznik,
stosowane jest odcięcie po jednej stronie z dolnego końca sadzonki, wąskiego na 3 cm, paska kory.
Wielkość sadzonek zależy od długości międzywęźli lecz ważne
jest, aby miały od 1 do 3 par liści. Natomiast ich długość powinna
wynosić około 6-10 cm.
Obecność liści sprzyja ukorzenianiu dzięki wytwarzaniu asymilatów potrzebnych dla powstania, np. korzeni przybyszowych
i innych organów. Powierzchnie liści powinniśmy jednak zmniejszyć, by ograniczyć straty wody.

Warunki ukorzenienia
Podłoże wykorzystywane do ukorzenienia sadzonek powinno być jałowe, przepuszczalne i dostatecznie wilgotne.
Najlepsza jest mieszanka torfu wysokiego i gruboziarnistego piasku, gdyż dodatek torfu do piasku korzystnie wpływa
na stosunki wodne w podłożu. W firmach produkcyjnych sadzonki umieszczane są w kuwetach lub skrzynkach wypełnionych mieszanką torfu i piasku, w proporcji 1:1, bądź 1:2.
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Następnie skrzynki ustawiane są w inspektach, szklarniach
lub tunelach foliowych. W trakcie ukorzeniania się należy
pamiętać o zaciemnieniu tunelu lub szklarni - zbyt intensywne narażenie na działanie promieni słonecznych może
spowodować więdnięcie i zamieranie roślin. W tym czasie
temperatura powietrza powinna być utrzymana na poziomie
około 18-35˚C.

Ukorzeniacz, czyli pożyteczny preparat
Substancjami wspomagającymi wytworzenie korzeni przybyszowych są auksyny. Powstają one naturalnie w pakach i liściach, skąd transportowane są do dolnej części sadzonki. Na
sklepowych półkach dostępna jest szeroka oferta gotowych,
sztucznych preparatów zawierających auksyny. Rodzaj preparatu należy dobrać do rodzaju sadzonek (zielne, półzdrewniałe lub zdrewniałe), trudności ich korzenienia się oraz gatunku
rośliny, z której pobieramy sadzonki. Najpopularniejsze typy
ukorzeniaczy to B, A i AB. Przeważnie są to preparaty sypkie, w które zanurzamy końcówkę sadzonki. Należy jednak
pamiętać, żeby przed jej posadzeniem nadmiar preparatów
usunąć, a po posadzeniu w ubite podłoże sadzonkę trzeba obficie podlać konewką o bardzo drobnym sitku tak, aby nie
wymyć podłoża i ukorzeniacza.
Sadzonki wymagają częstego podlewania i spryskiwania. Gdy
wytworzy się kalus, co świadczy o formowaniu się korzeni, wówczas nie wymagają już częstego, lecz obfitego podlewania. Pod
koniec okresu ukorzeniania należy rośliny zahartować i przyzwyczaić do suchego powietrza.

Przykłady roślin rozmnażanych przez sadzonki
zdrewniałe
Drzewa rozmnażane przez sadzonki zdrewniałe: katalpa,
morwa, platan, topola, wierzba.
Krzewy rozmnażane przez sadzonki zdrewniałe: budleja Dawida, dereń, forsycja, hortensja bukietowa i hortensja krzewiasta,
jaśminowiec, krzewuszka, liguster, pęcherznica, pięciornik, porzeczka, tamaryszek, tawuła, złotlin, żylistek.
Pnącza rozmnażane przez sadzonki zdrewniałe: kiwi-aktinidia,
rdest Auberta, wiciokrzew, winobluszcz. n
Źródła:
1. http://poradnikogrodniczy.pl/sadzonki_zdrewniale.php
2. http://www.ogrody-krzekowo.pl/index.php/drzewa-i-krzewy-owocowe/item/296-rozmna%C5%BCanie-krzew%C3%B3w
3. http://ogrod-amat.strefa.pl/rozmnaz.php

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016
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Przechowywanie bulw rozpoczyna się na polu
Maria Malińska
Oddział Ostrołęka

P

rzestrzeganie odpowiednich wymogów agrotechnicznych wpływa na dobre przechowywanie ziemniaków.
Jednym z takich zabiegów jest dolistne nawożenie azotem, będące „lekarstwem na suszę”. Od lipca do sierpnia należy unikać tego zabiegu, gdyż przedłuża on wegetację roślin,
a nie przekłada się na wzrost plonu, powodując jednocześnie
pogorszenie jakości bulw i obniżenie ich trwałości przechowalniczej poprzez zmniejszenie odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie zabiegi związane z dokarmianiem roślin
powinniśmy zakończyć do pełni kwitnienia.
Wczesne kiełkowanie jest procesem fizjologicznym, który również obniża wartość przechowalniczą bulw. W celu jego ograniczenia można jeszcze w czasie wegetacji zastosować odpowiedni
środek chemiczny (np. Fazor 80 SG). Rośliny należy nim opryskiwać przed rozpoczęciem naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej, czyli na 3-5 tygodni przed zbiorem. Zabiegu nie możemy
wykonać wcześniej, gdyż powoduje to obniżenie plonu i deformację bulw. Środek ten jest zalecany tylko do jednokrotnego użycia
w sezonie, wyłącznie w sprzyjających warunkach pogodowych.

Przygotowanie plantacji do zbioru

Osiąga się je dzięki następującym pracom:
• stosowanie odpowiedniej ochrony chemicznej, co zmniejszy porażenie bulw chorobami wirusowymi i zarazą ziemniaka,
• przyśpieszenie dojrzewania bulw poprzez przerwanie mechaniczne lub chemiczne wegetacji, co też utwardzi skórkę ziemniaka, zmniejszając ilość uszkodzeń mechanicznych,
• zniszczenie naci i ewentualnego zachwaszczenia.

Straty w przechowywaniu ziemniaków spowodowane są głównie przez czynniki chorobotwórcze, w tym zarazę ziemniaka.
Ograniczamy to stosując w końcowym okresie wegetacji, odpowiednie preparaty fungicydowe.

