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Międzynarodowe spotkanie z wizją
„Erasmus+” dla rolnictwa

Dobromił Woźniak
MODR Warszawa

P

rojekt „Erasmus+” zakłada wprowadzenie narzędzia pomocniczego (w skrócie ISM+), które pomoże w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zwiększeniu możliwości produkcyjnych
i efektywnym wykorzystywaniu Internetu w pracy gospodarczej,
a wszystko w oparciu o dobre praktyki.

Narzędzie ISM+ oferuje innowacyjne metody edukacji dla warunków
lokalnych m.in.: szkolenia zmierzające do zwiększenia obszaru językowego w Europie oraz stworzenie planu, który umożliwi stosowanie zarządzania strategicznego w całej Europie Środkowej i Wschodniej.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje takie państwa jak Holandia, Austria, Niemcy, Litwa, Polska oraz Słowenia. Stronę polską reprezentuje
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.
„Przedsiębiorczość wizją – Metody i narzędzia menadżerskie do budowania zdolności producentów rolnych w Europie Środkowej i Wschodniej”.
Pod takim hasłem 12 czerwca br. w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie dotyczące programu Europejskiego „Erasmus +”. Uczestniczyli w nim, m.in. goście
z Holandii, Austrii, Litwy oraz Słowenii. Organizatorem była dr Agata
Malak - Rawlikowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Prezentacje dotyczące projektu oraz
narzędzia ISM+ przedstawili Abele Kuiepers z Agro Management Tools
WUR (Holandia), Marija Klopčič z Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia) i Dora Lanker z LEI Institute Wageningen UR (Holandia).

Od lewej: Olga Oblak (Izba Rolnictwa i Leśnictwa w Słowenii), Marija Klopcic (Uniwersytet w Ljubljanie), Aldona Stalgiene (Litewski Instytut Gospodarki Rolnej), Adam Wilk (Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Agata Malak - Rawlikowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Abele Kuiepers (Agro Management Tools WUR
w Holandii), Peter Kristof (Izba Rolnicza Karyntii w Austrii), Simona Svoilate (Izba Rolnictwa
Republiki Litewskiej), Dora Lanker (LEI Institute Wageningen UR w Holandii)

Kwestie modułu marketingowego narzędzia ISM+, wytyczne dla sieci
oraz studentów, którzy jako pierwsi mogą korzystać z narzędzia ISM+
prezentował Adam Wilk z SGGW.
Po prezentacjach, uczestnicy spotkali się w Ambasadzie Holenderskiej
na seminarium dotyczącym idei narzędzia ISM+ oraz podsumowaniu całego programu „Erasmus+”. Wśród gości były osoby zaproszone przez
Ambasadę Królestwa Niderlandów, m.in.: Martjin Homan radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości. n
Źródło: „Przedsiębiorczość z wizją – jak przygotować strategię gospodarstwa”

SI R na Mazowszu
Magdalena Kowalewska
MODR Warszawa

M

ODR Warszawa przystępuje do realizacji operacji wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016-2017
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich pod
nazwą „Utworzenie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego
Poświętne w Płońsku”. Inicjatywa utworzenia MPNT jest odpowiedzią
na zidentyfikowane zapotrzebowanie dotyczące kompleksowego wsparcia
innowacyjnego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
Ten dwuetapowy projekt zakłada, m.in. współpracę wielu środowisk
związanych z rolnictwem województwa mazowieckiego nad wdrażaniem innowacji w rolnictwie, a tym samym podniesieniem konkurencyjności mazowieckiego rolnictwa.
W ramach operacji, w dniach 14 i 15 września br., na terenie MODR
Oddział Poświętne w Płońsku, odbędzie się spotkanie 150 osób ze środowisk biznesowych, naukowych, rolników i instytucji świadczących usługi

na rzecz sektora rolniczego. Zebrani wysłuchają referatów i wezmą udział
w dyskusjach dotyczących innowacji w polskim sektorze rolno-spożywczym, koncepcji SIR oraz dobrych praktyk dotyczących transferu nauki do
praktyki. Omówione zostaną także źródła finansowania innowacji i zaprezentowane doświadczenia funkcjonowania grup operacyjnych na terenie
Polski i innych krajów europejskich.
Ideą Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego będzie
wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu, w zakresie przemysłu rolno-spożywczego, biotechnologii, ekologii, OZE oraz IT, a także inicjowanie i aktywizowanie współpracy w zakresie grup operacyjnych. MPNT podejmie działania mające na celu identyfikację
realnych problemów spowalniających rozwój obszarów wiejskich
i zapewni wsparcie instytucji mogących rozwiązać te problemy. Dzięki
działalności MPNT możliwe będzie szybsze i bardziej efektywne tworzenie innowacji i wdrażanie ich na rynek.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia, a także koncepcji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
zapraszamy na stronę www.modr.mazowsze.pl n

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

Krzysztof Godlewski
Oddział Ostrołęka

W

skutek intensyfikacji produkcji mleka rośnie zapotrzebowanie na większe plony i lepszą jakość traw. W tym roku, w związku
z bardzo zróżnicowaną pogodą, należy
staranniej przeprowadzić pielęgnację
użytków zielonych. Umożliwi to utrzymanie plonowania i jakości traw na należytym poziomie.
Od składu botanicznego, zadarnienia
runi, pobierania składników pokarmowych
i przebiegu pogody zależą jakość i plon pozyskiwanej paszy. Zubożenie składu botanicznego traw można naprawić poprzez następujące zabiegi agrotechniczne: nawożenie, zwalczanie chwastów, mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne i użytkowanie, będące
także swoistym zabiegiem pielęgnacyjnym.

Mrozoodporność - ważna rzecz
Poziom mrozoodporności uzależniony
jest od fruktozanów zgromadzonych w roślinach w momencie rozpoczęcia zimowania. Fruktozany to cukry zapasowe, występujące w roślinach łąkowych w dolnych
częściach pędów, rozłogach i częściowo
w korzeniach. Decydują one o szybkości
odrastania roślin po skoszeniu. Rośliny
gromadzą je w większej ilości od połowy
września do nadejścia pierwszych mrozów. Skutkiem tego jest większa ilość wody

związanej w tkankach, niezdolnej do rozrywania ścian komórkowych. Zamarzanie jest
bezpośrednią przyczyną zamierania roślin.

Wpływ nawożenia
Nawożenie jest najważniejszym zabiegiem
pratotechniczym. Azot należy stosować najpóźniej do połowy września (30-40 kg/ha),
w formie mineralnej lub organicznej. Przenawożenie azotem oraz podawanie go w zbyt
dużych dawkach może zakłócić gromadzenie fruktozanów, z kolei brak nawożenia tym
składnikiem może przyśpieszać przechodzenie roślin w stan spoczynku zimowego - powoduje to zaburzenie hartowania.
Makroelementy, fosfor i potas, powinny być
stosowane na większości łąk i pastwisk. Fosfor jesienią stosuje się od ½ do całej dawki całorocznej, czyli 20-100 kg P2O5. Potas stosuje
się w dawce 1/3 jesienią, około 40-60 kg K2O.
Zalecane jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych na przełomie października i listopada. Sprzyja to gromadzeniu
w komórkach roślinnych związków koloidalnych, zwłaszcza fruktozanów i wzrostowi mrozoodporności.
Gospodarstwa dysponujące dużymi ilościami nawozów organicznych, mogą wykorzystać je do nawożenia łąk. Obornik
podajemy raz na kilka lat, w dawce około
20 t/ha, w końcu października. Możemy
również nawozić użytki zielone gnojowicą,
zalecana dawka to 15-25 m3//ha.
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Użytkowanie jako swoisty zabieg

Wapnowanie przeprowadzamy raz na 6-7 lat, dawką 1,5-2 t/ha,
późną jesienią.

Odchwaszczanie
Wśród trwałych użytków zielonych chwastem jest każda niepożądana roślina. Łąka posiadająca wysoki procent traw dobrej
jakości, ale wśród roślinności niepożądanej, która ma gorsze wartości odżywcze a nawet trujące, może dać dużo mniejszy plon,
znacznie gorszej jakości, albo też całkiem bezużyteczny. Można
tego uniknąć kontrolując okresowo darń i terminowo zwalczając chwasty. Przeprowadzanie większości zabiegów odchwaszczających zalecane jest do połowy września. Jeżeli nie dadzą efektu, konieczna jest całkowita rekultywacja.

Podsiew
Cenne gatunki traw i motylkowatych „wyradzają się” nie tylko
pod wpływem długotrwałej suszy lub zalania, ale także z powodu niewłaściwych zabiegów rolnika, przyśpieszających degradację.
W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest podsiew, czyli wprowadzenie nasion wartościowych gatunków traw i motylkowatych w starą darń. Jesienne podsiewy są jednak ryzykowne
ze względu na możliwość wymarznięcia młodych siewek.
4

Użytki zielone wymagają pielęgnacji przez cały okres wegetacyjny.
Jesienią tak należy użytkować łąki i pastwiska, aby mogły wytworzyć
naturalną odporność na niskie temperatury. Niedojady trzeba skosić
na wysokości około 8-10 cm i usunąć biomasę. Natomiast ostatni pokos z łąki powinien być zebrany jeszcze we wrześniu, przy czym należy pamiętać o optymalnej wysokości około 8 cm. W dolnych częściach
roślin znajdują się, bowiem wyżej wspominane wielocukry, których
obecność pomaga przezimować roślinom w dobrym stanie. Natomiast
pozostawienie wybujałej runi spowoduje tworzenie się warstwy „filcu”
w następstwie czego powstaną puste miejsca i wyrosną chwasty.

***

Omawiane zabiegi są pracochłonne i kosztowne (np. podsiew
łąk), i wielu rolnikom mogą okazać się zbędne. Jednak warto je
wykonywać, bo odpowiednio pielęgnowany użytek odwdzięczy
się nam wysokim plonem o dobrej jakości. n
Źródła:
1. Czas na podsiewy użytków zielonych. Chów Bydła, Nr 9, Jankowska-Hufejt H. 2006.
2. Jak dbać o łąki? Top Agrar, Nr 7, Łyszczarz R., 2011.
3. Jesienna pielęgnacja łąk i pastwisk. Bydło, Nr 10, Kryszak J., 2006.
4. Nawożenie łąk i pastwisk. Bydło, Nr 7, Domański J. 2008.
5. Podsiew łąk i pastwisk. Agrotechnika, Nr 5, Jankowska-Hufejt H. 2009.
6. Przygotować łąki do zimowania. Nowoczesna Uprawa, Nr 1, Goliński P. 2006.

Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016
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Wyjątkowe święto w Potworowie
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Maciejczak
Oddział Radom

W

siebie, a przy okazji porozmawiać z miłymi paniami na temat potraw, którymi wszystkich częstowały.

niedzielę, 7 sierpnia br., w Potworowie odbył się
XXIV Dzień Papryki. Organizatorami wydarzenia
byli: Starostwo Powiatu Przysuskiego, Gmina Potworów oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Dzień Papryki jest w Potworowie świętem szczególnym, gdyż
zdecydowana większość gospodarstw w tym rejonie utrzymuje
się z uprawy tego warzywa. Powiat przysuski, obok białobrzeskiego i radomskiego, jest największym producentem papryki
w naszym kraju.
Najwięcej gospodarstw produkujących paprykę znajduje się w gminach: Potworów, Klwów, Przytyk oraz Rusinów, dlatego te gminy
nazywane są centrum uprawy papryki lub Zagłębiem Paprykowym.
Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości, o godz. 10.30
w Szkole Podstawowej w Potworowie, odbył się panel dyskusyjny na temat „Ochrona papryki i możliwości organizowania się
producentów”. Jego organizatorem było Zrzeszenie Producentów
Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali prof. Czesław Ślusarski z INHORT w Skierniewicach oraz Bolesław Pieczyński z CDR, którzy chętnie podzielili
się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami.
Oficjalne obchody XXIV Dnia Papryki…
…rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Potworowie. Następnie uczestnicy święta przemaszerowali w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej na stadion sportowy przy ulicy Lipowej. Tam
uroczystego otwarcia imprezy dokonał wójt gminy Potworów Marek Klimek. Podczas otwarcia głos zabrali także Marian Niemirski - starosta powiatu przysuskiego oraz Wojciech Rzewuski
- wicedyrektor MODR w Warszawie. Następnie można było posłuchać krótkich wystąpień niektórych zaproszonych gości.
Na Dniu Papryki pojawili się przedstawiciele władz różnego
szczebla, wśród nich znaleźli się, m.in. Stanisław Karczewski marszałek Senatu RP, Rafał Rajkowski - wicemarszałek województwa mazowieckiego, posłowie Dariusz Bąk, Robert Telus,
Leszek Ruszczyk i Robert Mordak oraz inni politycy i osoby
zaangażowane w sprawy rolnictwa.
Po wystąpieniach gości, wójt gminy Potworów, starosta przysuski i wicedyrektor MODR wręczyli odznaczenia nadane przez
ministra rolnictwa, które otrzymali: Wojciech Natorski, Zenon
Gniadek, Kamil Pankowski i Rafał Gębczyk.

Stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet

Dzień Papryki zgromadził przede wszystkim mieszkańców gminy
Potworów, którzy przychodzili na stadion całymi rodzinami. Oglądali nie tylko stoiska kobiecych stowarzyszeń, ale i stoiska rolników
uprawiających paprykę oraz producentów nasion prezentujących różne jej odmiany. Swoje ekspozycje zaprezentowali również producenci
nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, przedstawiciele firm
branży ogrodniczej i rolniczej. Wystawiono kiermasz literatury fachowej, kwiatów, sadzonek i krzewów oraz środków ochrony roślin.

Rekordowa kolekcja
Oczywiście nie zabrakło ekspozycji Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odwiedzający mogli obejrzeć na niej
przeróżne odmiany papryki. Wystawa robiła wrażenie, gdyż doradcy przygotowali kolekcję, aż 47 odmian (wszystkie uprawiane
w zagłębiu paprykowym). Osoby zainteresowane ich uprawą mo-

Specjały na stołach
Kolejnym punktem programu była prezentacja stowarzyszeń
kobiet działających w gminie Potworów: „Długowianek”, „Wirowianek”, „Kobiet Kreatywnych”, „Chili-Babek”, „Babskiego
Raju” oraz „Supermenek”. Panie przygotowały stoiska z własnymi wyrobami kulinarnymi i wszyscy chętni mogli spróbować gulaszu z papryki, kapusty z grochem, pajdy chleba ze smalcem, czy
pysznych kompotów. Krótko mówiąc, każdy mógł znaleźć coś dla
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

Stoisko MODR

gły konsultować się z doradcami oraz prof. Czesławem Ślusarskim, który czekał na nich przy stoisku MODR.
Po południu ruszyły koncerty na których wystąpili: Andrzej
Rybiński, kabaret „Pirania”, zespół „Baciary”, Ivan Komarenko
i zespół „Playboys”. Natomiast na rynku w Potworowie prezentowały się zespoły ludowe Tomasza Stachury oraz Piotra Gacy. n
5
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9 sierpnia 2016 roku na cmentarzu w Lidzbarku Welskim pożegnaliśmy Naszego Kolegę śp. Zbigniewa Rzeszutkę.

Ws p o m n ie n ie o Z byszku R zesz u tc e
Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne w Płońsku
Zdjęcie: archiwum MODR

Zbigniew Rzeszutko (1939 - 2016)

W

spółpracownicy cenili Zbyszka
Rzeszutkę za wiedzę zawodową, kulturę słowa, opanowanie, dążenie do prawdy i sprawiedliwości. Przełożeni odznaczali za pracę (m.in.
Złoty Krzyż Zasługi - 2005 r.), szanowali
za wierność wyznawanym wartościom.
Zbigniew Rzeszutko pomagał rolnikom
w korzystaniu z przedakcesyjnych funduszy w ramach programu SAPARD, zajmował się usuwaniem zapóźnień w edukacji
ekonomicznej producentów rolnych i uczył
funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej. Dzięki profesjonalizmowi zawodowemu, odpowiedzialności, rzetelności,
identyfikacji ze środowiskiem wiejskim,
stworzył wzorcowy wizerunek doradcy.
Wiele pisał, zarówno w czasie w pracy
zawodowej, jak i na emeryturze. Był autorem ponad 100 felietonów i artykułów
publikowanych w prasie lokalnej, czasopismach branżowych, m.in. we „Wsi Mazowieckiej”. Uczestniczył w ogólnopolskim
konkursie na pamiętniki doradców i otrzymał za nie wyróżnienie (2009 r.). Oprócz
artykułów dla rolników i świetnych felietonów tworzył wiersze. Jego talent literacki połączony z niezależnością, rozwagą
6

w ocenie otaczającej rzeczywistości i poczuciem humoru zapewniły mu uznanie
środowiska.
Wiersze naszego poety ukazały się w publikacjach indywidualnych: Różnorodnie
i kolorowo - tomik uświetniający jubileusz
85-lecia doradztwa w Poświętnem oraz
w zbiorku poetyckim To i owo. Twórczość
Zbigniewa Rzeszutko można też znaleźć
w wydawnictwach zbiorowych m.in.:
• Tam gdzie rodzą się wiersze - działdowski
almanach poezji rok 2013
• Zbliżenia 3 - mławsko-działdowski almanach poetycki, rok 2013
• Vigusiowa kuźnia słowa - wiersze i bajeczki dla dzieci, rok 2015
• Działdowo „… miasto móje, a w nim”
- rok 2016
W 2016 r. ukazała się wspólna publikacja
małżeństwa Ewy i Zbigniewa Rzeszutków
pt. Lidzbark w obrazach historią i słowem
lekko powiązanych.
Zaprosił nas na 10 lipca br. do Lidzbarka na pierwsze spotkanie z cyklu Powiatowych Wieczorów z Poezją. Wtedy podczas
spektaklu wraz z aktorką Anną Cieślak
prezentował swoje wiersze. (relacja pod
linkiem: http://goo.gl/aYz95J).
Był członkiem Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Stowarzyszenia Wspierającego
Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur” i wieloletnim prezesem tego stowarzyszenia.
Należał do Stowarzyszenia Działdowska
Kuźnia Słowa.
Odszedł Człowiek wielkiego formatu
i przyjazny ludziom.

***

Co Zbigniew Rzeszutko sądził o pracy doradcy? Przytaczam jego słowa oraz
wiersz „Nieco przydługie epitafium” z tomiku „Różnorodnie i kolorowo”.
- Gdyby mnie ktoś zapytał dziś „mając
możliwość wyboru, czy wybrałbyś tę samą
drogę życiową i zawodową?”, wprawiłby
mnie w nie lada zakłopotanie. Gdybym się
kierował wyłącznie rozumem to prawdopodobnie nie, jeśli bym dodał do tego serce
- …to nie wiem.
- Gdyby mnie koś zapytał „czy były
w twoim życiu zawodowym momenty czy
okresy, w których czułeś się potrzebny,
w których wiara, że czynisz rzeczy dobre

i wielkie uskrzydlała cię, a zwieńczeniem
pracy była głęboka satysfakcja?” odpowiadam - chociaż rzadko - TAK. n

Nieco przydługie epitafium
Tu leży spokojnie, frajer nad frajerami
Co życie swe związał z WOPR, ODR-ami
Umarł, za życia wstydząc się po kryjomu
Że nic w spadku zapisać nie może nikomu
Robiąc dla innych bilanse, przepływy, od lat
Zapomniał o własnym rachunku zysków i strat
I tak dobrze, że ominęły go co większe długi
A dla swych wnuków trzy zostawił dyplomy zasługi
Patrzcie, ach patrzcie najdroższe wy dziatki
Jaki Wasz dziadek był mądry i chwatki
I jeden tylko (zapewne?) zanotował BÓG
Ile przemierzył kilometrów i ile wiejskich dróg
Nie dostawszy w zamian zbyt wiele - Dlatego,
o Panie,
Chociaż Ty w nagrodę daj mu - WIECZNE
SPOCZYWANIE

Zbigniew Rzeszutko urodził się 15.04.1939 r.
w podrzeszowskiej wsi Łukawiec. Naukę szkolną na poziomie ponadpodstawowym rozpoczął
w liceum w Bieżuniu, pow. sierpecki, zaś maturę uzyskał w liceum w Łańcucie.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
podjął pracę, jako nauczyciel zawodu w Szkołach Przysposobienia Rolniczego w Lubowidzu, Bieżuniu, następnie w LO w Bieżuniu.
W 1969 roku zajął się pracą doradczą, najpierw w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale, a w 1976 roku
w Poświętnem. Po roku włączył się w nurt
spółdzielczości rolniczej, zajmując stanowiska
kierownicze. W 1983 r. powrócił do doradztwa w WOPR w Poświętnem. Był doradcą
rolniczym, ekonomicznym i kierownikiem Rejonowego Zespołu Doradczego w Działdowie.
Współuczestniczył w przemianach Ośrodka
w Poświętnem. Po 43 latach pracy, 31.12.2004 r.
przeszedł na emeryturę. Zmarł 07.08.2016 r.
w Lidzbarku Welskim.
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W S P Ó L NA P O L I T Y KA R O LN A

Programy rolnośrodowiskowe w gminie Korczew
Krzysztof Zieliński
Oddział Siedlce

P

rogramy rolnośrodowiskowe to instrument finansowy
Unii Europejskiej, który ma zachęcić rolników do stosowania praktyk rolniczych prowadzących do ekologicznej produkcji rolniczej. Parlament Europejski wydał wiele aktów prawnych dotyczących programów rolnośrodowiskowych.
W Polsce są one realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2015 roku, w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działania rolno środowiskowo - klimatycznego
„objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 roku z późn. zmianami).
W Polsce programy rolnośrodowiskowe funkcjonują od wejścia do Unii Europejskiej. Pierwszy taki program obowiązywał
w latach 2004-2006, następny w latach 2007-2013, a obecny jest
realizowany od 2014 do 2020 roku. W gminie Korczew programy
rolnośrodowiskowe są bardzo popularne wśród rolników. Wynika
to z tego, że w gminie jest dużo gospodarstw małych i średnich,
z małą produkcją zwierzęcą lub jej brakiem, w których łatwo jest
spełnić wymogi takiego programu. Ponadto duża część gminy
leży na obszarze NATURA 2000.

