
W i e ś 
Mazowiecka

NR 7-8 (192) LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 R. 

ISSN 1507 - 4714

CENA 3,00 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ODDZIAŁY: BIELICE, OSTROŁĘKA, PŁOCK, POŚWIĘTNE, RADOM, SIEDLCE

MIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Wydawana od kwietnia 1999 roku

Odkryj Szlak Książąt Mazowieckich

Premie dla młodych rolników
Najnowsze odmiany w sadach jabłoniowych

w
w

w
.m

od
r.m

az
ow

sz
e.

pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej”

1 Kategoria: Producenci indywidualni (PI)
2 Kategoria: Producenci rynkowi (PR)

Buła drożdżowa  
z kruszonką  

– Regina Zagroba 
z Nowej Ruskołęki 
(pow. ostrowski) PI1

Miód akacjowy  
– Marek Dudek z Chotomowa  

(pow. legionowski) PI

Chleb orkisz 
boryszewski  

– Piekarnia 1919  
W.S. Kaczmarek  
z Sochaczewa PR2

Miód nawłociowy  
– Pasieka Murawscy z Woli 

Wacławowskiej (pow. radomski) PR

Napoleonka  
– Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Chata pod Dębami” z Karniewa  

(pow. makowski) PI

Szynka dębowa z tynki  
– Martyna Częścik ze Stoczka  

(pow. węgrowski) PI

Pierniczki staropolskie  
– „Zaścianek Polski”  

Bożena Polak-Stojanova z Siedlec PR

Szynka świąteczna  
– „Elpak” Jacek Elis z Pilawy  

(pow. garwoliński) PR

Wyroby piekarnicze

MiodyWyroby cukiernicze

Przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego

Laureaci IX edycji Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego

Siła mazowieckiej kuchni 
Smaczne, zdrowe, wysokiej jakości – takie są specjały nagradzane podczas kon-
kursu o Laur Marszałka. Produkty lokalnej gastronomii to wielka kulturalna spu-
ścizna, jaką nasz region otrzymał po przodkach. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opraco-
wany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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Grażyna Adamczyk, 
Aleksandra Koterwa - Chłystek
Oddział Bielice

Celem konkursu „O Laur Marszał-
ka Województwa Mazowieck-
iego” jest promocja najlepszych, 

najzdrowszych, a przy tym tradycyjnych 
produktów żywnościowych Mazowsza. 
Laureatem jego IX edycji został bardzo 
smaczny i zdrowy chleb „Orkisz Bory-
szewski”. 

Cudze  chwal ic ie , 
swego n ie  znac ie…

Podobnie jak w latach poprzednich wy-
twórcy rywalizowali w dwóch zasadni-
czych kategoriach - producenci indywi-
dualni i firmy. W każdej z nich wybrano 
produkty z podziałem na grupy: wyroby 
piekarnicze, cukiernicze, przetwory mię-
sne i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
produkty pochodzenia roślinnego, prze-
twory owocowe i warzywne oraz produkty 
mleczarskie, miody i napoje. Jako nowość 
w roku 2015 wprowadzono ryby i przetwo-
ry rybne.

19. maja br. w Warszawie, w Sali Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej wręczono na-
grody za wyjątkowe wyroby. Wyróżniono 
nimi 16 produktów, ze 100 zgłoszonych 
na konkurs. Za najlepszy produkt roku 
2015 w kategorii wyroby piekarnicze - 
firmy, uznano chleb „Orkisz Boryszew-
ski”. 

Chleb ten wypiekany jest przez so-
chaczewską „Piekarnię 1919” przy ul. 
Tartacznej 12. Jest produktem najwyż-
szej jakości, nawiązującym do trady-
cji piekarnictwa polskiego. Piekarnia 
potrafi unikalnie połączyć surowce 
uznane za najlepsze w diecie człowie-
ka. Chleb wytwarzany jest na bazie 
mąki orkiszowej z pełnego przemiału, 
a mąka orkiszowa, razowa, to źródło 

Państwo Renata i Sylwester Kaczmarkowie oraz Adam Struzik - marszałek woj. mazowieckiego 
podczas gali wręczenia nagród

Sprostowanie

W Nr 06/2016 WM na str. 23 autorką artykułu, pt. 
„Nawożenie i pielęgnacja użytków zielonych” jest 
Wioletta Chądzyńska, a na str. 29 autorką artykułu, 
pt. „Przechowywanie bulw rozpoczyna się na polu” 
jest Maria Napiórkowska.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy Autorki - Redakcja.
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dokończenie ze str. 3 białka, minerałów i błonnika. Jednym z ważniejszych skład-
ników orkiszu jest rodanid występujący w ślinie, krwi oraz 
w mleku kobiecym, działający jak naturalny antybiotyk. 
Wzmacnia on układ odpornościowy i wspomaga procesy 
krwiotwórcze. Chleb „Orkisz Boryszewski” ma też szereg 
walorów dietetycznych, do których należy zaliczyć obniża-
nie złego cholesterolu we krwi oraz wspomaganie leczenia 
choroby cukrzycowej, a dzięki dużej zawartość błonnika re-
guluje też procesy trawienne. Chleb ten zdobywa uznanie 
klientów od września 2014 roku. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu zado-
wolonych klientów. n

Zdjęcia: Archiwum prywatne Państwa Kaczmarków
Sylwester Kaczmarek przy stoisku wystawowym „Piekarni 1919” odbiera 

gratulacje od Marka Fergińskiego - wiceburmistrza Sochaczewa

Karolina Knapińska
Oddział Radom

Na terenie gminy Mirów prężnie działają zespoły i koła 
gospodyń wiejskich promujące twórczość ludową. 
Dzięki zamiłowaniu do tradycji wartości kulturowych, 

muzykowania, śpiewu i kultywowania zwyczajów tradycje są 
nadal pielęgnowane i przekazywane następnemu pokoleniu.

W ostatnich latach, w gminie powstały zespoły ludowe prezen-
tujące ludowe pieśni. „Mirowianki” z Mirowa Starego powstały 
w roku 2009 z inicjatywy Teresy Nowak, Marianny Lech, Joanny 
Kowalik i Jana Siedleckiego. Organizatorem oraz pomysłodawcą 
działań zespołu jest jego kierowniczka Jolanta Stachowicz, a w re-
alizacji jej pomysłów pomagają pozostali członkowie zespołu.

Z kolei zespół „Niezapominajki’’ ze Zbijowa Dużego po-
wstał w roku 1988, kiedy jeszcze działały Koła Gospodyń Wiej-
skich. Nadzór nad jego działalnością początkowo prowadziła 
SKR (Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mirowie). Po jej zlikwi-
dowaniu zespół się rozpadł, ale reaktywował się w roku 2010  
i działa do dziś. Jego kierowniczką jest Jadwiga Zaborska.

Natomiast zespół,,Rogowianki’’ z Rogowa powstał w roku 2008, 
a jego założycielem i kierownikiem jest Marian Zdziech.

Każdy z tych zespołów, dzięki zamiłowaniu do tradycji muzyki 
i śpiewu, prezentuje swoją twórczość na różnego rodzaju przeglądach, 
festiwalach folklorystycznych i biesiadach. Oprócz śpiewu w reper-
tuarze znajdują się obrzędy widowiskowe. Wszystkie zespoły mogą 
się też pochwalić dużymi osiągnięciami w kultywowaniu twórczości 
ludowej, a świadczą o tym liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

W ostatniej dekadzie nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Obecnie uczestniczą one aktywnie w życiu spo-
łecznym całego regionu, pielęgnują tradycję i jednocześnie budują 
nowy obraz aktywnego społeczeństwa. Sięgają też po środki finan-
sowe z UE na realizację swoich planów i zamierzeń.

Przy zespołach działają Koła Gospodyń Wiejskich Mirowianki, 
Niezapominajki, Rogowianki oraz Górnianki z Bieszkowa Górnego. 

Zajmują się one kultywowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa 
kulturowego i rękodzieła. W trakcie spotkań panie wymieniają się 
doświadczeniami dotyczącymi gotowania, pieczenia, wykonywania 
stroików, dekoracji świątecznych i okolicznościowych. Działalność 
kół i zespołów ludowych na terenie gminy Mirów cieszy się dużym 
zainteresowaniem i jest mocno promowana oraz wspierana przez 
władze gminne. n

Twórczość ludowa w gminie Mirów

Zespół Rogowianki
Zespół Mirowianki
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SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Tekst: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
Zdjęcia z Archiwum Urzędu Miasta Płock 
oraz Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Szlak Książąt Mazowieckich to propozycja atrakcyjnego 
spędzenia czasu dla osób o różnorodnych upodobaniach 
i możliwościach czasowych oraz finansowych. Podróż 

można zaplanować na kilkanaście dni, kilka weekendów lub 
intensywne trzy dni wypełnione po brzegi atrakcjami. A pla-
nowanie warto zacząć od przejrzenia dostępnego w Internecie 
przewodnika, ściągnięcia aplikacji i przejrzenia strony po-
święconej szlakowi z kalendarzem turniejów rycerskich i in-
nych ciekawych wydarzeń.

Księstwo Mazowieckie powstało w wyniku podziału dzielnico-
wego w połowie XII w., a na początku XIII w. uniezależnił je od 
Krakowa książę Konrad Mazowiecki, protoplasta mazowieckiej 
linii Piastów. Władca opisywany mało pochlebnie przez podręcz-
niki historii Polski, dla swojego księstwa był prawdziwym błogo-
sławieństwem. Od jego rządów zaczęło się budowanie cywilizacji 
na niemal dziewiczych terenach, a księstwo działało przez trzy 
wieki jako niezależne państwo. Konrad Mazowiecki i jego na-
stępcy założyli ponad sto miast, zbudowali zamki, których część 
zachowała się do dziś i fundowali liczne kościoły, których styl 
wszedł na stałe do historii sztuki jako gotyk mazowiecki. 

Do wyboru mamy aż sześć tras
Najprostszy sposób podróżowania po terenie i historii tego re-

gionu to wybranie jednej z sześciu tras turystycznych dedykowa-
nych poszczególnym książętom i mazowieckim podregionom. 
Można zacząć od wycieczki po Warszawie, założonej przez wnu-
ka Konrada Mazowieckiego. Do dziś pozostało w stolicy wiele 
śladów średniowiecznych władców, część jednak - jak dworek my-
śliwski w Jazdowie, czy chatka trzech pustelników - istnieją już 
tylko w opowieściach i legendach. 

Kolejna trasa, wiodąca śladami Konrada Mazowieckiego, po-
dzielona została na dwie części: zachodnią i wschodnią. Pierwsza w z 
nich wiedzie przez kolebkę regionu z Płockiem - jego pierwszą stolicą 
i największym skarbcem pamiątek historycznych po władcach Ma-
zowsza z pamiętającym jeszcze czasy Mieszka I Wzgórzem Tumskim 

na czele. Wokół powstawały pierwsze książęce grody: Wyszogród ze 
strażnicą na Górze Zamkowej, Czerwińsk z unikalnym romańskim 
opactwem, Drobin należący niegdyś do rodu Kryskich i Bodzanów 
z 600-letnią tradycją zielonoświątkowych jarmarków. 

Wschodnia część trasy Konrada Mazowieckiego obejmuje pół-
nocne kresy dawnego księstwa z imponującymi kościołami gotyc-
kimi w Przasnyszu, Serocku i Makowie Mazowieckim, zamkiem 
płockich biskupów i najdłuższym rynkiem w Europie w Pułtusku, 
i potężnym zamkiem gotyckim w Ciechanowie.

Trasa księżnej Anny…
… i ostatnich książąt mazowieckich obejmuje tereny sąsiadu-

jące niegdyś z Litwą. Granica przebiegała na rzece Liwiec z gra-
nicznym zamkiem w Liwie na jej zachodnim brzegu. Na rozsta-
jach trzech krain: Mazowsza, Litwy i Małopolski leżały wówczas 
Siedlce, przez które wiódł szlak handlowy także na Ruś Halicką. 
Trasy kupieckie, zwłaszcza Wielki Gościniec Litewski, sprzyjały 
zarówno rozwojowi, jak i mieszaniu się różnych wpływów i kul-
tur, co widać, m.in. w Węgrowie. A Ostrów Mazowiecka do dziś 
pamięta Annę Radziwiłłównę, żonę Konrada, która nadała miastu 
prawo do czterech jarmarków rocznie i jednego targu tygodniowo.

Inne propozycje
Trasa księcia Janusza wiedzie, m.in. przez Czersk, militarne 

centrum Mazowsza z pozostałościami zamku wzniesionego przez 
patrona trasy, a następnie przez Kozienice, gdzie powstał most 
pontonowy dla wojsk Jagiełły zmierzających na bitwę z Krzyża-
kami w 1410 r., słynącą z piwa Warkę i Iłżę z malowniczymi ru-
inami średniowiecznego zamku.

Trasa Siemowitów obejmuje zachodnie tereny Mazowsza, 
z Sochaczewem, w którym powstała pierwsza kodyfikacja miej-
scowego prawa zwyczajowego, Brochowem, w którym można 
podziwiać unikalny kościół obronny (miejsce chrztu Fryderyka 
Chopina), Gostyninem z zamkiem na Łysej Górze i dawnym gro-
dem Błonie z romańskim kościołem. Nie wolno pominąć Sannik, 
z którymi związana jest pewna kryminalna historia z życia mazo-
wieckich książąt.

To gotowe propozycje wędrowania Szlakiem Książąt Mazo-
wieckich. Można jednak zaplanować podróż po śladach władców 
tego regionu zupełnie inaczej, na przykład podążyć szlakiem 
grodów, warowni i zamczysk, architektury gotyckiej w odmianie 
nieznanej w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Albo ruszyć 
na poszukiwanie niezwykłych opowieści: wstrząsających historii 
rodzinnych, średniowiecznych technologii lub pokusić się o zna-
lezienie... skarbu templariuszy. 

Zapraszamy na turniej!
Organizowany od kilku lat od wiosny do jesieni Turniej Miast 

na Szlaku Książąt Mazowieckich to jeszcze inny pomysł pozna-
wania miejsc związanych z władcami regionu: połączenie zdoby-
wania wiedzy historycznej i geograficznej z aktywnością fizycz-
ną. W Turnieju mogą startować zarówno drużyny reprezentują-
ce miejscowości Mazowsza, jak i osoby prywatne oraz drużyny 

Odkryj  Szlak Książąt  Mazowieck ich

Zamek w Płocku
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zebrane z członków rodzin i przyjaciół. Podczas zawodów orga-
nizowane są różnorodne konkurencje inspirowane tradycją śre-
dniowiecznych turniejów rycerskich i dworskich zabaw. Uczest-
nicy mogą na przykład zmierzyć się z rycerzem na równoważni, 
wystartować w „Taniej okowicie”, która naprawdę może zawrócić 
w głowie, czy sprawdzić swoją szybkość i równowagę w biegu... 
z kuflem piwa na tacy.

Warto zapamiętać terminy tegorocznych zmagań turniejo-
wych: 2 lipca - Park Pałacowy w Sannikach, 23 lipca - gród 

książąt mazowieckich w Ostrowi Mazowieckiej, 20 sierpnia 
- Warka, 4 września - Zwoleń. Wielki Finał Turnieju Miast 
na Szlaku Książąt Mazowieckich odbędzie się 10 września na 
zamku w Czersku.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje?
Szlak Książąt Mazowieckich to jedno z najnowszych przedsię-

wzięć Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zre-
alizowane w ramach projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa 
kulturalnego Mazowsza” i dofinansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Został on przez MROT wytyczony 
i oznakowany znakami drogowymi E22. W pobliżu atrakcji tury-
stycznych stanęły tablice informacyjne. 

Podróżowanie ułatwiają specjalnie opracowane dla Szlaku 
Książąt Mazowieckich jako jednego ze szlaków Dziedzictwa Ma-
zowsza: 
• serwis internetowy www.dziedzictwomazowsza.pl/szlak-ksiaza-
t-mazowieckich, zawierający informacje o szlaku, najciekawszych 
miejscach i zabytkach oraz kalendarium turniejów rycerskich i re-
konstrukcji historycznych;
• przewodnik, który można pobrać w wersji pdf w czterech wer-
sjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej); 
• aplikacja mobilna na wszystkie systemy operacyjne. n

Zamek w Liwie

REKLAMA
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Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) 

w istotny sposób zmieniła zasady i procedury gospodarowania pań-
stwowymi gruntami przez ANR, określonymi w ustawie z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.) zwanej dalej UGN-
RSP. 

Przede wszystkim, ustawa wstrzymała na okres 5 lat sprzedaż nieru-
chomości Zasobu, z wyjątkiem:
• nieruchomości o funkcji innej, niż rolna, określonej w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostatecznej decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicz-
nych,
• domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz 
z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych,
• nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Szereg innych, omówionych poniżej zmian, ma na celu ułatwienie 
dostępu do gruntów rolnikom indywidualnym, zagwarantowanie, że 
ziemia państwowa będzie służyć głównie na powiększanie i tworzenie 
gospodarstw rodzinnych przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości 
nabywania na cele nie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

W świetle aktualnego brzmienia UGNRSP Agencja gospodaruje Za-
sobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży 
nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw ro-
dzinnych. Warto przypomnieć, że dotychczas (od grudnia 2011 r.) pod-
stawową ustawową formą rozdysponowania gruntów przez Agencję była 
sprzedaż, ustawodawca nie określił przy tym, na czyją rzecz grunty mają 
być przede wszystkim sprzedawane. 

Nieruchomości rolne Zasobu, które nie zostały sprzedane w trybie 
bezprzetargowym na podstawie pierwszeństwa w nabyciu, przysługu-
jącego najczęściej dzierżawcy nieruchomości albo na rzecz użytkow-
nika wieczystego, podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie 
przetargu ograniczonego. Agencja organizuje tego typu przetargi przede 
wszystkim dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa 
rodzinne. Problemem podnoszonym w ostatnich latach przez środowiska 
rolnicze był brak możliwości uczestnictwa w takich przetargach młodych 
rolników, którzy nie mogli wylegitymować się 5-letnim okresem osobi-
stego prowadzenia gospodarstwa (jeden z warunków uznania za rolnika 
indywidualnego). Obecnie osoby takie mogą uczestniczyć w przetargach 
ograniczonych na dzierżawę i sprzedaż, o ile w dniu publikacji przez 
ANR wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lub sprzedaży 
nie mają ukończone 40 lat oraz spełniają pozostałe warunki (posiadają 
gospodarstwo nie większe niż 300 ha użytków rolnych, mają kwalifi-
kacje rolnicze oraz zameldowane są na pobyt stały od co najmniej 5 lat 
w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu 
lub w gminie graniczącej z tą gminą). 

Łatwiejszy stał się również dostęp do innego rodzaju przetargów 
ograniczonych na dzierżawę i sprzedaż - dla osób posiadających kwali-
fikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, 
zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne. Mogą w nich także 
uczestniczyć osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji 
zawodowych, przyznano pomoc finansową ze wskazanych w ustawie 

Zmiany w zasadach dzierżawy i sprzedaży przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych po 30 kwietnia 2016 r.

funduszy europejskich, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jesz-
cze nie upłynął.

Ustawa umożliwiła Agencji organizowanie ograniczonych przetargów 
ofert pisemnych na dzierżawę i sprzedaż, w których czynsz lub cena 
nie są kryterium wyboru. Oznacza to, że wydzierżawienie następuje za 
czynsz wywoławczy, a sprzedaż za cenę w wysokości wartości nierucho-
mości powiększonej o koszty przygotowania nieruchomości do sprzeda-
ży. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczegól-
ności:
• odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości 
Zasobu,
• powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych 
z Zasobu,
• intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

W praktyce Agencja będzie stosować również kryterium „młodego 
rolnika” premiujące osoby poniżej 40-go roku życia oraz kryterium po-
wierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika.

Jednocześnie wyłączono możliwość uczestnictwa we wszelkich prze-
targach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Zasobu podmiotom, 
które mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, 
Skarbu Państwa, samorządów, ZUS i KRUS oraz bezumownie użytkują-
cych nieruchomości Zasobu. 

Z kolei z przetargów ograniczonych wykluczono podmioty, które:
• kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co 
najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza 
się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a na-
stępnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne,
• naruszył chociażby jedno z postanowień umowy sprzedaży nierucho-
mości Zasobu (opisanych w dalszej części artykułu), 
• w dniu opublikowania wykazu posiadał udziały lub akcje w spółkach 
prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub 
w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjąt-
kiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym.

Powyższe ograniczenia mają na celu eliminację z uczestnictwa w prze-
targach ograniczonych m.in. podmiotów, które nabywały ziemię pań-
stwową w innym celu, niż wykorzystywanie do działalności rolniczej 
(lokata kapitału, odsprzedaż, wydzierżawienie). 

Formę gwarancji, że grunty rolne nabyte od Agencji faktycznie służyć 
będą nabywcy do produkcji rolniczej, stanowić mają szczególne zobo-
wiązania nabywcy, umieszczane w każdej umowie sprzedaży nierucho-
mości Zasobu, zbywanej na zasadach pierwszeństwa w nabyciu, w wy-
niku przetargu ograniczonego oraz przy sprzedaży z rozłożeniem ceny 
sprzedaży na raty. Dotyczą one: 
• nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 
15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności 
rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do oso-
bistego prowadzenia tej działalności,
• nieustanawiania w tym okresie hipoteki na nieruchomości nabytej z Za-
sobu na rzecz innych podmiotów niż Agencja,
• zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
- niedotrzymania powyższych zobowiązań, 
- złożenia nieprawdziwego oświadczenia o pochodzeniu środków finan-
sowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej 
nieruchomości.

Konieczność zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny nie występuje 
w przypadku zbycia nabytej nieruchomości na rzecz zstępnego lub przy-
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sposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej albo 
przeniesienia własności za pisemną zgodą Agencji oraz ustanowienia 
hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu za pisemną zgodą Agencji.

Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy 
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na 
ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nierucho-
mości. Osoba, która złożyła fałszywe oświadczenie w tym zakresie, pod-
lega odpowiedzialności karnej.

Nowe przepisy stwarzają również korzystniejsze warunki nabywania 
gruntów przez rolników na raty. Przy sprzedaży nieruchomości Zasobu 
w wyniku przetargu ograniczonego, zabezpieczeniem spłaty kwoty na-
leżności może być jedynie hipoteka lub weksel in blanco.

Ograniczono także powierzchnię gruntów rolnych, jakie można nabyć 
od Agencji. Dotychczas było to 500 ha UR (wraz z gruntami, których na-

bywca był właścicielem przed nabyciem). Obecnie limit ten wynosi 300 
ha UR, przy czym wlicza się do niego także grunty nabyte prze nabywcę 
kiedykolwiek z Zasobu i później zbyte.