Niszczenie naci

Poprawę trwałości przechowalniczej bulw uzyskujemy również
poprzez przerwanie mechaniczne wegetacji, czyli zniszczenie
naci. Zabieg ten przeprowadza się na około 2 tygodnie przed zbiorem, na wysokości 10-15 cm od wierzchołka redlin. Na dużych
areałach niszczenie naci przeprowadza się przy użyciu chemicznych desykantów. Zabiegu tego nie można jednak stosować na
plantacji z popękaną glebą i odsłoniętymi bulwami, gdyż może
dojść do chemicznego poparzenia bulw, co w późniejszym okresie
sprzyja gniciu ziemniaków.

Ostatnie czynności

Zbiór ziemniaka najlepiej przeprowadzać w warunkach suchych, po wcześniejszym przygotowaniu plantacji. Zwłoka przy
deszczowej pogodzie może doprowadzić do odrostu naci i wtórnego porażenia bulw przez wirusy i zarazę ziemniaka, a to przekłada
się na straty w magazynach.
Przed złożeniem bulw w magazynie powinny one zostać przebrane i te z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzone - usunięte. Następnie pozostawiamy je na 1-2 dni w suchym
i przewiewnym miejscu, w temperaturze 12-18oC i wilgotności
powietrza 75-95%, co wpłynie na szybsze zabliźnianie się skórki
oraz odparowanie wody z jej powierzchni. Czynniki te decydują
o trwałości przechowalniczej bulw. n
Źródło: Top Agrar 7/2011

Zwalczamy muszki owocówki
Małgorzata Zdunek
Oddział Siedlce

N

iebawem lato - truskawki, maliny i czereśnie w kuchni,
a wraz z nimi - muszki owocówki (Drosophila melanogaster) – małe owady żywiące się drożdżami powstającymi na psujących się owocach. I choć na pierwszy rzut oka
z owocem wszystko jest w porządku, one już swoje wiedzą czują woń etanolu oraz octanu etylu i mnożą się na potęgę.
Jak cieszyć się smakołykami bez obecności tych uciążliwych
owadów? Oto kilka sprawdzonych rad:
Owocowa pułapka: Włóż do miski pokrojone kawałki owoców.
Następnie przykryj miskę folią spożywczą i naciągnij ją tak, żeby nie
było żadnych szczelin. Potem nakłuj folię (wykałaczką lub widelcem)
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2016

w kilku miejscach. W ten sposób powstaną w niej dziurki, przez które
muszki będą mogły wlecieć, ale już nie wydostaną się na zewnątrz.
Płyn do mycia naczyń i ocet: Wymieszaj wodę, ocet jabłkowy
i płyn do mycia naczyń. Całość wlej do słoika. Z papieru wykonaj
tubę i włóż do słoika, następnie oklej jego brzeg taśmą i pozostaw
na blacie w kuchni. Po pewnym czasie słoik będzie pełen utopionych muszek.
Odkurzacz: Muszki owocówki można wciągnąć do odkurzacza.
„Zabieg” ten trzeba jednak powtarzać kilka razy w ciągu dnia,
gdyż owady te szybko latają, ale i szybko wracają do miejsca gdzie
się żywią.
Suszarka: Skieruj gorący strumień powietrza i „usmaż” owady.
Mięta i świece zapachowe: Owocówki nie znoszą zapachu mentolu,
dokończenie na str. 30
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Czujesz miętę?
Katarzyna Stefaniak
Oddział Siedlce

G

dzie nie spojrzymy – mięta! Gumy do żucia, pasty do
zębów, szampony, potrawy, drinki, lody, a nawet czekolada! Co więc takiego jest w mięcie, że niemal wszędzie nas otacza?
W systematyce mięta (Mentha) – to po prostu rodzaj roślin
z rodziny jasnotowatych. Ale pierwsze wzmianki o niej odnajdujemy już w papirusie Ebersa, czyli staroegipskim piśmie
sporządzonym najpóźniej około 1550 roku p.n.e., który znajdował się między nogami mumii odnalezionej w Tebach.

Mięta była, bowiem popularną rośliną występującą prawie na
wszystkich kontynentach i tak jest do dzisiaj. Obecnie możemy
spotkać ją w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Jest wykorzystywana jako przyprawa, lek i składnik kosmetyków. Jej liście charakteryzuje bardzo mocny zapach i smak. Współcześnie uprawianych jest, aż kilkadziesiąt gatunków i odmian różniących się rozmiarami oraz kolorem, kształtem i aromatem liści.

Krótko o warunkach uprawy

Mięta preferuje zacienione miejsca, ale poradzi sobie świetnie
w pełnym słońcu. Najlepszym podłożem jest dla niej gliniasta ziemia, zasobna w składniki organiczne. Podlewać ją powinniśmy
regularnie, szczególnie jeżeli uprawiamy w doniczce. Roślinę
można rozmnażać zarówno z nasion, jak i z rozłogów. Pielęgnacja
polega na jej regularnym przycinaniu, które sprzyja rozkrzewianiu. Zbiór przeprowadzamy dwa razy w roku.

Właściwości zdrowotne

Mięta, jak każda kobieta (legenda głosi, że nazwa „mięta” pochodzi od imienia pewnej nimfy, która została zamieniona w tę roślinę) – kocha słodkości oraz wytrawne, wyrafinowane smaki. Jest
nie tylko aromatyczna, ale i ochładzająca, i ostra. Świeża w smaku przeważnie jest słodka, ale potrafi również zaskoczyć odrobiną
goryczy. Z pozoru wydaje się więc zwyczajna, przeciętna, jednak
dokończenie ze str. 29
więc ustaw obok miski z owocami doniczkę z miętą, lub wrzuć na
owoce kilka jej listków. Ewentualnie zapal świecę o takim zapachu.
Pułapki ze sklepu: Jeśli powyższe, domowe sposoby na muszki,
zawiodą, w sklepie można kupić gotowe pułapki na te owady, które skutecznie pomogą pozbyć się ich z domu. Ponadto dostępne są
specjalne lepy, spraye i elektryczne odstraszacze. Przed zakupem
należy jednak sprawdzić, czy można je trzymać blisko jedzenia.