W latach 2004-2006…
…dużo rolników wchodziło w pakiet PO1b - Utrzymanie łąk
ekstensywnych, półnaturalne łąki dwukośne programu rolnośrodowiskowego. Płatność do tego pakietu wynosiła 880 zł/1ha. Wadą
pakietu był termin koszenia łąk - po 15 lipca i rolnicy mający duże
hodowle bydła żałowali, że weszli w ten pakiet, z uwagi na to, że
trawy skoszone po 15 lipca nie nadawały się na paszę.
Dużą popularnością cieszył się również pakiet KO1, ochrona
gleb i wód z wariantem KO1b - Międzyplony ozime z dopłatą
570 zł/1ha i KO1c - Międzyplony ścierniskowe z dopłata
520 zł/1ha. W odniesieniu do tego pakietu rolnicy mieli uwagi,
że kwota dopłaty do wariantów tego pakietu, w odniesieniu do
kosztów ich wprowadzenia, jest za niska. Dlatego po wygaśnięciu
zobowiązań z tytułu realizacji tego pakietu większość rolników
niezdecydowała się na jego kontynuację.

W latach 2007-2013…
…największą popularnością wśród rolników cieszył się pakiet
3 - Ekstensywne trwałe użytki zielone i w jego ramach wariant
3.1 - Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach, który
można było realizować również poza obszarami NATURA 2000,
i wariant 3.1.2 - Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach
na obszarach NATURA 2000. Płatność do wariantów 3.1 i 3.1.2
wynosiła 500 zł/1ha. Wymogi przy realizacji tych wariantów
nie były duże. Polegały one, np. na zakazie przeorywania, wałowania i podsiewu, zakazie stosowania środków ochrony roślin
8

z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych
chwastów, koszeniu w terminie od 01.06. do 30.09. nie więcej niż
dwóch pokosów z wysokością koszenia 5-15 cm, czy pozostawieniu od 5 do 10% powierzchni działki nieskoszonej, przy czym co
roku miała być to inna powierzchnia.
W latach 2007-2013 rolnicy zaczęli także realizować pakiet
4 - Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 i pakiet 5 - Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000. W ramach pakietu 4 i 5 rolnicy realizowali
wariant 4.1 - Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (z płatnością
1200 zł/1 ha) i wariant 5.1 - Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
(z płatnością 1370 zł/1ha). Przy realizacji tych wariantów rolnicy musieli dodatkowo, u tzw. eksperta przyrodniczego zamawiać
dokumentację przyrodniczą, której sporządzenie było odpłatne.
Praca eksperta przyrodniczego polega na przyjeździe na działkę
rolną, na której stwierdzał on, bądź też nie, obecność tych gatunków ptaków, które kwalifikują wejście danej działki do programu
rolnośrodowiskowego. Wymagania dotyczące wariantu 4.1 i 5.1
są obszerne i dlatego podam je w formie skróconej. Są to, między innymi: zakaz przeorywania, wałowania i podsiewu, zakaz
stosowania ścieków i osadów ściekowych, niestosowanie jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych i agrotechnicznych w terminie
od 1 kwietnia do 1 sierpnia, w przypadku kośnego użytkowania
użytków zielonych koszenie w terminie od 1 sierpnia do 30 września; wysokość koszenia 5-15 cm, pozostawienie powierzchni nieskoszonej liczącej 5%-10% powierzchni całej działki rolnej. Wymagane jest także usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy
w terminie dwóch tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie - po ustaniu przyczyn, ze względu
na które termin ten nie był przestrzegany. Rolnik musi przestrzegać zakazu koszenia od zewnątrz do środka działki rolnej.

W ramach PROW 2014-2020…
…rolnicy jak dotychczas zaczęli realizować pakiet 4 - Cenne
siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA
2000 z wariantem 4.7 - Ekstensywne użytkowanie na OSO i wariant 4.8 - Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka,
krwawodzioba lub czajki. Niektórzy podjęli się także realizacji pakietu 5 - Cenne siedliska poza obszarem NATURA 2000
i w jego obrębie wariantu 5.4 - Półnaturalne łąki kośne. Trzeba też
zauważyć, że w odniesieniu do wymagań w realizacji programów
rolnośrodowiskowych na działkach rolnych o powierzchni od 1 ha
wzwyż wprowadzono obowiązek pozostawienia od 15 do 20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej. Powierzchnie te mogą się
powtarzać, aby tylko nie powtarzały się rok po roku.
Reasumując, należy stwierdzić, że program rolnośrodowiskowy jest coraz mniej atrakcyjny dla rolników i wielu z nich
w przyszłości nie będzie już realizowało tego programu. n
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PRAW O NA C O D Z IE Ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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ednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 19 maja 2016 roku (Dz.U. z 09.06.2016 r., poz. 814).
ednolity tekst ustawy o ochronie prawnej odmian roślin,
został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 1 czerwca 2016 roku (Dz.U.
z 14.06.2016 r., poz.843).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń, został zamieszczony
w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 maja
2016 roku (Dz. U. z 14.06.2016 r., poz. 844).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 2 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 22.06.2016 r., poz. 885).
ednolity tekst ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, został zamieszczony w Obwieszczeniu
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 maja 2016 roku
(Dz.U. z 22.06.2016 r., poz. 887).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie potwierdzenia
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, został opublikowany
w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 czerwca
2016 (Dz.U z 28.06.2016 r., poz. 924).
ednolity tekst ustawy o pomocy społecznej, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 7 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 29.06.2016 r., poz. 930).
miana ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw, została zamieszczona w Ustawie z 10 czerwca 2016 roku (Dz. U.
z 11.07.2016 r., poz. 1001).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201420120, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 30 czerwca 2016 roku (Dz. U z 11.07.2016 r., poz.
1009).
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: pomoc przyznawana
będzie rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli podlegają
ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie jako rolnik, albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez
co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, i w tym okresie nie prowadzili innej
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działalności gospodarczej. Pomoc może być przyznana, jeżeli
biznesplan przewiduje: wydatki dotyczące działalności rolniczej
w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co
najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej
80% kwoty pomocy. Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa posiadanego przez rolnika, bierze się pod
uwagę produkcję rolną prowadzoną na użytkach rolnych wchodzących w skład gospodarstwa posiadanego przez rolnika, w dniu
zakończenia realizacji biznesplanu:
a) stanowiących własność;
b) oddanych w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi;
c) dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy
dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
d) dzierżawionych od innych podmiotów niż ww. pod warunkiem,
że powierzchnia tych użytków nie przekroczy powierzchni użytków rolnych posiadanych przy ustalaniu wyjściowej wielkości
ekonomicznej gospodarstwa, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w formie aktu notarialnego albo z datą pewną;
e) do których przyznano temu rolnikowi jednolitą płatność
obszarową nie później niż w roku zakończenia realizacji biznesplanu, a jeśli w danym roku nie przyznano płatności, to
w roku poprzedzającym rok zakończenia biznesplanu, pod
warunkiem że powierzchnia tych użytków rolnych nie przekroczy powierzchni użytków, ustalonych przy wyjściowej
wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, uwzględnia się powierzchnię użytków rolnych stanowiących własność rolnika, oddanych w użytkowanie wieczyste lub
dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
lub jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi co najmniej 70% powierzchni gospodarstwa posiadanego przez rolnika.
Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym lub drugim kwartale roku kalendarzowego.
W przypadku niezrealizowania działań dotyczących zrównoważonego środowiska zwrotowi podlega 20% kwoty pierwszej raty
pomocy za nieprzygotowanie lub niestosowanie planu nawozowego, lub nieprowadzenie wykazu działań agrotechnicznych,
zawierających wykaz prac wykonywanych na poszczególnych
działkach rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy
i ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy. n
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P Y TA NI A O D R OL NI KÓW

C zyte ln ic y pytają - Redakc ja od powiada
( Jakim środkiem chemicznej ochrony zwalczyć gwiazdnicę
pospolitą na łąkach?
Można zastosować Chwastox Extra 300 SL, Starane 250 EC, ale
spośród herbicydów ostatnio zalecanych do stosowania na użytkach zielonych jest Fernando Forte 300 EC. Zastosowany w tym
preparacie kompleks trzech substancji aktywnych pozwala na
skuteczne zwalczanie uciążliwych chwastów łąkowych, niszcząc
ich części nadziemne i podziemne. Oprócz szczawiów, jaskrów,
ostrożeni, mniszka i pokrzywy Fernando Forte 300 EC niszczy
także gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, mlecz polny, powoje,
przytulie, rogownice i rumianowate.
Należy jednak pamiętać o tym, że środki te można stosować
na łąkach posiadających w swym składzie tylko poszczególne
gatunki traw, a nie są to mieszanki traw z motylkowatymi (np.
z koniczyną).

rolnych w świetle nowych przepisów obowiązujących po 1 maja
2016 roku?
Nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności
rolniczej, np. poprzez informację o kwalifikacjach rolniczych albo
o przystąpieniu do ich uzupełnienia lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej (osoba fizyczna –
oświadczenie nabywcy poświadczone przez sołtysa, wójta, itp.;
a gdy jest to osoba prawna – na podstawie kodu PKD, statutu działalności oraz kwalifikacji rolniczych członków zarządu). Poza tym
należy podać informację o planowanym sposobie wykorzystania
nabywanej nieruchomości z uwzględnieniem produkcji rolniczej.
Należy pamiętać, że nabywca zobowiązuje się także 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 gospodarstwa
rodzinnego. n

( Na czym polega spełnienie rękojmi przy zakupie gruntów

Zw a l c z a m y m i o t ł ę z b o ż o w ą
Barbara Bahniuk
Oddział Siedlce

M

iotła zbożowa to pospolity i uciążliwy chwast jednoroczny występujący w zbożach ozimych. Charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością względem
zbóż i wygrywając dostęp do światła przerasta łan zbożowy.
Jest trudna do zwalczenia, ale można to zrobić znając pewne
zasady.

Nasiona miotły kiełkują tylko przy dużej wilgotności gleby,
w której potrafią zachować żywotność nawet kilkanaście lat.
Chwast ten kiełkuje jesienią lub wiosną, a przy dodatnich temperaturach nawet zimą. Poza tym może rosnąć, gdy zboża pozostają
jeszcze w spoczynku, czyli przy temperaturze 0oC - dlatego staje
się bardzo konkurencyjny dla roślin zbożowych po wznowieniu
przez nie wiosennej wegetacji.
Wczesną wiosną nie wolno pozwolić na dominację miotły nad
uprawami zbożowymi i opracować skuteczną i optymalną strategię stosowania środków ochrony roślin, rozpoczynającą się już
jesienią.
Trzeba pamiętać, że chwast ten preferuje gleby lekkie, piaszczyste, o małej zawartości wapna. W celu jego skutecznego zwalczania, przy ochronie zbóż ozimych, najlepiej jest stosować zabieg
herbicydowy jesienią. Czasem jednak konieczne będzie stosowanie drugiego zabiegu – wiosną, tuż po wznowieniu wegetacji
zbóż, jeżeli ten pierwszy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.
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Oprysk preparatem opartym o jedną substancję czynną jest
obarczony ryzykiem, że miotła może nie zostać w dostateczny
sposób zwalczona. Dlatego do walki z tym uciążliwym chwastem
lepiej jest wykorzystać preparat zawierające w składzie więcej
substancji czynnych. Wśród gotowych mieszanin dostępne są
preparaty dwuskładnikowe: Cayman 600 SC, Blutron 300 SC,
Protekt Plus 600 SC, Komplet 560 SC, Export 600 SC, Dyplomata 600 SC, Legato Pro 425 SC, Snajper 600 SC. Spośród
trójskładnikowych mieszanin dostępne są Trinity 590 SC, Viper,
Legion oraz Bizon.
Przy stosowaniu herbicydów należy pamiętać, iż wyższe dawki
trzeba stosować w warunkach mniej sprzyjających ich działaniu (gdy jest susza i niska wilgotność) oraz gdy chwasty znajdują
się w bardzo zaawansowanej fazie rozwoju i występują w większym nasileniu. Jednak nie wolno wielokrotnie i przez długi czas
stosować tego samego typu herbicydów, ponieważ chwasty uodparniają się nawet na bardzo skutecznie działające preparaty, jeżeli stosuje się je przez kilka lat. Dlatego należy średnio co 3 lata
zmieniać typ oprysku na działający podobnie, ale mający inny
mechanizm działania.
Warto też pamiętać, że wzrostowi liczebności chwastów
uciążliwych w uprawach sprzyjają uproszczona uprawa, duży
udział zbóż w strukturze zasiewów oraz stosowanie herbicydów przeznaczonych głównie do niszczenia chwastów dwuliściennych. n
Źródło: Preparaty do zwalczania miotły zbożowej, Katarzyna Szulc
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Ekologiczne oczyszczalnie ścieków (cz. 1)
Joanna Pielech
Oddział Siedlce

K

ażdy budynek mieszkalny powinien mieć rozwiązany
problem ścieków. W przypadku, gdy nie ma zbiorowej
sieci kanalizacyjnej, znakomitą propozycją stają się
oczyszczalnie ścieków. Instalacja przydomowej oczyszczalni
musi być dobrana indywidualnie. Najlepiej jeśli doboru, montażu oraz przeprowadzenia całej procedury dokona profesjonalna firma. Dostępne są różne warianty oczyszczalni, a zastosowane w nich technologie muszą uwzględniać m.in. liczbę
mieszkańców, ilość dostarczanych ścieków, charakter obiektu,
wielkość działki oraz rodzaj gruntu.
Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na wykorzystaniu procesów biochemicznych i częściowo fizycznych. Przebiega ono zarówno
w warunkach tlenowych, niedotlenionych jak i beztlenowych i polega na utlenianiu oraz mineralizacji związków organicznych zawartych w ściekach przy udziale mikro- i makroorganizmów. Zużywają
one związki zawarte w ściekach jako pokarm i podstawę przemiany
materii. Zasada oczyszczania jest taka sama jak w przypadku naturalnego samooczyszczania się zbiorników wodnych. Różnica polega
na stworzeniu optymalnych warunków przebiegu procesu (obecności
tlenu, pożywkach, mieszaniu mechanicznym, temperaturze, pH, itp.),
które zwiększają szybkość i skuteczność procesu.

Wybór technologii jest duży

Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia i środowiska dzięki odzyskiwaniu zasobów czystej wody, która będzie
wykorzystana przez przyszłe pokolenia.
W Polsce już około 55% gospodarstw jest dołączonych do sieci wodociągowych, ale tylko 3% jest podłączonych do kanalizacji
z oczyszczalnią ścieków.
Wybierać można spośród kilku rodzajów przydomowych
oczyszczalni ścieków i różnych konfig uracji instalacji. Można
wśród nich wyodrębnić następujące technologie: drenaż rozsączający, filtr piaskowy, filtr gruntowo-roślinny, złoże biologiczne i komorę osadu czynnego.
Wybór powinien uwzględniać wielkość działki i rodzaj gruntu.
Powierzchnia działki musi być dostosowana do wielkości zużycia
wody i ilości powstających ścieków. Inne technologie mogą być
stosowane na gruntach przepuszczalnych, a inne na nieprzepuszczalnych o wysokim poziomie wód.

Ogólna zasada działania

W oczyszczalniach przydomowych powszechnie stosowana jest technologia beztlenowo-tlenowa. Jej pierwszy etap przebiega w osadniku gnilnym, w którym ścieki są wstępnie podczyszczane. Związki
lżejsze, głównie oleje i tłuszcze, wypływają na powierzchnię i formują
kożuch, a cięższe opadają na dno tworząc osad. Z osadu, w wyniku
procesów biologicznych, powstają związki rozpuszczalne (które wraz
z wodą przechodzą do następnego etapu oczyszczania) i substancje
nierozpuszczalne pozostałe na dnie osadnika. Te nierozpuszczalne osady należy usuwać wozem asenizacyjnym, ale przeważnie tylko raz na
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rok. Aby bakterie zdążały z rozkładem ścieków w osadniku, powinien
on mieć odpowiednią objętość - aby ścieki zalegały w nim parę dni.
W tym celu stosuje się też rozwiązania wydłużające drogę przepływu
ścieków przez osadnik, np. dwie lub trzy komory. Optymalny rozkład
ścieków ułatwia taka konstrukcja osadnika, by przepływ ścieków był
spokojny i nie burzył kożucha i osadu. Dla zainicjowania lub przyspieszenia fermentacji stosuje się tzw. bioaktywatory, które wlewa się do
toalety i trafiają one do osadnika. Z kolei odpływ ścieków z osadnika
powinien być tak skonstruowany i zlokalizowany, by nie wypłynął kożuch. Konstrukcja osadnika powinna też umożliwiać swobodny wypływ gazów, w tym metanu i siarkowodoru.
Na wylocie ścieków z osadnika montuje się filtr doczyszczający,
zatrzymujący ewentualne zawiesiny. Ścieki z prawidłowo dobranego
i poprawnie eksploatowanego osadnika gnilnego powinny być klarowne i na tyle czyste, by mogły być dalej oczyszczone w gruncie,
złożu biologicznym lub osadzie czynnym. Po przejściu przez osadnik
gnilny powinny być pozbawione ok. 40% BZT5, azotu ogólnego i ok.
80% zawiesin. Prawidłową eksploatację osadników ułatwiają dodatkowe i poprawnie wykonane elementy: skuteczna wentylacja, właz studzienki kontrolnej i wspomniany już filtr doczyszczający.
Instalacja kanalizacyjna może też być wyposażona w razie potrzeby w separator tłuszczów, gdyż w niskich temperaturach osadzają się one na przewodach doprowadzających ścieki do oczyszczalni, utrudniając oczyszczanie ścieków w osadniku i ich rozsączanie w drenażu rozsączającym.
Przyjmuje się, że osadnik nie powinien być mniejszy niż 3 m3,
a na jedną osobę zakłada się pojemność nie mniejszą niż 0,3
m3. Osadniki o pojemności do 4 m3 powinny być dwukomorowe,
a większe trzykomorowe. Wykonywane są obecnie przede wszystkim z tworzyw, ale mogą być też zrobione z żelbetonu (prefabrykowane lub wykonywane na miejscu).
Rozwiązania stosowane w drugim etapie oczyszczania ścieków dobierane są w zależności od: ilości odprowadzanych ścieków i ładunku
zanieczyszczeń, jaki posiadają, rodzaju gruntu i jego przepuszczalności, dostępnej powierzchni odprowadzenia oczyszczonych ścieków
do wód powierzchniowych. Nie bez znaczenia są również koszty inwestycji i eksploatacji. Takim rozwiązaniem może być…
Drenaż rozsączający
W tej technologii ścieki są odprowadzane bezpośrednio do
gruntu.
Drenaż może być zastosowany, gdy ilość ścieków nie przekracza 5 m3/d i jednocześnie zwierciadło wody podziemnej znajduje
się co najmniej 1,5 m poniżej poziomu ułożenia drenów.
Wielkość i sposób jego ułożenia zależą od liczby mieszkańców
i przepuszczalności gruntu pod drenażem. Grunt ten powinien
być zbadany w kilku miejscach przy wykorzystaniu testu perkolacyjnego, który da wiedzę o jego przepuszczalności.
Drenaż powinien być napowietrzony i mieć spadek w kierunku
odpływu ścieków. Powinien też posiadać studzienkę kontrolno-rozdzielczą dozującą ścieki równomiernie do wszystkich nitek.
Najczęściej stosuje się perforowane rury rozsączające w obsypce.
Inne rozwiązanie to koryta infiltracyjne z tworzyw lub betonu
dokończenie na str. 12
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Bioasekurac ja w hodowli zwierząt
Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce

B

ardzo ważnym elementem w chowie trzody chlewnej oprócz genetyki i prawidłowego żywienia - jest status
zdrowotny stada. Nawet świnie o wybitnych cechach
genetycznych, żywione najlepszymi mieszankami paszowymi,
nie będą osiągały pożądanych parametrów produkcyjnych, jeżeli będą chore. Wzrastająca koncentracja produkcji, słabsza
odporność zwierząt wynikająca z wysokiej produkcyjności
oraz ich przemieszczanie wpływają na to, że coraz częściej pojawiają się w stadach nowe, nieznane choroby. Rozprzestrzeniają się one gwałtownie, powodując straty ekonomiczne.
W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się tych chorób, od wielu
lat stosowane są szczepienia profilaktyczne, które jednak kosztują i nie zawsze pozostają do końca skuteczne. Niewątpliwie najtańszym i najlepszym
sposobem zabezpieczania stada przed chorobami jest odpowiednia organizacja produkcji, uniemożliwiająca rozprzestrzenianie się ich w chlewni.
Dlatego sens ma wdrożenie programu bioasekuracji, zwłaszcza w czasie
zwiększonego zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Czym jest bioasekuracja?