Ustawa stworzyła także możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty 
należności z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu, 
jeżeli osoby te władały nieruchomością w dobrej wierze.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla rolników dzierżawiących nieru-
chomości Zasobu jest ustawowe uregulowanie kwestii tzw. cesji umowy 
dzierżawy. Umowa dzierżawy może być za zgodą Agencji „przepisana” 
na tzw. osoby bliskie (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, 
małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione), jeżeli dzierżawca 
uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na 
stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować umowy. n

Od 1 maja 2016 r. wprowadzono regulacje prawne (ustawa 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze 
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 

r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie  niektórych ustaw), zgodnie z który-
mi, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej nie jest rolnik indywidual-
ny – na zbycie nieruchomości rolnej należy uzyskać zgodę Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ustawy się nie stosuje jeżeli zbycie/nabycie nieruchomości rolnej  
następuje pomiędzy osobami bliskimi (wstępni–rodzice, zstępni-
dzieci, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposo-
bione i przysposabiające).

Ponadto ustawy nie stosujemy w przypadku zbycia nieruchomości rol-
nej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni nieprzekracza-
jącej 0,5 ha, niezabudowanej mniejszej niż 0,3 ha oraz nieruchomości  
rolnych, które  w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych  decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone były 
na cele inne niż rolne. 

Za rolnika  indywidualnego uważa się  osobę fizyczną będącą wła-
ścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze 
oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest 
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

Zgodę Prezesa ANR wydaje upoważniony dyrektor oddziału tere-
nowego albo filii – właściwy według położenia nieruchomości rolnej. 
W celu uzyskania decyzji należy zatem złożyć wniosek do właściwego 
oddziału terenowego. 

Wniosek składa zbywca albo osoba fizyczna zamierzająca utworzyć 
gospodarstwo rodzinne. 

Wniosek zbywcy
W celu uzyskania decyzji zbywca zobowiązany jest wykazać we wnio-

sku, że:
a) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty 
takie jak rolnik indywidualny, osoba bliska, jednostka samorządu  te-
rytorialnego, osoby prawne Kościoła i związków wyznaniowych. Prze-
słankę uważa się za spełnioną, jeżeli zbywca podjął czynności oferujące 
nieruchomość do sprzedaży np. przez zawarcie umowy z pośrednikiem, 
ogłoszenia w Internecie i w wyniku tych czynności pojawił się ten, a nie 
inny nabywca, 

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolni-
czej – oceniając tę przesłankę analizuje się np. ewentualne kwalifikacje 
rolnicze (posiadane, uzyskiwane obecnie), dotychczasowe związki z rol-
nictwem, planowany sposób wykorzystania nabywanej nieruchomości 
z uwzględnieniem produkcji rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rol-
nych, nabywca składa oświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych.

Wniosek nabywcy - osoby fizycznej zamierzającej utworzyć 
gospodarstwo rodzinne

W celu uzyskania decyzji nabywca zobowiązany jest wykazać we 
wniosku, że: 
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia 
kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 albo 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.
Za kwalifikacje rolnicze uznaje się:
- wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
- tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza 
w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co naj-
mniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy 
w rolnictwie, lub
- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomo-
we w zakresie związanym z rolnictwem, lub
- wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy 
w rolnictwie, lub
- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe 
inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa  powyżej uznaje się okres, w którym osoba 
fizyczna:
- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
- prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie 
mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania 
wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowa-
dzeniem działalności rolniczej, lub

Sprzedaż nieruchomości rolnych  po 1 maja 2016 r.
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Nowe rozdanie popularnego programu „Premie dla mło-
dych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc o roz-
poczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników” objętego PROW 2014-2020, przyniosło wiele zmian 
w zasadach przyznawania i rozliczania tej pomocy. Pierwszy 
nabór wniosków został przeprowadzony w 2015, a kolejny na-
bór zakończył się 29 kwietnia br. W ramach pierwszego na-
boru kierownicy Biur Powiatowych ARiMR wydali pierwsze 
decyzje o przyznaniu pomocy finansowej, w których zostały 
określone warunki i zobowiązania dla każdego beneficjenta. 

W terminie do 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, benefi-
cjent jest zobowiązany do spełnienia następujących warunków, 
jeśli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznanie po-
mocy:
• nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwo-
ju dotyczy biznesplan;
• rozpoczęcie jako kierujący prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie;
• podleganie ubezpieczeniu na podstawie przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie 
jako rolnik;
• uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część 
krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• rozpoczęcie prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 
w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji bizne-
splanu;
• rozpoczęcie realizacji biznesplanu.

Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warun-
ków określonych w decyzji wraz z wnioskiem o płatność stanowi 
podstawę do wypłaty pierwszej raty pomocy. Pierwsza rata po-
mocy w wysokości 80 000 złotych będzie wypłacana na wnio-
sek o płatność, który złoży beneficjent do kierownika Biura 
Powiatowego ARiMR właściwego na miejsce położenia go-
spodarstwa, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Do wniosku o płatność pierwszej raty na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników 

(Premie dla młodych rolników) dołącza się dokumenty potwier-
dzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem których została 
wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w szczególności: 
• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rol-
nych wchodzących w skład gospodarstwa;
• dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacje biznesplanu;
• kopię lub wydruk strony z ewidencji przychodów i rozchodów 
w gospodarstwie, które wystąpiły w gospodarstwie beneficjenta 
po dniu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – Sposób prowa-
dzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie oraz 
wzór tej ewidencji zawarty jest w Załączniku nr 3 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych 
rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działal-
ności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 982).

Wypłata pomocy nastąpi w terminie 90 dni od dnia złożenia 
wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Pomoc 
będzie wypłacana na konto bankowe beneficjenta, wskazane we 
wniosku o płatność. 

W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków lub 
nie złożenia wniosku o płatność w terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, kierownik Biura Powia-
towego ARiMR, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako 
bezprzedmiotowej decyzji o przyznanie pomocy. 

Pozostałe 20% pomocy w kwocie 20 000 zł, będzie wypła-
cone na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, który nale-
ży złożyć po zrealizowaniu biznesplanu, jednak w okresie nie 
dłuższym niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty po-
mocy. W przypadku wystąpienia do kierownika biura powia-
towego o zmianę założeń biznesplanu w zakresie wydłużenia 
jego realizacji, nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia 
wypłaty I raty pomocy.

Sposób prowadzenia Ewidencji Przychodów 
i Rozchodów oraz wzór tej Ewidencji ...

... wg Załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).
1. Karty ewidencji przychodów i rozchodów, zwanej dalej „ewi-
dencją”, zszywa się i kolejno numeruje. 
2. W ewidencji wprowadza się wyłącznie przychody z działalno-
ści rolniczej oraz koszty tej działalności. 
3. Wpisów w ewidencji dokonuje się w języku polskim i w walucie 
polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawi-
dłowych i rzetelnych dowodów. 
4. Stwierdzone błędy we wpisach poprawia się przez: 
1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zacho-
waniem czytelności błędnego wpisu, oraz podpisanie poprawki 
i umieszczenie daty dokonania poprawki lub 
2) wprowadzenie do ewidencji niewpisanych dowodów lub dowo-
dów zawierających korekty błędnych wpisów; wpisy zmniejsza-

P rem i e  d l a  m ł ody c h  r o l n i k ów
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jące przychody lub rozchody mogą być dokonywane ze znakiem 
minus (−) lub kolorem czerwonym. 
5. Podstawą wpisów w ewidencji są: 
1) faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, 
zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi prze-
pisami; 
2) inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodar-
czej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co naj-
mniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę 
i adres) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód 
dotyczy, 
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania ope-
racji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data 
dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia 
dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe 
określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach 
naturalnych, 
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowa-
nia operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny spo-
sób umożliwiający powiązanie dowodu z wpisami dokonanymi na 
jego podstawie; 
3) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) 
sporządzone do zbiorczego wpisu; 
4) dowody opłat pocztowych i bankowych; 
5) inne dowody opłat i dokonanych płatności. 
6. Ewidencja oraz dowody, na podstawie których są dokonywane 
w niej wpisy, przechowuje się na stałe w miejscu zamieszkania albo 
siedzibie beneficjenta, a jeżeli prowadzenie ewidencji zostało zlecone 
biuru rachunkowemu – w miejscu (adresie) prowadzenia oraz prze-
chowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem. 

Wzór Ewidencja Przychodów i Rozchodów 
w gospodarstwie

Imię i nazwisko.............................................. 
Adres.............................................. 

Lp.

Data 
zdarzenia 
gospodar-

czego

Nr dowodu 
księgowego

Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr

1 2 3 4 5 6

Suma strony
Przeniesie-
nie z po-
przedniej 
strony
Razem od 
początku 
roku

Objaśnienia do Ewidencji Przychodów i Rozchodów
1. W kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer wpisów do ewidencji. 
Tym samym numerem oznacza się dowód stanowiący podstawę 
dokonania wpisu. 
2. W kolumnie 2 wpisuje się dzień miesiąca wynikający z doku-
mentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę ponie-

sienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo 
datę zestawienia sprzedaży). 
3. W kolumnie 3 wpisuje się numer faktury lub innego dowodu. 
Jeżeli wpisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia 
sprzedaży, wpisuje się numer zestawienia faktur.
 4. W kolumnie 4 wpisuje się przychody, np. ze sprzedaży wyro-
bów (towarów handlowych), sprzedaży usług. 
5. W kolumnie 5 wpisuje się rozchody (wydatki). 
6. W kolumnie 6 wpisuje się uwagi co do treści wpisów w kolum-
nach 2–5. Kolumna ta może być także wykorzystywana, np. do 
wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotny-
mi. 
7. Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu 
podkreśla się, a dane z kolumn 4 i 5 sumuje się. Wynikłe z podsu-
mowania kwoty podkreśla się. Beneficjent może pod podsumowa-
niem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy 
od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc  
i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od 
początku roku.
 8. Jeżeli beneficjent nie dokonuje podsumowania wpisów kolej-
nych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku 
sporządza na oddzielnej stronie w księdze zestawienie roczne. 
W tym celu wpisuje do właściwych kolumn sumy z poszczegól-
nych miesięcy i dodaje je. n

Źródła: 
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2015 roku 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 982); 
2. Decyzja o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolni-
ków” w ramach poddziałania „Pomoc o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 z zastrzeżeniem dopeł-
nienia warunków;
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pierwszej raty pomocy na opera-
cje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc o roz-
poczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 
2014-2020
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ARiMR in fo rmuje

W ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 
i poprawę żywotności lasów, rolnik może ubiegać się 
o pomoc na zalesienie w formie trzech premii: wsparcia 

na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej. 

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, 
w 2016 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zale-
sienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i pre-
mii zalesieniowej powinien złożyć w 2017 r. i w kolejnych latach.

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną 
płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz 
ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia 
drzewek trzema palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wy-
płacaną w pierwszym roku zalesienia. 

Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie, może być przy-
znana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. 

Rok 2016 jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać 
się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-
2020. Istotne jest to, że w tegorocznym naborze nastąpiły zmiany 
w przepisach ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy. Naj-
ważniejsze z nich to:
• możliwość otrzymania pomocy na zalesienie do nieużytków;
• zmiana definicji kompleksu leśnego, który może obejmować tak-
że elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatno-
ści takie jak:
 o powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie 
nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzający-
mi tymi liniami;
 o śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych;
 o uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został 
złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 
2004-2006 oraz PROW 2007-2013;
 o kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, 
gliny lub torfu;
 o elementy krajobrazu, tj.: rowy, nieutwardzone drogi do-
jazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których 
szerokość przekracza 2 m;
• w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty 
przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma 
opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu 
zalesienia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia; 
• możliwość złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia 
na zalesienie: 
 o w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy, lub która wpły-
nie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed 
terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 
administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwa-

Posadź las z pomocą ARiMR
Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

nia wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października br.), 
 o do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został po-
wiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
na miejscu lub wizyty; 
• zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik 
nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej o ko-
rzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie 
w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania za-
lesienia tablicy informacyjnej - obowiązek dotyczy tylko takiej 
inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro; 
• brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodze-
nia sadzonek.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu 
wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar i jest uzależniona m.in. 
od gatunków posadzonych drzew i nachylenia terenu. Dodatko-
we pieniądze można otrzymać za zabezpieczenie uprawy leśnej 
przed zwierzyną. Jeżeli posadzony las zostanie ogrodzony, rolnik 
otrzyma dodatkowo 8,82 zł za metr bieżący ogrodzenia, natomiast 
stosując zabezpieczenie w postaci trzech palików może liczyć na 
dodatkową pomoc w wysokości 1132 zł/ha. 

Zanim rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomo-
cy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy w planie 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma 
przeciwwskazań do zalesienia tego gruntu. Jeżeli nie ma takich 
przeszkód, wówczas rolnik powinien złożyć do nadleśniczego 
wniosek o sporządzenie planu zalesienia. 

Kopia planu stanowi załącznik do wniosku o przyznanie wspar-
cia na zalesienie. 

Wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia poddawane zostaną oce-
nie punktowej. Punkty można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:
• przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód po-
wierzchniowych, 
• które przynajmniej w części są o nachyleniu powyżej 12 stopni, 
• przylegających przynajmniej w części do lasu lub obszaru zalesionego,
• położonych przynajmniej w części na korytarzach ekologicznych, 
• położonych przynajmniej w części na gruntach zagrożonych 
erozją wodną,
• położonych przynajmniej w części w województwie o lesistości 
poniżej 30%.

Otrzymane punkty są sumowane i na tej podstawie tworzona 
jest lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia na zale-
sianie. Im więcej punktów uzyska dany wniosek, tym wyżej znaj-
dzie się na tej liście. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie 
podana do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR 1 paź-
dziernika br. na portalu internetowym Agencji. 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku rolnik otrzyma postano-
wienie o spełnieniu warunków do przyznania pomocy na zalesie-
nie i o ocenieniu wniosku na co najmniej sześć punktów i może 
wówczas przystąpić do sadzenia lasu. n
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PRAWO NA CO DZ IEŃ

§
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Barbara Włodarczyk
 Oddział Siedlce

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, zo-
stała dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 25 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 29.04.2016 r., poz. 609).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014 – 2020, została za-
mieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 26 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 29.04.2016 r., poz. 610).

Jednolity tekst ustawy o podatku rolnym, zawiera 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 19 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 04.05.206 r., poz. 617).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 4 maja 2016 roku (Dz. U. z 09.05.2016 r., poz. 638).

Zmiana rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu 
i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, zosta-
ła dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 21 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 10.05.2016 r., poz. 642).

Wartości klimatyczne bilansu wodnego dla poszczegól-
nych gatunków roślin uprawnych i gleb stanowią załącz-
nik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 11 maja 2016 roku (Dz. U. z 13.05.2016 r., poz. 663).

Jednolity tekst ustawy – Prawo ochrony środowiska, zo-
stał zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 19 kwietnia 2016 roku (Dz. U. 

z 16.05.2016 r., poz. 672).

Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia „Programu 
bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się 
afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018, została 

dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 11.05.2016 roku (Dz. U. z 18.05.2016 r., poz. 679).

Jednolity tekst ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 kwietnia 2016 roku (Dz.U. 

z 20.05.2016 r., poz. 687).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie warunków, jakie 
powinny, spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub 
przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną, zawiera 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2016 
roku (Dz.U. z 20.05.2016 r., poz. 693).

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czyn-
ności kontrolnych nad działalnością grup producen-
tów rolnych i ich związków, określa Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2016 roku (Dz.U. 
z 24.05.2016 r., poz. 701).

Jednolity tekst ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych, został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2016 roku (Dz. U. 

z 25.05.2016 r., poz. 703).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie minimalnych wy-
magań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania, 
zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z 5 maja 2016 roku (Dz. U. z 25.05.2016 r., poz. 709).

Jednolity tekst ustawy o podatku od towarów i usług, zawiera 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 10 maja 2016 roku (Dz. U. z 25.05.2016 r., poz. 710).

Jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 6 maja 2016 roku (Dz. U. 

z 25.05.2016 r., poz. 716).

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostar-
czanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017, podaje Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 30 maja 2016 roku (Dz. U. z 31.05.2016 r., poz. 742).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wymagań technicz-
nych sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 5 maja 2016 r. (Dz. U. z 02.06.2016 r., poz. 760).

Rodzaje nieprawidłowości lub naruszeń przepisów doty-
czących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, 
jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować 

w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub 
naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym – okre-
śla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 maja 
2016 roku (Dz. U. z 03.06.2016 r., poz. 777).

Jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, zawiera Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 maja 2016 r. (Dz. U. 

z 04.06.2016 r., poz. 778).

Jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, został zamieszczony w Obwieszczeniu 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 maja 2016 

roku (Dz.U. z 06.06.2016 r., poz. 792).

Jednolity tekst ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych, został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 maja 2016 roku (Dz. U. 

z 07.06.2016 r., poz. 800).

Opłaty za czynności związane z wydawaniem i dorę-
czaniem paszportów bydła lub ich duplikatów – okre-
śla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z 1 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 08.06.2016 r., poz. 809).

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w III kwar-
tale 2016 roku, wynosi 42 zł – na podstawie Obwieszczenia 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 2 czerwca 
2016 roku (M.P. z 09.06.2016 r., poz. 498). n
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Urszula Głażewska 
Oddział Ostrołęka

Odczyn gleby jest jednym z najważniejszych wskaźni-
ków jej urodzajności. Umiejętne wapnowanie pozwala 
na kształtowanie optymalnego pH dla gleby i upra-

wianych roślin. Ustalanie pożądanego pH dla pola w pierwszej 
kolejności rozpoczynamy od określenia rodzaju gleby (Rysu-
nek nr 1), a następnie wymagań planowanej uprawy. 

Poszczególne rośliny mają zróżnicowaną wrażliwość na kwaśny 
odczyn gleby (Tabela nr 1). W kwaśnych glebach, przy pH (ustala-
nym w KCL) poniżej 4,5 uruchamia się nadmiar toksycznych dla 
roślin czynników, np. jonów glinu, manganu. Przy pH poniżej 5,0 
następuje hamowanie rozwoju systemu korzeniowego. Rośliny o zre-
dukowanym i płytkim systemie korzeniowym słabo rosną, pomimo 
prawidłowego nawożenia i dobrego uwilgotnienia gleby, a w okre-
sach suszy sytuacja się pogłębia. Na glebach o uregulowanym odczy-
nie, nawet przy średniej zasobności, można uzyskać wysokie plony. 

Tabela nr 1. Optymalne zakresy pH dla roślin i ich wrażliwość na kwa-
śny odczyn 

Optymalne pH 
gleby Gatunek roślin Wrażliwość na kwaśny 

odczyn
5,1-5,5 łubin, seradela, len, żyto, trawa Mało wrażliwe

5,6-6,0 owies, ziemniaki, mieszanki 
zbożowe, mieszanki pastewne Średnio wrażliwe

6,1-6,5 pszenica, rzepak, bobik, łubin 
biały i wąskolistny, pszenżyto Wrażliwe

6,6-7,0 buraki, kukurydza, lucerna, 
koniczyna, soja, jęczmień Bardzo wrażliwe

Postępujmy rozważnie

Zbyt szybkie regulowanie odczynu gleby (dużymi dawkami 
wapna) niekorzystnie wpływa na wschody roślin i jest szkodli-
we dla mikroorganizmów glebowych. Przyspiesza uwstecznianie 
wielu składników, w tym większości mikrolementów (Rys. nr 2), 
a także rozkład (spalanie) glebowej materii organicznej. W efekcie 
duże dawki wapna powodują nadmierne wymywanie większości 
składników pokarmowych z warstwy ornej.

Tabela nr 2. Dawki wapna w zależności od kategorii agronomicznej 
i potrzeb wapnowania, w t CaO/ha.

Kategoria  
agronomiczna 

gleb

Podział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

bardzo lekka 3,0 2,0 1,0 -
lekka 3,5 2,5 1,5 -

średnia 4,5 3,0 1,7 1,0
ciężka 6,0 3,0 2,0 1,0

Zakwaszanie gleb ustawicznie dokonuje się, zarówno z przy-
czyn niezależnych od rolnika (wymywanie wapnia, kwaśne desz-
cze, itp), jak i zależnych (wynoszenie wapnia z plonem zbieranych 
roślin, nawożenie mineralnymi nawozami azotowymi, itp). Po-

Zadba jmy o  odczyn  g leby

Rysunek nr 2

Rysunek nr 1
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trzebę wapnowania i określenie dawki wapna ustala się najczę-
ściej w oparciu o analizę próbek glebowych dokonywanych przez 
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Tabela nr 2).

Zalecane dawki

Kiedy wapnowanie jest konieczne, zalecane jest stosowanie od 
3,0 ton na gleby bardzo lekkie do 6,0 t CaO/ha na gleby ciężkie. 
W praktyce bezpieczniejsze jest dzielenie dawek i stosowanie od 
1 do 2,5 t CaO/ha (czyli, np. 2,0-5,0 ton/ha nawozu w formie wę-
glanowej zawierającej 50% CaO) i uzupełnienie dawki za 2-3 lata. 
Należy pamiętać, że zalecana dawka wyrażona jest w tonach CaO 
na hektar. Ilość masy wysianego nawozu będzie zależała od jego 
procentowego składu.

Na gleby lekkie zalecane są wyłącznie wolnodziałające nawozy 
węglanowe, natomiast na gleby średnie i ciężkie można stosować 
szybko działające wapno tlenkowe. 

Ponieważ gleby zakwaszone z reguły charakteryzują się niedo-
borem magnezu, stosowanie wapna z zawartością magnezu jest 
dobrą praktyką.

Podstawowe zasady wapnowania to: nie przedawkować, wyko-
nać równomierny rozsiew rozdrobnionego wapna węglanowego 
i dobrze wymieszać je z glebą, stosować pod przedplon rośli-
ny o wyższych wymaganiach względem odczynu, nie stosować 
w bliskim odstępie czasu z obornikiem i nie mieszać z nawozami 
mineralnymi.

Optymalne terminy

Najkorzystniejszym terminem wysiewu wapna jest okres poż-
niwny „na ściernisko” i jesienny. Termin wiosenny jest gorszy, gdyż 
wapnowanie źle wpływa na wschodzące rośliny i może nadmiernie 
przesuszać glebę. Doraźnie - wiosną - może być zastosowana gra-
nulowana kreda, np. pod kukurydzę, ale nie jest to właściwy sposób 
regulacji odczynu gleby. Wapnowanie, np. węglanem wapnia będzie 
tańsze i efektywniejsze. Stosowanie zapobiegawczo regularnego 
wapnowania co 3-5 lat, po 0,5-1,0 ton CaO w formie wapna węgla-
nowego (np. 1,0-2,0 t 50% dolomitu/ha) podtrzymuje optymalne pH 
gleby. Pierwszy rok po wapnowaniu to czas zawirowania w środowi-
sku glebowym. Mogą wystąpić zakłócenia w pobieraniu niektórych 
mikroskładników i może być konieczne dokarmianie dolistne.