Jak zapobiegać pojawieniu się muszki owocówki?

Przestrzegaj następujących zasad:
1. Regularnie zmywaj naczynia i blaty kuchenne. Nie zostawiaj
w zlewie mokrych gąbek czy ściereczek.
2. Zamykaj kosz na śmieci, a same śmieci na bieżąco wyrzucaj.
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jej bliższe poznanie przekona każdego, że czasami czyni cuda.
Świadczą o tym m.in. jej właściwości lecznicze oraz zastosowanie.
Reguluje pracę wątroby, rozluźnia organizm oraz poprawia
nastrój. Jest także skutecznym antidotum na problemy żołądkowe, drażliwość przewodu pokarmowego, wzdęcia i nudności. Jej
orzeźwiające właściwości pomagają również rozproszyć wszelkie
zablokowania – tak na poziomie psychicznym, jak i fizjologicznym
(uwalnia głowę, wspiera gardło, oczyszcza krew i uspokaja żołądek).
Korzystnie wpływa na działanie dróg oddechowych, rozszerzając
je i ułatwiają im funkcjonowanie (inhalacje). Skutecznie eliminuje
uczucie gorąca skóry, czyli zarówno zaczerwienienia, jak i swędzenie (działa ujędrniająco, znieczulająco i rozkurczowo). Zawiera olejek
eteryczny, w skład którego wchodzą: flawonoidy, substancje gorzkie,
karoten, witamina A i C, rutyna, garbniki oraz mentol.

Potrzebna w kuchni, służąca pięknu…

Nie ulega wątpliwościom, iż ta zielona uwodzicielka odświeża i nadaje potrawom zupełnie inny posmak. Nie dość, że wspaniale pachnie,
to i pięknie się prezentuje. Coraz częściej stosuje się ją do przyprawiania sałatek, zup, sosów i farszów. Miętę dodaje się również do dań
z ryb, drobiu i zapiekanek. Jest też niezastąpionym dodatkiem do wielu
deserów. Nic nie gasi tak pragnienia w ciepłe letnie dni jak wystudzony
napój ze świeżo zaparzonych liści mięty lub schłodzony sok miętowy.
Swoje zastosowanie odnajduje także poza kuchnią – w przemyśle
kosmetycznym. Właściwości perfumujące, dezodorujące i odświeżające to podstawa działania kosmetyków, takich jak: pasty do zębów, płyny do higieny jamy ustnej, dezodoranty, środki do masażu
czy kąpieli – we wszystkich znaleźć można ekstrakty miętowe. Gdy
mięta pojawia się w kremie lub toniku, jego działanie jest antyseptyczne, przeciwzapalne, ściągające, a także lekko rozjaśniające skórę. Miętę poleca się do cery zanieczyszczonej, trądzikowej, a także
wrażliwej i alergicznej. W kosmetykach do włosów neutralizuje
swędzenie skóry głowy i przedłuża świeżość fryzury. n
Źródła:
1. http://iszpilki.pl/a-ty-czujesz-miete/
2. www.swiatkwiatow.pl
3. www.baziolka.pl

3. Zamykaj dokładnie pojemniki ze słodkimi dżemami, konfiturami, sokami czy piwem.
4. Staraj się nie trzymać przejrzałych owoców i warzyw na blacie
kuchennym lub stole.
5. Na okna załóż siatki - zabezpieczysz mieszkanie nie tylko przed
muszkami, ale i komarami.
6. Dokładnie myj owoce i warzywa, a nadpsute od razu usuwaj. n
Źródła:
1. youtube.pl
2. onet.pl
3. Poradnik na zdrowie, Nr 5
4. wikipedia.org/wywilzyna_karlowata
5. wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
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Cukinia w naszym ogródku
Katarzyna Chmielnicka
Oddział Radom

W

ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Dzieje się tak prawdopodobnie, dlatego, że należy do rodziny dyniowatych i do złudzenia przypomina ogórka (w młodym wieku). Warto jej jednak spróbować,
gdyż jest nie tylko niezwykle smaczna i mało kaloryczna, ale
daje też wiele możliwości wykorzystania w kuchni.
Podobnie jak pomidor, cukinia składa się w dużej mierze
z wody, dlatego należy do niskokalorycznej grupy warzyw. Nie
wpływa to jednak na zawartość sporej ilości cennych i wartościowych składników odżywczych, jak np. soli mineralnych (magnez,
wapń, potas, żelazo), witamin (głównie z grupy B oraz witaminy
PP, C, K) oraz karotenu. Spożywanie jej poleca się głównie osobom z nadwagą oraz kłopotami ze strony układu pokarmowego (działa odkwaszająco).

Zastosowanie
Cukinii raczej nie spożywa się na surowo, gdyż nie jest tak
smaczna jak ogórek. Ale już po krótkiej obróbce cieplnej, bardzo
zyskuje na smaku, dlatego najczęściej wykorzystuje się ją do grillowania, zapiekania (nadzianą np. farszem mięsnym), duszenia
(sosy mięsne z dodatkiem warzyw), gotowania (znakomite leczo),
a nawet przyrządzania deserów (dżem z cukinii). Z powodu dużej
zawartości wody, nie jest warzywem odpowiednim do mrożenia
i suszenia, można ją natomiast marynować.
Przed wykorzystaniem w kuchni należy mieć na uwadze, że warzywo to szybko dojrzewa, dlatego należy je zbierać we wczesnej
fazie rozwoju, aby nie stało się twarde i łykowate. Młodych cukinii
nie trzeba obierać ze skórki, gdyż jest ona jeszcze dość delikatna,
w przeciwieństwie do grubej skóry na starszych owocach. Warto
też pamiętać, że cukinia nie ma tak wyrazistego smaku jak, np. papryka czy pomidor, dlatego należy przyprawiać ją bardzo ostrożnie
i z umiarem. Ciekawostką natomiast może być fakt, iż do spożycia
wykorzystuje się również kwiaty cukinii, które obtacza się w gęstym cieście naleśnikowym i smaży się na głębokim oleju.