W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” warto podjąć odpowiednie działania, które wcześniej mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby i szybciej ją zwalczyć, a tym samym uniknąć
większych strat. Bioasekuracja trzody chlewnej na poziomie ferm to
zestaw praktycznych działań i środków, które po to są podejmowane, aby zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków
fermy. Celem programu bioasekuracji jest utrzymywanie zarazków
chorobotwórczych poza obszarem fermy tak, aby stado nie było na nie
narażone, a także minimalizowanie niekorzystnego ich oddziaływania na zdrowie zwierząt. Działanie to poprawia status zdrowotny stada
poprzez, m.in.: odpowiednią lokalizację gospodarstwa, kontrole obecności zwierząt niepożądanych (zwierzęta dzikie, gryzonie, insekty),
dezynfekcję chlewni, kontrolę wizyt w gospodarstwie, kwarantannę
i odpowiednie postępowanie ze zwierzętami padłymi.

Kwarantanna

Przed wprowadzeniem nowo zakupionych zwierząt, należy dokładnie zapoznać się ze statusem sanitarnym fermy, z której pochodzą zwierzęta. Pozwoli to ustrzec nas przed wprowadzeniem
zwierząt o gorszym statusie zdrowotnym. Ważnym także jest, aby
dokończenie ze str. 11
przykryte geowłókniną, które nie wymagają podsypki i jednocześnie mają o wiele większą powierzchnię przesiąkania i są lepiej
dotlenione. Tym samym rozwiązanie to wymaga blisko połowę
mniejszej powierzchni do rozsączania. Instalacje rozsączania
w korytach mają jeszcze tę zaletę, że mogą być poddane regeneracji bez konieczności ich przebudowy od podstaw.
Istotnym ograniczeniem stosowania drenażu jest prawny wymóg, że nie może się on znajdować bliżej niż 70 m od studni
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nie łączyć zwierząt pochodzących z różnych ferm, dzięki czemu
w przypadku pojawienia się jakichś niepokojących objawów będziemy
znali źródło problemu. Kwarantanna nowo zakupionych zwierząt ma
na celu przyzwyczajenie się ich do nowych warunków, pomieszczeń
oraz ochronę stada przed ewentualnym zawleczeniem patogenów z tej
fermy, z której pochodzą nowe osobniki. Jest ona dla wielu gospodarstw trudna do przeprowadzenia ze względu na konieczność posiadania dodatkowych pomieszczeń, których często brakuje. Niezbędna
jest jednak, jeśli chcemy chronić nowo wprowadzane zwierzęta.

Dezynfekcja

Powinniśmy przeprowadzić ją przed wprowadzeniem zwierząt
do budynku oraz po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego.
Należy wybrać odpowiedni preparat, o szerokim spektrum działania. Zastosowanie nawet najsilniejszego środka dezynfekującego
nie przyniesie jednak zadowalającego efektu, jeśli przed dezynfekcją nie usuniemy nieczystości organicznych zalegających na powierzchniach w chlewni (kał, ściółka). Dopiero na wyczyszczone,
wymyte i wysuszone powierzchnie możemy zastosować środek dezynfekujący. Rzetelne przeprowadzenie dezynfekcji wymaga sporo pracy, wiedzy oraz sprzętu, dlatego powstało wiele firm, które
w sposób profesjonalny dezynfekują budynki inwentarskie. Ważna
jest również lokalizacja gospodarstwa. W przypadku planowania
budowy nowej chlewni, warto zastanowić się nad jej możliwie dalekim oddaleniem od zabudowań sąsiadów utrzymujących zwierzęta.

Kontrola wizyt

Do obiektu hodowlanego mogą wejść wyłącznie osoby obsługujące
zwierzęta, a w razie potrzeby lekarz weterynarii. Ograniczenie możliwości wstępu osób postronnych jest bezwzględnie konieczne i powinno być czytelnie oznakowane. W przypadku dużych obiektów
wymagana jest dodatkowa kąpiel oraz specjalne ubrania (kombinezon,
ochraniacze na buty, czepek, rękawiczki). Warto prowadzić książkę wizyt, w której odnotowywane będą osoby odwiedzające gospodarstwo
wraz z uwzględnieniem informacji o nich (nazwisko, pesel, nazwa firmy, data, cel wizyty). Dzięki takim informacjom, w razie problemów
łatwiej będzie wykryć ewentualne źródło zakażenia. Najbezpieczniej
jest jednak ograniczyć wjazd aut i wejść osób trzecich do budynku.
Pamiętajmy, że niezbędnym minimum na wjeździe do gospodarstwa
i wejściu do chlewni są maty dezynfekcyjne. Wprowadzenie zasad
bioasekuracji nie jest trudne, ale wymaga konsekwentnego postępowania, którego efektem będzie poprawa stanu zdrowia stada. n
z wodą pitną, a w przypadku ścieków oczyszczonych biologicznie - mniej niż 30 m. Kolejnymi ograniczeniami są: odległość
minimum 7,5 m do granicy działki, drogi, ulicy lub chodnika,
a także 5 m od budynków, 3 m od drzew, 1,5 m od rurociągów
wodociągowych i gazowych oraz 0,8 m od kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych. Ograniczenia te oraz fakt, że drenaż dla
4-osobowej rodziny zajmie powierzchnię 100 m 2, sprawiają, że na
wielu działkach jego budowa jest praktycznie niemożliwa. n
Od Redakcji: Dokończenie artykułu w kolejnym numerze „Wsi Mazowieckiej”.
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Jakie zabiegi ograniczą straty wody w glebie?
Siew nasion powinien odbyć się…

Adam Matyszczak
Oddział Siedlce
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ostatnich latach podczas wegetacji występują krótsze lub dłuższe okresy braku opadów atmosferycznych, co często prowadzi do znacznej obniżki
plonów. Chcąc tego uniknąć, powinniśmy wykorzystywać
wszystkie dostępne metody pozwalające na jak najdłuższe zatrzymanie wody w glebie. Należy do nich ogół zabiegów zwany
agrotechniką, czyli uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie,
nawadnianie, pielęgnowanie i ochrona roślin.
Po zbiorze przedplonu - niezależnie od stanu wilgotności gleby - należy przerwać podsiąkanie i parowanie wody poprzez zespół uprawek
pożniwnych, np. po zbożach powinno się wykonać uprawę kultywatorem ze sztywnymi zębami zagregowanym z wałem strunowym lub
broną talerzową, a nawet samą broną talerzową. Narzędzia te, w porównaniu z pługiem, lepiej mieszają resztki pożniwne, co przyspiesza
ich rozkład i wpływa korzystnie na początkowy wzrost ozimin.
W przypadku suszy rezygnacja z uprawy pożniwnej powoduje
dalsze przesuszanie gleby, a to może pogorszyć warunki wykonania orki siewnej lub zimowej, zwłaszcza na glebach średnich
i ciężkich. Po wykonaniu płytkiej orki korzystnie jest zasiać poplon - im szybciej tym lepiej. Natomiast jeżeli gleba jest przesuszona, nie należy wysiewać roślin strączkowych, ponieważ wymagają one do wschodów znacznych ilości wody.

Pożytek ze słomy
Jeżeli nie potrzebujemy słomy do produkcji obornika, powinniśmy ją rozdrobnić i w zależności od jej ilości dodać minimum
20-30 kg N, a potem płytko wymieszać z glebą. Słomy nie powinniśmy sprzedawać, ponieważ dostarcza wielu składników pokarmowych oraz bierze udział w tworzeniu substancji organicznej
(próchnicy), która uczestniczy w tworzeniu struktury gruzełkowatej gleby, zwiększa jej pojemność wodną oraz aktywność biologiczną i powoduje, że gleba jest łatwiejsza w uprawie oraz stanowi
źródło azotu.

Wpływ roślin zatrzymujących wodę
Jeżeli jest taka możliwość, należy wysiewać większą ilość roślin ozimych, które lepiej wykorzystują wodę zebraną w glebie
podczas zimy. Aby zmagazynować w glebie jak największą ilość
wody, należy unikać zostawiania zaoranego pola na zimę. Gleba
pokryta roślinnością, czy resztkami poplonów, lepiej magazynuje
wodę i nie następuje jej erozja.
Należy przestrzegać prawidłowego płodozmianu Przy doborze
roślin do uprawy trzeba uwzględniać gatunki i odmiany najbardziej przydatne do lokalnych warunków. Bardziej wymagające
rośliny uprawiane na słabych stanowiskach są mniej odporne na
deficyt wody w glebie. Powinno wprowadzać się do uprawy gatunki wzbogacające glebę kosztem powierzchni uprawy zbóż.
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…w terminie optymalnym dla danego gatunku na danym terenie,
np. opóźnienie siewu owsa, który jest bardzo wrażliwy na niedobór
wody, zwłaszcza podczas suchej wiosny, powinien być zaniechany
na korzyść roślin mniej wrażliwych na brak wody, jak jęczmień czy
mieszanka zbożowa. Opóźnienie siewu możliwe jest tylko dla gatunków tolerancyjnych. Materiał siewny powinien być najwyższej
jakości, zaprawiony, a gleba dobrze uprawiona. Gleba przygotowana
jest idealnie do siewu wówczas, gdy nasiona trafiają na jej zwięzłą
warstwę i są przykryte pulchną, średniozwięzłą warstwą o gruzełkowatej strukturze. Powinno unikać się wykonywania orki wiosną.

Zasady nawożenia
Nawożenie obornikiem, fosforem i potasem powinno odbyć się
jesienią. Należy unikać nawożenia obornikiem wiosną, ponieważ
powoduje to opóźnienie siewu roślin jarych i przesuszenie gleby.
Ponadto jesienne nawożenie potasem nie wywołuje przesuszania
gleb lekkich. Nie wolno rezygnować z nawożenia tym składnikiem, ponieważ odpowiada on w dużej mierze za odporność roślin
na suszę.
Zachowanie odpowiedniej proporcji składników pokarmowych
(N:P:K) powoduje, że rośliny są mniej podatne na złe warunki
w okresie wegetacji. Zrównoważone nawożenie można zapewnić
tylko przez poznanie zasobności gleb, dzięki wykonaniu prób glebowych w Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Nawożenie mineralne najlepiej jest zastosować przedsiewnie,
a uzupełniające dawki nawozów stosowane pogłównie powinny
być wysiewane jak najwcześniej w formach najbardziej przyswajalnych, np.: saletry amonowej, saletrzaku. Nawożenie dolistne
mocznikiem i nawozami dolistnymi wykonuje się roztworem
o odpowiednim stężeniu i temperaturze cieczy roboczej, aby nie
wywołać stresu termicznego u roślin.

O czym jeszcze należy pamiętać?
Każda roślina do dobrego wzrostu wymaga optymalnego odczynu gleby (pH), który możemy regulować poprzez wapnowanie.
Zbyt niskie pH powoduje uwalnianie składników toksycznych dla
roślin, przede wszystkim glinu.
Nie można też dopuszczać do zachwaszczenia upraw. Chwasty
są lepiej przystosowane do suszy niż rośliny uprawne. Działanie
środków doglebowych w okresie braku wody w glebie jest ograniczone. Zabiegi nalistne należy wykonywać zgodnie z etykietą,
wieczorem, w fazie największej wrażliwości chwastów na preparat. Rośliny osłabione suszą są bardziej podatne na choroby i szkodniki, dlatego konieczna jest ochrona przed nimi w celu ograniczenia strat.
Przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia strat spowodowanych
suszą. n
13

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

Integrowana uprawa pszenicy ozimej (cz.1)
Tadeusz Dudek
Oddział Ostrołęka

P

odstawowym zadaniem nowoczesnej produkcji roślinnej jest dążenie do wysokich, stabilnych oraz dobrych
jakościowo plonów, przy możliwie niskich nakładach
i poszanowaniu środowiska naturalnego. Integrowana produkcja roślin jest takim sposobem uprawy, w którym producent w sposób zrównoważony wykorzystuje wszystkie zdobycze nauki i techniki w rolnictwie oraz uwzględnia wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wyprodukowane w ten
sposób produkty są pełnowartościowe pod względem żywieniowym, a także nie posiadają nadmiernych ilości niepożądanych składników, np. środków ochrony roślin, azotanów,
metali ciężkich.
Obok celów produkcyjnych, integrowana produkcja musi
uwzględniać także cele ekologiczne oraz bezpieczeństwo i zdrowie zarówno producentów, jak i konsumentów. Wejście w system
integrowanej uprawy roślin wymaga od producenta dużej wiedzy
agrotechnicznej oraz poddania się ocenie jednostek upoważnionych do certyfikacji, a w zamian uzyskuje on możliwość oznaczenia swoich produktów znakiem Integrowanej Produkcji.
Podstawą systemu IP są prawidłowo dobrane elementy, takie jak:
• wymagania klimatyczne,
• poprawny płodozmian,
• wymagania glebowe,
• uprawa gleby,
• dobór odmian,
• racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu
roślin oraz zasobności gleby,
• właściwa pielęgnacja plantacji,
• stosowanie środków ochrony roślin tylko w uzasadnionych sytuacjach tak, by jak najmniej zagrażały zdrowiu ludzi i zwierząt
oraz środowisku naturalnemu.

Wymagania klimatyczne
Integrowana uprawa pszenicy zajmuje szczególne miejsce w integrowanym systemie upraw. Podstawą produkcji pszenicy musi być
optymalne wykorzystanie naturalnych zdolności produkcyjnych
gleby i uprawianych odmian, wspomaganych pewną niezbędną ilością nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gwarancją
sukcesu jest odpowiednie przezimowanie i wejście roślin w dobrej kondycji w okres wiosenny. Pszenica ozima jest dość dobrze
przystosowana do klimatu panującego w naszym regionie, ale należy w szczególny sposób dobierać odmiany pod względem odporności na wymarzanie. Dobrze zahartowane rośliny znoszą temperaturę do -18oC. Okrywa śnieżna znacznie zmniejsza działanie
mrozu - już głęboka na 10 cm warstwa śniegu skutecznie chroni rośliny. Szkody wywołane wyprzeniem i pleśnią śniegową są jednak
w pszenicy zdecydowanie mniejsze niż w życie i jęczmieniu, ponieważ pszenica wytwarza mniejszą masę. Zalecane w integrowa14 14

nej uprawie wczesne terminy siewu nie zwiększają zagrożenia, bo
pszenica siana nawet na początku września nie wytwarza jesienią
więcej, niż 7-9 liści. Niedobrze jest, gdy rośliny wzejdą tuż przed
nadejściem zimy, bo nie są wówczas przygotowane do zimowania,
a ich odporność jest około sześciokrotnie mniejsza niż w okresie
kiełkowania. Dopiero od fazy 3-5 liści roślina posiada wystarczający zapas materiałów odżywczych.

Wymagania glebowe
Pszenica należy do roślin o największych wymaganiach co do
jakości siedliska i kultury rolnej. Pod jej uprawę należy przeznaczyć najlepsze gleby. Najbardziej odpowiednie są gleby kompleksów: pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz pszennego górskiego. W warunkach naszego województwa najczęściej uprawiamy pszenicę na glebach klasy III i IV.
Pszenica ozima lepiej od innych zbóż znosi uprawę na glebach
ciężkich i bardzo zwięzłych. Wrażliwa jest na niski odczyn gleby.
Im gleba bardziej kwaśna, tym plony są niższe. Jej odmiany różnią
się dość znacznie pod względem wymagań glebowych. W związku
z powyższym, planując uprawę na glebach słabszych, należy poszukać odmian o mniejszych wymaganiach glebowych i większej
tolerancji na niższe pH. Zdecydowanie lepiej zaplanować uprawę
innego zboża, np. pszenżyto jest w stanie plonować znacznie lepiej.

Stanowisko w zmianowaniu
Podstawą systemu integrowanej produkcji jest poprawnie skonstruowany płodozmian. Przerwa w uprawie pszenicy powinna wynosić
minimum 2 lata. W przypadku wystąpienia dwóch zbóż po sobie
pszenica musi być pierwsza. Niedopuszczalna jest uprawa pszenicy
po pszenicy, ponieważ wiąże się to z gorszym rozwojem i wyraźną
obniżką plonu (nawet o 30%), a także pogorszeniem stanowiska dla
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016
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roślin następczych. Uprawiana po jęczmieniu, pszenżycie i życie plonuje średnio o 15-25% niżej, niż po roślinach niezbożowych. Z roślin zbożowych jedynie owies i kukurydza są gatunkami, po których
pszenica plonuje dobrze. Uprawa pszenicy po jęczmieniu i pszenżycie (a zwłaszcza po sobie) prowadzi do rozwoju chorób podstawy
źdźbła, zwanych często chorobami podsuszkowymi.
Pszenica w integrowanej produkcji wysiana powinna być po
roślinach „liściowych”, które pozostawiają dużo resztek pożniwnych, a jednocześnie wcześnie schodzą z pola. Z tych względów
najodpowiedniejsze będą wcześnie schodzące rośliny uprawiane
na oborniku (ziemniaki, buraki cukrowe), rośliny oleiste (szczególnie rzepak), a także rośliny strączkowe.
Pszenica ozima najwyżej i najwierniej plonuje po rzepaku. Plony w takim stanowisku są z reguły wyższe o 10-15% niż na stanowisku po ziemniakach. Motylkowe wieloletnie i ich mieszanki
z trawami, mimo ich wartości biologicznej i dużej ilości resztek
pożniwnych, należą do słabszych przedplonów dla pszenicy ozimej, ze względu na przesuszenie pola, trudności z siewem oraz
możliwe szkody powodowane przez szkodniki glebowe. W tych
gospodarstwach, gdzie w strukturze zasiewów przeważają zboża
(powyżej 60%), chcąc ograniczyć niekorzystny wpływ następczy
roślin zbożowych należy:
• prawidłowo i terminowo wykonać pożniwne zabiegi uprawowe,
• dobierać odmiany o większej odporności na choroby podstawy
źdźbła,
• stosować intensywną ochronę przed tymi chorobami,
• o ile jest to możliwe stosować uprawę międzyplonów.

Uprawa roli
Metoda uprawy i rodzaj przedplonu decydują o kolejności czynności uprawowych pod pszenicę ozimą. W uprawie integrowanej ważną
rolę odgrywa odpowiednie zagospodarowanie ścierniska. Podstawowymi zadaniami tego zabiegu jest przerwanie parowania oraz przykrycie resztek pożniwnych i nasion chwastów. Grubość wzruszonej
warstwy gleby powinna być jednak jak najmniejsza. Dokładne przykrycie ścierniska nie jest konieczne, a czasem wręcz szkodliwe, ponieważ wymaga zbyt głębokiej pracy narzędzi i przesusza rolę.
Po przedplonach zbieranych wcześnie należy wykonać pełny zespół uprawek pożniwnych, a wiec podorywkę i kilkakrotne bronowanie. Bronowanie ma na celu niszczenie kiełkujących chwastów
oraz samosiewów (rzepaku i zbóż). Samosiewy zbóż powinny być
szybko zniszczone, ponieważ zapewniają odpowiednie warunki

Humor
Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
***
Studenci chcą wrócić z imprezy do akademika taksówką, zatrzymują więc jedną, a z kasą krucho.
- Szefie, za dyszkę do akademika da radę?
- Oj ciężko.
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do rozwoju chorób i szkodników, które przenoszą się łatwiej na
roślinę następczą, czyli pszenicę.
Jeśli zastosowano wsiewkę poplonową, unika się uprawy pożniwnej. Jeśli sieje się pszenicę po zbożach (owies, mieszanki zbożowo-strączkowe), wskazana jest uprawa poplonu ścierniskowego. Konieczny jest siew szybko rosnącej rośliny (gorczyca biała,
rzodkiew oleista). Kiedy przedplonem jest rzepak, często można
uniknąć zasiewu, wykorzystując osypane nasiona. Skiełkowany
rzepak trzeba pozostawić jak najdłużej, by rósł jako „poplon ścierniskowy”.
W systemie uprawy płużnej podstawowy zabiegiem jest orka. Powoduje ona częściowe lub całkowite odwrócenie wierzchniej warstwy
roli. W rolnictwie integrowanym dużą rolę przypisuje się naturalnej
żyzności gleby i jej aktywności biologicznej. Zaleca się ograniczyć
liczbę orek i ich głębokość. Lepiej wykonać głębokie spulchnienie
gleby (35-60 cm), bez jej odwracania (np. ciężkie grubery, głębosz).
Zabieg ten wystarczy przeprowadzić raz na 3-5 lat. Orkę siewną wykonuje się na 2-4 tygodnie przed siewem. Czas ten pozwoli na naturalny proces osiadania i stabilizacji warstwy ornej. Należy unikać
wykonania orki na kilka dni przed siewem. W przypadku opóźnienia
orki konieczne jest zastosowanie wału Campbella.