Wapnowania wymagają też trwałe użytki zielone, głównie na 
lekkich i średnich glebach mineralnych o odczynie poniżej 5,5 
pH (Tabela nr 3). Do wapnowania wszystkich użytków zielonych 
zaleca się wapno węglanowe (tlenkowe może powodować uszka-
dzanie roślin). Wskazane jest stosowanie wapna magnezowo wę-
glanowego (wg Tabeli nr 4), kredy pojeziornej, wapna łąkowego. 
Zabieg wapnowania należy wykonać w okresie poza wegetacją, tj. 
jesienią lub na przedwiośniu.

Tabela nr 3. Zalecane dawki CaO (t/ha) na trwałe użytki zielone – gleby 
mineralne gleby organiczne

Gleby mineralne
Metoda oznaczania pH w KCl
Zawartość 
węgla
(%)

Gęstość 
próbki
(g/cm3)

<4,6 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
potrzeby wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Do 2,5 ponad 1,20 1,5 1,0 0,5 -
2,6-5,0 1,20-0,96 2,0 1,5 1,0 0,5

5,1-10,0 0,96-0,46 3,0 2,5 - -
gleby organiczne
<4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 >5,0

potrzeby wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone

X 3,0 2,5 -

X - dawka ustalona przez Stację Chemiczno-Rolniczą

Tabela nr 4. Dawki magnezu (kg MgO/ha)

Zawartość magnezu
Użytki zielone na glebach

mineralnych organicznych
Bardzo niska 100 150
Niska 50 100

Należy pamiętać, że wzbogacanie gleby w substancję organicz-
ną (obornik, zielony nawóz, kompost, itp.) poprawia jej właściwo-
ści buforowe i stabilizuje odczyn, co w sumie jest podstawą utrzy-
mywania żyzności gleby i powodzenia prowadzonych upraw. n

Źródła:
1. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności 
polskiego rolnictwa, Stanisław Krasowicz - Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 
2. Bez wapnowania nie ma plonu, Witold Grzebisz UP w Poznaniu, top agrar 8/2013 
3. Remanent gleb ornych (wg raportu: „Monitoring chemmizmu gleb ornych Pol-
ski w latach 2010-2012, Janusz Biernacki, Top Agrar 12/2012.
4. Regulacja odczynu gleby to podstawa, dr W Szczepaniak, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu, agroportal/pl
5. Wapnowanie i nawożenie doglebowe warunkiem dobrego wzrostu i rozwoju 
roślin nie tylko sadowniczych, dr Bogdan Z. Jarociński, spec. I i II stopnia w za-
kresie sadownictwa. 
6. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych, 
Materiały szkoleniowe Nr 95. dr Tamara Jadczyszyn, dr Jan Kowalczyk, dr hab. 
Wojciech Lipiński.

- wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej 
w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
- odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmujący 
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rol-
niczej.
b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Prze-
słankę uważa się za spełnioną, jeżeli nabywca posiada kwalifikacje rol-
nicze opisane wyżej albo np. przez  poświadczone przez sołtysa, wójta, 
itp. oświadczenie nabywcy. W przypadku osoby prawnej  na podstawie 
PKD, statutu oraz kwalifikacji rolniczych członków zarządu.
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia 
nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna 
z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodar-
stwa rodzinnego.

Każdy wniosek powinien zawierać dane zbywcy, nabywcy - adresy 
zamieszkania, PESELe, oraz oznaczenie przedmiotu zbycia/nabycia (nr 
działki, obręb, gmina), zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości 
w planie albo wypis z ewidencji gruntów, oświadczenie zbywcy/nabywcy 
o zamiarze sprzedaży/kupna, ewentualnie kopię dokumentów o kwalifi-
kacjach albo innych przywołanych we wniosku, dowód uiszczenia opłaty 
skarbowej w wysokości 10 zł na konto Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy – Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście, numer konta do-
stępny na stronie www.um.warszawa.pl - rachunek dla uiszczania opłaty 
skarbowej. n

dokończenie ze str. 9
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( Czy jestem zobowiązany do realizacji jednocześnie wszyst-
kich 3 praktyk zazielenienia?

Zazielenienie to obowiązkowy komponent nowego systemu 
płatności bezpośrednich, składa się z trzech praktyk:
• dywersyfikacji upraw (gosp. od 10 ha GO);
• utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ) (gosp. posiada-
jących TUZ);
• utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) (gosp. ponad 15 ha GO).
Rozporządzenie Nr 1307/2014 przewiduje szereg wyłączeń z obo-
wiązku spełniania praktyk zazielenienia. W zależności od ilości 
posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwa-
łych użytków zielonych, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania 
jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia, bądź mogą być 
z nich całkowicie zwolnieni, w przypadku, gdy.:
• grunty orne rolnika obejmują mniej niż 10 ha, rolnika nie obej-
muje praktyka dywersyfikacji,
• w gospodarstwie rolnym nie znajdują się cenne trwałe użytki 
zielone, rolnika nie obejmuje zakaz przekształcania i zaorywania 
cennych,
• więcej niż 75% kwalifikujących się użytków rolnych stanowią 
trwałe użytki zielone, rolnika nie obejmuje ani praktyka dywersyfi-
kacji ani obowiązek utrzymywania obszaru proekologicznego, pod 
warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha,
• grunty orne rolnika obejmują 15 lub mniej niż 15 ha, rolnika nie 
obejmuje obowiązek utrzymywania obszaru proekologicznego.

( Co zrobić jeśli w wyniku kontroli stwierdzono że plan działal-
ności rolno-środowiskowo - klimatycznej lub ekologicznej jest 
niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załączni-
kami do niego?

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie eko-
logiczne (PROW 2014-2020), lub zobowiązanie rolno-środowisko-
wo-klimatyczne (PROW 2014 - 2020) kontrola stwierdziła, że plan 
działalności rolnośrodowiskowej, lub plan działalności ekologicz-
nej jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i za-
łącznikami do niego, rolnik lub zarządca:
• uzupełnia lub poprawia ten plan,
• składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu 
do kierownika biura powiatowego Agencji - najpóźniej w terminie 
składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowi-
sko-klimatycznej, lub płatności ekologicznej. W przypadku wnio-
sków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 
i płatności ekologicznej, złożonych w 2015 roku, obowiązek uzu-
pełnienia lub poprawy planów w odniesieniu do których stwierdzo-
no niekompletność lub niezgodność w zakresie informacji zawar-
tych we wniosku i załącznikach do niego, złożenie oświadczenia 
o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu, rolnik lub zarządca zo-
bowiązany jest dokonać najpóźniej w terminie składania wniosków 
o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 
lub płatności ekologicznej, tj. do dnia 11 lipca 2016 roku. 

( Mam 20 ha gospodarstwo rolne, w tym 3,5 ha gruntów or-
nych. Grunty orne są słabej klasy, więc na części gruntów or-

nych chciałbym dokonać zalesienia. Jakie są warunki i zasady 
uzyskania wsparcia na zalesianie gruntów? 

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 rolne muszą 
widnieć w ewidencji gruntów jako użytki rolne, albo grunty zadrze-
wione i zakrzewione na użytkach rolnych, które nie były wykorzy-
stywane do produkcji rolniczej. Grunty muszą być własnością rol-
nika, 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 usta-
wy 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 kra-
jobrazowych, 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 nadle-
śniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego o sporządzenie planu 
zalesienia. Wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” przyjmują biura po-
wiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę rolnika w terminie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 roku.

( W jakim terminie ARiMR wyda decyzję przyznającą pomoc 
finansową na operacje typu „Premie dla młodych rolników” ?

Decyzja przyznająca pomoc dla młodego rolnika wydawana 
jest przez kierownika biura powiatowego niezwłocznie po pozy-
tywnej weryfikacji wniosku. Podane w rozporządzeniu terminy, 
w tym termin 180 dni od dnia zakończenia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy na wydanie decyzji w sprawie 
przyznania pomocy, należy traktować jako maksymalne terminy, 
w których organ jest zobowiązany zakończyć poszczególne etapy 
obsługi wniosku.

( Zamierzam w bieżącym roku podjąć uprawę rzepaku. Na co 
zwrócić uwagę przy wyborze odmiany?

Wyboru odmiany rzepaku można dokonać pomiędzy odmia-
nami mieszańcowymi, a populacyjnymi. W przypadku odmian 
mieszańcowych występuje, tzw. zjawisko heterozji (wybujałości 
cech), co przyczynia się do zwiększenia potencjału plonotwór-
czego. Odmiany mieszańcowe mają silniej rozwinięty system 
korzeniowy, co pozwala im na lepsze wykorzystanie składników 
zawartych w glebie, jak również wody. Z powodu szybkiego roz-
woju początkowego są mniej wrażliwe na opóźniony siew, a wręcz 
można stwierdzić, że przy sprzyjających warunkach siew można 
opóźnić, co zapobiegnie zbyt silnemu wyrośnięciu roślin. Zbyt 
wyrośnięte rośliny są bardziej wrażliwe na wymarzanie. 

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
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W przypadku odmian populacyjnych nie występuje zjawisko 
heterozji, co przekłada się na mniejszy ich potencjał plonotwór-
czy. Są one również bardziej wrażliwe na opóźniony termin siewu, 
a lepiej znoszą siew wczesny. Cechą, która w bieżącym roku oka-
zała się niezwykle istotna jest mrozoodporność odmiany. W tym 
względzie na trenie północnej części województwa mazowieckie-
go dobrze poradziła sobie odmiana populacyjna QUARTZ. W od-
mianie tej odnotowano najmniejsze straty mrozowe. Oczywistym 
też jest, że nie można abstrahować od wymagań w stosunku do 
gleby i stanowiska. Duża ilość odmian populacyjnych daje tutaj 
szeroki zakres wyboru. 

( Czy w polskim klimacie można uprawiać orzeszki ziemne?
Orzech ziemny, a właściwie Orzacha podziemna (Arachis hypo-

gaea L.) to roślina z rodziny bobowatych klimatu tropikalnego lub 
subtropikalnego. We florze polski występuje jako etemerofit, czyli 

roślina obcego pochodzenia, która została przypadkowo zawle-
czona na dany teren. Orzacha podziemna to roślina jednoroczna, 
dorastająca do 50 cm wysokości. Nazwa orzech ziemny pochodzi 
stąd, że strąki z nasionami dojrzewają w ziemi. Wynika to ze spe-
cyficznego zjawiska: po przekwitnięciu szypułka kwiatu wydłuża 
się w dół, wciskając w ziemię strąk. Strąk dojrzewa w ziemi na 
głębokości około 5 cm.

Główni producenci orzechów ziemnych to: Indie, Chiny i Stany 
Zjednoczone. W Europie orzechy ziemne uprawiane są na Bałka-
nach, we Włoszech i we Francji, a więc krajach o łagodniejszym 
klimacie niż występujący w Polsce. Z tego względu towarowa 
uprawa orzecha ziemnego w Polsce nie jest możliwa. Natomiast 
możliwa jest amatorska uprawa orzechów ziemnych w Polskim 
klimacie w tunelach foliowych, lub w doniczkach w mieszka-
niach. n

Marta Gross
Oddział Poświętne w Płońsku

Ludzie pozbywają się zwierząt przez cały rok, ale w sezo-
nie wakacyjnym znacznie więcej osób porzuca swoich 
domowych pupili. Nagle ukochany pies, czy kot staje się 

niepotrzebnym balastem utrudniającym wyjazd na wymarzo-
ny urlop i brutalne pozbycie się go, uważane jest za najprostsze 
rozwiązanie. Ludzie posuwają się do drastycznych metod i są 
w tym bardzo pomysłowi. Często spotykanym sposobem jest 
wywiezienie psa do lasu i przywiązanie go do drzewa - proste 
prawda? 

Można również wyrzucić zwierzę z samochodu, gdzieś przy 
drodze, ale trzeba wywieść go na tyle daleko, aby nie znalazło 
drogi powrotnej do domu, bo przecież pies jest mądry i przebie-
gły. Nieważne, że może wpaść pod samochód, cierpieć, błąkać 
się i głodować. Nieważne, że to nieludzkie, ważne że skuteczne. 
Takie zachowanie jest jednak karalne.

Kary są surowe 

Wraz z nowelizacją Ustawy o ochronie praw zwierząt z 2012 r. 
pojawiły się nie tylko nowe obowiązki właścicieli czworonogów, 
ale także surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie 
z art. 6 ust. 2 pkt. 11 porzucenie zwierzęcia, a w szczególności 
psa lub kota, przez właściciela bądź inną osobę, pod której opieką 
zwierzę pozostaje, jest znęcaniem się nad zwierzęciem, które jest 
surowo zabronione. Osoba znęcająca się nad zwierzęciem, m.in. 
w formie porzucenia go, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 35). Jeżeli 
natomiast sprawca porzucenia kota lub psa działa ze szczegól-
nym okrucieństwem, kara pozbawienia wolności może wzro-
snąć do lat 3. 

Dodatkowo, sąd ma prawo orzec wobec osoby skazanej za po-
wyższe przestępstwo zakaz posiadania zwierzęcia, trwający do lat 
10, a także nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł, która 
zostanie przekazana na cel związany z ochroną zwierząt. 

Psa można oddać pod opiekę

W dzisiejszych czasach istnieje wiele miejsc, gdzie można na 
czas wyjazdu zostawić swojego pupila, są to między innymi ho-
tele dla psów. Należy jednak pamiętać, by wraz ze zwierzakiem 
zawieść takie rzeczy jak obroża, smycz, posłanie, miski i ewen-
tualnie jakąś zabawkę. Konieczna będzie także książeczka zdro-
wia z aktualnymi szczepieniami. Profesjonalni opiekunowie to 
także dobre rozwiązanie. Wcześniej, przed wyjazdem, należy 
jednak umówić się na spotkanie i ewentualny spacer z psem 
i uzgodnić wszystkie ważne kwestie dotyczące psa. Zwierza-
ka można oddać także pod opiekę rodzinie lub znajomym, ale 
najlepszym prezentem dla pupila byłoby zabranie go ze sobą na 
wypoczynek.

Zwierzę to obowiązek…

…który czasem może być bardzo uciążliwy, dlatego decyzja 
o jego posiadaniu powinna być podjęta wspólnie ze wszystkimi 
domownikami. Pamiętać trzeba, że pies czy kot – w roli prezen-
tu - to bardzo zły pomysł. Żadne zwierzę nie jest zabawką, którą 
odstawimy na półkę, kiedy zacznie nam przeszkadzać w reali-
zacji wyjazdu, albo zwyczajnie się znudzi. Lato nie zwalnia nas 
z myślenia, ani z człowieczeństwa. Od zwierząt urlopu brać nie 
można. n

Źródło: www.teczka.pl/prawo

Wakacje - czas pozbyć się psa?
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RADY GOSPODARSKIE

Danuta Stanisławek
Oddział Radom

Uprawa poplonów ścierniskowych ma duże znaczenie 
gospodarcze, ponieważ stwarza możliwość uzyskania 
dodatkowego plonu zielonki, będącej wartościową pa-

szą dla zwierząt oraz uzyskanie zielonej masy na przyoranie. 
Poplony ścierniskowe pozwalają też zmniejszyć w sposób na-
turalny zachwaszczenie pól, a przez to obniżają wydatki na 
kosztowne herbicydy.

Ale to nie wszystkie korzyści, gdyż siew poplonów ściernisko-
wych również: 
• wzbogaca glebę w substancję organiczną oraz składniki mineralne,
• poprawia jej właściwości fitosanitarne, dzięki czemu maleje licz-
ba chorób i szkodników (np. zwalczanie mączniaka poprzez nie-
które odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej),
• poprawia wartości stanowiska – zboża uprawiane po poplonach 
dają większy plon, niż uprawiane po sobie. Jest to szczególnie 
ważne w tych gospodarstwach, gdzie udział zbóż w strukturze 
zasiewów wynosi więcej niż 70%,
• zapobiega wietrznej i wodnej erozji gleb – zwłaszcza lekkich.

Uprawa poplonów ograniczona jest w naszych warunkach ma-
łym udziałem w uprawie roślin wcześnie schodzących z pola, jak 
rzepak czy jęczmień ozimy, oraz często suszy występującej w lip-
cu i sierpniu. Ryzyko nie udania się poplonów jest więc dość duże, 
lecz możemy je znacznie ograniczyć poprzez odpowiedni dobór 
roślin i przestrzeganie podstawowych zasad agrotechnicznych.

Dobór roślin
Najlepszymi do uprawy w poplonach są rośliny strączkowe i ich 

mieszanki z innymi roślinami, ale musimy pamiętać, że wymaga-
ją one wczesnego siewu do 25 lipca, dużej ilości wody do wscho-
dów, a także długiego okresu wegetacji do wydania zadowalające-
go plonu masy zielonej.

Należy wybierać rośliny charakteryzujące się:
• krótkim okresem wegetacji,
• szybkim wschodem i początkowym wzrostem,
• małymi potrzebami wody do kiełkowania i wschodów,
• małymi wymaganiami glebowymi,
• niską ceną nasion.

W naszych warunkach, po kombajnowym zbiorze zbóż, siewu 
poplonu możemy dokonać po 25 lipca: kapusta pastewna – wy-
siew 6 kg/ha, gorczyca biała – wysiew 20 kg/ha, facelia – wysiew 
8-10 kg/ha, rzodkiew oleista – wysiew 25-30 kg/ha, gorczyca biała 
+ facelia – wysiew 10 + 5 kg/ha.

Wcześniejszy zasiew poplonu ścierniskowego jest korzystniej-
szy dla wszystkich roślin z wyjątkiem gorczycy, która wysiana 
zbyt wcześnie szybko strzela w pędy, zakwita, a następnie drew-
nieje, dając mało masy zielonej.

Wysiew w mieszankach
W poplonach ścierniskowych rośliny mogą być uprawiane w sie-

Pop lony  śc ie rn iskowe

wach czystych lub mieszankach. Wysiewając mieszanki znacznie 
zmniejszamy ryzyko nie udania się poplonów, gdyż niekorzystne 
warunki dla jednego gatunku mogą być bardziej sprzyjające dla 
pozostałych. Uzyskujemy wówczas paszę o większej wartości po-
karmowej, gdyż pochodzi ona z roślin o zróżnicowanej zawartości 
białka i innych składników. Mieszanki lepiej zacieniają glebę, co 
sprzyja zmniejszaniu strat wody.

Jako przykład mieszanek w poplonach ścierniskowych można 
zaproponować:
na gleby słabsze: łubin żółty + facelia (80+4 kg/ha), seradela + 
gryka (40+40 kg/ha), wyka ozima + facelia (40 + 4 kg/ha), łubin 
żółty + peluszka + gorczyca biała (120 + 60 + 6 kg/ha), facelia + 
seradela (3 + 30 kg/ha), gorczyca biała + facelia (10 + 3 kg/ha),
na gleby średnio żyzne: peluszka + słonecznik (150 + 15 kg/ha), 
wyka jara + peluszka + owies (65 + 75 + 60 kg/ha), wyka jara + życica 
(125 + 25 kg/ha), wyka jara + bobik + słonecznik (100 + 80 + 15 kg/
ha), łubin wąskolistny + peluszka + słonecznik (100 + 60 + 15 kg/ha).

Przedsiewna uprawa gleby i nawożenie
Natychmiast po zbiorze przedplonu należy wykonać orkę na 

głębokość 12-15 cm lub spulchnić glebę glebogryzarką, a następ-
nie doprawić agregatem z wałem strunowym na głębokość 2-3 cm 
dla nasion drobnych, lub 4-6 cm dla nasion grubych.

Na ściernisko przed wykonaniem orki należy zastosować nawo-
żenie w ilości; 40-50 kg P2O5i 60-80 kg K2O na ha, oraz 60 kg N 
- połowę dawki przed siewem, a resztę w trakcie wegetacji poplo-
nu. W przypadku siewu roślin motylkowych z nawożenia azotem 
można zrezygnować całkowicie.

Prawidłowy siew
Nasiona należy wysiewać siewnikiem w rzędy co 10-15 cm, 

z wyjątkiem rzepy ścierniskowej, którą siejemy w rozstawie rzę-
dów co 30-35 cm.
Głębokość siewu: strączkowe 6-8 cm, krzyżowe i facelia 2-3 cm.
Wskazane jest lekkie wałowanie gleby przed siewem nasion drob-
nych, a po siewie nasion grubych, celem zapewnienia lepszego 
podsiąkania wody i szybszych wschodów. Wczesny siew przedłu-
ża okres wegetacji roślin, zabezpiecza im zapas wody w glebie 
oraz korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu. Ilość wysie-
wu nasion powinna zapewnić dobre zwarcie łanu. Materiał siewny 
powinien być wysokiej jakości.

W przypadku nie udania się poplonu (np. z powodu zbyt dużej 
suszy) nie można zwlekać z likwidacją plantacji, aby nie dopuścić 
do wydania nasion przez chwasty i przygotować pole pod zasiew 
ozimin. Przeznaczając poplon na zielony nawóz, należy przyorać 
go na zimę z wyjątkiem gleb lekkich, gdzie pozostawiamy poplon 
na zimę w formie mulczu, co zapobiega erozji gleby i sprzyja gro-
madzeniu się wody z opadów zimowych. n

Źródła:
1. Nowoczesna uprawa, miesięcznik produkcji roślinnej,
2. http://rolnictwoutu.pl,
3. http://tractoor.pl/produkcja-rolinna/uprawa-rolin-i-gleby.
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Marek Piotrowicz 
Oddział Poświętne w Płońsku

Rzepak ozimy to roślina użyteczna, cechująca się wy-
sokimi plonami, ale wymagająca od rolnika wiedzy 
oraz staranności w uprawie. Opisujemy najważ-

niejsze aspekty jego uprawy, prezentując przykład z gminy 
Grudusk.

Uprawiamy dwie formy botaniczne rzepaku: ozimą, której długość 
okresu wegetacji wynosi w warunkach Polski około 300-330 dni i jarą o 
długości wegetacji 90-120 dni. Aby rośliny uformowały 8-10 liści, rzepak 
ozimy potrzebuje 75-85 dni z temperaturą powyżej 5°C, albo sumy tem-
peratur powietrza 550-700°C w okresie od siewu do spoczynku zimowe-
go, a w okresie wegetacji wiosenno-letniej do pełnej dojrzałości nasion, 
trwającej 120-130 dni potrzebuje sumy dziennych temperatur od 1600 do 
1800°C. Rzepak posiada system korzeniowy palowy z licznymi korze-
niami bocznymi i może osiągnąć wysokość powyżej 2 m1.