Odmiany cukinii
Odmian mamy całkiem dużo, a różnią się one między sobą
przede wszystkim plennością oraz kolorem i wyglądem skórki oraz
porą dojrzewania. Cukinie mogą, więc być żółtopomarańczowe –
odmiany Atena Polka, Golden Delight, zielone jak Nefertiti, Soraya, Black Beauty, kremowo-białe jak Opal, a nawet zielone w jasne cętki i smugi - Astra Polka, Nefryt, Nimba czy Tapir.

Wymagania uprawowe
Cukinia bardzo lubi ciepło i światło. Wymaga zatem stanowiska
słonecznego i ciepłego (temp. w granicach 20-25°C) oraz osłoWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

niętego przed chłodnymi powiewami wiatru. Z tego względu nie
nadaje się do uprawy na terenach z niezbyt ciepłym i pochmurnym latem. W naszym klimacie konieczna jest uprawa z rozsady lub siewu do gruntu po 15.maja, gdyż temperatura w okolicy
0°C właściwie zabija rośliny. Ze względu na wysokie wymagania cieplne i świetlne oraz podatność na choroby grzybowe
(brak dostatecznej cyrkulacji powietrza i nadmierna wilgotność
podłoża), dość trudno jest uzyskać we własnym zakresie zdrową
rozsadę o dobrej jakości, dlatego lepiej kupić gotowe sadzonki
w centrum ogrodniczym lub u sprawdzonego sprzedawcy. Siew
do gruntu jest łatwiejszy, gdyż właściwie wszystkie niezbędne
do rozwoju siewek warunki spełnia sama natura. Dla pewności
lepiej jest umieścić w dołku 2-3 nasiona, a po wschodach rośliny
przerzedzić (do jednego krzaczka na stanowisku), niż ryzykować nierównym kiełkowaniem.
Poza ciepłem i słońcem cukinia oczekuje również stałej wilgotności podłoża. Nie lubi wprawdzie gleb podmokłych i ciężkich,
ale nie wolno również dopuszczać do przesuszenia krzaczków.
Bardzo pomocna może okazać się uprawa na specjalnej, przepuszczalnej folii ogrodniczej lub agrowłókninie, które nie tylko
utrzymują wilgoć w podłożu i nie pozwalają na rozwój chwastów,
ale również umożliwiają wymianę gazową pomiędzy podłożem
i atmosferą oraz dodatkowo nagrzewają glebę.
Miejsce pod uprawę dobrze jest nawieźć kompostem lub obornikiem, gdyż szybko rosnąca cukinia zużywa dużo składników
pokarmowych. W zależności od odmiany i terminu sadzenia
owoce zaczynają dojrzewać na przełomie czerwca-lipca. Powinno się je zbierać codziennie, gdyż bardzo szybko rosną i przejrzewają.

Ochrona
Do najgroźniejszych chorób występujących powszechnie na
cukinii (ale i na bakłażanie) należą mączniak rzekomy dyniowatych oraz mączniak prawdziwy cukinii, który występuje
głównie na roślinach uprawianych w szklarni. W zwalczaniu
mączniaka, oprócz fungicydów, należy również wykorzystywać niechemiczne metody ochrony. Warto wybierać odmiany,
które wykazują wysoką tolerancję na mączniaka rzekomego.
Na plantacji powinniśmy zmniejszyć zagęszczenie roślin poprzez większe odległości między nimi lub rzędami, co ograniczy występowanie choroby. Ponadto w okresie zagrożenia
infekcją należy unikać deszczowania lub irygacji, gdyż zwilżenie liści sprzyja rozwojowi choroby. Odmiany wrażliwe trzeba
opryskiwać fungicydami zalecanymi w aktualnym Programie
Ochrony Roślin Warzywnych. n
Źródła:
http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/uprawa-cukinii-id770.html
http://www.warzywapolowe.pl/kompleksowa-ochrona-warzyw-cukinia/
http://www.sadowniczy.pl/pol_m_NASIONA-WARZYW_Nasiona-Patisona-4494.
html
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Do mowe przetwor y
Dżem wiśniowo-porzeczkowy

Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

O

kres zbiorów większości owoców, a także wielu warzyw, jest w Polsce bardzo krótki, stąd też spożycie ich
w ciągu roku jest nierównomierne. Najwięcej owoców
i warzyw spożywamy w sezonie letnim (w postaci świeżej) około 3/4 rocznej konsumpcji. Aby poprawić ten stan, w okresie zbiorów należy przygotować odpowiedni zapas domowych
przetworów.
Owoce i warzywa odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu,
gdyż jako jedyne dostarczają witaminy C, stanowią też bardzo dobre źródło witaminy A oraz błonnika. Umożliwiają prawidłowe
żywienie rodziny w ciągu całego roku, a przy tym uatrakcyjniają
jadłospis i pozwalają na szybsze przygotowanie wielu potraw. Dietetycy zalecają spożywanie 60 dag warzyw i owoców dziennie.
Przy wytwarzaniu przetworów nie bez znaczenia jest też czynnik
ekonomiczny – te zrobione w domu, najczęściej z własnych owoców
i warzyw, są o wiele tańsze od kupowanych w sklepach. Warto też
zaopatrywać się w surowce do przetworów na targach i bazarach.

Czarne jagody pasteryzowane
Składniki: czarne jagody 1 kg, 10-15 dag cukru.
Wykonanie: Jagody przebrać, umyć i osączyć z wody. Następnie
układać w słojach potrząsając, aby jak najwięcej owoców się zmieściło. Część jagód rozgotować z cukrem. Gorącymi, rozgotowanymi jagodami zalać owoce już ułożone w słojach i pasteryzować
przez 20-25 minut w temperaturze 900C.