Siew pszenicy ozimej
Dobrze wykonany siew jest jednym z podstawowych elementów
integrowanej uprawy pszenicy. Terminowy i dobry jakościowo
siew pozwala pszenicy w pełni wykorzystać okres wegetacji, co
pozwoli to na uzyskanie możliwie najwyższego plonu. Nieterminowość i błędy popełnione w trakcie siewu są w wielu przypadkach nie do odrobienia.
Przy doborze materiału siewnego trzeba stawiać na odmiany
pszenicy wszechstronnie przebadane zarówno pod względem wartości gospodarczej, jak i przystosowania do naszego klimatu. Takie
warunki spełniają odmiany wpisane do polskiego Rejestru. Oferta
zarejestrowanych odmian pszenicy ozimej jest bardzo bogata. Zapewnia to dobór odpowiedniej odmiany nie tylko pod względem
właściwości użytkowych, ale także wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności czy przydatności na uszkodzenia powodowane przez patogeny i szkodniki.
Wymiana materiału siewnego wskazana jest co 2-3 lata. n
Od Redakcji: Dokończenie artykułu w następnym numerze „Wsi Mazowieckiej”.

- A za „trzy-cztery”?
- Dobra, wsiadajcie.
Po paru minutach taksówka zatrzymuje się pod akademikiem.
Jeden ze studentów mówi:
- No to chłopaki, trzy-cztery: DZIĘKUJEMY!
***
Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego tematu
lekcji?
- Bo to nowy zeszyt
- A gdzie stary?
- Stary w robocie
15 15

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

Szkodniki w magazynach zbożowych
Justyna Chełstowska
Oddział Poświętne w Płońsku

Z

boża narażone są na żerowanie różnych szkodników
- nie tylko w okresie wegetacji polowej, ale także po
złożeniu w magazynach. Szkodniki magazynowe mogą
stanowić poważny problem podczas długotrwałego przechowywania ziarna zbóż. Efektem ich obecności jest uszkodzenie
ziarna, pogorszenie jego jakości, a także zanieczyszczenie go
wydalinami, wydzielinami czy martwymi osobnikami szkodników.

Największe szkody w przechowywanym zbożu wyrządzają
owady, a wśród nich chrząszcze: wołek zbożowy, trojszyk ulec
oraz kapturnik zbożowiec oraz motyle: mól ziarniak i mklik
mączny. Szkody powodują także roztocze, np. rozkruszek mączny
oraz uciążliwe i trudne do wytępienia gryzonie.

Jak wyglądają i dlaczego szkodzą?
Poniżej prezentuję opisy najczęściej występujących w magazynach szkodników ułatwiające ich identyfikację.
Wołek zbożowy - jest najczęściej spotykanym szkodnikiem magazynowym. Jest to chrząszcz o długości 2,0-5,0 mm, barwy jasnobrązowej lub czarnej, z charakterystyczną głową wydłużoną
w ryjek. Rozwój larwalny przebiega wewnątrz ziarniaka. Larwy

Kapturnik zbożowiec - to chrząszcz o długości 2,5-3 mm, barwy
brunatno-czerwonej. Dorosłe owady żerując wytwarzają bardzo
duże ilości pyłu, a porażone ziarno nabiera miodowego zapachu,
pochodzącego od wydzielanych feromonów.
Mól ziarniak - należy do szkodników magazynowych z grupy
motyli, jest aktywny w porze nocnej. Długośc jego ciała wynosi 10-14 mm. Larwy wgryzają się do ziarniaków i wyjadają ich
zawartość, głównie zarodek. Przechodząc do następnych ziaren
pozostawiają przędzę, która łączy porażone ziarno w grudy. Przy
dużej liczebności larw na powierzchni pryzmy można zaobserwować warstwę połyskującej przędzy.
Mklik mączny - jest motylem o ciemnych, zygzakowato zdobionych, przednich skrzydłach. Szkody w ziarnie wywołują gąsienice żywiące się produktami przemiału zbóż, które przędzą lepkie,
jedwabne nici, powodujące zlepianie ziarna w grudki. Zainfekowane partie zboża nie mogą być wykorzystane jako pasza dla
zwierząt.
Kolejnym szkodnikiem magazynowym jest rozkruszek mączny należący do roztoczy. Rozkruszki żerują na ziarnie oraz produktach przemiału zboża, np. mące, otrębach, paszach. Ponieważ
same nie potrafią uszkadzać całych i zdrowych ziarniaków, żerują na ziarnie uszkodzonym, powodując wygryzanie zarodka.
Produkty przemiału opanowane przez te szkodniki wilgotnieją,
zagrzewają się i nie nadają się do wypieku.
Bardzo uciążliwymi szkodnikami są gryzonie, które zjadają
magazynowane produkty, rozsypują je przegryzając worki i opakowania oraz zanieczyszczają je odchodami i sierścią. Gryzonie
przenoszą też groźne choroby i pasożyty i dlatego pomieszczenia
magazynowe należy dokładnie sprzątać, usuwać z nich nie tylko
resztki ubiegłorocznego zboża, kurzu czy pajęczyny, ale i przeprowadzać dezynsekcję.

Jak je zwalczać?

całe życie spędzają w ziarnie żywiąc się jego zawartością, wskutek czego wnętrze nasiona zostaje kompletnie zjedzone - pozostaje
tylko otoczka. Dorosłe chrząszcze żerują na ziarniakach wygryzając w nich liczne otworki, co sprawia, że uszkodzone ziarno nie
nadaje się ani do spożycia, ani do siewu.
Trojszyk ulec - to rdzawo-brązowy chrząszcz o długości 2,6-5,0
mm. Szkodnik ten produkuje dużą ilość pyłu oraz wydziela lotne
związki zapachowe, które nadają ziarnu nieprzyjemny zapach. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe, żerują w uszkodzonym ziarnie
niszcząc zarodek. Ziarno nie nadaje się więc do siewu, na pokarm
dla ludzi, na paszę czy produkt przeznaczony do przemiału.
16

Najbardziej powszechną metodą walki ze szkodnikami magazynowymi jest metoda chemiczna. Zabiegi zwalczające można
wykonywać zarówno w pustych, jak i zapełnionych magazynach
poprzez poddanie zmagazynowanego ziarna i pomieszczeń magazynowych działaniu insektycydów kontaktowych lub poprzez
gazowanie czyli fumigację. Fumigacja z użyciem niebezpiecznych gazów musi być jednak wykonana przez wyspecjalizowane
do tego celu osoby z firm dezynsekcyjnych. Zabiegi chemiczne
preparatami kontaktowymi można wykonać samodzielnie stosując opryskiwanie środkami ochrony roślin, zgodnie z instrukcją
ich stosowania.
Najważniejszą jednak rolę w zwalczaniu szkodników magazynowych odgrywa profilaktyka, czyli przygotowanie magazynu
i ziarna do magazynowania. Magazyny powinny być - zarówno
po opróżnieniu, jak i przed żniwami - dokładnie oczyszczone
z wszelkich resztek nasion i wszelkich nieczystości. Ważne jest
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Mikotoksyny w paszy a rozród
i produkcja mleka (cz. 1)
Zofia Chotyniec
Oddział Siedlce

Jak działają mikotoksyny polowe?

M

ikotoksyny to trujące substancje wytwarzane przez
grzyby. Nie posiadają smaku, ani zapachu, są odporne na wysoką temperaturę, suszenie i długie przechowywanie. Powstają w paszach zarówno już na polu, jak
i podczas przechowywania w magazynach. Z tego względu
dzielimy je na polowe i magazynowe.
Ponieważ wyrządzają bardzo poważne szkody, warto jest poznać ich działanie.

Mikotoksyny polowe…
…takie jak Zearalenon, Fumonizyny i Trichoteceny (głównie
Deoksyniwalenol), powstają na polu podczas wegetacji roślin.
W naszych warunkach są produkowane przez grzyby z rodzaju
Fusarium. Grzyby te powodują powstanie chorób grzybowych
zbóż, kukurydzy i innych roślin. Suszenie ziarna zabija grzyby,
ale nie zabija powstałych wcześniej produktów tych grzybów, czyli mikotoksyn. Na powstanie mikotoksyn na polu ma wpływ pogoda - sprzyja temu naprzemienne występowanie pogody suchej
i mokrej. Jak wiadomo, rolnik nie ma wpływu na aurę i rozwój
grzybów. Może jedynie stosować środki grzybobójcze.

Mikotoksyny magazynowe…
…takie jak Aflatoksyny i Ochratoksyny, powstają podczas niewłaściwego przechowywania ziarna zbóż i innych pasz. Powodują
je grzyby z rodzaju Aspergillus i Penicyllium. Mogą się one rozwijać w nie dosuszonym ziarnie, mokrej słomie, sianie, źle przygotowanej kiszonce z kukurydzy. Nigdy nie występują równomiernie. Często gromadzą się w dolnych partiach kiszonki, gdzie
spływają z sokami.
W ostatnich latach w badanych próbach pasz, w których znaleziono mikotoksyny, powodem skażenia były: w 26% - Zearalenon,
w 32% - Fumonizyny, w 60% - Deoksyniwalenol, w 14% - Aflatoksyny, w 28% - Ochratoksyny.

także utrzymanie niskiej wilgotności w pomieszczeniach (poniżej
12%), niskiej temperatury (poniżej 10oC) oraz dosuszanie i przegarnianie składowanego ziarna. n
Źródła:
1. Szkodniki zbożowo-mączne (magazynowe), Bakuła T., 2012 r.
2. http://www.nowoczesnauprawa.pl/
3. Integrowana ochrona ziarna zbóż przed szkodnikami w okresie magazynowania, Olejarski P., Instytut Ochrony Roślin
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Zearalenon produkowany jest przez Fusarium już na polu. Jego
powstawaniu sprzyja ciepły i umiarkowany klimat, długie okresy chłodu, mokre lata, duża wilgotność. Najczęściej występuje na
kukurydzy i innych zbożach. Zearalenon ma podobną budowę jak
estrogen – żeński hormon rozrodczy, przez co blokuje działanie
prawdziwego hormonu. Zwierzę zaś reaguje tak jak na prawdziwy estrogen, co oznacza, że występują u niego objawy rui, ale
bez szansy na zapłodnienie. Następuje rozwój wymienia u niecielnych lub niskocielnych jałówek. Szkodliwe działanie zearalenonu
powoduje głównie problemy rozrodcze objawiające się: ronieniami, zapaleniem pochwy, powiększeniem wymienia u jałówek,
infekcjami układu rozrodczego, zaburzeniami w cyklu rujowym,
cystami na jajnikach, pogorszeniem zacielania się, wypadaniem
pochwy, biegunkami, pogorszeniem pobierania paszy i niską produkcją mleka.
Fumonizyny produkowane są przez Fusarium. W zatruciu
przewlekłym powodują: brak apetytu, obniżenie produkcji mleka
i spadek odporności. Natomiast w zatruciu ostrym uszkodzenie
i zmiany wątroby.
Deoksyniwalenol należy do grupy Trichotecen (liczącej około 170 różnych mikotoksyn) i również jest produkowany przez
Fusarium. Często występuje z zearalenonem i wtedy nawzajem
potęgują swoje szkodliwe działanie. U bydła wywołuje w formie
przewlekłej: obniżenie produkcji mleka, słabsze wykorzystanie
białka w paszy, upośledzenie fermentacji w żwaczu objawiające
się kwasicą, zmniejszenie odporności poprzez wzrost komórek
somatycznych i stany zapalne, pogorszenie apetytu i wchłaniania
z przewodu pokarmowego, co skutkuje niedoborem witamin, minerałów oraz energii i zwiększa ryzyko wystąpienia ketozy. Powoduje też gorsze ukrwienie obwodowych części ciała, zmiany
skórne i zwiększenie ryzyka kulawizn. W przypadku wysokiego
skażenia występują ostre zatrucia powodujące: zapalenie żołądka
i jelit, krwawienia jelitowe, owrzodzenia żwacza i trawieńca, brak
cyklu rujowego, a w ekstremalnych przypadkach nawet śmierć.
Aflatoksyny produkowane przez Aspergillus są w naszym klimacie rzadko stwierdzane w badanych paszach. Są typowe dla
klimatu tropikalnego. Trafić do nas mogą w importowanej soi, lub
rozwinąć się w zagrzanym mokrym ziarnie w magazynie. Aflatoksyny przechodzą do mleka, a dopuszczalna norma skażenia
wynosi do 50 ppb/kg. Aflatoksyny mają działanie rakotwórcze.
W przypadku bydła powodują objawy przewlekłe: uszkodzenia
wątroby, zmniejszenie pobrania paszy, zmniejszają odporność na
choroby oraz obniżają produkcję mleka.
Ochratoksyny u bydła w dużym stopniu są rozkładane w żwaczu, dlatego rzadko powodują zatrucia. n
Od Redakcji: Dokończenie artykułu w następnym numerze Wsi Mazowieckiej.
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N O T A T K I Z K O NF E REN C JI W P U ŁA WA C H

Co wpływa na nieopłacalność produkcji świń
w Polsce? (cz. 1)
Marek Świątkowski
Oddział Poświętne w Płońsku
„Ważne wybrane przyczyny determinujące nieopłacalność
(niekonkurencyjność) produkcji świń w Polsce” - to temat wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. Zygmunta
Pejsaka podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Puławach. Profesor przedstawił aktualne problemy
produkcji trzody chlewnej i wskazał te czynniki produkcji, od
których zależy konkurencyjność chowu.
Profesor stwierdził, że obecna niska produkcja prosiąt w Polsce
zmusiła dużych producentów tuczników do importu warchlaków.
W poprzednim roku do kraju sprowadzono prawie 10 milionów świń
(warchlaków i półtusz wieprzowych). Duży import spowodował jednak kolejne zmniejszenie pogłowia loch w Polsce - proces ten trwa
nieprzerwanie od 12 lat. Tylko w dekadzie 2005-2015 pogłowie trzody w kraju zmniejszyło się o 43%. Natomiast w roku 2015 osiągnęło poziom najniższy od czasów drugiej wojny światowej - 814,4 tys.
sztuk. I nic nie wskazuje na to, by ten trend się odwrócił.

Dlaczego świń jest mniej?

Przyczyny są trzy: wyrównanie „świńskich cykli”, spadek liczby producentów wieprzowiny oraz niska towarowość. Omówmy je po kolei.
Na poziom cen największy wpływ ma rynek. Nasze ceny żywca są
silnie związane z cenami w pozostałych krajach UE, a w szczególności
z rynkami Niemiec i Danii. Wspólny rynek, na którym działają nasi
producenci, wpłynął na szybkie wyrównywanie „świńskich cykli”
(nie mamy już możliwości odrobienia strat powstałych w okresie
nadprodukcji). To negatywnie wpływa na polski sektor trzody.
Pod koniec 2015 r. w Polsce było około 238 tys. producentów
świń (dane ARiMR), a w piętnastu krajach starej UE liczba ta nie
przekraczała 200 tys. gospodarstw. Wykładowca przedstawił informacje o liczbie producentów trzody na przestrzeni 20 lat (19912011) w wybranych krajach (Dania, Niemcy, Holandia, Polska).
Wszędzie liczba gospodarstw utrzymujących świnie systematycznie spada. W Polsce liczba chlewni zmniejszyła się trzykrotnie
(z 1090,2 tys. do 359,7 tys.), ale w Niemczech w tym okresie spadek ten był aż ośmiokrotny (z 240,5 tys. do 29,8 tys.).
Mimo zmniejszającej się liczby producentów, w Polsce nadal
około 35% gospodarstw ma mniej niż 9 świń. Jest to bardziej produkcja hobbistyczna niż towarowa. Nad chowem trzody ciąży tradycja, ale w znaczeniu bardziej negatywnym niż pozytywnym.
Spory odsetek producentów wykorzystuje doświadczenia dziadków
i ojców, i w ten sam sposób prowadzi produkcję. Sam po przeprowadzonym szkoleniu technologicznym, usłyszałem tekst: „mój dziadek tak chował, mój ojciec tak chował i ja będę tak chował…”.

Co decyduje o opłacalności chowu?

Elementy decydujące o rentowności produkcji polskiej wieprzowiny, na które ma wpływ producent, zdaniem prof. Pejsaka to nie
tylko niekorzystna struktura stad trzody (nie mamy dostatecznej liczby producentów dostarczających duże partie prosiąt), ale
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również błędy w zarządzaniu, problemy z organizacją produkcji oraz zła ochrona zdrowia.

Zarządzanie stadem

Ważnym czynnikiem, wpływającym na wyniki produkcyjne, jest
prowadzenie dokumentacji. Odsetek producentów prowadzących
jakiekolwiek zapiski dotyczące produkcji jest znikomy. W tym miejscu przychodzi mi na myśl taki slogan „wiedzieć znaczy móc”. Jeżeli
wiemy, na którym etapie produkcji mamy niedociągnięcia, to możemy
je zawsze naprawić. W obecnych czasach zwierzęta gospodarskie stały
się bardziej „maszynami” do produkcji, niż - jak to mówił św. Franciszek - „naszymi braćmi mniejszymi”. Zwierzęta, a w tym przypadku świnie, powinny być produkowane szybko i w dużej ilości. W celu
wyselekcjonowania sztuk do takiej produkcji powinniśmy prowadzić
dokumentację dla każdego stada, niezależnie od jego liczebności.
Pamięć ludzka jest zawodna i tylko notatki produkcyjne pozwalają na
prawidłową selekcję. Dokumentowanie powinno dotyczyć wszystkich
zdarzeń występujących w stadzie, tj. wyproszeń, ilości prosiąt, upadków, żywienia, zabiegów weterynaryjnych, itp. Rejestrować trzeba też
koszty poniesione w procesie produkcji. Konsekwencją braku prowadzenia dokumentacji stada jest nie tylko brak wiedzy na temat
poniesionych kosztów i słabych punktów produkcji, ale też brak
możliwości podjęcia procesów naprawczych.

Organizacja produkcji i genetyka

Krajowe stada produkcyjne trzody chlewnej posiadają w większości przypadków niski potencjał genetyczny. Pomimo niskiego
potencjału rozrodczego niewiele robimy, aby wykorzystać postęp genetyczny z naszych krajowych stad zarodowych. Pamiętajmy o tym,
że każde następne pokolenie jest lepsze od poprzedniego (nie zawsze
dotyczy to ludzi) i dlatego ważne jest maksymalne wykorzystanie
postępu genetycznego. Częsta wymiana loch gwarantuje w miarę szybką poprawę wyników produkcyjnych. W Polsce wymiana
taka obejmuje średnio 30% zwierząt. Z badań ankietowych wynika,
że tylko około 25% stanowią loszki z hodowli zarodowych, około
50% to loszki własnej produkcji i jest też spory odsetek gospodarstw
wykorzystujących do rozrodu tuczniki. Średni remont stada w UE
wynosi 43,3%. Jeżeli chcielibyśmy pokryć krajowe zapotrzebowanie
na loszki remontowe ze stad zarodowych, to w skali roku (w zależności od procentu brakowania) potrzebowalibyśmy 300-400 tys. loszek.
Według danych przedstawionych przez prof. Pejsaka na rynku
(w skali roku) producenci kupują około 200 tys. sztuk hodowlanych
ze źródeł krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że około 100 tys.
loszek wprowadzonych do stada nie jest najlepszej jakości.
W Europie Zachodniej, w wyniku konkurencji na rynku,
w ostatnich latach nastąpił szybki rozwój produkcji. Tam, mimo
przywiązania do ras krajowych, producenci rezygnują z rodzimych ras na rzecz zwierząt hybrydowych gwarantujących lepsze
parametry produkcyjne, a w efekcie lepsze wyniki ekonomiczne
gospodarstwa. Porównując wyniki produkcyjne zauważamy, że
poprawa materiału genetycznego daje lepsze wyniki.
Teoretycznie, przy idealnym zarządzaniu i organizacji produkcji,
od lochy w ciągu roku można osiągnąć 2,50 miotu. W naszym
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Parametry silosów a planowanie produkcji kiszonek
Ryszard Rembiszewski
Oddział Ostrołęka

D

o długotrwałego przechowywania kiszonek najlepiej nadają się specjalne silosy. Dzięki temu możliwe jest gromadzenie pasz na zapas i zabezpieczenie bazy paszowej
w gospodarstwie na okres ewentualnego kryzysu, czyli nieurodzaju. W ostatnim czasie wielu rolników zdecydowało się na budowę silosów na kiszonkę z wykorzystaniem funduszy unijnych,
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Przystępując do budowy silosów rolnik powinien zdawać sobie
sprawę z tego, jak ważne jest zapobieganie stratom pasz, dzięki dostosowaniu parametrów silosów do potrzeb gospodarstwa.
W tym celu należy najpierw określić wielkość silosu na kiszonkę
przy planowanym stanie bydła. Aby tego dokonać należy przyjąć
następujące założenia:
• określić długość okresu żywienia w dniach (przykładowo 365 dni),
• obliczyć obsadę zwierząt w gospodarstwie w DJP (przykładowo
100 szt.; współczynnik przeliczeniowy poniżej),
• określić wysokość zakiszanej masy ( w metrach, np. 1,5 m), a także,
• szerokość silosu ( np. 16 m, dwukomorowy),
• plon świeżej masy t/ha (np. 40 t),
• zawartość suchej masy – 35% = 0,35,
• przewidywane średnie zagęszczenie zakiszanej masy (kg suchej
masy/m3 = 284).