Wysokie wymagania glebowe
O powodzeniu uprawy decydują następujące czynniki: odmia-

ny liniowe i hybrydowe, warunki glebowe i klimatyczne, termin 
siewu, nawożenie oraz zabiegi agrotechniczne (zwalczanie chwa-
stów, chorób grzybowych oraz szkodników). 

Rzepak ozimy ma duże wymagania glebowe. Najlepszą do jego 
uprawy jest gleba zasobna w składniki pokarmowe, o dużej miąż-
szości oraz wysokim potencjale sorpcyjnym. 

Uprawiany jest najczęściej na stanowiskach po roślinach zbożo-
wych. Uprawa przedsiewna powinna być wykonana w taki sposób, 
by umożliwić glebie dobre osiadanie oraz zapobiec stratom wilgot-
ności. W przypadku krótkiego okresu pomiędzy orką a siewem nie-
odzowne jest użycie wałów wgłębnych dla przyspieszenia osiadania 
gleby. Jesienią rzepak wykształca palowy system korzeniowy, dla-
tego tak ważny jest siew w glebę o dobrej miąższości. Siany w zbyt 
zbitą glebę nie ma szans na wytworzenie prawidłowego (głębokie-
go) systemu korzeniowego. Rośliny o zbyt słabym (płytkim) syste-
mie korzeniowym bardzo szybko reagują na każdy niedobór wody 
w glebie. Po prostu nie czerpią wody z głębszych warstw gleby2.

Duże wymagania pokarmowe
Optymalne terminy siewu rzepaku ozimego dla naszego obszaru 

to 20-25 sierpnia (często termin ten opóźnia się z przyczyn organiza-
cyjnych). Ilość wysiewu powinna zapewniać zagęszczenie roślin po 
wschodach w granicach 50-70 na m2 odmian populacyjnych i 45-50 
roślin/m2 w przypadku roślin hybrydowych. Nasiona należy wysiewać 
na głębokość 2-3 cm. W przypadku opóźnienia, siew powinien być nie-
co płytszy, tj. około 2 cm. Rzepak nie toleruje zbyt głębokiego siewu 
(poniżej 3 cm), a widocznym tego objawem jest pasowość wschodów3.

Osiągnięcie możliwie jak największej i opłacalnej produkcji na-
sion jest możliwe dzięki maksymalnemu zaspokojeniu jego wyso-
kich potrzeb pokarmowych. Decydują o tym naturalna zasobność 
gleby oraz ilość składników pokarmowych wprowadzanych do niej 
w nawozach. Rzepak należy do roślin, których plony zależą głównie 

od ilości pobranego azotu oraz pozostałych składników pokarmo-
wych. Z każdą toną nasion pobiera 50-60 kg N, 25-34 kg P2O5, 60-70 
kg K2O, 7-12 kg MgO, 39-70 kg CaO, 18-22 kg S. Jego wymagania 
pokarmowe są zróżnicowane ilościowo i jakościowo w zależności od 
fazy wzrostu roślin. Rzepak ozimy najczęściej nie wymaga nawoże-
nia azotowego jesienią, jednak dobrze reaguje na jesienne nawożenie 
dolistne. Zwiększa się wtedy koncentracja składników mineralnych 
w roślinie i dzięki temu poprawia się zimotrwałość plantacji. 

Dobry przykład
Rzepak narażony jest na atakowanie przez chwasty na począt-

ku okresu rozwoju, dlatego też jedyną metodą ich zwalczenia jest 
stosowanie herbicydów zaraz po siewie lub zaraz po wschodach. 
Konkurencja chwastów prowadzi do wypiętrzenia pąka wierz-
chołkowego oraz niedorozwoju systemu, co w konsekwencji 
powoduje zwiększenie ryzyka wymarznięcia, a co za tym idzie 
zmniejszenie plonowania. 

Uprawę rzepaku przedstawiam na przykładzie pana Wojciecha 
Krośnickiego, który prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni  
42 ha. Rolnik corocznie obsiewa rzepakiem ozimym odmian po-
pulacyjnych około 10-12 ha. Rzepak sieje po jęczmieniu ozimym, 
po uprzednim nawożeniu częściowo obornikiem i gnojówką. Na-
wożenie mineralne stanowią nawozy wieloskładnikowe stosowane 
w ilości 3,5 dt/ha. Dawkę nawozu rolnik ustala w oparciu o analizy 
glebowe. Siew wykonuje siewnikiem stopkowym, w ilości około 3,6-
3,8 kg/ha. Po siewie zwalcza chwasty dwuliścienne (dawka środka 
ochrony roślin jest zgodna z zaleceniami producenta). Następnie na 
plantacji rzepaku zwalcza samosiewy zbóż i stosuje środki zwalcza-
jące choroby grzybowe i jednocześnie wpływające na pokrój roślin. 

Bardzo dobre rezultaty uzyskuje stosując jesienią nawozy 
dolistne, w skład których wchodzi bor, fosfor, miedź. Na przed-
wiośniu, w momencie ruszenia wegetacji, daje azot w ilości  
70-100 kg/ha w postaci saletry amonowej z siarczanem amonu 
lub saletrosanu. Drugą dawkę azotu rolnik rozsiewa po upływie  
14 dni od pierwszego zabiegu. W fazie zielonego pąka stosuje 
środki zwalczające chowacza i słodyszka rzepakowego, jak rów-
nież nawozy dolistne. Zapotrzebowanie na bor w czasie wegetacji 
wynosi 500-700 g/ha i taką ilość składnika rolnik dostarcza. W 
okresie zielonego pąka i w czasie opadania pierwszych płatków 
kwiatowych zwalcza choroby grzybowe, stosując odpowiednie 
preparaty wg zaleceń producenta. Jednocześnie stosuje środki 
zwalczające słodyszka rzepakowego i pryszczarka. 

Zbiór rzepaku w gospodarstwie pana Krośnickiego odbywa się 
jednofazowo kombajnem ze stołem. Ten gruduski producent uzy-
skuje plony na poziomie 45-50 dt/ha.

Jako doradca zalecam plantatorom stosowanie - szczególnie jesien-
ną - zabiegów zwalczających chwasty oraz choroby grzybowe, jak 
również zwracam uwagę na odpowiednie nawożenie dolistne. Zanie-
dbania w okresie jesiennym powodują niestety obniżenie plonu. n 

1. Poradnik dla producentów - Uprawa rzepaku ozimego, Lublin 2011
2. Agrotechnika rzepaku ozimego, Instytut Hodowli i Akredytacji Roślin, Olsztyn
3. Integrowana produkcja rzepaku ozimego i jarego, Poznań 2008

Krótko o uprawie rzepaku ozimego
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PSZCZELARSTWO

Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

Pszczelarstwo otacza nimb tajemniczości - powszechnie 
uważa się, że wymaga ono szczególnej wiedzy. Niektó-
rzy 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. 

W pierwszej części artykułu pisałem o zdobywaniu pszczelar-
skiej wiedzy, wyborze typu ula oraz optymalnego miejsca dla na-
szej pasieki. W tym scharakteryzuję pokrótce rasy pszczół oraz 
wyliczę koszty założenia małej, przydomowej pasieki.

Jakie pszczoły wybrać? 

W europejskich pasiekach najpopularniejsze są trzy rasy 
pszczół: Krajeńska (zwana krainką), Kaukaska oraz Środkowo-
europejska. Oprócz nich obecna jest tzw. rasa syntetyczna Buck-
fast (są też inne, jak Minnesota, Cordovan, itp. ale nie są tak po-
wszechne jak wymienione wcześniej). 

Zacznijmy od krótkiego omówienia pszczoły rodzimej, za-
mieszkującej naszą część Europy - od Niemiec po Ural - przez 
tysiące lat, czyli rasy środkowoeuropejskiej. Kiedyś dominowała 
w Polsce, lecz została wyparta poprzez import obcych ras. Wpraw-
dzie lepiej od nich znosi ciężkie warunki pogodowe, zwłaszcza 
naszą zimę, ale daje mniej miodu. Pszczoły są ciemne, z brązo-
wym owłosieniem, ruchliwe, po otwarciu ula zbiegają szybko na 
dół plastrów i wieszają się w grona. Latają nawet w niepogodę, 
mocno kitują gniazdo (co nie ułatwia pracy pszczelarza) i potra-
fią go dobrze bronić, czyli żądlić. Kolejną niepożądaną cechą jest 
wpadanie rodziny w trudny do opanowania nastrój rojowy (mat-
ka-królowa z większością pszczół wynosi się wtedy z ula w po-
szukiwaniu nowego gniazda; jest to wprawdzie naturalna próba 
rozmnażania się pszczół, lecz dla pszczelarza oznacza kłopot 
i straty). Pszczoły środkowoeuropejskie lubią silne i długotrwa-
łe pożytki, szczególnie z roślin jednego gatunku. Oznacza to, że 
niezbyt aktywnie poszukują nowych pożytków, kiedy dotychczas 
oblatywane zaczynają się wyczerpywać.

W Polsce mamy dwie linie tej pierwotnej rasy - Augustowską 
i Kampinoską. Następne dwie - Północna i Asta - zostały udosko-
nalone przy zachowaniu najcenniejszych cech pszczół rodzimych 
i można się nimi zainteresować.

A może kaukaska?

Rasa kaukaska pochodzi z dolin Kaukazu. Pszczoły są małe, 
szare, ale owłosienie mają jasne. Matki składają prawie dwu-
krotnie mniej jaj niż pszczoły środkowoeuropejskie, przez co 
rodziny są niewielkie. Nie mają za to skłonności do rojenia, 
a jeżeli nawet nastrój rojowy się pojawi, to rodzina pracuje nor-

Pasieka  -  mo je  hobby (cz .  2)

malnie nadal produkując miód. Pszczoły są bardzo łagodne, 
dobrze trzymają się plastrów, ale mocno kitują gniazda i nie 
lubią sprzątać, więc w ulach panuje bałagan. Kolejną złą ce-
chą jest ich skłonność do rabunków, czyli napadanie na inne 
rodziny i odbieranie im miodu. Za to własnego gniazda bronią 
znakomicie i nie dopuszczają do niego innych rabusiów. Zaletą 
tych pszczół jest to, że zbierają nektar i pyłek z aktualnie kwit-
nących roślin, nie przywiązują się do jednego, akurat dominu-
jącego gatunku. Niestety, źle zimują i mogą nie przetrwać do 
wiosny (tu wiele zależy od pszczelarza).

Krainka - dobra na wszystko?
 

Jest rasą pochodzącą z Bałkanów, która zdecydowanie dominu-
je nie tylko w Polsce, ale i w całej środkowej Europie. Pszczoły 
są nieco mniejsze od środkowoeuropejskich, ale większe od kau-
kaskich. Są szare, z gęstym owłosieniem. Rodziny rozwijają się 
silnie już na wiosnę, co umożliwia zebranie nektaru z najwcze-
śniejszych pożytków, ale z końcem lata stają się mniej aktywne. 
Matka początkowo szybko czerwi, lecz gdy pożytku braknie, robi 
to wolniej dostosowując siłę rodziny do ilości przynoszonego 
nektaru. Wprawdzie krainka szybciej wchodzi w nastój rojowy 
niż pszczoła środkowoeuropejska, ale znacznie łatwiej można ją 
z niego wyprowadzić. Jest łagodna, rzadko żądli. Kiedy brakuje 
nektaru, szybko znajduje jego nowe źródło. 

Pszczoła ta ma wiele linii hodowlanych. Ich wybór jest napraw-
dę duży, dzięki czemu każdy pszczelarz może sobie dobrać najlep-
szą do tych pożytków, jakie ma w pobliżu pasieki. 

Ile kosztuje ta zabawa? 

Podliczmy to w miarę dokładnie: jeden ul kosztuje 320-380 zł, 
natomiast odkład, czyli mała rodzina pszczela osadzona już na 
ramkach, z matką, to koszt 200-250 zł. Razem daje to 520-630 
zł. Oczywiście to nie wszystkie koszty, bo pszczołom trzeba za-
pewnić rozwój, choćby zakupując i zbijając ramki (każdy typ ula 
ma inne ramki). Minimalna ilość ramek to 10 sztuk (sprzedawane 
są w paczkach po 10 sztuk), co kosztuje około 20 zł, ale trzeba 
też kupić ramki do miodni, co daje kolejne 20 zł, czyli zapłacimy 
łącznie 40 zł. Ponieważ ramki nie są zbite, będziemy musieli zro-
bić to sami dokupując gwoździki i drucik, co kosztuje 8 i 17 zł, 
czyli 25 zł. Konieczne jest dłuto do podważania ramek (17 zł) oraz 
zmiotka do omiatania pszczół z plastrów (7 zł). Niezbędny wyda-
je się podkurzacz (30 zł) oraz paliwo do niego (ale zakładam, że 
np. wierzbowe próchno zdobędziemy sami). Musimy zakupić też 
kapelusz pasieczny za przynajmniej 30 złotych, bo jakąś grubszą 
bluzę znajdziemy w domu, a rękawice nie są niezbędne. Przydała-
by się jeszcze podkarmiaczka (10-20 zł), mata osłaniająca gniazdo 
(20 zł) i krata oddzielająca miodnię od rodni (części gniazdowej), 
na którą wydamy kolejne 20 zł. W sumie te drobiazgi będą koszto-
wały nas około 200 złotych (podaję tylko ceny minimalne). 
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A więc, jeśli dodamy koszt zakupu pszczół, ula i niezbędnego 
osprzętu musimy wydać od 720 (ul i odkład tańsze) do 830 zł (ul 
i odkład droższe). Średnio byłoby to więc 775 złotych - na pierw-
szą rodzinę pszczelą. To niemało, ale przyznać należy, że w przy-
padku powiększania pasieki płacilibyśmy już tylko za nowe ule 
i pszczoły. Konieczny byłby za to zakup miodarki, a to jednak 
wydatek około 500 zł, kiedy kupowalibyśmy używaną i starą na 
allegro, lub przynajmniej 1200 zł w przypadku zakupu nowej 
w sklepie pszczelarskim.

***

No tak, koszty są duże, ale na pewno warte poniesienia. Można 
je zresztą poważnie obniżyć, odkupując od starych pszczelarzy 
niepotrzebne im ule, pszczoły, a nawet osprzęt. Warto to zrobić, 
bo praca z pszczołami przynosi wiele zadowolenia, a zadowolenie 
solidnie wzmacnia nasze zdrowie. No i być pszczelarzem - jak to 
pięknie brzmi! n

Zdzisław Soszyński
Oddział Siedlce 

Wiosna w tym roku była chłodna. Zimne były prze-
ważnie noce. Ta niska temperatura powodowała, 
że rośliny słabo rosły, a nawet żółkły. Rolnicy py-

tali mnie, a nie są to pojedyncze przypadki, czy sprzedawcy  
i producenci nawozów ich nie oszukali, bo pomimo że wysie-
wali „ten ich azot” to nie miało to odzwierciedlenia w wyglą-
dzie roślin. - A jak ma mieć - odpowiadałem - jak w nocy jest 4 
stopnie i mniej, a w dodatku sucho?

Zboża będą dobrze rosły, gdy będzie przynajmniej 10 stopni 
i wilgotno. Dobrze, że wcześniej przeszły jakieś deszcze, bo po 
ubiegłorocznej suszy i bezśnieżnej zimie każda kropla wody z nie-
ba jest wręcz na wagę złota. 

W kwietniu zostałem powołany w mojej gminie do komisji sza-
cującej straty mrozowe. Muszę stwierdzić, że tak słabych zbóż 
ozimych i rzepaków jak w bieżącym roku, to ja nie pamiętam. 
Rolnicy muszą zaorać i przesiać ze 30% pszenżyta i pszenicy - 
ozimych, oraz chyba cały posiany rzepak. Do uprawy niektórzy 
chcą wprowadzić rzepak jary, a jest to roślina, której na tym tere-
nie dotąd nie widziałem. Będzie możliwa, więc jej obserwacja: jak 
rośnie i jaki plon wydaje.

Ostatnio miałem okazję rozmawiać z rolnikiem, obecnie du-
żym producentem mleka. Co prawda z innego województwa, ale 
problematyka jest podobna, a zagrożenia wręcz takie same. Do-
wiedziałem się od niego, że przed uwolnieniem kwot mlecznych 
prowadził produkcję mleka w oparciu o około 40 krów. Z uwagi na 
to, że można było już wtedy kupić kwotę mleczną w rozsądnej ce-
nie, a cena mleka dochodziła do 2 złotych za litr, zaciągnął kredyt 
preferencyjny i zbudował oborę na 100 krów, starą zaś przezna-
czył na odchów młodzieży. Wydzierżawił też ok. 70 ha gruntów 
rolnych od innych rolników w odległości około 10 km od jego go-
spodarstwa. Po uruchomieniu produkcji mleka od tych 100 krów 
był tak zadowolony z siebie i odrodzonego kapitalizmu w Polsce, 
że jak sam powiedział „trudno to sobie wyobrazić”. Krowy świet-
nie się doiły. Ilość mleka, którą sprzedawał do dobrych mleczarni 
stawiała go w czołówce najlepszych dostawców. Banki udzielały 
kredytów obrotowych, dojone mleko i jego cena starczyła na ich 
spłatę - żyć, nie umierać!

Ktoś kiedyś powiedział, że w naturze człowieka jest chciwość 
i stale mu mało. Mój rozmówca, zachęcony sukcesem, wziął na-
stępny kredyt i zbudował drugą oborę na następne 100 sztuk. 
Kupił drugiego robota do dojenia i zaczął wydzierżawiać ziemię 
od innych rolników, aby zapewnić zaplecze paszowe dla tych na-
stępnych 100 krów, czyli aby było gdzie siać kukurydzę i kosić 
łąki. Jak zaczął to robić, to zorientował się, że nie ma już do wy-
dzierżawienia ziemi w odległości 10 km od jego gospodarstwa. 
Trzeba było jej szukać w odległości nawet do 30 km. Nie była to 
też ziemia taka jak w jego okolicy, tylko znacznie gorsza i bardziej 
zaniedbana. Tymczasem mleko zaczynało tanieć i coraz trudniej 
było spłacać kredyty. 

- Wiesz co? - stwierdził mój rozmówca - Od tego momen-
tu zacząłem przeklinać kapitalizm i moją głupotę. Z tamtymi 
100 krowami jakoś bym przeżył, a tak dobrze, że tej nowej obo-
ry jeszcze nie zastawiłem krowami i chyba zastawiał jej na ra-
zie nie będę. Robota już odprzedałem i nawet niewiele straciłem. 
Od tego momentu doceniam znaczenie kwotowanie produkcji. 
Wiem też, że kierunek tego dokąd idziemy, jest znacznie waż-
niejszy od prędkości, z którą podążamy. Bo jak mówią niektórzy  
„Idąc zbyt szybko, nie myśląc gdzie idziemy, często idziemy do 
nikąd”. Gdybym ja wcześniej zastanowił się, dlaczego nie mogę 
wydzierżawić ziemi bliżej mojego miejsca zamieszkania - bo to już 
było ostrzeżenie, że inni też robią to samo co ja, czyli powiększają 
produkcję mleka - to może ja swojej bym nie powiększał, lecz ją 
doskonalił i ewentualnie ciął koszty. Wtedy byłbym konkurencyjny 
w stosunku do innych. W moim województwie dominują mlecza-
rze, jest kilka mleczarni produkujących na europejskim poziomie. 
Na razie jest zbyt na produkty mleczne. Ceny, pomimo że niższe 
niż kiedyś, gwarantują jakąś opłacalność produkcji przy dobrej 
wydajności i jakości mleka. Nie można jednak dokazywać z opła-
calnością produkcji, bo nie jest ona za wszelką cenę. Paliwo, choć 
obecnie tańsze niż kiedyś, nie pozwala na to, aby bezmyślnie je 
tracić. Obrabianie ziemi powyżej 10 km od gospodarstwa traci 
sens. To już się nie opłaci. 

Tyle mój rozmówca. Myślę, że chyba miał rację. Chcę do-
dać, że obecnie coraz więcej dostrzegam takich rolników, któ-
rzy myślą ekonomicznie. I dobrze - kapitalizm jednak czegoś 
nas uczy. n

Nauka n ie  idz ie  w las
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Grzegorz Nadratowski 
Oddział Ostrołęka 

W racjonalnej gospodarce rolnej, krótkotrwałe użytki 
zielone - zwane przemiennymi - są ogniwem łączą-
cym produkcję roślinną i zwierzęcą. Uważa się za nie 

uprawy jednogatunkowe lub mieszanki traw i motylkowych 
wprowadzone na pewien okres do polowych płodozmianów ro-
ślin uprawnych. Przez 1-3 lata eksploatuje się je jako użytki 
zielone, a następnie zaoruje i obsiewa rośliną jednoroczną. 

Obserwowany w ostatnim czasie rozwój tych upraw wynika głów-
nie ze zbyt małej powierzchni i zbyt niskiej wydajności trwałych użyt-
ków zielonych oraz rosnących potrzeb paszowych zwierząt gospodar-
skich. Użytki zielone na gruntach ornych dostarczają znacznych ilości 
pełnowartościowych pasz objętościowych, które mogą być skarmiane 
w żywieniu pastwiskowym lub w postaci zielonki, siana i kiszonek. 

Zalety mieszanek 
Mieszanki motylkowo-trawiaste stanowią bardzo produktyw-

ną formę pozyskiwania paszy objętościowej o wysokiej zawarto-
ści białka. W porównaniu z czystymi zasiewami traw, lub roślin 
motylkowatych odznaczają się wyższym poziomem plonowania, 
dłuższym okresem użytkowania, łatwiejszą konserwacją oraz dużo 
lepszą efektywnością w żywieniu zwierząt.

Do uprawy na użytki przemienne szczególnie nadają się mieszanki 
traw z motylkowatymi drobnonasiennymi. Plonowanie mieszanek 
trawiasto-motylkowych na gruntach ornych przekracza 10 t s.m.·ha-1, 
co przy ich korzystnym składzie chemicznym sprawia, że mogą stano-
wić znaczącą część dawki pokarmowej zwierząt gospodarskich.

Przewaga mieszanek motylkowo-trawiastych nad czystymi za-
siewami traw w plonowaniu, wynika z większej zwartości runi. 
Bardzo duży wpływ na wysokość plonowania ma dobór odpo-
wiednich gatunków i odmian, które powinny być dostosowane 
wczesnością oraz tempem rozwojowym do rośliny motylkowatej. 
Także wysokość nawożenia oraz sposób siewu mogą w bardzo 
istotny sposób wpłynąć na wysokość plonowania. 

Do wysiewu na użytki krótkotrwałe nadają się tylko gatunki buj-
nie i szybko rosnące. Spośród traw należy wymienić następujące 
gatunki: kostrzewę łąkową, kupkówkę pospolitą, życicę wielo-
kwiatową, życicę trwałą, rajgras wyniosły oraz inne. 