Dżem morelowy
Składniki: 1 kg moreli, 50 dag cukru.
Wykonanie: Owoce umyć i posegregować. Niezupełnie dojrzałe sparzyć wrzątkiem, zdjąć skórkę, wydrążyć i pokroić w paski.
Miękkie owoce wydrążyć, włożyć do rondla, rozgotować i przetrzeć przez sito. Do przecieru dodać cukier, podgotować, a następnie dodać pokrojone morele. Smażyć ostrożnie od czasu do czasu
mieszając, aż dżem stanie się szklisty. Gorący przełożyć do wyparzonych słoików i zamknąć.

Składniki: 1,5 kg wiśni, 70 dag porzeczek czerwonych, 1 kg cukru.
Wykonanie: Wiśnie umyć, wydrylować i odsączyć sok powstały
podczas drylowania. Umyte porzeczki (mogą być z szypułkami),
rozgotować pod przykryciem dodając łyżkę wody i gorące przetrzeć przez sito. Sok z wiśni zagotować z cukrem, dodać wiśnie
i gotować przez około 30 minut na wolnym ogniu, ostrożnie mieszając i zdejmując szumowiny. Dodać przecier porzeczkowy i gotować jeszcze 15 minut Gorący dżem nakładać do wyparzonych
słoików i zamykać.

Kompot z truskawek
Składniki: 3 kg truskawek, 80 dag cukru, około 1 l wody.
Wykonanie: Odszypułkowane, umyte truskawki ułożyć w słojach
i zasypać cukrem. Po 2-3 godzinach, gdy puszczą sok, zalać gorącą, przegotowaną wodą tak, aby zalewa nie sięgała wyżej niż 2 cm
od brzegu. Zamknąć słoje i pasteryzować przez 25-30 minut.

Konfitura z wiśni
Składniki: 1,5 kg wiśni, 1,3 kg cukru, ¾ szklanki soku z czerwonych porzeczek (sok z porzeczek możemy zastąpić wodą).
Wykonanie: Wiśnie umyć, wydrylować i osączyć. Do osączonego
soku z wiśni dodać sok z porzeczek i 2/3 przeznaczonej ilości cukru, ugotować syrop, zszumować. Do syropu dodać wiśnie, doprowadzić do wrzenia i odstawić.
Następnego dnia podgrzać, wsypać pozostały cukier, zagotować i znów
odstawić. Za każdym razem szumować konfiturę po odstawieniu.
Trzeciego dnia gotować na bardzo małym ogniu przez 2-3 minuty, po czym gorącą konfiturę nakładać do wyparzonych słoiczków
i je zakręcić. Słoiki można przykryć kocem aż do wystudzenia.

Przecier z rabarbaru
Składniki: 2 kg rabarbaru, 0,15 l wody.
Wykonanie: Młode łodygi rabarbaru dokładnie umyć, oczyścić, pokroić na kawałki, i rozgotować w niewielkiej ilości wody pod przykryciem. Otrzymaną gorącą miazgę nałożyć do wyparzonych słoików i pasteryzować przez 25-30 minut w temperaturze około 900C.

Dżem truskawkowo-agrestowy

Słodka marynata z czereśni

Składniki: 1 kg truskawek, 50 dag agrestu, 80 dag cukru.
Wykonanie: Agrest umyć i rozgotować dodając kilka łyżek wody.
Gdy zmięknie, gorący przetrzeć przez sito. Truskawki odszypułkować, opłukać i zasypać cukrem. Kiedy owoce zaczną wydzielać
sok, nastawić do gotowania. W czasie obróbki termicznej zdejmować wytwarzającą się na powierzchni pianę. Następnie dodać przecier agrestowy i gotować na małym ogniu, często mieszając, aż
dżem stanie się szklisty i będzie odpowiednio zagęszczony. Gorący
nakładać do wyparzonych słoików i zamykać.

Składniki: 1 kg czerwonych czereśni. Zalewa: 70 dag cukru, 1 szklanka octu
winnego lub 6% spirytusowego, kilka goździków, kawałek cynamonu.
Wykonanie: Ugotować zalewę, włożyć całe czereśnie (mogą być
z ogonkami), zagotować i zszumować. Zlać do dużego słoja i zamknąć. Po 3 dniach zlać płyn do garnka i gotować na małym ogniu
przez około 20 minut. Nieco przestudzić. Czereśnie delikatnie rozłożyć do wyparzonych małych słoików, zalać syropem octowym
i zamknąć. Pasteryzować 20 minut
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KONKURS

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

Przepisy naszych Czytelników
Zapiekanka z ziemniaków
Składniki: 1 kg ziemniaków, 20 dag porów, 4 jaja, 15 dag kiełbasy,
2 dag masła, sól, pieprz, 2 kwaszone ogórki, 0,25 l gęstej śmietany.
Wykonanie: Ziemniaki dokładnie umyć, ugotować w skórkach, ostudzić i obrać. Pokroić w niezbyt grube plastry. Pora dokładnie oczyścić, przyciąć twardą piętkę i ciemnozielone części liści, przekroić
wzdłuż i dokładnie umyć. Osączonego z wody pora pokroić w cienkie półkrążki i krótko podsmażyć na tłuszczu. Ogórki kwaszone
obrać ze skórki, pokroić w plasterki. Jaja ugotować na twardo, pokroić w krążki. W naczyniu posmarowanym tłuszczem ułożyć warstwami ziemniaki, krążki jaj, kiełbasy, ogórka i podsmażonego pora, a na
wierzchu znów ziemniaki. Warstwy ziemniaków posolić i oprószyć
pieprzem. Potrawę zalać śmietaną i zapiec w piekarniku. Zapiekankę
można podawać z dodatkiem surówki z marchwi i chrzanu.
Krystyna Suwińska, gm. Przasnysz