Parametry silosu na kiszonkę
Długość okresu żywienia w dniach

365

Wielkość stada (DJP)

100

Zużycie kiszonki (kg suchej masy/DJP/dzień)
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kraju liczba miotów w skali roku wynosi 1,86, a średnia dla UE to
2,29. Drugi ważny parametr to ilość prosiąt odchowanych od maciory, która wynosi odpowiednio 17,74 (Polska) i 24,1 sztuk (UE).
Należy pamiętać, że koszt utrzymania lochy jest wartością
względnie stałą (pasza, koszty weterynaryjne, itp.) i w rachunku
ekonomicznym przenoszony jest na wyprodukowane prosięta.
Profesor przedstawił przykład, w którym koszt utrzymania lochy
wynosił 2200 złotych. Przenosząc ten koszt na prosięta z jednego
miotu, przy naszej średniej ilości odchowanych prosiąt, koszt ten na
jedno prosię wynosi 124,30 zł, a w UE wynosi średnio 91,29 zł. Czyli
w Europie „na wejściu” mamy więcej zwierząt (przy większej ilości
odchowu) i prosię jest o 33,01 zł tańsze. Im więcej prosiąt z jednego
miotu odchowamy, tym koszt chowu jednej sztuki będzie tańszy.
W kosztach ponoszonych na utrzymanie maciory bardzo dużą część
zajmuje pasza. Jeśli jej kosztem obciążamy wyprodukowanego tucznika, to przy małej liczbie wyprodukowanych tuczników od maciory (w Polsce 16,82), ilość tej paszy przeliczana na jednego tucznika
wynosi około 58 kg, gdy w Danii poniżej 35 kg. Generalnie zużycie paszy na kilogram przyrostu w naszym kraju jest wysokie.
W zależności od źródeł możemy przyjąć, że wynosi ono około 3,2 kg
(z wahaniami od 2,55 kg do 3,80 kg). Wynika to, między innymi
z niskiej wartości hodowlanej tuczników. Sztuki wysoko mięsne,
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

Zawartość suchej masy w kiszonce

0,35

Zużycie kiszonki (kg suchej masy/tydzień

100x14x7=9800

Zagęszczenie zakiszanej masy (kg suchej
masy/m3)

284

Zużycie kiszonki (m3 masy świeżej/tydzień) 9800:284=34,51
Szerokość silosu (m)

16,00

Wysokość silosu (m)

1,50 ( zalecana 1,50 – 3,00)

Długość silosu ( m)

365dni:7dni=52,14 tygodni
52,14x34,51(zużycie m3 masy
świeżej/tydzień)=1799,35(zużycie m3
świeżej masy/365dni)
1799,35:24(16x1,5)=74,97m
(długość silosu)

Pobranie kiszonki (mb/tydzień)

34,51:24=1,44 (zalecane 1,50– 2,00)

Powierzchnia UR w ha z przeznaczeniem
na produkcję kiszonek wymagana przy
danej obsadzie zwierząt ( w tym przypadku
-100 DJP)

1:0,35=2,85
2,85x14=39,90
39,90x100=3990
3990x365=1 456 350
1 456 350:40 000 kg = 36,41 ha/100
DJP

Powierzchnia UR w ha z przeznaczeniem
na produkcje kiszonek /1 DJP

36,41:100=0,36 ha/1DJP

Współczynniki przeliczeniowe na DJP:
• Krowy mleczne – 1;
• Jałówki cielne – 1;
• Jałówki powyżej 1 roku – 0,8;
• Jałówki od ½ do 1 roku – 0,3;
• Cielęta do ½ - 0,15;
• Bydło opasowe od ½ do 1 roku – 0,3;
• Bydło opasowe powyżej 1 roku – 0,8. n
Źródło: informacje ze stron CDR

odkładające duże ilości białka, przyrastają bardzo szybko w odróżnieniu od sztuk mniej mięsnych. Odłożenie jednego grama białka przez
tucznika powoduje przyrost masy ciała o około 5 gramów, a odłożenie
jednego grama tłuszczu zwiększa masę ciała o jeden gram.
Poza tym często popełnianym błędem, szczególnie przy niskiej cenie skupu żywca, jest żywienie, tzw. „tanimi paszami”.
W efekcie, po dokładnym policzeniu zużycia taniej paszy na jeden
kg przyrostu, może się okazać, że koszt tuczu jest wyższy niż przy
stosowaniu paszy droższej.
Równie ważnym zagadnieniem, na które zwrócił uwagę wykładowca, jest duże rozdrobnienie produkcji. W ostatnich latach
zmieniło się jej ukierunkowanie - część producentów przestawiła
się na tucz otwarty i zakupuje warchlaki do tuczu. W związku
z tym powstały budynki inwentarskie, do których jednorazowo
potrzeba nawet do 1000 szt. warchlaków. Przy tak masowej produkcji konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji - w tym
przypadku warchlaki powinny pochodzić z jednego miejsca. Niestety, w Polsce producentów warchlaków wytwarzających tak
duże ilości zwierząt jest tylko kilku czy kilkunastu. To właśnie
jest główną przyczyną importu dużej ilości warchlaków. n
Od Redakcji: Dokończenie artykułu w następnym numerze Wsi Mazowieckiej.
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

Zwalczanie kanianki koniczynowej w lucernie
Kamil Jakubiak
Oddział Ostrołęka

T

ylko niewielka liczba chwastów należy do roślin cudzożywnych nazywanych potocznie pasożytami. Takie
rośliny korzystają z substancji pokarmowych produkowanych przez gospodarza - roślinę samożywną. Wyróżnia się
wśród nich półpasożyty (np. świetlik łąkowy, zagorzałek późny) oraz pasożyty całkowite, takie jak kanianka koniczynowa.
Kanianka koniczynowa (łac. Cuscuta trifolii) należy do rodziny
powojowatych. Jest rośliną jednoroczną i obcą, która przybyła na
teren Polski w II połowie XIX w. z cieplejszych rejonów Europy
południowej. Ta pasożytnicza roślina, występująca w uprawach
lucerny oraz koniczyny, oznaczona jest jako inwazyjna. Zadomowiona w naszym kraju jest niezwykle trudna do zwalczania, ponieważ charakteryzuje się intensywnym wzrostem i często szybko
się rozprzestrzenia, dominując na polu uprawnym.

Cechy pasożyta

Charakterystyczny dla budowy kanianki jest jej pokrój w formie pnącza, dzięki czemu owija się wokół rośliny żywicielskiej.
Za pomocą ssawek wyrastających z łodygi czerpie z niej wodę
i substancje organiczne. Ssawki wrastają do wiązek przewodzących, osłabiając tym samym kondycje rośliny uprawnej.
Kanianka rozmnaża się z nasion lub poprzez podział łodyg. Kwitnie od czerwca do września, a jej kwiatostan to pęczki liczące po
12-18 kwiatów. Po osiągnięciu dojrzałości pełnej kłos stanowi torebka wypełniona ziarniakami. Nasiona wykazują dużą żywotność
przez okres 10-12 lat i, co jest charakterystyczne, nie są trawione
przez zwierzęcy przewód pokarmowy. Nitkowata, silnie rozgałęziona i bezlistna łodyga kanianki osiąga długość 1 m. Jest koloru od
żółtego do czerwonego (w zależności od stopnia dojrzałości).
Roślina początkowo występuje w niewielkich ogniskach, jednak szybko się rozprzestrzenia zajmując rozległe powierzchnie.
Następuje to wraz z materiałem siewnym, w którym separacja nasion chwasta od nasion rośliny uprawnej jest trudna.

Kanianka jest rośliną toksyczną…

…i infekuje swojego żywiciela, nie czyni jednak tej rośliny
trwale toksycznej. Roślina uprawna, po uwolnieniu od pasożyta,
ma takie same właściwości, jak przed „inwazją”.
Biochemia powstawania substancji toksycznych w kaniance nie
jest dokładnie poznana, wiadomo jednak, że są one szkodliwe dla
wszystkich zwierząt. Jedna z hipotez zakłada, że powstają pod
wpływem pasożyta w roślinie żywicielskiej. Pasożyt wydziela
substancje wpływające na rozkład białek w opanowanej roślinie,
co w rezultacie przyczynia się do powstawania trucizny.

Jak zwalczać?

Zwalczanie kanianki w uprawie lucerny nie należy do łatwego
zadania. Przede wszystkim opanowane przez nią rośliny należy
przyciąć przy samej ziemi. W przypadku, gdy pasożyt pojawia
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się na nowych przyrostach, należy rośliny przycinać do skutku.
Zwalczanie trzeba rozpocząć już w przypadku zaobserwowania
pierwszych ognisk tej rośliny. W celu zwiększenia skuteczności
zabiegu, miejsca ognisk występowania kanianki oraz w promieniu 0,5 m poza ogniskiem, należy wypalić. Biorąc po uwagę zakaz wypalania gruntów rolnych, rośliny można spryskać 20%
roztworem siarczanu żelaza (III).
Jedyną substancją czynną wykazującą ujemne działanie na kaniankę, jest propyzamid. Według zaleceń najbardziej skuteczny
jest w zwalczaniu kanianki pospolitej, która rzadziej występuje
w lucernie, ale również ogranicza rozwój kanianki koniczynowej.
Zalecana dawka substancji czynnej to 1000-1500 g/ha. Na rynku
polskim nie ma dopuszczonego do stosowania środka zwalczającego kaniankę koniczynową w plantacjach lucerny, czy koniczyny. Istnieją jednak środki, które zawierają substancję czynną - propyzamid - wpływającą negatywnie na kaniankę: Barclay Propyz SC,
Kerb 50 WP, PPZ-400 SC, Prince 400 SC, Propyzaflash SC i Turbo Propyz SC.
W bieżącym roku, w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych lub zanieczyszczonego materiału siewnego, otrzymywaliśmy sygnały o silnym zajmowaniu przez pasożyta plantacji
lucerny i koniczyny czerwonej. Strategia Europejska dotycząca
postępowania z gatunkami inwazyjnymi, jak również postulaty
formułowane w naszym kraju, kładą nacisk na działania zapobiegawcze. Istotnym elementem tych działań jest monitoring przyrodniczy na wzór monitoringu gatunków ginących.

***

Pojawia się wiele sygnałów mówiących o zwiększającym się
areale zajmowanym przez różne rośliny inwazyjne oraz pojawianiu się nowych, niezidentyfikowanych przybyszów. Jest to wynik
szeroko rozumianego światowego obrotu płodami rolnymi. Prognozowane zmiany w klimacie powodować będą pojawianie się
nowych gatunków roślin na terenie naszego kraju oraz przejawy
właściwości inwazyjnych roślin z południowych rejonów Europy.
Zwalczanie obcych geograficznie chwastów inwazyjnych odbywa
się na wiele sposobów - od chemicznych, poprzez mechaniczne
po biologiczne. Dotychczas w Polsce wykonywano zabiegi zwalczania biorąc pod uwagę przede wszystkim szybki efekt, dlatego
wybierano metody chemiczne. Jednak w kontekście obowiązku
stosowania integrowanych metod ochrony roślin oraz braku środków zwalczających poszczególne chwasty, opierać się trzeba na
metodach mechanicznych zwalczania roślin inwazyjnych, których grupę reprezentuje kanianka koniczynowa. n
Źródła:
1. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera, Kraków 1995.
2. Pastewne rośliny strączkowe i motylkowe. Kuydowicz S., Rodkiewicz T., Rykowski B., Warszawa 2012.
3. Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. Tokarska-Guzik B., Dajok Z., Urbisz A., Zając M., Danielewicz
W., Acta Botanica Silesiaca 2011.

Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

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

Dożynki - te same co kiedyś?
Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce
Zdjęcie: archiwum MODR

S

ą prastarym świętem słowiańskim, liczącym z całą pewnością ponad 1000 lat. Przed przejściem naszych przodków na chrześcijaństwo były nazywane Świętem Plonów.
Wówczas to, każdego roku, podczas jesiennego zrównania się
dnia i nocy, kończyli oni zbiory składając ofiary bogom - Mokoszy (Matce Ziemi) i Welesowi, od których zależał urodzaj.
Na tę okazję pletli ze zboża wieńce, a potem śpiewali i tańczyli
ciesząc się z otrzymanego plonu.
W tamtych czasach obrzędy związane były z powszechnym
kultem przyrody, w tym roślin zielnych i drzew, a ich istotnym
elementem było wróżenie. Kapłani obserwowali trzymany przez
posąg boga kielich z miodem i przyglądali się z pewnej odległości
upieczonemu kołaczowi. Obserwacje umożliwiały im przewidywanie przyszłości, a zwłaszcza przyszłego urodzaju.
Później dożynki nazywane były wieńcowem, ze względu na
ich symbol - wieniec spleciony z kłosów zbóż i jagód czerwonej
jarzębiny. Innym określeniem było okrężne, kiedy świętowanie
rozpoczynano od objeżdżania czy obchodzenia pól - okrążania ich
po zakończeniu pracy. Wieńcowi zawsze towarzyszył chleb upieczony z tegorocznego zboża.

Dożynki we dworze
Po wprowadzeniu chrześcijaństwa kościół katolicki lekceważył dożynki i w jego kronikach nie zachowały się żadne zapiski opisujące
to święto. Było tak jeszcze w wieku XVI, kiedy istniały już dwory szlacheckie i folwarki, a święto wzbogaciło się o nowe elementy.
W tym czasie uroczystości dożynkowe urządzali już dla żniwiarzy
właściciele majątków ziemskich. Zaczynały się od poinformowania
dziedzica przez chłopów o zakończeniu zbiorów, który z kolei dziękował żniwiarzom za dobrze wykonaną pracę i zapraszał na poczęstunek. Potem tańczono i śpiewano, nieraz aż do nocy. Świętowanie
było nagrodą za ciężką pracę, a jednocześnie podziękowaniem za
dobre zbiory. Bo być może trzeba przypomnieć, że ówczesne żniwa
w niczym nie przypominały dzisiejszych, gdy po kilku dniach słoma jest już zbelowana, osłonięta folią i zabezpieczona przed zimą,
a wymłócone ziarno leży w sąsiekach. Nasi przodkowie musieli ciąć
zboże sierpami, wiązać je w snopki, ustawiać snopki w kupki, a potem zwozić wozami i dopiero młócić. Niektórzy z nas jeszcze to pamiętają. Może już nie cięcie sierpami, ale kosami na pewno tak…

Przepiórka, koza, pępek, perepełka…
Dawniej żniwa zaczynały się od cichych zażynek, a kończyły na
głośno świętowanych dożynkach. Obrzęd ten ulegał wielu zmianom, ale do dziś przetrwały niektóre jego elementy. Na przykład
sposób traktowania ostatniego fragmentu łanu zboża. Uważano,
że należy pozostawić na polu pas nie ściętego zboża, co zapewni
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

powtarzalność urodzaju. Pozostawione
na polu kłosy nazywano przepiórką na
Mazowszu i Podlasiu,
pępkiem w Poznańskim, kozą w Małopolsce, a perepełką
na Kresach. Nazywane też były niekiedy
wiązką, lub garstką.
Ścinano je dopiero po
kilku dniach i można
powiedzieć, że właśnie wtedy rozpoczynały się uroczystości
dożynkowe. Dodajmy,
że do ścięcia ostatniej
garstki zboża miał
prawo tylko najlepszy
kośnik, który wręczał
je najlepszym żniwiarkom, aby uplotły z nich wieniec.

Z wieńcem na głowie
Jak wiemy, dzisiaj wieńce mają różny kształt i różnie są ozdabiane. Dawniej miały jedynie kształt koła lub korony, a dekorowano je jarzębiną, owocami, kwiatami i orzechami. Umieszczano też na nich żywe koguty, kaczęta lub gąski, gdyż wierzono, że
żywe zwierzęta zapewnią pomyślność w chowie.
Nieść wieniec mogła tylko najlepsza żniwiarka. Ponieważ początkowo wieńce były mniejsze, noszono je na głowie. Potem zaczęły jednak „rosnąć” i trzeba było je nosić w rękach przed sobą.
Za żniwiarką szedł orszak ubranych odświętnie chłopów, którzy trzymali w rękach przystrojone sierpy. Wszyscy udawali się
do dziedzica, aby powiadomić go o zakończeniu zbioru zbóż. Co
było dalej - pisaliśmy. Dodajmy tylko, że wieniec przechowywano w stodole do następnego roku, a wykruszone z niego ziarno
wsypywano do worków z ziarnem siewnym, by zapewnić sobie
dostatni urodzaj.

A jak jest dzisiaj?
Dożynki powiatowe, gminne i parafialne zaczęto organizować
dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, czyli w okresie międzywojennym. Robiły to lokalne samorządy, parafie i kółka rolnicze. Obrzędy żniwne łączono z wystawami prezentującymi sprzęt rolniczy i festynami. W czasie PRL-u nie zrezygnowano
ze świętowania dożynek, ale szczególnie dbano o ich świecki charakter. Zmieniło się to dopiero w latach 80., kiedy święto znowu
zyskało charakter religijny. Obecnie przekształciło się w festyn
ludowy, który tylko poprzedza msza św. Cóż, taki jest postęp zmienia wszystko i nie lubi przeszłości. Szkoda. n
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Technologia uprawy żyta ozimego, (cz.2)
Wanda Żółkowska
Oddział Siedlce

S

ukcesem hodowli nowych odmian żyta ozimego jest
stworzenie form mieszańcowych, plonujących wyżej
w porównaniu do odmian populacyjnych. Cechami, które pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej
strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie na glebach słabych, ubogich w substancję organiczną i zakwaszonych, a także wyższa odporność na suszę
i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż
ozimych: jęczmienia i pszenicy.

Żyto zasiane w drugiej i trzeciej dekadzie września plonuje najwierniej i najwyżej. Przestrzeganie optymalnego terminu siewu
sprawia, że rośliny dobrze rozkrzewiają przed końcem wegetacji
jesiennej, tj. w temperaturze 6-8°C, podczas długiego jeszcze dnia.
Opóźnienie siewu powoduje, że faza krzewienia zostaje częściowo przesunięta na wiosnę. Pędy boczne z rozkrzewień wiosennych
nie są plonotwórczo równoważne z tymi powstałymi jesienią.
Ostatecznie dochodzi do odczuwalnej obniżki plonowania. Rośliny
są wyraźnie niższe, łan słabiej wyrównany, a masa tysiąca nasion
znacznie odbiega od wartości pożądanej.
Żyto wysiane zbyt wcześnie ulega łatwiejszemu porażeniu przez
groźną pleśń śniegową. Przy późnych siewach należy zastosować
nieco zwiększoną (110%) ilość wysiewu.

Właściwa obsada roślin…

…to jeden z ważniejszych elementów agrotechniki zbóż. Negatywnie na plon działa zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała gęstość
siewu. Żyto charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością. Odmiany populacyjne wysiewa się w ilości 300-400 ziarniaków/m2.
Obsada zależy też od rodzaju stanowiska. Na kompleksach lepszych (żytni bardzo dobry) stosuje się niższe wartości ilości wysiewu. Więcej ziarniaków zaaplikować trzeba na kompleksach
słabszych (żytni słaby). Odmiany mieszańcowe wymagają zmniejszenia obsady (około 50 ziarniaków/m2).
Żyto wysiewa się płytko: na 2-3 cm, w rozstawie rzędów
14 cm. Do spadku jakości ziarna dochodzi przy gęstych i rzadkich siewach. Duże zagęszczenie roślin na 1m2 sprzyja nadmiernej
konkurencji o wodę i składniki pokarmowe oraz potęguje wyleganie. Natomiast rzadki wysiew sprawia, że zboże intensywnie się
krzewi i w konsekwencji wzrasta udział pędów niskich, płonnych,
nie zakończonych dojrzałym kłosem.