Z motylkowatych najczęściej używane są koniczyny: łąkowa, 
biała i biało-różowa, a następnie lucerny i komonica zwyczajna.

Najlepsze komponenty dla koniczyny
Ze względu na wyższy poziom plonowania i lepszą trwałość, 

tetraploidalne odmiany koniczyny łąkowej są bardziej przydatne 
od dwugatunkowych mieszanek z kostrzewą łąkową niż odmiany 
diploidalne. W odniesieniu do koniczyny białej - jako komponentu 
mieszanki z trawami - ważne jest, aby jej odmiany były odporne na 
przygryzanie i udeptywanie przez zwierzęta (np. odmiana Astra). 

Dobrymi komponentami dla koniczyny czerwonej i białej są: 
kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i życica trwała. Kostrzewa 

Krótkotrwałe mieszanki motylkowo- trawiaste

łąkowa jest jednym z ważniejszych gatunków na użytkach zielo-
nych, ponieważ wyróżnia się dobrą smakowitością, wysoką war-
tością pokarmową wynikającą z wysokiej strawności i korzystne-
go składu chemicznego oraz odpornością na udeptywanie, a tak-
że równomiernością użytkowania w plonowaniu pastwiskowym. 
Mimo wielu zalet ma ona jedną podstawową wadę, którą jest niska 
trwałość - zwłaszcza przy intensywnym nawożeniu mineralnym.

Podstawowym komponentem mieszanki z koniczyną białą 
w Polsce (a także w innych krajach Europy) jest życica trwała, 
ponieważ między tymi gatunkami nie obserwuje się niekorzyst-
nych oddziaływań alleopatycznych. Gatunki te szybko odrasta-
ją, posiadają podobne właściwości biologiczne, zwłaszcza długi 
okres wegetacji, znaczne wymagania pod względem zasobności 
gleby w składniki pokarmowe i duże zapotrzebowanie na światło. 
Wpływ obecności koniczyny białej jest bardziej korzystny dla 
życicy trwałej niż tymotki i kostrzewy łąkowej.

Przydatność traw 
Gatunkiem, który posiada wielostronne zastosowanie, dobrą trwa-

łość i żywotność, niezbyt duże wymagania glebowe oraz odporność na 
suszę jest kupkówka pospolita. Dlatego wysiewa się ją w mieszan-
kach na krótkotrwałe i trwałe użytki zielone, tak na niżu, jak i w gó-
rach, pomimo ujemnych cech, tj. nadmiernej konkurencyjności, szyb-
kiego tempa odkładania lignin i celulozy oraz stosunkowo niewielkiej 
wartości pokarmowej. Kupkówka korzystnie wpływa na zwiększenie 
plonu mieszanki, ale jest gatunkiem agresywnym i może się przyczy-
nić do szybkiego ustępowania innych gatunków z runi.

Narastające zagrożenie dla wielkości i jakości plonów na glebach 
najsłabszych uzasadnia potrzebę zajęcia się gatunkami drugorzę-
dowymi, do których zalicza się kostrzewę czerwoną. Gatunek ten 
może stanowić cenne źródło paszy w warunkach siedlisk ubogich 
i niekorzystnych pod względem wilgotnościowym. Kostrzewa czer-
wona należy do gatunków wolno rozwijających się po zasiewie.

W Polsce, jak i w Europie Zachodniej, gdzie pierwszoplanową 
rolę odgrywa koniczyna biała, zwraca się uwagę na komonicę 
zwyczajną, która może być uprawiana w warunkach ekstremal-
nych, gdzie inne motylkowate zawodzą. Gatunkiem motylkowa-
tym odpornym na niesprzyjające warunki klimatyczne jest również 
lucerna nerkowata. Jest to roślina 1-2 letnia, długo utrzymują-
ca się w runi, dzięki samosiewom. Odrasta dość dobrze. Kwitnie 
przez całe lato, od maja do września. 

Udział komponentów w mieszankach 
Oprócz składu mieszanki ważnym elementem jest udział kompo-

nentów w mieszankach; według badań szwajcarskich udział roślin 
motylkowatych powinien wynosić od 25 do 50%. W przypadku 
60% udziału koniczyny w mieszance następuje wyraźne obniżenie 
wydajności i jest ono spowodowane nie tylko niższym plonem runi 
z dominacją koniczyny białej, ale też większą zawartością wody 
w koniczynie niż w trawie. W dwugatunkowych mieszankach ko-
niczyny czerwonej z kostrzewą łąkową lub tymotką łąkową, ko-
rzystne wyniki uzyskuje się, gdy udział nasion komponentów wy-
nosi po 50%.
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Andrzej Marek Kukwa
Oddział Ostrołęka

Resztki pożniwne, a szczególnie słoma zbóż, spełniają 
różne funkcje – mogą być zaorywane w celu zwiększe-
nia w glebie próchnicy lub wykorzystywane jako ściół-

ka. Podstawą stosowania słomy, jako źródła składników pokar-
mowych dla roślin następczych, są terminowe zabiegi agrotech-
niczne lub pocięcie jej na sieczkę o długości 6-10 cm i równo-
mierne rozrzucenie po polu. Należy też pamiętać, że zbyt częste 
przyorywanie słomy na tym samym polu powoduje wiele nieko-
rzystnych zjawisk. Najczęstszymi są zakłócenie gospodarki azo-
towej, kumulacja chwastów i nasilenie występowania chorób.

Po zbiorze zbóż w świeżej masie wartość składników pokar-
mowych wynosi: azotu 0,5-0,7%, fosforu 0,2-0,3%, potasu około 
1,5%. Przyjmując zbiory słomy zbóż ozimych na poziomie 5 t, na 
jednym hektarze zostaje przeciętnie 30 kg azotu, 12 kg fosforu,  
62 kg potasu, 7 kg magnezu, 17 kg wapnia oraz mikroelementy. 

Ważnym składnikiem słomy jest substancja organiczna, z której 
powstaje próchnica - wskaźnik żyzności gleby. Gleby w Polsce są za-
zwyczaj w nią ubogie, dlatego ważne jest racjonalne zagospodarowa-
nie każdej ilości wyprodukowanej substancji organicznej. Ze wzglę-
du na stosunkowo niską zawartość azotu w słomie, należy przyory-
wać ją razem z dodatkiem tego pierwiastka (ok. 12-15 kg N/t słomy) 
w po staci nawozów mineralnych, gnojówki czy gno jowicy. Przyory-
wanie słomy bez tego dodatku może okresowo pogorszyć wzrost 
i rozwój uprawianej rośliny na skutek niedoboru azotu w glebie. 

Jak nawozić słomą?
Nawożenie słomą może być stosowane pod wszystkie rośliny 

i prawie na wszystkich ro dzajach gleb. Wyjątek stanowią gleby 
bardzo lekkie, silnie zakwaszone i o małej aktywności biolo-
gicznej. W tych warunkach może dochodzić do butwienia sło my 
i wyzwalania związków dzia łających niekorzystnie na rośliny na-
stępcze. Przyorywanie słomy na glebach zwięźlejszych działa 

Cenne resztki pożniwne 

podobnie jak nawożenie obornikiem, powodując między inny-
mi wzrost zawartości substancji organicznej.

Odpowiednio przeprowadzone zabiegi po żniwne znakomicie 
ułatwiają wprowadzenie słomy jako nawozu organicznego i po-
zwalają na osiągnięcie zamierzonego celu - poprawę bilan su sub-
stancji organicznej w glebie. Celowość po zostawienia jej na polu 
zależy od jej równo miernego rozmieszczenia na powierzchni, 
rozdrobnie nia, wymieszania z glebą i szybkości rozkładu. Złe 
wymieszanie słomy z glebą może po wodować nierównomierne 
wschody czy słabe działanie herbicydów. Widoczne jest to szcze-
gólnie podczas suszy. W takich warunkach za zwyczaj ogranicza 
się ilości uprawek pożniw nych. Kłopoty najczęściej nie występują 
na ca łym polu, lecz w miejscach, gdzie słoma jest nierównomier-
nie rozrzucona, a co za tym idzie - źle wymieszana z glebą. 

O czym należy pamiętać? 
W czasie suszy sło ma zabiera wodę, której brakuje kiełkują-

cym nasionom, co wpływa na słabe wschody roślin. Słoma utrud-
nia też kontakt nasion z glebą. Im gorzej rozmieszczona jest ona 
w warstwie płużnej, tym silniej odbija się to na rozwoju młodych 
roślin. Częstym błędem popełnianym przez rolników podczas su-
szy jest wtłaczanie słomy zbyt głębo ko, bo wówczas nie ulegnie 
ona rozkładowi. Lepszym sposobem jest pozostawienie w takich 
warunkach resztek pożniwnych na powierzchni gleby, które sta-
nowią warstwę mulczu. Pod wpływem słońca, rosy i niewielkich 
opadów sło ma skruszeje. Wówczas można jedynie wymie szać ją 
z glebą, na przykład przy pomocy agregatu podorywkowego.

Przyspieszenie procesu rozkładu słomy można uzyskać poprzez 
optymalne wymieszanie jej z glebą, odpowiednie pH gleby oraz 
uzupełnienie składników pokarmowych (może to być opryskiwa-
nie azotem i mikroele mentami bezpośrednio na słomę).

A jednak warto nawozić
Intensyfikacja uprawy roślin powoduje zani kanie mikroorganizmów 

próchnicotwórczych w glebie. Zubożenie życia glebowego prowadzi 
do zalegania słomy w glebie, która jest maga zynem dla chorób grzybo-
wych. Jednak zanie chanie przyorywania słomy na polu również nie jest 
dobre. Obniżenie poziomu próchnicy powoduje utratę struktury gleby 
i wypłukiwanie składników pokarmowych oraz spławialnych części 
w głąb gleby. Prowadzi to do utrudnienia rozwoju systemu korzeniowe-
go oraz ogranicza pobieranie wody i pierwiastków przez rośliny. Słoma 
jest źródłem pierwiastków oraz budul cem próchnicy w glebie, pod 
warunkiem jednak, że zostanie efektywnie przetworzona. Warto 
też wiedzieć, że 1 t suchej masy obor nika odpowiada 1,55 t suchej 
masy słomy pod względem zawartości składników mineralnych.

Należy pamiętać, że niezależnie od sposobu zagospodarowania 
słomy, najlepsze efekty uzy skamy, jeśli nie będziemy zwlekali 
z zastosowa niem dodatkowego nawożenia mineralnego na suchą 
masę, bądź wprowadzeniem jakiegoś użyźniacza do gleby. n

Źródła: 
1. www.portalrolniczy.info
2. www.topagrar.pl

Podsumowanie
Potencjał produkcyjny mieszanek motylkowo trawiastych zależy 

od rodzaju komponentów wchodzących w ich skład. Jest też rezul-
tatem naturalnej zdolności plonotwórczej gatunków oraz wysoko-
ści nawożenia mineralnego. Istnieje wysoki potencjał produkcyjny 
omawianych gatunków w mieszankach, przy ograniczonym, bądź 
całkowitym braku nawożenia azotowego. Wysoki udział roślin 
motylkowatych w mieszankach pozwala na ograniczenie wy-
datków na nawozy azotowe, pozostawiając jednocześnie glebę 
wzbogaconą w materię organiczną.

Źródła: 
1. Znaczenie krótkotrwałych użytków zielonych. Szczepaniak W., Springer B. 2000. Por. Gosp.2 
2. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym. Moraczewski R. 1996 
3. Łąkarstwo i Gospodarka łąkowa. Falkowski M., 1983. PWRiL, Warszawa
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Sukcesem hodowli nowych odmian żyta ozimego jest 
stworzenie form mieszańcowych, plonujących wyżej 
w porównaniu do odmian populacyjnych. Cechami, któ-

re pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej 
strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wier-
ne plonowanie na glebach słabych, ubogich w substancję orga-
niczną i zakwaszonych, wyższa odporność na suszę i choroby 
grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: 
jęczmienia, pszenicy.

Oto odmiany żyta ozimego rekomendowane do uprawy w roku 
2016 na terenie województwa mazowieckiego: 
• Odmiany mieszańcowe F1: 
SU Stakkato - zarejestrowana w 2016 r.
TUR - zarejestrowana w 2016 r. 
Brasetto - zarejestrowana w 2011 r.
• Odmiany populacyjne: 
Dańkowskie Diament - zarejestrowana w 2008 r.
Stanko - zarejestrowana w 2010 r.
Dańkowskie Rubin - zarejestrowana w 2016 r.
Horyzo -  zarejestrowana w 2014 r.
Antonińskie - zarejestrowane w 2016 r.

Listy odmian zalecanych na obszarze województwa (LOZ) usta-
lane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych (COBORU) w Słupi Wielkiej, w porozumieniu z samorząda-
mi województw i izbami rolniczymi.

Przedplon i uprawa roli
Żyto może być uprawiane po wszystkich roślinach, jeżeli nie 

schodzą z pola zbyt późno. Najwyższe plony uzyskuje się po 
strączkowych na zielonkę i na nasiona oraz wczesnych i średniow-
czesnych ziemniakach (zwykle jednak te stanowiska przeznacza-
ne są pod inne gatunki zbóż). Żyto należy do gatunków reagują-
cych najmniejszym spadkiem plonu w stanowisku po zbożowych. 
Zboża ozime nie są dla niego korzystnym przedplonem, ponieważ 
roślina późno schodzi z pola i nie ma możliwości, aby słoma roz-
łożyła się na materię organiczną przed planowanym siewem żyta 

W integrowanej ochronie żyto nie powinno być uprawiane po 
sobie, bo spowoduje wyraźny spadek plonu.

Zabiegi uprawowe poprzedzające siew żyta zależą od rodza-
ju przedplonu oraz zdolności gleby do osiadania. Jeśli dane stano-
wisko zajmowało wcześniej zboże, jego resztki pożniwne nale-
ży najpierw dobrze wymieszać, np. gruberem, a później zaorać. 
Czas osiadania gleby po orce głębokiej (20-25 cm) wynosi średnio  
14 dni. Siew zbóż krzewiących się płytko w nieodleżałą glebę skutku-
je obnażeniem węzła krzewienia i narażeniem go na przemarznięcie 
w okresie zimowym. W przypadku, gdy nie ma czasu na osiadanie 
roli, uprawę należy wykonać tak, aby doszło do zagęszczenia gleby 
na głębokości 2-4 cm. W tym celu zastosować trzeba wał Campbella. 
Zabieg ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. 

Technologia uprawy żyta ozimego, (cz.1)

Regulacja odczynu gleb
Wysoka tolerancja żyta na zakwaszenie podłoża wcale nie ozna-

cza, że w jego uprawie można zrezygnować z regulacji odczynu gleb. 
Optymalne pH stanowiska dla żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby 
przedstawiają się następująco: gleby bardzo lekkie 5,1-5,5 pH, gleby 
lekkie 5,6-6,0 pH, gleby średnie 6,1-6,5 pH, gleby ciężkie 6,6-7,0 pH.

Dużą rolę w produkcji ziarna odgrywa dobre zaopatrzenie w ma-
gnez. Dlatego na glebach o niskiej zawartości tego składnika (gleby 
lekkie - mniej niż 2,5; średnie - mniej niż 3,5 na 100 g gleby). 

Nawożenie mineralne
Żyto ozime wykazuje najmniejszą spośród zbóż wrażliwość 

na niedobór mikroelementów, potasu i fosforu. Oto orientacyjne 
wielkości dawek nawozów mineralnych, w zależności od progno-
zowanego plonu ziarna żyta, przy średniej zasobności gleby. 
• Plon 4 t/ha - fosfor (P2O5): 60-70 kg/ha, potas (K2O): 70-80 kg/
ha, azot (N): 60-100 kg/ha.
• Plon 5 t /ha - fosfor (P2O5): 70-80kg/ha, potas (K2O): 80-90 kg/
ha, azot (N): 80-120 kg/ha.
• Plon 6 t/ha - fosfor (P2O5): 80-90 kg/ha, potas (K2O): 90-100 kg/ha, 
azot (N): 100-140 kg/ha.

Jeżeli prognozowany jest wyższy plon, należy proporcjonalnie 
zwiększyć dawki nawozów.

Nawożenie fosforowo-potasowe
Nawozy fosforowe i potasowe należy zastosować przed siewem, 

tj. podczas orki siewnej lub przed zabiegami, których celem jest do-
kładne przygotowanie gleby do siewu. Nie zaleca się wiosennego 
stosowania nawozów fosforowych, ze względu na znaczne straty 
pierwiastka wskutek nieodwracalnych procesów uwsteczniania.

Nawożenie azotowe
Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot gle-

bowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzą-
cy z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie 
pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawo-
zowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna. 
Schematy nawożenia azotowego:
I - termin stosowania - jesienią (przedsiewnie), jednorazowe na-
wożenie azotem. Pola, na których przeoruje się słomę (8 kgN/ 
1 tonę słomy), ewentualne dodatkowe nawożenie N podczas ru-
szenia wegetacji wiosennej.
II – wiosna (ruszenie wegetacji): jedno, dwu lub trzykrotne nawo-
żenie azotem. Jednorazowa wczesnowiosenna dawka przy małych 
wymaganiach pokarmowych i nawozowych. Dla dawek do 120-
140 kg/ha, 50-70% ruszenie wegetacji, reszta strzelanie w źdźbło.
Trzykrotne nawożenie azotem - podział dawek dużych, wyższych 
od 120-130 N/ha. Pierwsza dawka (50-60%) na początku ruszenia 
wegetacji. Druga dawka (20-30%) - strzelanie w źdźbło. Trzecia 
dawka (pozostała część azotu) - faza kłoszenia. Przy wysokich 
dawkach azotu należy zastosować antywylegacz. n

Od Redakcji: Dokończenie artykułu we wrześniowym numerze Wsi Mazowieckiej.
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W prawidłowym zmianowaniu udział zbóż powinien wy-
nosić ok. 60%. Natomiast udział roślin bobowatych 
i strączkowych nie powinien przekraczać 20%, koni-

czyny z trawami 25%, a ziemniaków i buraków 25%. Utrzymywa-
nie takiego zróżnicowania gatunków w strukturze zasiewów było-
by oczywiście idealne, jednak w praktyce jest rzadko spotykane. 
Specjalizacja gospodarstw, zwłaszcza tych o największym areale, 
skłania ich właścicieli do szukania uproszczeń w produkcji. 

W Polsce, z roku na rok, obserwuje się w zasiewach wzrost udziału 
zbóż oraz zwiększenie udziału rzepaku. Spada zarazem udział pozo-
stałych upraw. Coraz trudniej udaje się zachować klasyczny model 
zmianowania. W większości gospodarstw zboża uprawia się w sta-
nowisku po sobie. Najczęściej w monokulturze uprawiane są: psze-
nica, żyto, jęczmień i kukurydza na ziarno. Niestety, skutki takiego 
modelu uprawy są poważne - uprawa tego samego gatunku po so-
bie przez dłuższy okres powoduje zwiększenie porażenia roślin 
przez choroby (głównie śnieć cuchnącą, pleśń śniegową), szkodniki 
i chwasty, czego efektem jest wzrost nakładów na produkcję. 

Konieczna jest rotacja roślin
Uprawa w monokulturze wpływa niekorzystnie również na glebę, 

powodując jej degradację. W efekcie spadają plony roślin. Poważ-
nym problemem w tym systemie uprawy roślin jest wzrost zanie-
czyszczenia wód pozostałościami pestycydów i wymywanych 
składników pokarmowych, głównie azotu. Jest to niekorzystne ze 
względu na wyższy, niż zazwyczaj, poziom nawożenia mineralnego 
i intensywność chemicznej ochrony roślin. Równocześnie wielolet-
nie doświadczenia wskazują, że zwiększenie nawożenia mineralnego 
nie rekompensuje ujemnego wpływu złego stanowiska, gdyż dopro-
wadzenie do stanu sprzed degradacji wyjałowionej ze składników 
pokarmowych gleby jest procesem długotrwałym i w dodatku kosz-
townym. Dlatego jedną z metod łagodzenia skutków monokultury 
jest urozmaicenie gatunków roślin na danym stanowisku. Wpro-
wadzenie do uprawy co najmniej na jeden rok poplonów, między-
plonów i wsiewek poplonowych - szczególnie w przypadku pszenicy 
ozimej, jęczmienia oraz pszenżyta - zawsze poprawia stanowisko 
i przeciwdziała zmęczeniu gleby monokulturą. Oprócz rotacji roślin, 
szczególnie na glebach lżejszych, wskazane jest, minimum co 3-4 
lata, przyorywanie słomy lub nawożenie obornikiem lub gnojowicą. 

Próchnicotwórcza rola słomy…
…jest nieco mniejsza niż obornika. W porównaniu z obornikiem 

jest to stosunek 1:0,7. Przyoranie słomy jest zbiegiem poprawiającym 
żyzność gleby, zwłaszcza w gospodarstwach bez zwierząt. Słoma za-
wiera wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego 
rozwoju roślin. Największą wartością nawozową charakteryzuje się 
słoma jęczmienia i owsa. Najlepsze rezultaty, w postaci poprawienia 
stanowiska podobnego do przyorania roślin, daje przyoranie słomy 
na glebach lekkich. Natomiast na glebach cięższych i nadmiernie wil-

Łagodzimy skutk i  monokultury 

gotnych, nawożenie słomą może spowodować straty azotu glebowe-
go. Niestety, korzyści z przyorania słomy ujawniają się dopiero po 
kilku latach od tego zabiegu. Dzięki procesom mikrobiologicznym 
zachodzącym w glebie, poprawiają się jej właściwości fizyczne i che-
miczne oraz zwiększa się zawartość próchnicy. 

Słomę zaleca się przyorać łącznie z azotem. Przeciętnie na 
tonę słomy trzeba zastosować ok. 8 kg azotu. Słomę najlepiej jest 
przyorać z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM), sale-
trą amonową, jak również gnojowicą czy gnojówką, co znacznie 
ograniczy straty azotu na skutek wymywania.

Nie tylko biomasa
Wprowadzenie do zmianowania międzyplonów, to nie tylko 

produkcja biomasy, ale i zapobieganie wymywaniu składni-
ków pokarmowych, zwłaszcza azotu, do głębszych warstw gleby 
i wód gruntowych. Ma to duże znaczenie przy ochronie środo-
wiska. Zwraca się również uwagę na duże znaczenie międzyplo-
nów ścierniskowych w ochronie gleby przed erozją wietrzną, 
zwłaszcza na obszarach o większym nachyleniu. 