Sernik tradycyjny
Składniki ciasta: 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 płaska łyżeczka
proszku do pieczenia, 12,5 dag schłodzonej margaryny lub masła, 2 żółtka, 1-2 łyżki śmietany 18%, 1/2 szklanki cukru pudru.
Masa serowa: 1,5 kg sera twarogowego tłustego, 25 dag miękkiego
masła lub margaryny, 2 szklanki cukru pudru, 1 opakowanie (40 g)
budyniu śmietankowego lub waniliowego, 1 kopiasta łyżka kaszy manny błyskawicznej, 9 jajek (białka i żółtka osobno), szczypta soli, zapach
waniliowy, rodzynki (namoczyć w zaparzonej mocnej herbacie).
Wykonanie: Wszystkie składniki na ciasto zagnieść, uformować
kulę, zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na minimum 1 godzinę. Po tym czasie ciasto rozwałkować na lekko
posypanej mąką stolnicy, przenieść na wałku, na blachę (o wymiarach 36 na 20 cm) wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto ponakłuwać widelcem i podpiec w nagrzanym do 180°C piekarniku,
ok. 10 minut, aż wierzch stanie się lekko rumiany.
Wykonanie masy serowej: Miękkie masło ucierać, po chwili dodawać
partiami przesiany cukier puder i dalej miksować, aż do otrzymania
puszystej masy. Następnie wbijać po jednym żółtku do maślanej masy
i dalej ucierać. Po czym stopniowo (po 1 łyżce) dodawać ser i ponow-

Syrop z kwiatów czarnego bzu
Składniki: 35 baldachów kwiatowych czarnego bzu, 2 l wody, 2kg
cukru, 2 cytryny, 3 łyżeczki kwasku cytrynowego.
Wykonanie: Zagotować cukier z wodą, dodać sparzoną, pokrojoną
w plastry cytrynę i kwasek cytrynowy. Kwiaty przebrać, a następnie wrzucić do wcześniej przygotowanego zimnego syropu i pozostawić na 2 dni. W drugim dniu zamieszać, zlać, wycisnąć z kwiaWieś Mazowiecka, czerwiec 2016

nie ucierać. Na koniec dodać przesiany budyniowy proszek oraz kaszę
mannę, dokładnie wymieszać. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli
i delikatnie połączyć z serową masą za pomocą dużej, drewnianej łyżki. Dokładnie wymieszaną masę serową, wyłożyć na ostudzony, podpieczony spód, wyrównać powierzchnię łyżką i wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika, na ok. 70 minut. Jeśli wierzch sernika zacznie
się zbyt szybko rumienić to przykryć ciasto kawałkiem folii aluminiowej. Po 70 minutach wyłączyć piekarnik i zostawić ciasto na 15 minut.
Następnie uchylić drzwiczki piekarnika i pozostawić sernik jeszcze na
20 minut, po czym wyjąć i zostawić do całkowitego ostudzenia.
Halina Czaban, gm. Jedlińsk

Jajka faszerowane szynką
Składniki: 6 jajek, 20 dag szynki konserwowej, 4 łyżki majonezu,
1 łyżka szczypiorku, 2 łyżeczki chrzanu, natka pietruszki do dekoracji.
Wykonanie: Jajka ugotować na twardo, wystudzić i obrać, przekroić na połówki, wyjąć żółtka. Szynkę najlepiej konserwową pokroić
w drobną kostkę, żółtka rozetrzeć z 2 łyżkami majonezu, wymieszać z szynką i szczypiorkiem. Jajka wypełnić farszem. Pozostały
majonez wymieszać z chrzanem, polać jajka i przybrać natką pietruszki. Jajka można podawać, jako przystawkę z pieczywem.
Małgorzata Szadkowska, gm. Jedlnia Letnisko

Bananowe kostki
Składniki: 1,5 szklanki płatków owsianych, 50 dag rodzynek,
50 dag orzechów włoskich, 2 banany, 1 łyżka miodu, 3 łyżki masła orzechowego, 3 łyżki soku jabłkowego, 2 łyżki spirytusu.
Wykonanie: Rodzynki i posiekane drobno orzechy namoczyć w wodzie z odrobiną spirytusu. Zmiksować banany z miodem, masłem
orzechowym i sokiem jabłkowym. Dosypać płatki owsiane oraz namoczone i osączone z wody orzechy i rodzynki. Dokładnie wszystko
wymieszać i przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia foremki,
wyrównać masę, piec 25 minut w temperaturze 180°C. Po upieczeniu
i wystudzeniu pokroić w grubą kostkę i powkładać do papilotek.
Urszula Miaskiewicz, gm. Słubice
tów resztę syropu, zagotować i gorącym syropem napełniać czyste,
wyparzone wcześniej butelki lub słoiki. Używać jako lekarstwa. n
Źródła:
1. Słońce w słoikach, Irena Gumowska, Wydawnictwo Warta, Warszawa, 1989.
2. Przetwory warzywa, owoce, grzyby, I. Dąbrowa, K. Osmycka, PTEGD Warszawa, 1992.
3. Nasze przepisy - domowe przetwory z owoców i warzyw, WODR Siedlce, 1994.
4. Działkowa kuchnia, Krystyna Rejman, KRPZD Warszawa, 1997,
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U R Z Ą D M A R S Z A Ł KO WSKI WO JEWÓ D ZTWA MAZOW IE DZ KIEGO INFORMUJE

Najlepsi w rankingu
Na najwyższych lokatach rankingu w naborze KSOW na bieżący rok znalazło się 27 operacji. Ich realizacja
ostatecznie zależy od dalszych chęci partnera/beneficjenta i weryfikacji budżetów, a szczegóły każdej z nich
będziemy na bieżąco podawać w „Kronice Mazowieckiej” oraz na naszej stronie www.mazowieckie.ksow.pl .
Liczymy także na realizację przynajmniej kilku operacji z listy tzw. projektów rezerwowych.
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ORGANIZATOR