Ochrona przed chwastami

Żyto należy do gatunków potrafiących samodzielnie regulować
zachwaszczenie w łanie. Ze względu na jego pozycję w zmianowaniu (często po kilku zbożach), zaleca się stosowanie chemicznych
zabiegów ochronnych przeciwko chwastom. Niekiedy bywa tak,
że aplikacja herbicydu konieczna jest także, gdy konkurencyjność
łanu jest osłabiona, np. na wskutek nadmiernego porażenia pleśnią
śniegową.
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Chemiczną ochronę żyta należy rozpocząć jesienią (eliminacja
miotły zbożowej), a kontynuować wiosną. Bardzo dobrymi herbicydami, bo zwalczającymi szerokie spektrum chwastów jesienią,
są preparaty zawierające w swym składzie następujące substancje
czynne: pendimetalina + izoproturon, diflufenikan+izoproturon,
diflufenikan+mezosulfuron+jodosulfuron. Wszystkie te mieszaniny substancji czynnych odznaczają się wysoką efektywnością ze
względu na wielokierunkowy, wzajemnie uzupełniający się sposób
oddziaływania na chwasty.
Jeżeli z jakiś względów zabiegu jesiennego nie wykonano lub
był mało efektywny, istnieje konieczność zastosowania herbicydów wiosną. Zwalczanie chwastów należy wtedy przeprowadzić
możliwie wcześnie, gdyż w zaawansowanych fazach rozwojowych
trudniej jest je zniszczyć.
Zabieg insektycydowy często należy wykonać jesienią i możemy go połączyć z zabiegiem herbicydowym.

Zwalczanie chorób

Do najważniejszych chorób żyta należą: rdza brunatna, rdza
żółta, mączniak prawdziwy zbóż i traw, pleśń śniegowa i rynchosporioza zbóż oraz łamliwość źdźbła i fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła i korzeni. Duże nasilenie tych chorób prowadzi zazwyczaj do dużych strat plonu. W zależności od stopnia
zagrożenia należy stosować jeden lub dwa zabiegi fungicydami.
Jeżeli łan żyta jest zwarty, a warunki pogody sprzyjają rozwojowi chorób, to pierwszy zabieg grzybobójczy przypada już na fazę
1-2 kolanka. Wykonanie drugiego zabiegu przypada najczęściej na
fazę kłoszenia. Jeżeli zagrożenie jest mniejsze może wystarczyć jeden zabieg grzybobójczy, który zwykle przypada na fazę pojawienia się liścia flagowego. Po stwierdzeniu fuzariozy kłosów lub rdzy
żółtej na kłosie, trzeba koniecznie wykonać zabieg przy użyciu
fungicydu, ponieważ choroby te mogą obniżyć plon nawet o 50%.

Zbiór

Zbiór ziarna odbywa się w jego dojrzałości pełnej, przypadającej
na III dekadę lipca lub I dekadę sierpnia (w zależności od lokalizacji uprawy). Opóźnienie terminu żniw skutkuje nadmiernym porastaniem ziarna (przedwczesne kiełkowanie ziarniaków w kłosie),
co z kolei znacznie obniża jakość uzyskiwanych plonów. n
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Ra z p a s t w i s ko , a r a z p o l e
Katarzyna Stefaniak
Oddział Siedlce

S

zata roślinna zasiedlająca naturalne łąki i pastwiska
wraz z upływem czasu ulega zmianom. Z biegiem lat
z naszych użytków zielonych ustępują niektóre gatunki
roślin, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Wartościowe gatunki traw i motylkowych wypierają gatunki o małej wartości
paszowej oraz chwasty. Dzieje się tak w wyniku złego użytkowania, niewłaściwego nawożenia, a także niesprzyjających
warunków siedliskowych lub atmosferycznych. Dochodzi
wówczas do trwałego pogorszenia się właściwości użytkowych
łąk i pastwisk, tzw. degradacji runi. Wszystkie te czynniki
przekładają się na spadek produktywności użytków zielonych.
Jak więc zabezpieczyć bazę paszową dla bydła, gdy brakuje
trwałych użytków zielonych?

nowią wartościową paszę dla zwierząt hodowlanych. Polecane są
odmiany wczesne: Amera, Amila, Bepro, a także średnio wczesne: Dika, Nera, Baridana.
Tymotka łąkowa - w jej tkankach znajdują się znaczne ilości
cukrów rozpuszczalnych, białek i witamin (głownie wit. C), a także niewielkie ilości mikro- oraz makroelementów (potas, wapń,
fosfor, żelazo, miedź). Odmiany różnią się dynamiką odrastania
roślin po zbiorach i rozkładem plonowania w okresie wegetacji.
Polecane to: Lischka, Karta, Promesse.
Kostrzewa czerwona (rozłogowa) - ze względu na popularność,
doczekała się obecnie wielu odmian hodowlanych różniących się
między sobą głównie siłą wzrostu, odpornością na choroby, typem
wzrostu oraz odpornością na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe. Polecane odmiany: Anielka, Anitava, Domena.
Koniczyna biała - jest jedną z najcenniejszych roślin pastwiskowych, gdyż zawiera dużo białka i bardzo długo jest mięsista.

Pastwisko przemienne
Jednym z rozwiązań jest założenie pastwisk przemiennych na gruntach ornych. Jest to użytek założony na polu przez wysiew mieszanki
nasion traw z rośliną motylkowatą. Zajmuje ono miejsce w płodozmianie paszowym i po określonym czasie użytkowania jest zaorywane
i przeznaczane pod uprawę innych roślin polowych (towarowych).
Dobre pastwisko to przede wszystkim ruń odpowiednio skomponowana pod względem gatunkowym i odmianowym. Powinny
w niej dominować rośliny najchętniej zjadane przez zwierzęta,
następnie dające wysoki plon o dużej wartości żywieniowej, odporne na udeptywanie i częste zgryzanie, szybko odrastające po
spasaniu. Na dobrym pastwisku ruń powinna charakteryzować
się dużą gęstością, a darń odpowiednią zawartością, sprężystością
i wytrzymałością na przerywanie.

Dobór odmian
Życica trwała - zwana też rajgrasem angielskim, należy do najbardziej cenionych gatunków traw pastewnych. Jest gatunkiem niskim, luźnokępkowym, o wysokiej konkurencyjności. W użytkowaniu znajdują się odmiany diploidalne (2x) i tetraploidalne (4x).
Gatunek ten cechuje się wysoką produktywnością i bardzo dobrą
wartością pokarmową, zawiera dużo rozpuszczalnych w wodzie
węglowodanów oraz ma wysoką strawność. Posiada dużą zdolność zadarniania gleby oraz szybko odrasta po każdym kolejnym
koszeniu i wypasie.
Kostrzewa łąkowa - jej pędy są bogate w cukry, białka i związki mineralne (głównie wapń). Cechują je też wysoka strawność
(powyżej 70%) i smakowitość, dlatego są bardzo chętnie zjadane
przez zwierzęta. Odmiany różnią się miedzy sobą gęstością runi
i dynamiką odrastania po wypasach. Preferowane odmiany to:
Amelka, Barvital i Ardenna.
Kupkówka pospolita - jej liście są bogate w białka i sole mineralne (potas, fosfor, wapń, magnez, krzem, mangan), dlatego staWieś Mazowiecka, wrzesień 2016

Jest też odporna na przygryzanie i deptanie (dzięki rozłogom
szybko wypełnia wydeptane miejsca). Nie nadaje się jednak do
uprawy jako samodzielna roślina pastewna z powodu zbyt niskiego wzrostu uniemożliwiającego koszenie.

Warto się zastanowić
Zakładanie pastwisk przemiennych ma swoje zalety, są nimi
efektywna produkcja zielonek, przedplon prawie doskonały oraz
wyższe plony roślin następczych. Pamiętajmy jednak, że jednorazowy zabieg zagospodarowania, przy pomocy jakiejkolwiek
metody, nie gwarantuje stabilizacji składu botanicznego runi.
Każda łąka, czy pastwisko kształtuje się pod wpływem sposobu
użytkowania i zabiegów pielęgnacyjnych. Procesy przyrodnicze
na łąkach i pastwiskach zachodzą nieprzerwanie i dlatego dobre
gospodarowanie wymaga od rolnika przemyślanych działań. n
Żródła:
1. Top Agrar 3/2014
2. http://www.portalhodowcy.pl/
3. http://www.dodr.pl/

23

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

Zakładamy plantację borówki amerykańskiej
Aleksandra Sobczak
Oddział Radom

Jak sadzić i nawozić?

N

a terenie Polski coraz bardziej popularna staje się
uprawa borówki wysokiej, zwanej też amerykańską.
Jej soczyste i smaczne owoce mają zastosowanie nie
tylko kulinarne, ale i lecznicze ze względu na cenne składniki
odżywcze. W celach medycznych stosowane są nie tylko owoce,
będące wspaniałą skarbnicą witamin i mikroelementów, ale
również liście i korzenie. Borówka amerykańska ma mnóstwo
zalet i dlatego nazywana jest „rośliną XXI wieku”.
Za założeniem plantacji borówki wysokiej przemawia fakt, że
jest ona rośliną długowieczną, która owocuje corocznie przez
20 lat i dłużej. Co więcej, rzadko atakują ją choroby i szkodniki.
Choć koszt założenia 1 ha plantacji może wynieść nawet 50-80
tys. zł (zakup krzewów, nawodnienie i nawożenie), jednak plantacje tej rośliny mają w sobie bardzo duży potencjał.

Ważne jest stanowisko

Borówkę wysoką można uprawiać na większości gleb, z wyjątkiem podmokłych. Najlepsze są tereny równinne o niewielkim spadku, dobrych stosunkach wodno-powietrznych, dobrze
nasłonecznione i osłonięte od silnych wiatrów. Roślina korzeni się
płytko, dlatego muszą być spełnione wobec niej odpowiednie wymagania. Przede wszystkim konieczna jest duża wilgotność gleby
i dostateczna przewiewność jej górnej warstwy. Dobre warunki
do wzrostu daje wysoka zawartość próchnicy w glebie. Dokonując
wyboru właściwego stanowiska powinno się wykluczyć zastoiska
mrozowe oraz gleby o nieuregulowanych stosunkach wodnych.
Ponieważ niewłaściwe warunki glebowe mogą doprowadzić do
słabszego wzrostu roślin, zaleca się wybrać miejsce z naturalnie
kwaśną glebą i sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi.

Warunki glebowe

Przed założeniem plantacji gleba powinna być dokładnie zbadana. Należy zbadać poziom wody gruntowej, zawartość próchnicy i składników mineralnych oraz określić pH gruntu, które
powinno wynosić 3,8-4,8. Dużą pomocą w ocenie przydatności
gleby będzie ocena profilu glebowego. W tym celu należy zrobić
odkrywki glebowe do głębokości 50 cm.
Oprócz właściwości fizycznych gleby, ważna jest jej zasobność
w składniki pokarmowe. Dlatego próbki gleby należy przesłać do
analizy w stacji chemiczno-rolniczej z prośbą o oznaczenie odczynu gleby (pH), zasolenia oraz zawartości potasu, fosforu i magnezu.

Wsparcie dla rolników, którzy
przekażą swoje gospodarstwa

O

d 12 września do 11 października 2016 r. będzie można
składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje
gospodarstwo innemu rolnikowi”.
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Odległości między krzewami w rzędach i między rzędami zależą
od rodzaju gleby oraz siły wzrostu sadzonej odmiany. Obecnie krzewy w rzędzie sadzi się co 0,8-1,2 m, a między rzędami polecana jest
odległość 2,0-3,5 m. Na 1 ha powinno przypadać ponad 2 200 roślin.
Nawożenie to także ważna kwestia - wiele plantacji inwestuje
w dość drogie podłoże torfowe. Podstawowe nawożenie azotowe
stosuje się zaraz po posadzeniu roślin (po rozpoczęciu wegetacji).
Dawkę azotu ustala się odpowiednio w zależności od żyzności gleby,
wieku roślin i zastosowanej ściółki. W pierwszych latach stosowania
tego typu nawożenia należy pamiętać o zwiększeniu dawki (50-100%
N), gdy stosowana ściółka jest ściółką z trocin. Kiedy po kilku latach
ulegnie ona mineralizacji, dawka azotu może zostać obniżona.
Szczególnie polecanym nawozem w uprawie borówki wysokiej
jest siarczan amonu. Jego dawki najlepiej jest stosować dwukrotnie, aby nie szkodzić glebie zbyt dużą ilością przy jego jednorazowym podaniu. Nawożenie azotowe w postaci siarczanu amonu
należy stosować każdego roku.
Nawożenie potasowe i fosforowe wykonuje się na podstawie
analizy chemicznej gleby. Jeśli na plantacji dostępna jest linia
nawadniająca, nawóz można podawać wraz z wodą. Taka metoda jest bardzo skuteczna, gdyż nawozy dostarczane są w małych
dawkach, wprost do korzeni.
Optymalnym sposobem prowadzenia plantacji borówki jest jej
ściółkowanie materiałem organicznym, które stwarza najbardziej
naturalne i korzystne warunki do wzrostu i owocowania krzewów.
Najlepszym materiałem na ściółkowanie są trociny z drzew iglastych bądź kora sosnowa. Dodatkową zaletą ściółkowania jest to, że
ogranicza ono rozwój chwastów. Rośliny wtedy rzadziej cierpią na
znaczną utratę wody oraz brak składników pokarmowych.

Cięcie i formowanie krzewów

Od momentu wysadzenia krzewów do 4 roku zaleca się tylko
usuwanie pędów chorych, słabych, uszkodzonych mechanicznie
lub przez mróz. Krzewy mające 4 lata można już ciąć. Najlepiej
to zrobić pod koniec zimy i z początkiem wiosny, kiedy nie ma
już silnych mrozów. Cięcie i formowanie krzewów jest jednym
z podstawowych zabiegów na plantacjach towarowych. Nie
cięte krzewy wydają słabe przyrosty, z niewielką liczbą pąków
kwiatowych. Ich owoce z roku na rok stają się drobniejsze, a plony
coraz niższe. n
Źródła:
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna
http://www.borowkowy-raj.pl

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej,
który spełnia następujące warunki: jest wpisany do ewidencji producentów; jest pełnoletni; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich – tzn. za 2015
rok otrzymał dopłaty bezpośrednie w wysokości nie większej niż
1250 euro (otrzymał też z ARiMR decyzję o włączeniu do systemu
dla małych gospodarstw) przekaże w sposób trwały gospodarstwo
rolne innemu rolnikowi, który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez co najmniej 5 lat; nie będzie prowadził działalności
rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016
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Lato zamknięte w słoiku
Anna Tomczyk
Oddział Radom

Cukinia a’la ananas

L

ato i jesień obfitują w owoce i warzywa, z których możemy przygotować sałatki, kiszonki i przeciery. Przystępując do robienia przetworów myjemy słoiki w gorącej
wodzie z detergentem, płuczemy i wycieramy. Słoiki przeznaczone do przetworów, których się nie pasteryzuje, muszą być
wygotowane lub wyprażone. Sprawdzamy, czy pokrywki nie
są zardzewiałe, a ich gumowana strona się nie kruszy. Pamiętajmy - najmniejsza nieszczelność sprawi, że do środka dostanie się powietrze i rozwiną się bakterie i pleśnie, które zepsują
całą ich zawartość. Wieczka mogą służyć do pasteryzacji najwyżej 3-4 razy.
Na przetwory wybieramy owoce i warzywa świeże, zdrowe
i dojrzałe. Wszystkie nadpsute odrzucamy. Aby przetwory były
trwałe, przy ich przygotowywaniu niezbędne jest zachowanie higieny. Przygotowane i wyselekcjonowane warzywa starannie myjemy w zimnej wodzie, a następnie dokładnie osączamy.
A oto kilka przepisów na przetwory, którymi można cieszyć się
zimą.

Ogórki z selerem
Składniki na zalewę: 2,5 szklanki wody, ½ szklanki octu 10%,
½ szklanki cukru, 1 łyżeczka soli.
Wykonanie: Wszystkie składniki zalewy zagotować. Do słoika
włożyć: liść selera, liść pietruszki, kwiat kopru, 10-15 plastrów
marchwi, 2 plastry cebuli oraz ogórki nie obrane ze skóry, przekrojone na ćwiartki. Zalać zalewą i wekować przez 5 minut. Następnie ułożyć do góry dnem i przykryć kocem do wystygnięcia.

Sałatka warzywna
Składniki: 5 kg ogórków ze skórką, 8-10 średnich marchewek,
2-3 cebule, 2 szklanki octu, 2,5-3 szklanki cukru, 3 łyżki soli,
1 łyżka pieprzu mielonego, olej słonecznikowy, 15 liści laurowych, 25 sztuk ziela angielskiego, ½ opakowania pieprzu ziarnistego, 1 opakowanie gorczycy białej.
Wykonanie: Ogórki, marchew i cebulę poszatkować na plastry
i posolić. Odstawić na około 1 godzinę. Dodać pozostałe składniki (oprócz oleju), wymieszać i odstawić na 12 godz. Przełożyć
wraz z zalewą do słoików i dodać po 2 łyżki oleju bezpośrednio do
słoika. Wekować przez 10-15 minut.
gospodarstwa rolnego; po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie
będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasada działania tej pomocy
jest prosta: rolnik posiadający małe gospodarstwo, który chce zrezygnować z produkcji rolnej powinien poszukać nabywcy swoich
gruntów, a następnie złożyć wniosek do ARiMR. Po przyznaniu
pomocy trzeba przekazać gospodarstwo (musi je trwale przekazać –
a więc sprzedać lub darować), a z Agencji dostanie dodatkową premię za przekazanie gospodarstwa. Rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatności w wysokości 5-krotności 120
proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, jednak nie
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

Składniki: 3 kg cukinii, 3 łyżeczki kwasku cytrynowego, 1,5 litra
wody, 80 dag cukru, 2 opakowania cukru waniliowego.
Wykonanie: Cukinię obrać, pokroić w kostkę. Wodę przegotować
i wymieszać z kwaskiem cytrynowym, wystudzić, a następnie zalać nią pokrojoną cukinię i odstawić na 24 godziny. Po tym czasie
odlać zalewę i zagotować dodając cukier i cukier waniliowy. Do
gorącego syropu włożyć cukinię i gotować przez 10 minut. Gorącą
cukinię z syropem wkładać do słoików. Wekować 10 minut.

Keczup
Składniki: 3 kg dojrzałych pomidorów, 25 dag cebuli, 18 dag cukru,
2 listki laurowe, 10 goździków, ½ łyżki cynamonu mielonego, 3 łyżki
oliwy, 2,5 łyżki soli, 3 łyżki mielonego pieprzu, 1 szklanka octu.
Wykonanie: Warzywa pokroić i dusić na małym ogniu. Kiedy
będą miękkie, przetrzeć przez sito. Do przecieru dodać przyprawy
i gotować aż sos zgęstnieje. Wekować około 20 minut.

Sałatka z ogórków z papryką
Składniki: 4 kg ogórków ze skórką, 1 kg marchwi, 1 kg cebuli,
1 kg papryki (czerwona i żółta), 1 główka czosnku, 3 łyżki soli.
Wykonanie: Ogórki pokroić w plastry, posolić i odstawić na
2 godz. Marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę
i czosnek pokroić w plastry, a paprykę w piórka. Z ogórków odlać
sok jaki puszczą. Dodać pozostałe warzywa.
Zalewa: 1 szklanka cukru, 1 szklanka oleju, 1 szklanka octu. Zagotować zalewę i zalać nią wymieszane warzywa. Wekować 20 minut.

Sos paprykowy
Składniki: 3 kg papryki czerwonej, 2 główki czosnku.
Zalewa: ½ szklanki oliwy, 1 szklanka octu 10%, 6 liści laurowych, 10 szt. ziela angielskiego, 2 łyżki (płaskie) chili, 1 koncentrat pomidorowy, ½ kg cukru, można dołożyć po łyżce oregano
i bazylii według upodobania.
Wykonanie: Paprykę i czosnek skręcić przez maszynkę o drobnych oczkach i gotować około 15 minut. Ugotowaną zalewę dodać do papryki z czosnkiem i dalej gotować około pół godziny,
mieszając. Następnie gorący sos nakładać do słoików, zakręcić je,
odwrócić do góry dnem i przykryć kocem. n

więcej niż wynosi równowartość 7,5 tys. euro. Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa
utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od
wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo
musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.
Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym. (inf.)
25

P O R A D NI K GO S P OD YN I

Jeżówka - atrakcyjna i lecznicza (cz.2)
Grażyna Michalak
Oddział Bielice

J

eżówki można zaliczyć do najatrakcyjniejszych i najmniej kłopotliwych bylin. Są mrozoodporne i plenne,
a kwitną już w pierwszym roku po posadzeniu. Ich odmiany 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 nowoczesnych, jak i naturalistycznych.
Hodowcy wprowadzają na rynek coraz to nowe odmiany. Szczególnie ważne jest dla nich uzyskanie okazów, które nadają się nie
tylko na rabaty, ale również do donic i na kwiat cięty. Poszukiwane są też odmiany z ciekawym, nieznanym dotąd ubarwieniem
płatków. Wprawdzie stworzono już wiele odmian jeżówek w rozmaitych kolorach, ale przed zakupem trzeba wziąć pod uwagę, że
nie każda nowość została odpowiednio sprawdzona i przetestowana w naszym klimacie. Najbardziej cenne są te odmiany, u których
udało się uzyskać długi okres kwitnienia.