Wyniki badań naukowych dowodzą, że poprawne agrotech-
niczne następstwo roślin, a w szczególności stosowanie płodoz-
mianów, ma niezwykle korzystny wpływ na wyniki w produkcji 
roślinnej, w tym na żyzność gleby. Porównując wpływ zmianowa-
nia i stosowania obornika, stwierdzono większy wpływ obornika, 
niż zmianowania, na przyrost zawartości węgla w glebie. Zatem 
nawożenie obornikiem i stosowanie płodozmianu wyraźnie 
zwiększa zawartość próchnicy gleby, a tym samym jej żyzność. 

Zmienność gatunkowa
 Jeśli jednak nie możemy wprowadzić do uprawy międzyplonów 
i poplonów, należy do monokultury zbożowej wprowadzić co naj-
mniej trzy gatunki zbóż. Zróżnicowanie gatunkowe roślin zawsze 
ograniczy ujemne skutki nadmiernego udziału zbóż w zmianowaniu. 
Dlatego zaleca się uprawiać na przemian gatunki jare z ozimymi. 

W celu złagodzenia skutków monokultury należy przestrzegać 
zasady dopuszczalnego następstwa zbóż po sobie. Przez okres 
trzech lat można uprawiać po sobie żyto. Po sobie nie powinny być 
uprawiane jęczmień i pszenica. Na uprawę po sobie mało wrażli-
wa jest kukurydza. Ale uprawiana w płodozmianie, nawet uprosz-
czonym, plonuje o 10-20 % wyżej niż w monokulturze. Uprawa 
kukurydzy w zmianowaniu wpływa na ograniczenie wystąpienia 
chorób, szkodników i chwastów oraz polepszenie jakości siedli-
ska. Natomiast uprawa kukurydzy w monokulturze powoduje jed-
nostronne wyczerpanie się składników pokarmowych. 

Łagodzące i fitosanitarne znaczenie dla niekorzystnych skutków 
monokultury zbożowej ma uprawa owsa, który jest dobrym przed-
plonem dla innych gatunków zbóż. Podobne korzyści przynosi 
uprawa zbóż paszowych w mieszankach z udziałem roślin strączko-
wych, które są dobrym przedplonem dla zbóż konsumpcyjnych. n
 
Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach interneto-
wych oraz artykułu „Łagodzimy skutki monokultury”, dr Doroty Pikuły z IUNG 
- PIB Puławy - Poradnik Rolniczy.
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Zmiany upodobań konsumentów jak i konieczność dosto-
sowania się do wymagań nowych rynków zbytu stwa-
rza konieczność wprowadzenia do produkcji odmian 

o nowych pożądanych cechach. Na całym świecie intensywnie 
rozwijająca się hodowla w szybkim tempie wypuszcza na ry-
nek nowe odmiany. Sadownik, podejmując decyzję o zmianie 
struktury nasadzeń, musi uzyskać kompletne informacje o od-
mianach które zamierza wprowadzić, aby nie ponieść ewentu-
alnych strat finansowych. 

Coraz częściej pojawiają się opinie polskich sadowników, iż 
w związku z trudną sytuacją (embargo rosyjskie, itp.) należy dokonać 
zmiany asortymentu produkowanych odmian jabłoni. Proces ten nie-
stety jest powolny, ponieważ szkółkarz podejmuje decyzję o wybo-
rze odmiany na dwa lata przed sprzedażą drzewek. Obecnie wzrasta 
zainteresowanie odmianami jednokolorowymi, ponieważ takie jest 
oczekiwanie rynku. W krajach arabskich można sprzedać tylko jabł-
ka koloru czerwonego, a w Północnej Afryce także koloru żółtego.

W ostatnim czasie hitem stała się odmiana ‘Red Jonaprince’. 
Jest to mutant odmiany Jonagold. Drzewa tej odmiany rosną silnie 
i tworzą luźną, rozłożystą koronę. Jak wszystkie odmiany z grupy 
Jonagold jest triploidem, co sprawia iż wymaga dobrego zapyla-
cza. Owoce są charakterystyczne, bardzo wcześnie się wybarwiają 
i osiągają głęboki, czerwony kolor. Są duże lub bardzo duże, wiel-
kości średnio 75-85 mm, o kształcie kulisto stożkowym. W porów-
naniu ze standardowymi odmianami z grupy Jonagoldów zbiór jest 
bardzo wczesny, przypada w trzeciej dekadzie września. W ostat-
nich latach miliony drzewek tej odmiany zostały posadzone w pol-
skich sadach. Ostatnio pojawiła się nowa mutacja ‘Red Jonaprince 
Select’ którą można już dostać w polskich szkółkach. Odmiana ta 
charakteryzuje się głęboką czerwienią (większą niż przy ‘Red Jo-
naprince’) niemal bez pasków. Ciekawostką jest że zawiązki ‘Red 
Jonaprince Select’ po czerwcowym opadzie są czerwone.

W ostatnich latach pojawiała się moda, czy raczej powrót do 
odmian z grupy Red Delicious. Przyczyną tego jest bardzo dobre 
wybarwienie owoców (jabłka w całości są pokryte ciemnoczer-
wonym, czasem wręcz karmazynowym rumieńcem), kształt ich 
jest wydłużony. Jabłka o takim wyglądzie są obecnie chętnie ku-
powane w wielu krajach, nie tylko w Europie, ale również w Afry-
ce czy Azji. Można powiedzieć, iż jest to zatem przyszłościowa 
grupa odmian. Dostępnych jest obecnie kilka sportów tej odmia-
ny, począwszy od Red Chief (Camspur) po nowe mutanty jak, 
m.in. Red Cap, Jeromine, Scarlet Spur. 

‘Red Chief’ (Camspur) jest mutacją odmiany Red Delicious od-
krytą w 1967 roku w Waszyngtonie. Wzrost drzewa jest słaby. Po-
siada charakterystyczny wzrost dla form krótkopędowych. Korona 
łatwa w formowaniu. Ze względu na wyższą odporność na mróz od 
innych odmian z grupy Red Delicious nadaje się do uprawy w pol-
skich warunkach. Kwitnie prawie równocześnie z odmianą Golden 
Delicious. Zapylacze: Gloster, Golden Delicious, Elstar, Fuji, Idared, 

Gala, Evereste, Golden Hornet. Owocowanie jest bardzo obfite i co-
roczne. Ze względu na bardzo liczne zawiązywanie kwiatów, zacho-
dzi konieczność przerzedzania zawiązków, dla uzyskania pożądanej 
wielkość owocu. Termin zbioru przypada ok. 5-10 dni przed odmia-
ną ‘Golden Delicious Reinders’. Owoce średniej wielkości lub duże, 
posiadają bardzo atrakcyjny, intensywny karmazynowo - czerwony 
rumieniec, w 100% wybarwione. Skórka twarda i gładka. Miąższ 
jest słodki, chrupiący. Lekko zielonkawy, zwarty i jędrny, intensyw-
nie aromatyczny. Barwa zasadnicza owocu zielona. Długość okresu 
przechowywania podobna jest do innych sportów z grupy Red Deli-
cious. Odmiana podatna na pleśnienie gniazda nasiennego.

‘Superchief Sandidge’ to mutacja ‘Camspura’. Cechuje się 
słabszym wzrostem, dlatego wymaga stosowania silniej rosną-
cych podkładek. Jabłka w większym stopniu są wybarwione niż 
u odmiany podstawowej. 

Jedną z popularniejszych mutacji ‘Red Delicious’ jest ‘Red 
Cap’, który charakteryzuje się tak samo wzrostem krótko pę-
dowym, lecz nieco mocniejszym niż odmiany ‘Camspur’. Owo-
ce ‘Red Cap’a są duże o wydłużonym kształcie. Dojrzałe owoce 
są w kolorze głębokiej czerwieni oraz o bardzo błyszczącym 
naskórku, w 100% pokryte rozmytym rumieńcem. 

Ciekawą propozycją jest ‘Zuzi Red’ mutant odmiany ‘Starkrimson’. 
Hodowcy podają, że wzrost drzewa jest nieco silniejszy od ‘Camspura’, 
a owoce nieco większe i lepiej wybarwione. Mutant ten został wyse-
lekcjonowany w Polsce, w związku z tym prawdopodobnie jest lepiej 
dostosowany do naszych warunków klimatycznych, co może stanowić 
przewagę nad innymi mutacjami z grupy ‘Red Delicious’.

Bardzo popularne na rynkach światowych są także mutacje 
Gali. W naszym kraju dużą popularnością cieszy się ‘Gala Must’ 
Owoce są średniej wielkości (większe niż u Gali), kulisto-stoż-
kowate, szersze w części przykielichowej niż u odmiany stan-
dardowej, wyrównane, żebrowane przy kielichu. Skórka gładka, 
pokryta w całości ciemnym, karminowoczerwonym, rozmytym 
rumieńcem. Na świecie dużą popularnością cieszą się sporty Gali 
o paskowatym rumieńcu. Największym problemem w uprawie 
Gali jest występujące zjawisko regresji, czyli cofania się mutacji. 
Ta cecha ściśle skorelowana jest z paskowatością, Gala Must ma 
rumieniec rozmyty i dlatego jest bardziej stabilna w porównaniu 
do mutacji o owocach paskowanych. Z odmian o owocach prąż-
kowanych obecna jest w naszym kraju od kilkunastu lat ‘Natali 
Gala’. Dużą popularność w naszym kraju zdobywa ‘Gala Schni-
ga’ o owocach pięknie wybarwionych z wyraźnym paskowaniem, 
niestety bardzo podatna właśnie na regresję. Do produkcji weszła 
także ‘Zuzi Gala’ jest to selekcja grupy hodowlanej AJ!Apple. 
Nowe mutacje Gali, które mają istotne znaczenie na rynkach świa-
towych to; ‘Brookfield’, ‘Gala Royal Beaut Proselekt’, ‘Galaxy Se-
lecta’, ‘Obrogala’, ‘Annaglo’, ‘Jugala’, ‘Ruby Gala’.

Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, że pomi-
mo dużej ilości nowych odmian jabłoni pojawiających się w ofer-
tach szkółkarzy, nie wszystkie wejdą do produkcji towarowej, 
ponieważ o tym decydują upodobania konsumentów i poszczegól-
nych rynków, a nie szczere chęci szkółkarzy i sadowników. n

Najnowsze odmiany w sadach jabłoniowych
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Agata Kozłowska
Oddział Poświętne w Płońsku

Planując założenie plantacji jedną z pierwszych decyzji 
jakie podejmujemy jest wybór rodzaju sadzonek. Naj-
bardziej znane są oczywiście sadzonki zielone (kopane 

z matecznika bezpośrednio przed zakładaniem plantacji), któ-
re jednak powoli ustępują miejsca sadzonkom typu frigo (prze-
chowywane w chłodni, w temp. do -2°C). Najmniejszą popular-
nością jak dotąd cieszą się sadzonki doniczkowane. 

Sadzonki zielone przeznaczone są do bezpośrednich nasadzeń. 
Pozyskuje się je z mateczników w okresie wiosennym (kwiecień) 
i jesiennym (wrzesień, październik). Aby w kolejnym roku rośliny 
w pełni zaplonowały, plantację z sadzonek zielonych należy zało-
żyć najpóźniej do połowy sierpnia. Roślina musi mieć dostatecz-
nie dużo czasu, aby przed zimą dobrze się ukorzenić. Problemem 
jest dostępność w tym terminie dobrze ukorzenionych sadzonek 
w ofercie gospodarstw szkółkarskich. Przy zakładaniu plantacji 
z sadzonek zielonych, konieczne jest również nawadnianie. Może 
to być nawadnianie kropelkowe, lub nawadnianie z zastosowaniem 
przenośnych czy samobieżnych deszczowni. 

Sadzonki zielone wysadzone w późniejszym terminie, lub tam 
gdzie nie ma instalacji nawodnieniowej bardzo często nie są dość 
silnie ukorzenione przed nadejściem zimy. Może to być powodem 
ich znacznego uszkodzenia w czasie mroźnej zimy. Podsumowu-
jąc, można zdecydować się na sadzonki zielone, ale tylko pod pew-
nymi warunkami.

Sadzonki typu „frigo” są pozyskiwane z mateczników w okre-
sie, tzw. uśpienia zimowego. Zwykle jest to późna jesień lub wcze-
sna wiosna. Po odpowiednim przygotowaniu i przesortowaniu na 
poszczególne klasy wielkości, sadzonki trafiają do chłodni, gdzie 
przebywają w temperaturze od około -1,5˚C do -2,0˚C do czasu 
wysadzenia w pole (IV – VIII). W zależności od potrzeby mogą 
być wysadzane w dowolnym czasie, zarówno w gruncie jak i pod 
osłonami.

Sadzonki typu „frigo” doskonale nadają się do uprawy sterowa-
nej. Pozwalają uzyskać zbiory w terminie, który producent uzna 
za optymalny ze względów agrotechnicznych czy ekonomicznych. 
Pierwsze owoce z tych sadzonek można uzyskać już po około  
8 – 9 tygodniach od ich posadzenia. Dużą wydajność owocowania 
już w pierwszym roku możemy uzyskać stosując minimum sadzon-
ki A+ (zwykle o średnicy korony 15-18 mm) lub wielkokoronowe. 
W kolejnych latach rośliny owocują już w normalnych terminach 
charakterystycznych dla poszczególnych odmian.

Sadzonki doniczkowane uzyskuje się pobierając w lipcu nie-
ukorzenione rozetki z roślin matecznych. Następnie ukorzenia się 
je w wielodoniczkach wypełnionych substratem torfowym wymie-
szanym z nawozem wolnodziałającym, pod systemem zraszania. 
Po około 4 tygodniach otrzymuje się gotowe do wysadzenia, do-
brze ukorzenione sadzonki.

Sadzonki tego typu posiadają wiele zalet. Jedną z nich jest moż-
liwość bardzo wczesnego zakładania plantacji, ponieważ dostępne 

Wyb ie ramy  sadzo nk i  t r uskawek

są już na początku sierpnia. Jest to bardzo istotne, ponieważ im 
wcześniej założymy plantację, tym większego i lepszego jakościo-
wo plonu można spodziewać się już w następnym roku po posa-
dzeniu. Dodatkowo tego typu sadzonki są mniej wrażliwe na stres 
wodny, lepiej się przyjmują i są bardziej odporne na przemarzanie 
w stosunku do wyżej opisanych.

Sadzonki doniczkowane sprzedawane przez gospodarstwa szkół-
karskie są przygotowywane na zamówienie. Istnieje wtedy możli-
wość ukorzenienia sadzonek w wielodoniczkach dostosowanych 
wielkością, np. do posiadanej przez klienta sadzarki.

Podsumowując, bardzo ważne jest, by zakładać plantację ze 
zdrowych, kwalifikowanych sadzonek dostępnych w gospodar-
stwach szkółkarskich. Co prawda wielu producentów korzysta 
jeszcze z własnych sadzonek pobieranych z plantacji owocujących, 
głównie ze względu na koszt zakupu materiału kwalifikowanego. 
Biorąc jednak pod uwagę korzyści jakie niesie za sobą decyzja za-
kupu, wydaje się to nieuzasadnione. Materiał nasadzeniowy powi-
nien przede wszystkim być wolny od chorób i szkodników, o do-
brze wykształconym systemie korzeniowym oraz o odpowiedniej 
dla odmiany grubości szyjki korzeniowej i średnicy korony. Gwa-
rantuje to wyższe plony (nawet o 35% wyższe niż w przypadku 
wykorzystania sadzonek z plantacji owocujących), lepszą jakość 
owoców, a także ograniczenie późniejszych zabiegów ochronnych 
na plantacji. Sadzenie materiału zainfekowanego patogenami ro-
dzaju Phytophora, Fusarium, Colletotrichum, czy też Phytonemus 
(a tak najczęściej jest w przypadku sadzonek pozyskiwanych nie 
ze szkółek, lecz z plantacji owocujących) z góry rokuje naszym 
wysiłkom jak najgorzej. Dlatego radzimy: zawsze należy zapy-
tać, czy sadzonki truskawek oferowane przez dostawcę mają 
świadectwo kwalifikacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORIN). n
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W dobie szybko rosnącego postępu chemiczne środki wy-
parły naturalne preparaty i na krótki czas o nich zapo-
mniano. Zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, 

które zaczynały pojawiać się na rynku spowodowało jednak, że te 
metody walki z ze szkodnikami i chorobami powróciły i cieszą się 
dużym zainteresowaniem, nie tylko w rolnictwie ekologicznym. 

Rośliny zielarskie i chwasty, z których przygotowujemy prepa-
raty, wytwarzają substancje naturalnie chroniące przed choroba-
mi i szkodnikami oraz dostarczają cennych składników pokarmo-
wych. Zaliczamy do nich: pokrzywę zwyczajną, skrzyp polny, ak-
samitkę, cebulę, czosnek, bylicę piołun, mniszek, szałwię, tytoń, 
rumianek, wrotycz, ziemniaki i wiele innych. 

Aby samemu sporządzić preparat, wystarczy niewielki nakład 
pracy, woda, rośliny i dobra receptura. Wśród preparatów roślin-
nych wyróżniamy: wyciągi, napary, odwary i gnojówki. Należy je 
starannie przygotowywać według podanych wskazówek. 

Jak to zrobić?

Wyciąg roślinny - przygotowujemy siekając świeże lub suszone 
ziele i zalewając je zimną wodą. Pozostawiamy je na około 12-24 go-
dziny, aż wytworzy się pianka, wtedy przecedzamy wyciąg. Wyko-
rzystujemy go tego samego dnia, gdyż wkrótce ulegnie fermentacji. 

Napar - przyrządzamy zalewając wrzącą wodą świeże lub su-
szone zioła, które pozostawiamy pod przykryciem na około  
30 minut. Kiedy napar wystygnie, możemy go stosować. Musimy 
to jednak zrobić tego samego dnia, w którym został przygotowany. 

Wywar (odwar) - sporządzamy rozdrabniając świeże lub su-
szone łodygi i liście ziół. Zalewamy je zimną wodą na kilkanaście 
godzin, po czym gotujemy na słabym ogniu przez około 30 mi-
nut. Następnie pozostawiamy pod przykryciem do wystygnięcia. 
Zamknięty w słoiku wywar zachowuje właściwości przez około  
3 miesiące, natomiast bez zamknięcia około tygodnia. Przed uży-
ciem należy go rozcieńczyć 4-krotnie.

Gnojówka roślinna - do jej sporządzenia potrzebne są świeżo 
ścięte rośliny (1 kg ziela zalewamy 10 litrami wody). Gnojówkę 
należy przygotować w niemetalowych naczyniach, w warunkach 
tlenowych. Musimy rośliny rozdrobnić, a następnie zalać zimną 
wodą i przykryć, codziennie mieszając w celu lepszej fermentacji. 
Ponieważ proces fermentacji trwa około 2-4 tygodnie, po miesią-
cu możemy użyć gotowego płynu. Najlepsze rośliny na gnojówkę 
to: pokrzywa, skrzyp polny i żywokost. 

Z zielnika babuni

Oto stare przepisy na preparaty roślinne zrobione z ziół i chwa-
stów, które każdy z nas może znaleźć w otoczeniu gospodarstwa. 

Mniszek lekarski - wyciągiem z mniszka możemy zapobiegać 
lub niszczyć mszyce, miodówki i przędziorki. Stosujemy roztwór 

Preparaty roślinne w ekologicznej produkcji rolniczej

przygotowany z 400 g liści zalanych 10 litrami wody. Po sporzą-
dzeniu odstawiamy go na 3 godziny.

Pokrzywa zwyczajna - z tej parzącej rośliny przygotowu-
jemy gnojówkę, zalewając 10 litrami wody 1 kg świeżych lub  
200 g suszonych, bardzo młodych i nie kwitnących roślin. Stosuje-
my ją od wiosny do jesieni rozcieńczoną w stosunku 1:10, w celach 
wzmacniających, lub 1:20 chcąc zwalczać mszyce. Gnojówką nie 
podlewamy roślin strączkowych i cebulowych! 

Skrzyp polny - wywar należy przygotować z 1 kg świeżych 
roślin (lub 200 g suszu), gotując je przez 30 minut. Stosujemy go 
na rośliny porażone mączniakiem prawdziwym, mączniakiem 
rzekomym, rdzą i kędzierzawością liści brzoskwini. Stosujemy 
bezpośrednio na rośliny, w słoneczne dni.

Tytoń - wyciąg działa na mszyce, przędziorki, miodówki, mą-
czlika i wciornastki. 

Wrotycz - wywarem z wrotyczu zwalczamy pchełki, mączlika 
szklarniowego, opuchlaka, kwieciaka i roztocza truskawek. Przygo-
towujemy go, mocząc 0,5 kg rozdrobnionego ziela w 10 wody przez  
0,5 godziny. Stosujemy zapobiegawczo oraz przy porażeniu na rośliny.

Aksamitka - ta ozdobna roślina fitosanitarna, często spotykana na 
rabatach, jest cennym składnikiem stosowanym do produkcji prepara-
tów. Wystarczy 10 litrami ciepłej wody zalać 1 kg suszu i pozostawić 
na 48 godzin. Gotowym wyciągiem pryskamy rośliny narażone na nalot 
mszyc. Wyciąg działa odstraszająco. Natomiast wywar gotowany przez 
0,5 godziny z 1 kg suszu i 6 litrów wody zapobiega zgorzeli siewek. 

Czosnek - z czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem, 
możemy przygotować wywar i gnojówkę. Wywar przyrządzamy  
z 200 g zmielonego czosnku, zalanego na 1 dobę 10 litrami wody. 
Następnie gotujemy przez 20 minut i stosujemy - nie rozcieńczając 
- na mszyce, połyśnicę marchwiankę, przędziorki, wielkopąkowca 
porzeczkowego oraz choroby grzybowe i bakteryjne. Gnojówka 
zwalcza połyśnicę marchwiankę.

Bylica piołun - to roślina wydzielająca lotne olejki o bardzo 
silnym i specyficznym zapachu. Wyciąg z piołunu stosujemy 
w zwalczaniu mszyc, przędziorków, bielinka kapustnika oraz rdzy 
wejmutkowo-porzeczkowej. Przygotowujemy go, mocząc przez 
12 godzin 0,3 kg suszu w 10 litrach wody. Natomiast na połyśnicę 
marchwiankę, owocówkę jabłkóweczkę, śmietkę cebulankę oraz 
choroby grzybowe zastosować można napar. Potrzebujemy do 
tego 0,3 kg świeżego ziela lub 0,03 suszu i 10 litów wody. Całość 
gotujemy przez około 0,5 godziny. Stosujemy na całe rośliny.

Krwawnik pospolity - znajdziemy go łatwo na miedzach, pastwi-
skach i nieużytkach. Wyciąg z tego chwastu polecany jest na mącznia-
ka prawdziwego, moniliozę, kędzierzawość liści brzoskwini, plami-
stość liści drzew pestkowych i brunatną zgniliznę drzew pestkowych.  
Przygotowujemy 1 kg świeżych lub 0,1 kg suszonych roślin, zalewa-
my je 10 litrami wody i odstawiamy na 24 godziny. Stosujemy roz-
cieńczony (1:10) zapobiegawczo na całe rośliny w okresie kwitnienia.