Promocja walorów turystycznych rzeki Wkry

Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry

Kampania Promocyjna Wieści z Mazowsza

Agencja Rozwoju Mazowsza

III Jarmark Raciąski

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Raciążu

Mazowiecka Kuźnia Smaków

LGD Razem dla Radomki

Postaw na zrównoważoną promocję regionu

LGD Ziemia Chełmońskiego

Oxytree – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat

LGD Przyjazne Mazowsze

Innowacyjna Szampania

LGD Przyjazne Mazowsze

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

LGD Zalew Zegrzyński

Dożynki w Nunie

gmina Nasielsk

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego

powiat siedlecki

Święto Morza

Nadbużańskie Stowarzyszenie „Przyjazne Mierzwice”

Szkoły rolnicze ośrodkami wiedzy…

Stowarzyszenie EUROPEA

Szkolenie „Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży”

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Transfer wiedzy o odmianie gwarancją postępu rolniczego

COBORU Stacja Doświadczalna Odmiany Roślin

Ocalić od zapomnienia – produkty tradycyjne
i regionalne na mazowieckich stołach
Wsparcie merytoryczne i promocyjne sieciowego
produktu lokalnego

Stowarzyszenie EUROPEA

XIV Warszawskie Święto Chleba

Centralna Biblioteka Rolnicza

Dożynki Powiatu Siedleckiego

powiat siedlecki

Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich
w gminie Nasielsk

gmina Nasielsk

Produkty lokalne z gminy Klembów – jakość i tradycja

gmina Klembów

Chrońmy pszczoły – to się opłaca

CDR Brwinów

Udział w targach Wypoczynek 2016 Toruński Festiwal Smaków

miasto i gmina Serock

Cykl 12 szkoleń nt. obniżania emisyjności gospodarki
województwa mazowieckiego

Mazowiecka Agencja Energetyczna

X Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

Promocja ważnym czynnikiem rozwoju agroturystyki
i turystyki wiejskiej na Mazowszu

Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej

Konie, łosie, kajaki i czosnowskie przysmaki

gmina Czosnów

Realizacja Programów Aktywności Lokalnej w praktyce

LGD Tygiel Doliny Bugu

LGD Zielone Sąsiedztwo

n
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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K Ą C I K D L A DZ I E C I

Krzyżówka Nr 6

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Dobry ……….. - gdy komuś pomożesz
4. Świetlne zygzaki na niebie w czasie burzy
5. Zwiedza miasta, ogląda zabytki
6. „Brzydkie ………….” Hansa Christiana Andersena
7. Pełen ziarna na łodydze żyta, pszenicy
8. Rozstawiany na polu biwakowym
9. Drzewo o słodkich owocach, podobnych do wiśni
10. Nocny motyl

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- wydawca miesięcznika.

7.
8.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 27 czerwca
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 6".

9.
10.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 4 - ZWIASTUNY WIOSNY
Nagrody książkowe wylosował: Marcin Mundzik, gm. Mirzec
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Chroni głowę przed słońcem
2. Podziemna kolej miejska

ÓZ

ABY=E

K=J

CH=JE

EĆ=Ę

R=ZE

L=M

Rebus 6
A=E

R

K=R

C

SZ

S

W=M

KA=I

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
27 czerwca 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 6".

K

Ż=RZ

B=P

MA

A=IE

O

N

Rozwiązanie Rebusu 4 - HERBEM SIEDLEC JEST POGOŃ NA
TLE ZAMKU Z TRZEMA BASZTAMI
Nagrody książkowe wylosowała: Natalia Płaneta,
gm. Mirzec.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Andrzej Kamasa
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M ODR in fo r m u je

Dołącz do bazy partnerów SIR
Magdalena Kowalewska, Agnieszka Vasileiou
MODR Warszawa

S

ieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju
Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter
otwarty, a jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Baza Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR) została utworzona zgodnie z § 3 pkt
6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1552).
Ma ona ułatwić Partnerom tworzenie sieci kontaktów w ramach
SIR na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym, a innym
użytkownikom pomoże w znalezieniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Korzyści i możliwości współpracy wynikające
z partnerstwa w SIR
• Rejestracja w bazie Partnerów SIR umożliwi kontakt z Państwem
w celu potencjalnej współpracy z innymi uczestnikami Sieci.
• Dostęp do bieżących informacji i nowinek z Sieci.
• Udział w organizowanych przez CDR oraz WODR szkoleniach,
konferencjach, seminariach.
• Współudział w tworzeniu i korzystanie z baz danych SIR.
• Zgłaszanie własnych propozycji do Planu Operacyjnego.
Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://195.205.152.135/
sir/rejestracja.php
Partnerem SIR mogą być zarówno jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, samorządy, szkoły zawodowe jak i osoby
fizyczne, w tym naukowcy, rolnicy oraz wszyscy, których działania
są ukierunkowane na wprowadzanie i promocje innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. n

Zachęcamy do zarejestrowania się w bazie oraz do współpracy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR).

Zaakceptowano Plan Operacyjny na lata 2016 – 2017
Magdalena Kowalewska, Agnieszka Vasileiou
MODR Warszawa

18

kwietnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy
Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
podczas którego odbyła się dyskusja i głosowanie nad
przyjęciem dwuletniego Planu Operacyjnego 2016 – 2017. Trzyczęściowy projekt Planu został zaakceptowany przez Grupę Roboczą,
jedynie konkurs na operacje do realizacji w Planie Operacyjnym
w części Jednostki Centralnej pozostał nierozstrzygnięty.
Dla MODR Warszawa oznacza to przystąpienie do realizacji
dwóch operacji z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich:
1. „Utworzenie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego
Poświętne w Płońsku”. I etap operacji zakłada organizację 2-dniowego spotkania, którego priorytetem będzie zainicjowanie współpracy

oraz partnerstwa w celu utworzenia Mazowieckiego Parku Naukowo
Technologicznego. MPNT skupi środowisko nauki i biznesu, pozwoli
na wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. II etapem operacji będą warsztaty wspierające organizację współpracy pomiędzy
uczestnikami MPNT.
2. „Nauka praktyce w obszarze innowacyjnych technologii
rolniczych w kształtowaniu i ochronie środowiska”. W ramach
operacji zostaną zorganizowane trzy konferencje połączone z pokazem dla 60 uczestników (łącznie 180). Tematem wykładów będą
odory (monitoring środowiska, ograniczanie wytwarzania, emisji
i negatywnego oddziaływania gazów na środowisko), oraz biogazownie (innowacyjne sieci agroenergetyki biogazowej, innowacyjne metody obróbki biomasy, innowacyjne urządzenie i sposoby
produkcji biogazu, innowacje w dziedzinie poprawy wydajności
biogazu). Pokaz praktyczny zakłada prezentację agregatu uprawowo-siewnego do szerokopasmowego podsiewu łąk. n