Oto lista najlepszych odmian
Echinacea Big Sky - wszystkie odmiany tej serii mają lekki zapach róży.
Echinacea Big Sky „Sunset” - ma jasne, pomarańczowe płatki
i brązowy środek - jest to nowy kolor gatunku jeżówki.
Echinacea Big Sky „Sunrise” - silnie rozgałęziona jeżówka z cytrynowo-żółtymi kwiatami, które w miarę dojrzewania zmieniają się na pomarańczowe, środek jest zielony. Świeże kwiaty mają
jaśniejszy odcień, co daje ciekawe efekty kolorystyczne w jednej
kępie.
E. hybrid „Mango Meadowbrite” - pomarańczowo-żółte jeżówki
z płatkami idealnie rozmieszczonymi wokół żółtych szyszek.
E. hybrid „Pixie Meadowbrite” - zaskakująco małe jeżówki (około 20 cm wysokości), doskonałe do uprawy w pojemnikach.
E. purpurea „Art’s Pride” - o rdzawo-pomarańczowej barwie
i wysokości 70-80 cm.
E. purpurea „Coconut Lime” - o barokowym wyglądzie i pomponowych kwiatach.
E. purpurea „Doppelganger” - przyciąga wzrok ze względu na
podwójne kwiaty.
E. purpurea „Harvest Moon” - ma duże, pachnące kwiaty w dużej ilości. Złoto-żółte płatki otaczają pomarańczowy środek.
Echinacea purpurea „Fragrant Angel” - ma piękne, białe płatki,
które są bardziej poziome niż u innych odmian, takich jak „White
Swan”, której płatki bardziej się pochylają.
E. purpurea „Fancy Frills” - jedna z najlepszych nowości w ciągu ostatnich kilku lat. Ma duże, różowe kwiaty, silnie pachnące.
E. purpurea „Green Eyes” - ma zielony środek i kontrastujące
płatki, kwiaty pachną.
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E. purpurea „Magnus” - duże, różowe kwiaty z pomarańczowym
środkiem są bardzo atrakcyjne dla pszczół.
E. purpurea „Pink Double Delight” - podwójne kwiaty na krótkich łodygach, odmiana dobra do pojemników.
E. purpurea „Razzmatazz” - jest jedną z najbardziej niezwykłych
odmian, pochodzi z Holandii, ma piękny fioletowy kolor kwiatów,
to pomponowe, podwójne koszyczki.
E. purpurea „White Swan” - białe kwiaty z opadającymi płatkami.
E. purpurea „White Lustre” - kremowo-białe płatki.
E. purpurea „Vintage Wine” - w kolorze czerwonego wina.

Zasady uprawy
Jeżówka jest rośliną, którą wykorzystuje się w przemyśle farmaceutycznym, dlatego coraz częściej zakładane są jej plantacje.
Najlepsze stanowisko pod uprawę to takie, na którym wcześniej
rosły rośliny okopowe uprawiane na pełnej dawce obornika lub po
roślinach motylkowych. Plantację można uzyskać poprzez wysiew nasion do gruntu, wysadzenie rozsady lub przez wysadzenie
sadzonek uzyskanych z podziału roślin matecznych. Najwyższe
plony dają plantacje, na których stosuje się metodę wysiewu nasion do gruntu. Nasiona należy wysiać w kwietniu. Optymalna dawka to 2 kg na hektar, na głębokość 0,5-1,0 cm, w rzędy co
40 cm. Plon otrzymuje się w drugim roku użytkowania plantacji.
W przypadku uprawy jeżówki w ogrodzie nasiona należy wysiać
wczesną wiosną do inspektu i już po kilku tygodniach sadzonki można wysadzić do gruntu. Innym, mniej efektownym sposobem, jest
podział roślin wiosną lub jesienią. Po przekwitnięciu należy obciąć
kwiatostan. Na zimę jeżówki można pozostawić w gruncie, ponieważ
bardzo dobrze znoszą mrozy, chociaż wskazane jest ściółkowanie.

Pielęgnacja
Ważnym elementem pielęgnacji jest regularne pozbywanie się
chwastów wieloletnich, takich jak perz, powój polny, ostrożeń polny czy mniszek lekarski. Dobrze wypielone podłoże zaoszczędzi
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016
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nam w przyszłości bardziej pracochłonnych i kosztownych zabiegów.
Warto wiedzieć, że jeżówka jest rośliną dość ekspansywną sama bardzo szybko się rozmnaża i produkuje samosiejki. Dlatego
w jej pobliżu nie należy sadzić innych roślin, ponieważ mogą zostać zagłuszone.
Jeżeli chodzi o nawożenie, to orientacyjne dawki nawożenia mineralnego w kg/ha czystego składnika wynoszą: N - 60-80, P2O5
- 40-60, K 2O - 80-100. Nawożenie azotem przebiega w dwóch fazach – pierwsza przed siewem, a druga raz pogłównie. Nawozy
fosforowe i potasowe można stosować albo jesienią pod orkę zimową, albo wiosną pod uprawki przedsiewne. Szczególnie ważne
jest nawożenie azotem, ponieważ brak tego składnika w glebie
powoduje natychmiastowe zahamowanie wzrostu roślin. W następnych latach uprawy nawożenie azotowe należy przeprowadzać
tak jak wcześniej - dwufazowo, natomiast nawożenie fosforowo-potasowe należy w całości zastosować wczesną wiosną.
Pielęgnacja jeżówek uprawianych w ogrodzie ogranicza się do
regularnego podlewania i podwiązywania roślin tak, aby ich długie pędy nie opadały. Nie należy ich przesadzać, ponieważ źle
znoszą zmianę stanowiska.

Zbiór
Ziele jeżówki zbiera się od drugiego roku uprawy. Pierwszy
zbiór przypada na początek kwitnienia, natomiast drugi nie później niż w końcu września. Suszenie ziela odbywa się w suszarniach powietrznych bądź termicznych, w temperaturze do 45°C.
Korzenie jeżówki zbiera się dopiero po likwidacji plantacji, czyli
po trzecim, a rzadziej czwartym roku uprawy. Suszenie korzeni
odbywa się w suszarniach, w temperaturze 50°C.
Jeżówki to wspaniałe byliny, o dużych możliwościach zastosowania. Spośród wielu odmian każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast jesienią ich kwiatostany można wykorzystać na kwiat cięty.
Zapewniam, że kwiaty będą prezentowały się w wazonie bardzo
okazale! n
Źródła:
1. www.poradnikogrodniczy.pl
2. www.swiatkwiatow.pl

L i l ie d o ka żd e g o o g r o d u
Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

L

ilie to ogromna grupa roślin cebulowych, wieloletnich,
w której spotkać można miniatury osiągające zaledwie
10 cm wysokości i olbrzymy wyrastające do ponad 2 m. Lubią w ogrodzie stanowiska słoneczne i półcieniste, a najlepiej czują
się, gdy korzenie mają w cieniu, natomiast kwiaty w słońcu. Dobrze
reagują na ściółkowanie. Lilie świetnie prezentują się na rabatach niższe odmiany można uprawiać również w pojemnikach.
Są to kwiaty niezastąpione w bukietach. Chcąc przedłużyć
trwałość lilii ciętych należy usuwać dojrzewające pylniki, natomiast dla dobrej kondycji lilii ogrodowych warto usuwać przekwitłe kwiaty, gdyż wtedy rośliny nie zużywają składników pokarmowych na zawiązanie nasion, ale na wzmocnienie cebul.

Kilka zdań o uprawie
Podłoże powinno mieć odczyn od obojętnego do lekko kwaśnego. Rośliny nie tolerują zastoisk wody (zwłaszcza zimą), dobrze rosną w podłożu piaszczysto-gliniastym, przepuszczalnym, bogatym w próchnicę.
Sadząc cebule, na dno dołka warto wsypać warstwę żwiru lub piasku,
aby ułatwić odpływ wody. Dobrym towarzystwem dla lilii mogą stać
się aksamitki, które są roślinami pułapkowymi dla nicieni - groźnych
szkodników glebowych. Cebule lilii mogą niszczyć również gryzonie
(myszy, nornice), dlatego szczególnie cenne cebulki warto sadzić w specjalnych, plastikowych koszykach (można je kupić w sklepach ogrodniczych), które ułatwią również wykopywanie cebul po kwitnieniu.
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

Cebule wysadzamy zazwyczaj jesienią (IX-X), albo te później
kwitnące lub wrażliwe na niskie temperatury - wczesną wiosną (IVV) na głębokość 3 wysokości cebuli. Wyjątek stanowi lilia biała,
której cebule umieszczamy pod 3-centymetrową warstwą gleby,
a sadzimy już w sierpniu. Cebule wykopujemy co 3-4 lata. Są one
zbudowane ze zgrubiałych, dachówkowato ułożonych łusek.

Jak rozmnażać?
Lilie można rozmnażać poprzez cebulki przybyszowe, które tworzą
się przy cebulach matecznych lub (u lilii tygrysiej i bulwkowej) w kątach liści. Nowe rośliny można uzyskać również przez sadzonki łuskowe, w tym celu po przekwitnieniu odrywa się od cebuli matecznej
zewnętrzne łuski z kawałkiem piętki i umieszcza w piasku lub ziemi
kompostowej z piaskiem. W temperaturze 16-20oC, przy ostrożnym
podlewaniu, po kilku tygodniach tworzą się małe cebulki u nasady
łusek. Cebulki należy przetrzymać w skrzynce, a w maju następnego
roku wysadzić na zagony. Rośliny kwitnące otrzymamy dopiero w 2-3
roku uprawy. Osoby, które nie mają czasu czy warunków do samodzielnego rozmnażania lilii, mogą oczywiście zakupić gotowe dorodne
cebule, należy jednak zwrócić uwagę, aby nie miały objawów chorób.

Mało wymagające, a piękne
W ogrodach przydomowych warto sadzić gatunki odporne na
niskie temperatury i mało wymagające, a zarazem bardzo
efektowne w momencie kwitnienia.
dokończenie na str. 28
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Lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum) dorasta do 120 cm wysokości. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca, kwiaty ma w kolorze
pomarańczowym i pomarańczowo-czerwonym, dodatkowo czarno lub brązowo nakrapiane. Gatunek ten lubi miejsca słoneczne
i nie wymaga specjalnych warunków. Można go rozmnażać przez
cebulki powietrzne.
Od dawna, zwłaszcza w wiejskich ogrodach, uprawia się lilię
białą (Lilium candidum). Jej kwiaty są lejkowate, białe, przez co
w średniowieczu uważana była za symbol czystości, niewinności i często widoczna jest na obrazach w rękach świętych. Kwiaty
pojawiają się w czerwcu na ulistnionych łodygach dorastających
nawet do 170 cm, mają piękny zapach. Roślina ta jest znakomitym
uzupełnieniem rabat bylinowych, zwłaszcza obsadzonych niższymi od niej gatunkami, które latem nie potrzebują dużej ilości wilgoci w glebie, kiedy cebule przechodzą okres spoczynku. Dobrym
towarzystwem dla lilii białej mogą być rozchodniki, macierzanki,
gipsówka, floks szydlasty, krwawniki czy ubiorek wiecznie zielony. Lilia biała preferuje podłoże wzbogacone w wapń i będzie
wdzięczna za okrycie na zimę gałązkami krzewów iglastych.
Pomarańczowe kwiaty z ciemnobrązowymi plamkami i podwiniętymi płatkami wytwarza lilia tygrysia (Lilium tigrinum).
Kwiaty ukazują się w lipcu i sierpniu na pędach dorastających do
80 cm wysokości. Na jednym pędzie może być od 5 do 10 efektownych kwiatów. Lilia ta bardzo intensywnie pachnie. Ponieważ
nie ma specjalnych wymagań, można ją sadzić również w pojemnikach.

Wprost z natury
Lilia złotogłów (Lilium martagon) to bylina, którą spotkać można w Polsce na stanowiskach naturalnych (Sudety, Karpaty), gdzie
objęta jest ścisłą ochroną. Z powodzeniem można ją uprawiać
w ogrodzie. Lubi stanowiska słoneczne, gleby zasadowe, próchniczne i dość wilgotne. Nieduże, intensywnie pachnące kwiaty,
ukazują się w czerwcu i lipcu na pędach o wysokości od kilkudziesięciu centymetrów do 1 m, zebrane w kwiatostany liczące od 3 do
12 kwiatów. Płatki mają kolor ciemnego różu. Kwiaty zapylane są
przez motyle dzienne i nocne. Gatunek ten ma również cenne odmiany o kwiatach np. białych („Album”), białych z karminowymi
plamkami („Albiflorum”) czy ciemnofioletowych („Purpureum”).

Wyjątkowe, lecz wymagające okrycia
W lipcu zakwita lilia królewska (Lilium regale), osiągająca
zwykle około 120 cm wysokości, ale w dobrych warunkach może
dorastać do nawet 2 metrów. Wytwarza białe, pachnące, trąbkowe kwiaty o długości około 12 cm. Na zewnątrz ich płatki zabarwione są na różowo, a gardziel kwiatu jest żółta. Na jednym
pędzie może pojawić się do 20 kwiatów. Lilia królewska dobrze
rośnie na każdej przeciętnej, przepuszczalnej glebie ogrodowej na
stanowisku słonecznym lub półcienistym. Dobrze znosi warunki
zimowe, ale jesienią warto jest przykryć rabatę warstwą ściółki,
aby opóźnić wiosenny wzrost roślin i ochronić młode pędy przez
przymrozkami.
Lilia wspaniała (Lilium speciosum) może sięgać nawet 150 cm
wysokości. Jej cechą są duże pachnące kwiaty (do dwudziestu na
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pędzie!), tworzące luźne grona. Ich mocno wywinięte płatki (tzw.
kwiaty turbanowe) są w barwach różu i bieli z ciemnymi, purpurowymi kropkami; kwiaty pojawiają się w sierpniu i wrześniu.
Gatunek nie jest w pełni mrozoodporny, więc wymaga dobrego
okrycia na zimę. Roślinę można również wysadzać wiosną. Cebule umieszczamy w przepuszczalnym, lekko kwaśnym i bogatym
w próchnicę podłożu, na stanowisku słonecznym lub półcienistym.

Najnowsza atrakcja - lilie drzewiaste
Oprócz tradycyjnych gatunków lilii i ich odmian w sklepach
ogrodniczych pojawiają się wciąż nowe. W sprzedaży spotkać
można lilie drzewiaste. Jest to grupa niezwykle atrakcyjnych mieszańców międzygatunkowych, popularnie nazywanych orienpetami (w skrócie OT). Wytwarzają one wzniesiony, pojedynczy, gruby pęd z niezbyt licznymi, lancetowatymi liśćmi - łodyga może
osiągać wysokość od 150 do nawet 250 cm (!). Kwiaty wyrastają
na szczytach pędów od lipca do września i tworzą duże, barwne kwiatostany (liczące od 10 do 50 kwiatów). Pojedynczy kwiat
może osiągać średnicę do 25 cm i jest zazwyczaj dwubarwny lub
trójbarwny, u wielu odmian również pachnący. Lilie drzewiaste to
stosunkowo młoda grupa lilii, która jednak ze względu na swoje
zalety doczekała się wielu interesujących odmian różniących się
barwą kwiatów, wysokością i pokrojem.
Mieszańce OT dość dobrze znoszą niskie temperatury i tylko w chłodniejszych rejonach kraju wymagają okrycia warstwą
kompostu lub stroiszu przed zimą. Lilie drzewiaste najlepiej będą
rosły na glebie przepuszczalnej, próchnicznej, piaszczysto-gliniastej, umiarkowanie wilgotnej, bogatej w wapń; na stanowiskach
słonecznych. Cebule do gruntu najczęściej sadzimy jesienią (IXX) lub wczesną wiosną (IV-V) zachowując odstęp między roślinami w zależności od odmiany, od 50 do 70 cm. n
Źródła:
1. Najpiękniejsze byliny, S. Szczepaniak (Wydawnictwo Działkowiec, 2008 r.)
2. www.bilscy.info
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roducenci dostarczają nam coraz więcej nowych gatunków roślin, pochodzących z różnych zakątków świata.
Przestrzeganie wymagań względem ilości światła, wody
oraz odpowiedniej gleby, zdecyduje o ich prawidłowym rozwoju. Rzadko kiedy, rośliny posadzone bez wymaganej wiedzy
i w przypadkowy sposób, będą rosły tak, jak to sobie wymarzymy. Odmiany berberysu o kolorowych liściach w miejscu
zacienionym stracą zabarwienie, a rośliny wrzosowate bez
specjalnie przygotowanego podłoża zaczną wyglądać źle.
Rośliny będą też narażone na różne choroby i szkodniki,
a w efekcie być może trzeba będzie je wyrzucić. Dlatego sprawdźmy wymagania każdego gatunku - przypadek nie może rządzić
naszymi działaniami w ogrodzie.
Jeżeli zadbaliśmy już o prawidłowe miejsce dla naszej rośliny,
to przypomnijmy sobie zasady prawidłowego pielęgnowania.

Odpowiednie nawodnienie
Niedostatek wody deszczowej w ostatnich latach odbija się na kondycji roślin, dlatego w okresach bezdeszczowych podlewamy je obficie. Hortensje wymagające stale wilgotnego podłoża, bardzo szybko
będą reagowały na deficyt wody: ich liście stracą wigor, a pędy staną
się wiotkie i zaczną opadać. O młode rośliny, a szczególnie nowo posadzone, dbamy szczególnie, ponieważ korzenie nie przerosły jeszcze
bryły, przez co mają ograniczony zasięg pobierania wody.
Podlewanie zależy od rodzaju podłoża - im bardziej jest ono
przepuszczalne, tym podlewamy częściej i obficiej. Ale samo polewanie wierzchniej warstwy gleby nic nam nie da, woda musi
sięgnąć systemu korzeniowego.
Kiedy jest gorąco za dnia, podlewanie wieczorne powoduje, że
część wody odparuje nocą, zanim zostanie spożytkowana przez rośliny. Dlatego polecam podlewanie w godzinach porannych.
Nie lejemy wody po częściach zielonych roślin. Szczególnie nie
znoszą tego róże i rododendrony w okresie kwitnienia. Wodę rozprowadzamy na podłoże wokół rośliny, na szerokość jej korony.

Ściółkowanie i odchwaszczanie
Ściółkowanie ogranicza parowanie wody, utrudnia wzrost
chwastów, a rozkładająca się kora dostarcza próchnicy, ziemia pod
ściółką nie nagrzewa się, a zimą korzenie są lepiej chronione przed
przemarzaniem. Pod ściółkę najlepiej zastosować agrotkaninę.
Natomiast warstwa kory powinna mieć przynajmniej 5 centymetrów grubości i być systematycznie uzupełniana. Jako ściółkę możemy również zastosować zrębki, kamienie, żwir lub posadzić niskie rośliny zadarniające.
Kolejnym zabiegiem, łączącym się niejako ze ściółkowaniem
jest odchwaszczanie. Dbajmy o to, by nasiona chwastów nie miały
szansy skiełkować. Jeśli jednak pojawią się chwasty, to pielimy je
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

systematycznie, gdyż jest to najlepsza metoda ich zwalczania.
Stosowanie herbicydów ograniczmy tylko do tych miejsc, gdzie
ręczne wyrywanie chwastów nie przynosi efektów.

Nawożenie
Aby rośliny zdrowo rosły, należy dostarczać im niezbędnych składników pokarmowych. Producenci oferują nam różnego typu nawozy.
Można je podzielić na organiczne i mineralne. Nawożenie organiczne,
m.in. poprawia strukturę gleby, zwiększając zdolność magazynowania
wody. Podstawowymi nawozami naturalnymi są obornik i kompost, które przed sadzeniem roślin należy wymieszać z glebą. W sklepach dostępny jest obornik w formie granulowanej, a kompost zróbmy sami
z resztek organicznych. Nawozy mineralne stosujemy 3-4 razy w sezonie, poczynając od wiosny, a kończąc najpóźniej w połowie lipca,
dzięki czemu pędy zdążą zdrewnieć i prawidłowo przezimować. Coraz
popularniejsze są nawozy o spowolnionym działaniu oraz specjalnie dedykowane do grup roślin, np. kwiatów balkonowych, hortensji, róż.