Cebula jadalna - roślina dostępna w każdym warzywniku. Ła-
twy do przygotowania wywar zapobiega chorobom grzybowym 
i pomaga zwalczać roztocza. Wywar gotujemy przez 10 minut  
z 75 g cebuli lub 500 g łusek i 10 litrów wody. Stosujemy nie roz-
cieńczony na rośliny. n
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Jeżówki można zaliczyć do najatrakcyjniejszych i naj-
mniej kłopotliwych bylin. Są mrozoodporne i plenne, 
a kwitną już w pierwszym roku po posadzeniu. Ich od-

miany różnią się wysokością, kształtem kwiatów oraz barwami 
- od bieli, poprzez pastele, do bardzo mocnych kolorów. Przy 
pomocy jeżówek można rozjaśnić ciemniejszy zakątek ogrodu 
lub ożywić ponure miejsce. Łatwo je też wkomponować w już 
istniejący projekt, ponieważ pasują zarówno do ogrodów no-
woczesnych, jak i naturalistycznych.

Jeżówki należą do rodziny astrowatych. Są bylinami kłączowy-
mi, w naszym klimacie całkowicie mrozoodpornymi. Od lata do je-
sieni stanowią doskonałą ozdobę ogrodowych rabat. Rośliny mogą 
osiągać do 1,5 m wysokości. Liście mają zielone, lancetowate, uło-
żone skrętolegle. Kwiatostany osiągają do 15 cm średnicy. Kwiat ma  
charakterystyczny duży, kolczasty i wypukły środek w kolorze brą-
zowo-żółtym, podobny do nastroszonego jeża - stąd nazwa rośliny. 

Obecnie jeżówka jest bardzo popularna w Europie ze względu na 
niskie wymagania, łatwość uprawy i wysokie walory dekoracyjne. 
W Polsce uprawiana jest przede wszystkim jeżówka purpurowa wy-
różniająca się okazałymi kwiatostanami. Pędy ma sztywne i wznie-
sione do góry, a liście szorstkie, sztywne i łukowato wygięte o ko-
lorze ciemnozielonym. Jeżówki kwitną od lipca do października. 
Wycinanie przekwitniętych kwiatów z całą łodygą zmusza roślinę do 
wznawiania kwitnienia, które przedłuża się często, aż do listopada.

Zastosowanie i właściwości

Jeżówki nadają się szczególnie do nasadzeń na rabatach byli-
nowych. Pięknie prezentują się rosnąc w grupie. Są doskonałą 
rośliną do dużych ogrodów naturalistycznych (mogą być też wy-
korzystane na kwiat cięty i do suchych bukietów). Ponieważ są 
miododajne, wabią do ogrodu nie tylko pożyteczne pszczoły, ale 
też motyle i inne owady. Niewątpliwą ich zaletą jest też to, że są 
niezwykle rzadko atakowane przez choroby i szkodniki. 

O ich popularności zadecydowały jednak nie tylko ich walory 
dekoracyjne, ale i lecznicze. Od dawna wykorzystywano jeżówki 
jako panaceum na ukąszenia, oparzenia i ból gardła. Roślinie tej 
przypisuje się właściwości wspomagające naszą odporność, przez 
co jest polecana do leczenia przeziębień. W celach leczniczych 
wykorzystuje się zbierane w czasie pełnego kwitnienia kwiaty, 
bądź też korzenie pozyskiwane jesienią z czteroletnich okazów.

Jak uprawiać? 

Jeżówka najlepiej rośnie w pełnym słońcu (choć toleruje też pół-
cień), na żyznej, próchnicznej, dość wilgotnej i przepuszczalnej 
glebie. Można ją uprawiać z siewu nasion, wówczas wysiewa się 
je w marcu pod osłonami, lub w kwietniu wprost do gruntu. Wy-

Jeżówka -  atrakcyjna i… lecznicza!, (cz.1)

maga to pikowania i przesadzenia na miejsce stałe we wrześniu. 
Niestety, niektóre odmiany nie powtarzają cech rośliny macierzy-
stej, więc jeśli chcemy otrzymać dokładnie taki sam kolor i kształt 
kwiatów, powinniśmy zakupić gotowe rośliny u hodowcy. 

Mniej kłopotliwym sposobem uprawy - polecanym amatorom - 
jest sadzenie kłączy wiosną. W sklepach ogrodniczych wybór od-
mian jest dość spory - można znaleźć rośliny o kwiatach w pełnej 
gamie barw. Jeżeli zechcemy później zwiększyć liczebność naszej 
kolekcji jeżówek, można je rozmnażać wiosną przez podział kłą-
czy lub przez sadzonki korzeniowe.

Znane gatunki jeżówek

Echinacea angustifolia - osiąga wysokość 40-70 cm. Łodygi 
i liście są umiarkowanie gęsto owłosione. Kwitnie nietypowo: 
późną wiosną do połowy lata. Wyciąg z niej stosowany jest w me-
dycynie dla uodpornienia systemu immunologicznego w zapobie-
ganiu grypie i leczenia innych chorób układu oddechowego.

Echinacea atrorubens - osiąga wysokość 50-90 cm. Łodygi i liście 
są zwykle owłosione. Pędy ma jasnozielone lub nakrapiane. Podstawo-
we liście są podłużne, rzadko jajowate i mają ogonki. Łodygi kończą się 
zwykle jednym kwiatem. Kwiaty są fioletowe, różowe lub białe.

Echinacea laevigata - dorasta do około 50 cm wysokości. Ma 
najczęściej nagie i gładkie łodygi z lancetowatymi liśćmi. Kwiaty 
to wąskie, różowe lub purpurowe różyczki mające do 8 cm śred-
nicy. Kwitnienie od maja do lipca. Gatunek ten w naturze jest 
zagrożony wyginięciem na skutek niszczenia i degradacji grun-
tów, wandalizmu i zbieractwa tych roślin przez miłośników flory, 
a także skupu dla celów farmaceutycznych.

Echinacea pallida – osiąga 45-75 cm wysokości, a niektóre 
egzemplarze nawet 90 cm. Pędy są zielone lub plamiaste fioleto-
wo-zielone. Liście wydłużone z trzema żyłami. Kwiaty wąskie, 
wydłużone, płatki zwisające w kolorze różowo-filoetowym lub 
prawie białym. Pyłek biały.

Echinacea paradoxa - osiąga 75 cm wysokości, ma proste, na-
gie łodygi. Kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty mają żółte płatki, 
nieco zwisające, a środki brązowe jak u rudbekii. Jest także na 
liście gatunków zagrożonych wyginięciem

Echinacea purpurea - roślina osiąga 1 ,5 m wysokości. U typo-
wego przedstawiciela gatunku kwiaty są purpurowe, a ich środki 
pomarańczowo-brązowe. U odmian hodowlanych występują róż-
ne barwy -  zarówno pojedyncze, jak i pełne. 

Echinacea sanguinea - wyrasta do 1 m wysokości. Kwiaty są 
jasnoróżowe lub jasnofioletowe, z wyraźnie opadającymi płatkami.

Echinacea simulata - jest wyjątkiem wśród jeżowek, bo ma 
żółty pyłek. Wyrasta od 50-100 cm, łodygi ma zielone, fioletowo 
cętkowane. Pojedynczy kwiat jest różowy lub fioletowy.

Echinacea tennesseensis - występuje w stanie Tennessee. Osią-
ga 75 cm wysokości. Liście są owłosione, lancetowate, a kwiaty 
szerokie z fioletowymi okółkami i brązowym środkiem. n

Od Redakcji: Dokończenie artykułu we wrześniowym numerze Wsi Mazowieckiej.
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Aster w języku starogreckim oznacza gwiazdę. Ta na-
zwa jak najbardziej oddaje urodę tych kwiatów i okre-
śla ich miejsce w ogrodzie. Wytwarzają dużą ilość 

kwiatów w kolorach od fioletów, bieli, poprzez róż do purpury, 
wszystkie z wesołym, żółtym oczkiem. Wśród gatunków znaj-
dują się odmiany o kwiatach zarówno pojedynczych, półpeł-
nych jak i pełnych o różnym pokroju i wysokości. 

To rośliny bardzo cenne, ponieważ bez „wygórowanych” wyma-
gań mogą kwitnąć długo i obficie od wiosny do późnej jesieni. Są 
to byliny bardzo wytrzymałe, łatwe w uprawie. Astry doskonale 
komponują się z innymi roślinami ozdobnymi, a sprawia to prostota 
i uroda kwiatów, które równie dobrze będą wyglądać w ogrodzie, 
w stylu wiejskim jak i nowoczesnym. Można nimi obsadzać przede 
wszystkim rabaty bylinowe, poza tym aster alpejski nadaje się do 
ogrodów skalnych i na niskie obwódki; większość astrów (oprócz 
nowoangielskich) świetnie spisuje się jako kwiaty cięte. Astry są 
źródłem nektaru, chętnie odwiedzają je pszczoły i motyle.

Astry najlepiej czują się na stanowiskach słonecznych, znoszą 
również półcień; dobrze rosną na glebach zasobnych w składniki 
pokarmowe, aster alpejski i gawędka wymagają podłoża lekkiego, 
wzbogaconego w wapń.

Wszystkie gatunki są w pełni mrozoodporne. Rosnące w ogro-
dzie skalnym astry alpejskie można okryć na zimę gałązkami 
drzew iglastych.

Astry najłatwiej rozmnaża się przez podział karp w kwietniu 
i maju. Szczególnie szybko rozrastają się astry krzaczaste i no-
wobelgijskie, dobrze jest dzielić je co 2-3 lata. Wysokie odmia-
ny astrów należy podwiązywać, aby nie wylegały; uszczykując 
w czerwcu wierzchołki pędów można otrzymać silniej rozkrze-
wione, niższe okazy.

Podczas sadzenia astrów nowobelgijskich oraz krzaczastych na-
leży zachować odpowiednie odległości między roślinami (odle-
głość pozwalająca swobodnie przejść między kępami) dla dobrej 
cyrkulacji powietrza, ponieważ te gatunki są podatne na mącz-
niaka prawdziwego, można również zbyt gęste okazy prześwietlić 
wycinając część pędów.

Najwcześniej w sezonie zakwitają astry alpejskie (Aster alpi-
nus), kwiaty pojawiają się w maju i czerwcu na słabo ulistnionych 
łodyżkach wysokości 20-30 cm. W zależności od odmiany kwiaty 
mogą być fioletowe, różowe lub białe. Aster ten wytwarza rozety 
łopatkowatych, szarozielonych liści. Astry alpejskie na stanowi-
skach naturalnych można spotkać w Tatrach i Pieninach, gdzie 
rosną w szczelinach wapiennych skał. W ogrodach sadzi się je na 
miejscach słonecznych, w podłożu przepuszczalnym, umiarko-
wanie wilgotnym. W sprzedaży dostępne są odmiany o kwiatach 
białych (‘Albus’), ciemnofioletowych (Dunkle Schöne’), różowych 
(‘Pinkie’, ‘Happy End’) i niebieskich (‘Goliath’).

W pełni lata (VIII-IX) zakwita w ogrodzie aster gawędka 
(Aster amellus), rośliny osiągają wysokość 30-60 cm. Łodygi są 

proste, sztywne, na końcu rozgałęzione, liście lancetowate, owło-
sione, koszyczki kwiatowe dość duże. Gatunek ten dobrze znosi 
słabsze gleby, ważne aby były przepuszczalne i lekko wapienne, 
preferuje stanowiska słoneczne. W stanie naturalnym aster gawęd-
ka spotyka się w suchych lasach i na ich obrzeżach, na piaszczystej 
glebie zawierającej wapń. Rośliny mogą rosnąć w jednym miejscu 
dość długo; bardzo rozrośnięte kępy dzieli się i rozsadza wiosną. 
W ogrodach spotyka się najczęściej odmiany o kwiatach fioleto-
wych np. ‘Rudolf Goethe’, ‚King George’ lub różowych (‘Alice 
Haslam’). Aster gawędka dobrze wygląda na skarpach, rabatach 
także skalnych, nadaje się również na kwiat cięty.

Astry kwitnące jesienią popularnie nazywane są Marcinkami. 
Kwiaty pojawiają się we wrześniu i kwitną do listopada, często do 
pierwszych mrozów. Do dobrego wzrostu wymagają zasobniejszej 
gleby, a w czasie susz podlewania.

W tej grupie najniższe są astry krzaczaste (Aster dumosus), do-
rastają do 20-40 cm wysokości. Te zwarte, niskie rośliny szybko 
rozrastają się przez rozłogi, tworząc piękne plamy barwne. Wy-
korzystuje się je jako rośliny okrywowe. W sprzedaży jest wiele 
odmian o różnych kolorach kwiatów, np.: białe (‘Apollo’, ‘Kristi-
na’, ‘Niobe’), różowe (‘Jenny’, ‘Kassel’, ‘Lilac Time’) czy fioletowe 
(‘Blaue Lagune’).

Bardzo atrakcyjną grupą w ogrodzie są astry nowoangielskie 
(Aster novae-angliae). Liście mają jasnozielone, wąskie, łodygi 
sztywne, pokryte szorstkimi włoskami (ta cecha wyraźnie odróż-
nia je od astrów nowobelgijskich). Rośliny dorastają do 120-180 
cm wysokości, mają ładny, zwarty pokrój, nie tworzą rozłogów. 
W naturalnych warunkach astry nowoangielskie rosną wśród 
traw, które zacieniają ich dolne części i chronią przed wysycha-
niem liści; w ogrodzie na rabatach dobrze jest sadzić przed nimi 
rośliny niższe, które osłonią je przed słońcem. Kwiaty są liczne, 
zgrupowane w górnej części łodygi, wyglądają delikatne, ponie-
waż płatki są bardzo wąskie o czystych, pięknych kolorach. Ko-
szyczki kwiatowe wieczorem, w dni pochmurne i deszczowe oraz 
po ścięciu zamykają się, dlatego aster ten nie nadaje się na kwiat 
cięty. Spośród odmian tego gatunku polecić można: ciemnofiole-
tową ‚Barr’s Blue’, purpuroworóżową ‚Barr’s Pink’, różowe ‚Sep-
temberrubin’ i ‘Andenken an Paul Gerber’, białą ‚Herbstschnee’ 
oraz ciemnopurpurową ‚Purple Dome’.

Aster nowobelgijski (Aster novi-belgii) to bylina wysoka, szybko 
rozrastająca się dzięki rozłogom, tworzy gęste kępy; łodygi są gład-
kie, silnie rozgałęzione, liście - ciemnozielone. Zbyt wysokie rośli-
ny powinno się przyciąć do połowy, ale tylko do końca czerwca, 
późniejsze cięcie osłabia kwitnienie. Odmian jest około sto, wytwa-
rzają one kwiaty w kolorach: biały (‚White Ladies’), jasnoniebieski 
(‚Marie Ballard’), różowy (‚Patricia Ballard’, ‘Nancy Ballard’), kar-
minoworóżowy ‘Crimson Brocade’ i wiele innych odcieni. n

Źródła:
1. Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny – wydawnictwo Związku Szkółkarzy 
Polskich (2006 r.)
2. Najpiękniejsze byliny – H. Jantra

Astry  małe  i  duże
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Mówi się o ziołach, że są duszą kuchni i chwałą kucha-
rzy. Użyte w przemyślany sposób mogą przekształcić 
zwykły, codzienny posiłek, w zmysłowe danie o niepo-

wtarzalnym smaku i aromacie. Zioła nie tylko podnoszą sma-
kowitość potraw, ułatwiają trawienie i pobudzają nasze kubki 
smakowe, ale też pomagają nam zachować zdrowie. Ponadto 
znakomicie maskują brak lub niedostatek soli w potrawach.
 

Odkąd na nowo wzrosło zainteresowanie sztuką kulinarną i racjonal-
nym żywieniem, zioła przeżywają swój renesans. Kuchnia bez przypraw 
jest mdła, nudna, monotonna i nie wzbudza apetytu. Dlatego też staramy 
się używać wielu ziół, dzięki którym wydobywamy nie tylko niepowta-
rzalny smak, ale także cudowny aromat, wzbogacając tym samym jakość 
naszych potraw. Każdy z regionów świata używa swoich sprawdzonych 
ziół, które nadają każdej kuchni niepowtarzalność i oryginalność.

Zioła uprawiane w przydomowych ogródkach czy w domach - na 
kuchennych parapetach, są wspaniałym rozwiązaniem dla gospo-
dyń. Świeże nadają zupełnie innego smaku potrawom, są łagod-
niejsze i bardziej aromatyczne, dlatego dobrze jest posiąść sztukę 
uprawiania ich na własne potrzeby.

Ale można też je suszyć. Chcąc uzyskać dobrej jakości susz, na-
leży jednak przestrzegać pewnych zasad. 

Jak przygotować pełnowartościowe susze z ziół?
 Zioła powinno się zbierać w czasie słonecznej, bezdeszczowej po-
gody, najlepiej późnym rankiem, tuż po obeschnięciu porannej rosy.
 Nie powinno się rozdrabniać ziół, gdyż powoduje to rozkład 
wartościowych substancji.
 Zioła nie powinny być po zebraniu ugniatane w pojemnikach, 
do których są zbierane, a także nie powinny być zbyt długo w nich 
przechowywane, gdyż w przeciwnym razie szybko się zaparzają, 
ciemnieją i tracą walory.
 Zioła należy suszyć tylko w miejscach ocienionych, zadaszo-
nych i przewiewnych, w temperaturze nie wyższej niż 35oC, gdyż 
inaczej zawarte w nich olejki lotne się ulotnią. 
 Ziół nie wolno suszyć na słońcu, ponieważ powoduje to ich od-
barwienie i rozkład wielu cennych substancji. Susząc, należy je 
rozkładać w cienkich warstwach, gdyż inaczej będą się zaparzały 
i pleśniały. Proces suszenia powinien przebiegać szybko i sprawnie.
 Ususzonych ziół nie wolno przetrzymywać zbyt długo w miej-
scach suszenia. Osiada na nich kurz i tracą na wartości.
 Dobrze wysuszony surowiec powinien charakteryzować się in-
tensywnym kolorem, wyczuwalnym miłym aromatem, łatwo się 
łamać i kruszyć w palcach. W nie wyschniętych ziołach ciągle ak-
tywne są pewne enzymy rozkładające użyteczne substancje.
 Zioła najlepiej przechowywać w płóciennych woreczkach, czy-
stych torebkach papierowych, ciemnych pojemnikach szklanych, 
bądź w szczelnych i suchych pudełkach, w miejscach suchych, 
w miarę chłodnych z daleka od produktów mających intensywny 
i przenikliwy zapach.
 Nie powinno się przechowywać ziół i przypraw w opakowa-
niach z folii.

Zioła - nieocenione przyprawy w kuchni
 Ususzone prawidłowo zioła zachowują zwykle przydatność do roku.

Jakie zioła do jakiej potrawy? 
Sztuka przyprawiania potraw wymaga pewnych umiejętności do-

bierania i łączenia smaków. Musimy wiedzieć jakie smaki pasują do 
siebie i jakich przypraw należy użyć, aby nie zniszczyć potrawy.
 Bazylia -  do dań z pomidorami, groszku, szpinaku, sałaty, zupy 
fasolowej, twarogu, baraniny, wołowiny, cielęciny, krewetek, so-
sów do spaghetti, sufletów i omletów.
 Cząber - do grzybów, fasoli, świeży do sałatek warzywnych i wa-
rzywno-mięsnych i sałaty oraz dań rybnych, a także zup fasolowej 
i ziemniaczanej, pieczeni wieprzowej, placków ziemniaczanych.
 Estragon - do marynat do mięs, sałatek, omletów, ryb, maryno-
wanych ryb, zupy pomidorowej, brokułów, szparagów, kalafiora, 
kapusty, drobiu. 
 Kolendra - do zupy z warzyw strączkowych, potraw mięsnych, sałaty.
 Koperek - do pieczonych i gotowanych ziemniaków, twarożków, 
ryb, sosów do ryb, kiszonych ogórków, młodej kapusty, sałatek 
ziemniaczanych.
 Lubczyk - potocznie nazywany „maggi”, do wszystkich zup 
jarzynowych, gotowanej wołowiny i cielęciny, mięs pieczonych 
i duszonych, podrobów, sosów pieczeniowych i ziołowych, sała-
tek, ryb smażonych, wywarów z ryb. dań jednogarnkowych, po-
traw z ryżu, zaprawy do grzybów i warzyw w occie.
 Liście laurowe - do buraczków, gotowanej marchewki, zup wa-
rzywnych, wołowiny, cielęciny, baraniny, gotowanego kurczaka, 
marynat do mięs, ryb. 
 Majeranek - do białego barszczu, żurku, pieczeni z mięs, sosów, 
pasztetów, potraw z grochu i fasoli.
 Melisa - do potraw, do których używamy skórki cytrynowej; 
świeże listki są dodatkiem do zielonej sałaty, potraw z drobiu.
 Mięta - do galaretek, lodów, sałatek owocowych, sałatki z sera 
wiejskiego, kapusty, marchewki, miętowego sosu do chleba.
 Oregano - do pizzy, sosu do spaghetti, pieczeni wołowej, dań 
mięsnych duszonych z wieprzowiny, opiekanej i pieczonej jagnię-
ciny i cielęciny, dzikiego ptactwa, ryb morskich, sosu pomidoro-
wego, szpinaku, papryki, pomidorów, bakłażanów, cukinii, cebuli, 
warzyw strączkowych, soków warzywnych. 
 Pietruszka - do zup, sałatek, mięsa, ryb - zwłaszcza tuńczyka, 
sosów, omletów.
 Rozmaryn - do pieczonej jagnięciny, wołowiny, wieprzowi-
ny, baraniny, drobiu, łososia, pieczonych ziemniaków, zielonego 
groszku, zupy jarzynowej, twarogu. 
 Szafran - do ryżu, bułeczek, wywaru z ryb, zupy z kurczaka, 
ciasta, np. marchewkowego.
 Szałwia - do wszystkich dań wieprzowych, nadzienia do dań 
z ryb i drobiu, zapiekanek, omletów, ciemnych sosów, francuskich 
dressingów, pomidorów, groszku. 
 Tymianek - do tłustych mięs baranich i wieprzowych, mięs mie-
lonych, pasztetów i farszów, pieczonych kaczek, królików, dziczy-
zny, bigosu, potraw ze strączkowych, świeżych pomidorów, zup 
warzywnych, krokietów, karczochów, grzybów, ziemniaków, so-
sów na bazie owoców morza, cebuli.
 Rzeżucha - do sałatek, twarogów, serków homogenizowanych, 
kanapek, dodatek do zup, sosów. n
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PORADNIK  GOSPODYNI

Małgorzata Zdunek 
Oddział Siedlce

Łagodna i neutralna w smaku cukinia daje w kuchni 
cały wachlarz możliwości. Młodą można jeść na surowo 
- w sałatkach i kanapkach zamiast ogórka. Podsmażo-

ną w plastrach z czosnkiem i ziołami można dodawać do mięs, 
tart i zapiekanek. Duszona pysznie smakuje w postaci leczo, 
np. z pomidorami, cebulą, czosnkiem i kozim serem. Tworzy 
też świetne kompozycje z makaronem oraz ziołami, zwłaszcza 
bazylią i miętą. Można faszerować ją w połówkach i zapiekać, 
robić z niej dżemy, zupę krem, placki, ciasta, marynaty, sza-
szłyki, a nawet przyrządzać w postaci cukiniowych frytek.