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W I E Ś CI M A Z O W I E C K I E

MODR Warszawa na Dniu Ziemi
tekst: Wojciech Asiński
Zdjęcia: Agnieszka Rembiszewska
MODR Warszawa

D

zień Ziemi (znany też jako Światowy Dzień Ziemi) - to
nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których
celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. To zarazem największe światowe święto proekologiczne. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane
w 1990 roku. Ale pomysłodawcą Dnia Ziemi jest John McConnell, który swój pomysł zaprezentował w 1969 roku na konferencji UNESCO. Rok później Dzień Ziemi ogłosił burmistrz
San Francisco, Joseph Alioto.
W niedzielę, 24 kwietnia Pole Mokotowskie w Warszawie zamieniło się w wielki plac edukacyjny. Tego dnia nie tylko dzieci,
ale również dorośli brali udział w różnego rodzaju warsztatach,
konkursach, grach i pokazach promujących postawy ekologiczne
i uświadamiających, które z działań każdego mieszkańca Ziemi
wpływają pozytywnie na naszą planetę, a które prowadzą do jej
degradacji. Widać było od rana (Dzień Ziemi rozpoczął się o godz.
10.00), że warszawiacy uwielbiają tego typu imprezy. Od jej początku aż do godz. 18.00, stoiska kilkudziesięciu firm, instytutów
naukowych, fundacji, stowarzyszeń ekologicznych, instytucji państwowych i samorządowych, które zachęcały do dbania o środowisko, cieszyły się nieustającym powodzeniem. Swoją działalność
prezentowały, m.in. warszawskie schronisko na Paluchu i Lasy
Państwowe. Przygotowana też została wielka zbiórka odpadów
do przetworzenia, podczas której można było pozbyć się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, szkła i opakowań z tworzyw. Odpady można było zamienić na rośliny, ale trzeba było
uzbroić się w cierpliwość i odczekać swoje w długiej kolejce.

ta jest bezpieczna dla środowiska? - to nie jedyne pytania, na które
odpowiedzi znajdowali odwiedzający stoisko Muzeum Geologicznego PIG-PIB.
Z kolei pracownicy Twojej Energii prezentowali działanie elektrowni słonecznej oraz specjalistyczne urządzenia, tj. panele polikrystaliczne, inwertery solarne, konstrukcje montażowe, a także
ciekawe gadżety zasilane energią słoneczną. Odwiedzający stoisko
samodzielnie mogli przetestować elektrownie pokazową i naładować swoje telefony.
Trudno wymieniać wszystkie atrakcje dnia. Na Dniu Ziemi trzeba po prostu być.

Ekipa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego…
…, który jest zaangażowany w projekt pod nazwą „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej
na Mazowszu” tego dnia zachęcała mieszkańców Warszawy do
gry terenowej, polegającej na odkrywaniu „geocachy” - skrytek,
przy pomocy GPS. Chętni, którzy zgłaszali się do naszego stoiska
otrzymywali pomoc merytoryczną od znakomicie poruszających
się w sprawach geocachingowych ekspertów i wyruszali w teren
z opiekunkami z Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki MODR Warszawa. Już po
kilku minutach zabawy okazało się, że geocaching wciąga nawet
najbardziej sceptycznych seniorów. Na trasie przypominali sobie
dawne „podchody”, czy zdobywanie harcerskich sprawności i nie-

Ale to nie wszystko
Promowane były odnawialne źródła energii oraz wszystkie działania na rzecz ochrony klimatu. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy promował działania na rzecz ochrony powietrza. Jednym z głównych przedmiotów badań Instytutu
jest redukcja antropogenicznych emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych poprzez wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla w ośrodkach skalnych.
Równie ważne zagadnienie stanowi geotermia, jedno z głównych
źródeł energii odnawialnej, pozyskiwanej z gorących wód i skał
zalegających głęboko pod Ziemią. Dlaczego wody geotermalne
i skały są gorące? Gdzie występują? W jaki sposób pozyskuje się
z nich energię? Do jakich skał można wtłaczać CO2 i czy metoda

Pierwsza ekipa wyrusza na poszukiwanie skrzynek geocachingowych

jednokrotnie biegiem ruszali na poszukiwanie skrytek, wyprzedzając zdumioną ich aktywnością młodzież. W finale świetnej zabawy uczestnicy gry znajdowali w skrytkach kartki z informacjami
o nagrodach. Otrzymywali je w stoisku MODR Warszawa. Do gry
ustawiały się kolejki chętnych. Niektórzy korzystali też z okazji do
zadawania pytań dotyczących, np. roślin ogrodowych. Dla dzieci
przygotowaliśmy również konkurs o Ziemi i jej naturalnych skarbach. Jak się okazało chętnie i aktywnie brali w nim udział również
dorośli.

Zapraszamy na przyszły rok!

Na stoiskach Pola Mokotowskiego można było dowiedzieć się
wszystkiego o lesie

Stoisko MODR udekorowały kreatywne koleżanki z Działu
Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki MODR Warszawa pod wodzą Celiny Szarek. Serdeczne
podziękowania za pomoc kierujemy do geocachingowych ekspertów Ani i Jana.
Fotoreportaż z Dnia Ziemi można oglądać w rotatorze na stronie
www.modr.mazowsze.pl. n