Nie każdy wie, że jadalne są również kwiaty. Cukinia wydaje dwa 
rodzaje żółtych, pięciopłatkowych kwiatów - męskie i żeńskie. Żeń-
skie mają zalążki, ale z męskich nie rodzą się owoce, dlatego moż-
na je zrywać bez uszczerbku dla owocującej rośliny. Po usunięciu 
słupka do środka kwiatu można wkładać różne farsze, a następnie 
zawijać je i smażyć, np. w cieście naleśnikowym lub panierce. 

Zaletą cukinii…

… jest to, że nie odkładają się w niej metale ciężkie, a ona sama 
składa się w 90% z wody, więc uzupełnia także płyny w naszej, die-
cie. Ponadto odkwasza organizm i pozytywnie wpływa na proces 
trawienia. Warto wiedzieć, że cukinia może być jednym z pierw-
szych warzyw, jakie podaje się małemu dziecku. Dzięki dużej za-
wartości związków odżywczych i łatwości trawienia dietetycy po-
lecają ją już półrocznym maluchom. Bogata w witaminy C, A, K, 
B1, PP, beta karoten oraz minerały: magnez, potas i żelazo. Jest też 
warzywem niskokalorycznym i w 100 g ma tylko 15 kcal, dlatego 
może być włączana do diety osób odchudzających się.
A oto kilka przepisów z cukinią w roli głównej. 

Placek z cukinii

Składniki: 50 dag młodej cukinii, 1 cebula, 2 ząbki czosnku,  
15 dag żółtego sera, 15 dag kiełbasy lub boczku, 4 jaja, 20 dag 
mąki, 150 ml oleju, szczypta proszku do pieczenia, majeranek, 
sól, pieprz, nieco tłuszczu i tartej bułki do formy. 
Wykonanie: Cukinię zetrzeć na tarce o grubych oczkach, posolić, od-
stawić na 10 min., dokładnie osączyć. Cebulę i czosnek obrać i drob-
no posiekać. Ser zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Kiełbaskę lub 
boczek pokroić w drobną kostkę i lekko podsmażyć z rozdrobnioną 
cebulką i czosnkiem. Połączyć cukinię z przesmażoną kiełbasą i z ce-
bulką, dodać ser, wymieszać, dodać olej i mąkę wymieszaną z prosz-
kiem do pieczenia, ponownie wymieszać. Przyprawić do smaku ma-
jerankiem. Jajka rozdzielić, żółtka wbić do ciasta, wymieszać, białka 
ubić na sztywną pianę, dodawać porcjami i lekko mieszać. Formę 
posmarować tłuszczem, posypać bułką tartą, wypełnić przygotowa-
nym ciastem. Wstawić do rozgrzanego piekarnika, piec około 25 min. 
w temp. 190oC. Podawać na ciepło

C u k i n i a  n a  w i e l e  s p o s o b ó w
.

Bigos z cukinii

Składniki: 1 duża cukinia, 2 cebule, 3 małe kiełbasy, majeranek, 
sól, pieprz, olej. 
Wykonanie: Cukinię obrać, wydrążyć i pokroić w kostkę, dusić do 
momentu odparowania wody. Cebulę i kiełbasę pokroić w kostkę 
i przesmażyć na oleju. Połączyć z cukinią i razem udusić. Dodać 
dużą porcje majeranku, przyprawić solą i pieprzem.

Ciasto z cukinii

Składniki: 1 duża cukinia (2 szklanki startej), 3 jaja, 1 szklanka 
cukru, 1 łyżeczka cynamonu, ½ szklanki oleju, 2 szklanki mąki, 
szczypta soli, 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia, bakalie  
(½ szklanki rodzynek i orzechów włoskich), gorzka czekolada. 
Wykonanie: Cukinię obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Całe 
jaja ubić z cukrem na puszystą masę. Dodawać na przemian cukinię 
(osączoną) i olej, mieszać łyżką. Mąkę przesiać z proszkiem do pie-
czenia, dodać sól, cynamon, bakalie. Wymieszać. Połączyć z ciastem, 
mieszając łyżką. Wyłożyć do formy o wymiarach (12x22 cm). Piec 
w temp. 200oC przez około 1 godzinę (do tzw. suchego patyczka).

Dżem z cukinii

Składniki: 3 kg cukinii (liczone po obraniu i wydrążeniu pestek), 
2 szklanki cukru, 2 płaskie łyżeczki kwasku cytrynowego lub sok 
z limonki i odrobina otartej skórki, 4 galaretki pomarańczowe 
lub cytrynowe ( do wyboru).
Wykonanie: Cukinię pokroić i zasypać cukrem na 10 godzin. Go-
tować 1 godzinę - zmiksować blenderem, dodać galaretki, zago-
tować. Gorący dżem nakładać do słoików, po czym obracać je do 
góry dnem. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Cukinia marynowana

Składniki: 3-4 małe cukinie (ok. 25-30 cm).
Zalewa: 1 litr wody, 5 łyżek musztardy, 2 łyżki startego chrzanu, 
1 szklanka cukru, 3 łyżki soli, 1 szklanka octu, 2 łyżki suszonej 
pietruszki.
Do każdego słoika: pół łyżeczki gorczycy, 1 kulka ziela angiel-
skiego, kawałek liścia laurowego. 
Wykonanie: Cukinię pokroić w dużą kostkę - jeśli jest duża to 
obrać i wydrążyć pestki, jeśli młoda nie ma potrzeby. Do każdego 
słoika wkładamy pokrojoną cukinię oraz wymienione przypra-
wy. Gotujemy zalewę z podanych składników, gorącą miksujemy 
blenderem i na końcu dodajemy suszoną pietruszkę. Zalewamy nią 
słoiki z ciasno ułożoną cukinią, zakręcamy i od razu pasteryzuje-
my w kąpieli wodnej przez 20-30 minut. n

Źródła:
1.durszlak.pl
2.Tanie gotowanie - 60 najlepszych przepisów. Wydawnictwo BURDA
3. Mądre gotowanie, Donaster LUCY Wydawnictwo BELLONA
4. MniamMniam.pl
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KONKURS

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

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Faszerowany filet z kurczaka

Składniki: 1 filet z kurczaka, ser żółty, szpinak, 1 słoik suszonych 
pomidorów, sól, pieprz, 1 jajko, bułka tarta, olej, masło.

Wykonanie: Filet z kurczaka pokroić w cienkie plastry, lekko roz-
bić, następnie oprószyć solą i pieprzem. Szpinak poddusić na maśle 
i przestudzić. Na każdy rozbity plaster mięsa nałożyć plaster żółtego 
sera, trochę szpinaku i suszony pomidor. To wszystko zwijać w ro-
ladki, obtaczać każdą w jajku i bułce. Obsmażyć roladki na patelni, 
na złoty kolor. Następnie wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 

stopni C na kilka minut. Podawać z kluskami śląskimi lub ryżem.
 

Grażyna Baczewska, gm. Andrzejewo

Słonecznikowiec

Składniki na biszkopt: 6 jaj, 1 szklanka mąki pszennej, 2 łyżki 
mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżka 
octu, 1 łyżka wody, 1 szklanka cukru.
Składniki na krem: 0,5 litra śmietany 30%, 1 mały jogurt natural-
ny, 1 cytrynowa galaretka (rozpuszczona w 1 szklance wody), 2-3 
łyżki cukru, 300 g łuskanych ziaren słonecznika, 1 puszka goto-
wej masy krówkowej.

Wykonanie: Jaja umyć, oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na 
sztywną pianę, dodać cukier, żółtka (wymieszane z octem i wodą), a na 
końcu wsypać obie mąki i proszek do pieczenia, delikatnie wymieszać 
łyżką. Gotową masę wyłożyć na blaszkę o wym. ok. 25 x 40 cm wy-
łożoną papierem do pieczenia i piec w piekarniku nagrzanym do 180 
stopni C przez około 40 minut, do suchego patyczka. Upieczony i do-
brze ostudzony biszkopt przeciąć na pół tworząc 2 cienkie blaty.

Przygotowanie kremu: Ubić śmietanę, dodać cukier, jogurt natu-
ralny i tężejącą galaretką. 
Przygotowanie ciasta: Biszkopt przełożyć kremem. Wierzch po-
smarować masą krówkową i posypać pestkami słonecznika. Odsta-
wić do lodówki, aby masa stężała.

 
Lidia Frączyk, gm. Andrzejewo

Sałatka z brokułem

Składniki: 1 brokuł, 1 pęczek rzodkiewki, 5 jajek, 1 puszka kuku-
rydzy, 3 papryki – żółta, zielona, czerwona, 1 pęczek szczypiorku, 
majonez, sól i pieprz do smaku.

Wykonanie: Jajka ugotować. Wystudzone obrać i pokroić 

w ćwiartki. Brokuł podzielić na małe różyczki i wrzucić na wrzącą 
wodę – blanszować około 5 minut. Paprykę i rzodkiewkę pokroić 
w kostkę, następnie dodać pokrojony szczypior. Odcedzić kukury-
dzę i dodać do sałatki. Wszystko wymieszać, dodać majonez, do-
prawić do smaku. Jajka pokroić w ćwiartki.

Sałatkę podzielić na 2 części. Do salaterki włożyć jedną część 
warzyw – ułożyć na nich ćwiartki jajek, przykryć drugą częścią 
warzyw. Na wierzchu ułożyć pozostałe części jajek, udekorować 
majonezem i szczypiorkiem.

 Renata Grodecka, gm. Andrzejewo 

Mizeria ze słonecznikiem

Składniki: 2 świeże ogórki, ½ pęczka rzodkiewki, ½ pęczka szczy-
piorku, 1 łyżka łuskanych ziaren słonecznika.
Składniki na sos: 3 łyżki śmietany, 3 łyżki jogurtu naturalnego, sól.

Wykonanie: Ogórki pokroić w cienkie plasterki, szczypiorek i rzod-
kiewkę drobno posiekać. Jogurt połączyć ze śmietaną, doprawić 
solą. Ogórki posypać szczypiorkiem i rzodkiewką. Polać sosem jo-
gurtowym. Delikatnie wymieszać i posypać ziarnami słonecznika.

Surówka z marchwi z miodowym sosem

Składniki: 2 średnie marchewki, ½ pęczka natki pietruszki, ka-
wałek świeżego imbiru (ok.3 cm), 1 łyżka miodu, 1 łyżeczka oleju 
słonecznikowego, sok z cytryny, sól, pieprz 

Wykonanie: Marchew obrać, opłukać, nożykiem do obierania wa-
rzyw zestrugać cienkie wiórki. Imbir cienko obrać, zetrzeć na tarce 
o małych oczkach, wymieszać z sokiem z cytryny, miodem oraz 
olejem słonecznikowym. Sos doprawić do smaku solą i pieprzem. 
Natkę opłukać, drobno pokroić i dodać do marchewki. Wszystko 
delikatnie wymieszać. 

Surówka z sałaty lodowej

Składniki: 1 sałata lodowa, 1 pęczek natki pietruszki, 1 pęczek 
koperku, 1 pęczek szczypiorku, 2 łyżki kukurydzy, ½ szklanki jo-
gurtu naturalnego, 2 łyżki majonezu, sól, pieprz. 

Wykonanie: Sałatę pokroić w paski, dodać natkę, szczypiorek i kope-
rek - drobno pokrojone. Posolić i przyprawić pieprzem. Jogurt wymie-
szać z majonezem i polać warzywa. Na koniec posypać kukurydzą. 

Dorota Samsel, gmina Czarnia 

Przepisy naszych Czytelników
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REKLAMA

Ciągnik Kubota serii M60 
to niezastąpione narzędzie 
w Twoim gospodarstwie!

|  Niskie spalanie  
|  Doskonała zwrotność  
|  Prosta konstrukcja  
|  Trwałość i niezawodność

Proste, wszechstronne 
i sprawdzone narzędzie 
każdego gospodarza...

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

www.traktorykubota.pl
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WIEŚCI  MAZOWIECKIE

Tekst: Małgorzata Najechalska
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska, Stefan Choliński
Oddział Poświętne w Płońsku

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Wysta-
wą Zwierząt Hodowlanych mamy za sobą. Jest to 

najważniejsze wydarzenie branżowe organizowane w centralnej 
Polsce. Impreza odbyła się w dniach 11-12 czerwca br.  w MODR 
Oddział Poświętne i zgromadziła prawdziwe tłumy. W porówna-
niu z rokiem ubiegłym odnotowano większą liczbę wystawców 
i pełne wykorzystanie powierzchni wystawienniczej. 

Wystawa była przeznaczona dla rolników z województwa ma-
zowieckiego i województw ościennych. Ekspozycja umożliwi-
ła poznanie nowych trendów w hodowli, nowinek technicznych 
i technologicznych oraz ciekawych rozwiązań możliwych do za-
stosowania w gospodarstwach rolnych. 

Poletka doświadczalne – rolnictwo w praktyce

MODR Oddział Poświętne w Płońsku jest jednym z nielicznych 
ośrodków doradczych, w których prowadzone są doświadczenia 
polowe. Na 20 ha gruntów pracownicy Zespołu Systemów Pro-
dukcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa 
przygotowali 343 poletka z odmianami 19 gatunków roślin 
uprawnych. W tym roku Porejestrowe Doświadczalnictwo Od-
mianowe obejmuje 65 odmian: pszenicy ozimej, jarej, jęczmienia 
jarego oraz dwa poziomy agrotechniki w dwóch powtórzeniach. 
Zainteresowanie zwiedzających budziły technologie uprawy, 
w tym porównanie działania środków ochrony roślin - bloki fun-
gicydowe na pszenicy ozimej, uprawa pszenicy ozimej w mo-
nokulturze, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45 cm, 
ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku, kukurydzy, 
pszenicy oraz dokarmianie dolistne stosowane w uprawie buraka 
i kukurydzy. Rolnicy otrzymali 1500 bezpłatnych egzemplarzy 
„Przewodnika po polu doświadczalnym”, który opracowali pra-

Roln icy  t łumn ie  odwiedzi l i  Poświętne 

cownicy Oddziału Poświętne MODR, a dofinansowała Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. Specja-
liści opisali w nim prezentowane na polu odmiany i technologie 
uprawy. Przy poletkach doświadczalnych przedstawiciele firm 
współpracujących i doradcy MODR informowali o zastosowa-
nych zabiegach i efektach uprawy. 

Ekspozycję uzupełniły stanowiska doradcze i informacyjne MO-
DR–u oraz placówek naukowych i firm pracujących na rzecz sektora 
rolniczego. Wielu rolników było zainteresowanych szczegółowymi 
informacjami na temat możliwości pozyskania środków z działań 
PROW 2014-2020. Oczekiwali oni od ekspertów kompleksowej in-
formacji o środkach unijnych ze wskazaniem różnych opcji.

Nowa wiedza, nowoczesny sprzęt i najlepsze zwierzęta

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga 
od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. O tym jakie pra-
ce badawcze były dotychczas prowadzone i jakie będą realizowa-
ne na potrzeby rolników, poinformowali przedstawiciele instytu-
tów w namiocie oznaczonym szyldem „Innowacje w rolnictwie”. 

Andrzej Kamasa dyrektor MODR otwiera wystawę

Tłumnie odwiedzane poletka doświadczalne

Hit tegorocznych targów
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Znakomitą oprawę imprezie nadały występy młodych artystów 
z LO w Płońsku oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej i mażoretek. 

***
Pobyt na tegorocznej imprezie w Poświętnem dał rolnikom 

sposobność nie tylko wymiany poglądów, porównania własnych 
upraw polowych z poletkami doświadczalnymi czy osiągnięć 
w hodowli zwierząt, ale i umożliwił znalezienie inspiracji do uno-
wocześnienia gospodarstw i produkcji rolnej. Targi ułatwiły też 

nawiązanie kontaktów biznesowych z regionalnymi sprzedawca-
mi maszyn. Tegoroczna edycja imprezy przebiegła z rozmachem 
i została odebrana z zadowoleniem, zarówno przez wystawców, 
jak i odwiedzających.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
oraz Wojewoda Mazowiecki. Targi zaszczycili swoją obecnością 
parlamentarzyści, reprezentanci lokalnych władz i agend rządo-
wych związanych z rolnictwem. Powitali ich: dyrektor MODR 
Andrzej Kamasa, zastępca dyrektora MODR Agata Sosińska 
i dyrektor Oddziału Poświętne MODR Łukasz Lewandowski. n

WIEŚCI  MAZOWIECKIE

Na placu wystawowym o pow. 3 ha przygotowano też interesu-
jącą wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produk-
cji rolnej. Do Płońska zjechało ponad 430 wystawców, a cześć 
zarezerwowała bardzo znaczną powierzchnię wystawową prezen-
tując rozbudowaną ofertę ciągników, maszyn i kombajnów. Na 
wystawie obecni byli wszyscy liczący się dystrybutorzy z regio-
nu, którzy przyciągali uwagę zwiedzających lśniącymi w słońcu 
maszynami. 

Podczas VIII Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
oceniano bydło, trzodę chlewną i klacze. W sumie 67 hodowców 
wystawiło 155 zwierząt. Komisje sędziowskie uhonorowały ty-
tułami czempionów i wiceczempionów w poszczególnych katego-
riach konkursowych najlepsze z nich. Jak zwykle z wielką sympatią 
przyjęto konkurs młodego hodowcy, w którym dzieci prezentowały 
cieliczki pochodzące z gospodarstw swoich rodziców.

Ale to nie wszystkie atrakcje

W niedzielę odbyły się XXI Amatorskie Zawody w Powo-
żeniu Zaprzęgami Konnymi. Sędziowie docenili bardzo dobre 
przygotowanie zwierząt, odpowiednią ich pielęgnację oraz perfek-
cyjne wyszkolenie koni zaprzęgowych. Zawodom towarzyszyły 
widowiskowe prezentacje: „Pokaz jazdy w damskim siodle” oraz 
„Historyczne użytkowanie koni”. 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie VI Turniejem Ekolo-
gicznym zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Nadleśnictwo Płońsk, 
Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Gminę Naruszewo. W turnieju 
wzięło udział 10 drużyn i wszystkie zostały uhonorowane nagro-
dami rzeczowymi zakupionymi ze środków Sekretariatu KSOW 
w Województwie Mazowieckim. Idea konkursu, którą jest propa-
gowanie ekologii i ochrony środowiska, zyskała uznanie uczestni-
ków i widzów. Zadania konkursowe nie tylko bawiły, ale uczyły 
i zmuszały do myślenia. 

MODR Oddział Poświętne przygotował prezentację potraw 
i produktów tradycyjnych połączoną z degustacją. Tym samym 
organizatorzy podkreślili znaczenie produktów wytwarzanych 
metodami tradycyjnymi i z naturalnych surowców, pochodzących 
z małych gospodarstw rolnych. Były one wielokrotnie nagradzane 
w konkursach kulinarnych, głównie,,Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów” i „O Laur Marszałka”.

Powożenie bryczką

Spotkania przedstawicieli firm z rolnikami

Konkurencja sprawnościowa w konkursie ekologicznym
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KĄCIK  DLA DZ IECI

Krzyżówka Nr 7
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Wygodne letnie obuwie
2. Na patyku lub rożku

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 29 sierpnia 
2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 7".

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

3. Taras nad jeziorem
4. Bezpieczne siedzisko dla dziecka w aucie
5. Warzywo, którego nie chciał poślubić burak
6. Miesiąc rozpoczynający wakacje
7. Dźwig lub ptak
8. Miejsce w samochodzie na walizki
9. Letnie ferie w szkole
10. Ten kto kieruje autem
11. Krzykliwy nadmorski ptak
12. Spokojny, Atlantycki, Indyjski

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 5 - POLNA DROGA
Nagrody książkowe wylosowała: Emilia Ostaszewska, gm. Nasielsk

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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Rozwiązanie Rebusu 5 - PATRONEM MŁAWY JEST ŚWIĘTY 
WOJCIECH

Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Sierzputowska, 
gm. Nasielsk.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
29 sierpnia 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedl-
ce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 7".

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

Rebus 7

Krzyżówka „Nr 7” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.        

2.     

3.      

4.         

5.       

6.        

7.       

8.         

9.        

10.          

11. 

12. 

    

     

 

PYTANIA: 

1. Wygodne letnie obuwie. 
2. Na patyku lub rożku. 
3. Taras nad jeziorem. 
4. Bezpieczne siedzisko dla dziecka w aucie. 
5. Warzywo, którego nie chciał poślubić burak. 
6. Miesiąc rozpoczynający wakacje. 
7. Dźwig lub ptak. 
8. Miejsce w samochodzie na walizki. 
9. Letnie ferie w szkole. 
10. Ten kto kieruje autem. 
11. Krzykliwy nadmorski ptak. 
12. Spokojny, Atlantycki, Indyjski. 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE

Masło wiejskie  
– Marek Zalewski z Nowego Pawłowa  

(pow. przasnyski) PI

Ser turski  
– „Turska Dolina Mini Mleczarnia” Elżbieta i Tomasz 

Rachoccy z Turzy Małej (pow. mławski) PR

Produkty mleczarskie

Szczupak z Orzyca  
– Elżbieta Kaczorek z Wymysłowa  

(pow. makowski) PI 

Mazowieckie gefilte fish  
– „Grill Bar” Anna Dec z Grzegorzewic  

(pow. grodziski) PR

Ryby i przetwory rybne

Pasztet z soczewicy czerwonej z ziarnami dyni 
i pestkami słonecznika – Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Golądkowie (pow. pułtuski) PI

Ogórki kiszone  
z papryką chili  

– „Krokus” Przetwórnia 
Owoców i Warzyw,  
Czesław Caryk Sp. J. 
(pow. zwoleński) PR

Owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego

Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zdjęcia: arch. UMWM

Kajmakówka – 
Monika Kowalczyk 
z Woli Gutowskiej 
(pow. radomski) PI

Lifeberry 
borówkowy – 
„Legucin”  
Arkadiusz Legucki 
(pow. grójecki) PR

Napoje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opraco-
wany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej”
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