Szkodniki i choroby
Nawet jeśli zadbamy o wyżej wymienione punkty może się
zdarzyć, że na naszych roślinach pojawią się nieproszeni goście:
mszyce, przędziorki i larwy chrząszczy. Większe stworzenia, jak
nornice czy turkuć podjadek, również uprzykrzą życie niejednemu ogrodnikowi. Choroby grzybowe - mączniak prawdziwy
oraz rzekomy, szara pleśń, rdza - powszechnie występują na roślinach owocowych i ozdobnych. Z pomocą przychodzą nam środki
ochrony roślin. Pamiętajmy jednak, że aby oprysk był skuteczny,
należy przestrzegać instrukcji stosowania dołączonej do opakowania. Odpowiedni termin stosowania, właściwa pogoda i dobrze dobrany środek warunkują zwalczenie choroby.

Cięcie roślin
Po okresie zimowym wycinamy wszystkie przemarznięte pędy.
Wiosną i latem przycinamy rośliny doprowadzając do zagęszczenia ich koron i poprawy wyglądu. Pamiętajmy, by krzewy kwitnące na zeszłorocznych pędach ciąć dopiero po ich przekwitnięciu,
jeśli zetniemy je wiosną to nie zakwitną. Co kilka lat warto wyciąć
najstarsze pędy (cięcie odmładzające). Robimy to najpóźniej do
połowy lipca, aby młode pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą.
Kiedy wystąpią pierwsze dni z ujemną temperaturą należy okryć
rośliny wrażliwe na mróz. Ważne, by nie robić tego zbyt wcześnie,
gdy jeszcze nie zdążą się zahartować. Do tego celu użyjmy białej
włókniny, słomianych mat, gałęzi świerkowych, a wokół róż usypmy kopce z ziemi lub kory.
Wczesną wiosną zdejmujemy zimowe okrycia, aby nie doszło do
zaparzenia roślin lub zbyt wczesnego rozwoju pędów wrażliwych
na wiosenne przymrozki. Te wszystkie prace wydają się dość proste, ale wymagają wiele wysiłku. Jeżeli jednak uda się je dobrze wykonać, będziemy mogli sobie pogratulować, że udało nam wyhodować piękne i zdrowe rośliny - prawdziwą ozdobę naszego ogrodu. n
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Amatorska uprawa jagody kamczackiej
Izabela Jasińska-Rulska
Oddział Siedlce
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uchodrzew jadalny (Lonicera caerulea var. Kamtschatica Sevast.) bardziej znany jako jagoda kamczacka jest
rośliną naturalnie występującą w północno-wschodniej
Azji, a więc odporną na ekstremalne warunki klimatyczne. Jest krzewem dorastającym do 2 m wysokości, o pokroju
wzniesionym lub lekko kulistym. Pędy są sztywne i pokryte
charakterystycznie złuszczającą się korą, a system korzeniowy
rozgałęziony i płytki (60-80 cm).
Bardzo ważnymi cechami tego gatunku są bardzo wczesny termin dojrzewania owoców (są to owoce najwcześniej dojrzewające w naszych warunkach klimatycznych) oraz ich cenne właściwości - nie tylko smakowe, ale i zdrowotne.

Charakterystyka i wymagania uprawowe
Ze względu na swoje pochodzenie krzewy jagody kamczackiej
charakteryzują się małymi wymaganiami klimatycznymi i glebowymi. Wytrzymują susze i nawet najsilniejsze mrozy (do -45ºC), a kwiaty silne przymrozki (do -8ºC), co ma duże znaczenie, gdyż roślina
rozpoczyna kwitnienie już w połowie kwietnia. Zauważyć wówczas
można kremowo-żółte, lekko pachnące, miododajne kwiaty. Po około
30-40 dniach na jednorocznych pędach pojawiają się podłużne owoce
(1,5-2,5 cm), barwy fioletowo-granatowej, z woskowym nalotem.
Krzewy rosną dobrze na podłożach próchnicznych, lekko kwaśnych, o pH powyżej 5,5 i umiarkowanie wilgotnych. Odpowiednim
stanowiskiem do ich uprawy jest miejsce słoneczne lub lekko zacienione. Przed sadzeniem - wiosną lub na jesieni - należy ziemię obficie nawieźć kompostem lub obornikiem w ilości 10-15 kg na roślinę
i przekopać z wierzchnią warstwą gleby. Należy pamiętać, aby posadzić kilka krzaczków obok siebie ze względu na zapylanie krzyżowe.
Najlepiej jest sadzić krzewy różnych odmian, w odległości co 1 metr.
Pojedynczy krzew też będzie owocował, ale znacznie słabiej.

Odmiany i przeznaczenie
Najczęściej polecane odmiany jagody kamczackiej to sprowadzone do szkółek w Rosji: Dlinnopłodna, Sinogłaska, Czelabinka
oraz Wołoszebnica, a także polskie: Jolanta, Wojtek, Zojka, Rebeka, Iga, Tola, Duet, Atut i Karina, które wyróżniają się wysoką
plennością oraz dużymi i smacznymi owocami.
Dlinnopłodna - odmiana wczesna o niezbyt silnym wzroście. Jagody są duże, wydłużone do 2 cm, smaczne i bez goryczki.
Sinogłaska - odmiana średnio-wczesna (owoce dojrzewają w końcu maja lub na początku czerwca), o pokroju wzniesionym. Jagody
są duże, wydłużone, z wyraźnym woskowym nalotem.
Czelabinka - odmiana o owocach gruszkowatego kształtu, dość dużych i pokrytych intensywnym woskowym nalotem, dojrzewających
na początku czerwca. Krzewy mają średnią siłę wzrostu (powyżej
1,5 m wysokości).
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Wołoszebnica - odmiana o silnym wzroście, z tendencją do zagęszczania. Owoce są ciemnogranatowe, owalne, smaczne, z dużą
ilością związków antocyjanowych.
Jolanta - odmiana średnio-wczesna, owocująca obficie. Jest polecana jako dobry zapylacz. Ma silny wzrost (do 2 m wysokości).
Owoce są smaczne, kwaskowo-słodkie, z nutą goryczki - można je
otrząsnąć. Dojrzewają około 10 dni po odmianie Wojtek.
Wojtek - odmiana średnio-wczesna, owocująca obficie (do 5 kg).
Owoce są bardzo smaczne, kwaskowo-słodkie, o wysokiej jakości. Można je otrząsnąć, dobrze się przechowują.
Zojka - odmiana wczesna (owocuje pod koniec maja), obficie plonuje. Owoce są słodkie, dość mocno trzymają się krzewu, więc
chcąc je otrząsnąć trzeba użyć większej siły, albo je zerwać.
Rebeka - odmiana późna (owocuje w drugiej połowie czerwca),
plonuje bardzo obficie (do 5 kg). Owoce smakują podobnie jak
czarna porzeczka. Dość mocno trzymają się krzewu, więc chcąc
je otrząsnąć trzeba użyć więcej siły lub zerwać. Niektóre przy
szybkim zrywaniu lekko się uszkadzają przy szypułce.
Iga - odmiana średnio późna, owocująca obficie. Owoce są słodkie
i łatwo się je zbiera.
Tola - odmiana średnio-późna, owocuje obficie (około 4 kg). Owoce dojrzałe są lekko słodkie i aromatyczne, można je otrząsnąć.
W zacienionym miejscu nie wybarwiają się w pełni.
Jagody nadają się do spożycia w stanie świeżym oraz na przetwory, nalewki, soki lub na mrożonki. Warto je spożywać nie tylko
z racji dobrego smaku, ale i ze względu na właściwości zdrowotne.
Zawierają, bowiem dużo witamin, minerałów, polifenoli i kwasów
organicznych. Działają wzmacniająco na naczynia krwionośne,
hamują krwotoki, obniżają ciśnienie krwi, łagodzą dolegliwości żołądkowe, wykazują działanie antynowotworowe, odtruwają organizm i hamują procesy starzenia.

Zabiegi pielęgnacyjne
Glebę pod uprawę warto wyściółkować 5-centymetrową warstwą
rozdrobnionej kory lub przekompostowanych trocin. W pierwszych
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

PORADNIK GOS P O D Y N I

Walor y śliwk i
Paulina Kędziora
Oddział Radom

Ś

liwki to trzecie najczęściej uprawiane owoce rosnące
na drzewach w naszym kraju - zaraz po jabłkach i wiśniach. Wśród nich królową jest węgierka, bo najprawdopodobniej właśnie z Węgier ta fioletowa odmiana przywędrowała do Polski. Wykorzystywana jest na wiele sposobów:
wzbogaci smak zupy czy drugiego dnia, bardzo dobrze nadaje
się do suszenia, wędzenia, na przetwory i wypieki.
Śliwka wyróżnia się ogromnym bogactwem witamin i minerałów, które znajdziemy zarówno w świeżych, jak i w suszonych owocach. Poza tym regulują one trawienie, chronią nas przed wolnymi
rodnikami i poprawiają humor. Owoce znalazły też stałe zastosowanie w polskiej kuchni - oprócz popularnych dżemów, marmolad,
kompotów i powideł, ciast, pierogów czy knedli, można z nich robić
również marynaty i sosy do wędlin. Ze śliwek przygotowuje się też
znane trunki, np. polską śliwowicę, tarniówkę czy bałkańską rakiję.
Ze względu na wielkość owoców oraz ich kształt możemy je podzielić na: mirabelki, węgierki, renklody, śliwki okrągłe, owalne i jajowate.
Drugi podział to odmiany deserowe oraz takie, które idealnie nadają się
do robienia przetworów. Zaliczamy do nich renklody: althanę, zieloną
i ulenę oraz węgierki - włoską, łowicką, zwykłą, a także inne odmiany,
jak herman, kirkę, brzoskwiniową i królową Wiktorię.

Zdrowie dzięki śliwkom
Owoc śliwki zawiera dużą liczbę różnorodnych składników, które
dbają o nasze zdrowie. Są to witaminy A, C, E, B6, K, polifenole
(między innymi kwas chlorogenowy), wapń, potas, magnez, żelazo,
fosfor, miedź i błonnik. Ten bogaty zestaw składników sprawia, że
śliwki posiadają silne działanie antyoksydacyjne, przez co zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów. Biorąc pod uwagę przeciwutleniające oraz przeciwdziałające zaparciom działanie śliwek, owoc

latach wzrostu ważna jest ochrona przed chwastami. Przy małej
ilości opadów na wiosnę, podczas wzrostu zawiązków i dojrzewania owoców, krzewy należy podlewać. W okresie od przyjęcia się
roślin do końca czerwca, można zastosować nawożenie mineralne
z wykorzystaniem nawozów wieloskładnikowych, takich jak dla
borówki wysokiej. Należy też przeprowadzać cięcie krzewów, które
jednak w pierwszych latach uprawy powinno być łagodne i ograniczać się do usuwania drobnych, pokładających się pędów. W późniejszym czasie (od 5-6 roku) trzeba rozpocząć ich odmładzanie
poprzez wycinanie 1-3 najstarszych pędów owocujących.

Rozmnażanie jagody kamczackiej
Rozmnażanie krzewów powinno być przeprowadzone jesienią,
ponieważ na wiosnę jagoda bardzo szybko rozpoczyna wegetację.
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

ten stanowi ważny produkt w profilaktyce raka jelita grubego.
Spożywanie codziennie 3-4 śliwek uchronić nas może przed jego
rozwojem. Śliwki działają również przeciwmiażdżycowo, hamując
wchłanianie cholesterolu. Dzięki zawartości magnezu i witaminy B6
oddziałują korzystnie na układ nerwowy. Zawarty w nich potas
pomaga uregulować ciśnienie krwi. Śliwki są też dobrym źródłem
miedzi, która chroni serce i zapobiega chorobom układu krążenia. Dobroczynny wpływ śliwek na układ krążenia wynika również
z obecności sporych ilości polifenoli - związków o właściwościach
przeciwzapalnych, wpływających na obniżenie ciśnienia krwi oraz
dobry stan ścian naczyń krwionośnych.

Śliwki na urodę
Śliwki obowiązkowo powinny docenić kobiety zmagające się z pękającymi naczynkami. Owoce zawierają znaczną ilość witaminy K
- regulującej proces krzepnięcia krwi, a także witaminy C - uszczelniającej naczynia krwionośne. Zawarte w nich przeciwutleniacze
spowalniają proces starzenia, a więc i powstawania zmarszczek.

Suszone śliwki
Suszone owoce zawierają dużo włókna roślinnego, co poprawia
pracę jelit i sprzyja szybszemu oczyszczeniu organizmu. Częste spożywanie śliwek reguluje pracę przewodu pokarmowego
oraz pomaga zachować w organizmie równowagę kwasowo-zasadową. Suszone śliwki cechuje najwyższa zawartość antyoksydantów wśród owoców. Są też źródłem rzadkiego pierwiastka
- boru, będącego cennym składnikiem diety dla kobiet po menopauzie, gdyż pomaga utrzymać odpowiedni poziom estrogenów.
Źródła:
1. Śliwy, Grzegorz Hodun,
2. www.poradnikzdrowie.pl
3. www.zielonyogrodek.pl
4. www.dailytips.pl

Najlepiej jest ją rozmnażać przez sadzonki zdrewniałe. Sadzonka powinna być odcięta od młodego zdrewniałego pędu tak, aby
jej długość wynosiła około 15 cm z kilkoma pąkami. Przez zimę
przechowujemy je w piasku, w chłodnym i jasnym miejscu. Na
wiosnę wysadzamy do pojemników z lekkim, torfowym podłożem. Pamiętajmy o regularnym podlewaniu. Po kilku tygodniach,
gdy sadzonki jagody kamczackiej wypuszczą nowe listki (oznaczać to będzie, że się ukorzeniły), można je wysadzić na miejsce
stałe. Jak widać rozmnażanie jagody kamczackiej nie jest skomplikowane i jeśli tylko będziemy trzymać się powyższych zasad,
z łatwością powiększymy ilość krzewów. n
Źródła:
1. Jagodnik, grudzień 2011, maj-czerwiec 2015
2. www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/jagoda-kamczacka-uprawa-wlasciwosci-id1041.html
3. poradnikogrodniczy.pl/jagoda-kamczacka-odmiany-uprawa-sadzenie-rozmnazanie.php
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G rzyby w kuc hn i
Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

J

uż wkrótce na dobre rozpocznie się sezon grzybowy.
Wśród nas jest wielu miłośników zbierania grzybów,
a jeszcze więcej smakoszy. Grzyby stanowią pełnowartościowy produkt spożywczy, zawierający wszystkie podstawowe składniki (białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, sole
mineralne), które są niezbędne dla wzrostu i rozwoju naszego
organizmu. Charakterystyczną ich cechą jest duża zawartość
wody - 80-90%, natomiast suchą masę stanowią głównie białka, dlatego też często określa się je jako „leśne mięso”.
Dodatkowo wartość grzybów wzrasta ze względu na zawarte
w nich enzymy i substancje aromatyczne, nadające potrawom niepowtarzalny smak i zapach. Bez grzybów nie byłoby polskiego bigosu. Nie wyobrażamy sobie też tradycyjnej polskiej wigilii, kiedy
to grzyby stanowią podstawę wielu potraw.
Grzyby mają szerokie zastosowanie w naszej kuchni - możemy
z nich przygotować wiele smacznych dań, np.: zupy, sałatki, sosy,
mogą też być smażone, duszone, zapiekane, pieczone na ruszcie,
ale i wykorzystane jako dodatki do dań jarskich, mięsnych, mącznych (pierogi, uszka, kołduny, paszteciki). Możemy je suszyć, kisić, marynować, itp. Należy jednak pamiętać, że są ciężkostrawne,
dlatego nie można ich podawać małym dzieciom oraz osobom mającym chore nerki, wątrobę i przewód pokarmowy.
A oto kilka sprawdzonych przepisów na dania z grzybami.

Grzyby w pomidorach
Składniki: 2 kg ugotowanych grzybów leśnych, 3/4 szklanki
octu, 1/4 szklanki wody, 1 szklanka oleju, 1 kg cebuli, 1 szklanka
cukru, 1 koncentrat pomidorowy 200 ml, pieprz, sól, przyprawa
maggi w płynie do smaku,
Wykonanie: Cebulę obrać, umyć, pokroić w grubą kostkę i podsmażyć na oleju. Do podsmażonej cebuli dodać: ocet, wodę,
przyprawę magii, cukier, sól, pieprz i jeszcze raz podsmażyć. Na
koniec dodać koncentrat pomidorowy oraz ugotowane wcześniej
grzyby. Wszystko jeszcze przez chwilę gotować, a następnie gorące nakładać do wyparzonych słoików i zakręcać. Ustawiać słoiki
dnem do góry, do wystudzenia

Grzyby marynowane
Składniki: 2 kg grzybów, 1/2 szklanki octu 10%, 2 szklanki wody,
1/4 szklanki cukru, kilkanaście ziaren ziela angielskiego, kilka
listków laurowych, płaska łyżeczka soli.
Wykonanie: Przebrane i umyte grzyby ugotować w osolonej wodzie. Z wody, octu, cukru, soli i przypraw przygotować zalewę.
Na gotującą zalewę wrzucić ugotowane grzyby i chwilę wszystko
podgotować. Wrzącymi grzybami napełniać wyparzone słoiki,
zakręcać i ustawiać do góry dnem, do wystudzenia.
32

Zupa-krem grzybowa
Składniki: 50 dag grzybów leśnych (borowików, podgrzybków,
maślaków), 1-2 cebule, 1 ząbek czosnku, 4-5 szt. ziemniaków,
porcja włoszczyzny, kilka ziaren ziela angielskiego, 2-3 listki laurowe, 3 łyżki masła (najlepsze masło klarowane), 150 ml
śmietany, sól, pieprz do smaku, natka pietruszki (może być koper).
Wykonanie: Włoszczyznę i ziemniaki obrać, opłukać i wrzucić do garnka, dodać przyprawy, zalać wodą (ok. 2 litry) i ugotować wywar warzywny. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na
maśle, dodając czosnek przeciśnięty przez praskę i oczyszczone, opłukane i pokrojone w plastry grzyby. Wszystkie składniki chwilę poddusić, a następnie dodać do wywaru i gotować
jeszcze przez około 20 minut. Po ugotowaniu wyłowić ziele
angielskie i liść laurowy. Z wywaru można usunąć też część
marchwi, która ma wpływ na kolor zupy. Pozostałe składniki
zmiksować na gładki krem na końcu dodając śmietanę i przyprawy. Podawać posypaną natką pietruszki z grzankami lub
groszkiem ptysiowym.

Grzyby w śmietanie
Składniki: 1 kg świeżych grzybów, 6 łyżek śmietany, 1 duża cebula, 2 łyżki masła roślinnego, 1-2 łyżki mąki, natka pietruszki,
pieprz, sól do smaku.
Wykonanie: Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę, a następnie
zeszklić na maśle. Oczyszczone grzyby starannie pokroić w plastry, włożyć do garnka. Dodać kilka łyżek wody, przesmażoną
cebulę oraz przyprawy i dusić pod przykryciem na wolnym ogniu
do momentu, aż grzyby będą miękkie (ok. 1,5 godz.) Sporządzić
zawiesinę z mąki i śmietany, dodać do grzybów i zagotować. Podawać posypane natką pietruszki z ziemniakami, makaronem lub
pieczywem.

Karkówka zapiekana z kurkami
Składniki: 1kg karkówki wieprzowej, kilka łyżek oleju, przyprawy (sól, pieprz, czosnek i tymianek), około 1 kg kurek, 1 nieduża
cebula, 2-3 łyżki masła, 4 łyżki śmietany kremówki, 30 dag sera
żółtego.
Wykonanie: Karkówkę pokroić w plastry, posmarować z obu
stron olejem, posypać przyprawami i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 40 minut w temperaturze
190 0C. Następnie oczyszczone i opłukane kurki (większe okazy
można pokroić) ugotować w wodzie z dodatkiem soli. Odcedzić
i podsmażyć na maśle razem z pokrojoną w kostkę cebulą, dodając pod koniec smażenia śmietanę. Wyjąć z piekarnika karkówkę i na każdy plaster mięsa nakładać podsmażony farsz oraz
posypać starty żółty ser. Ponownie wstawić do piekarnika i piec
jeszcze przez 10-15 minut. Podawać z surówką i ziemniakami
z koperkiem.
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

KONKURS

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

Przepisy naszych Czytelników
Ciasto ze słonecznikiem
Składniki na biszkopt: 6 jajek, 200 g cukru, 3 budynie waniliowe
lub śmietankowe, 1 czubata łyżka kakao, 1 czubata łyżka mąki
pszennej, 1 łyżka proszku do pieczenia.
Wykonanie: Umyć jaja, oddzielić białka od żółtek. Białka ubić
z cukrem na sztywną pianę, dodać żółtka oraz wymieszane
składniki sypkie. Piec biszkopt w temp. 180 OC przez 35 - 45 minut. Wystudzić.
Składniki na prażony słonecznik: 300 g łuskanych ziaren słonecznika, 2 łyżki masła, 2 łyżki cukru.
Wykonanie: Masło rozpuścić z cukrem na patelni, dodać słonecznik i prażyć, ciągle mieszając, do uzyskania złotego koloru.
Odstawić do wystudzenia. Jeśli nastąpi sklejenie nasion należy
rozbić na pojedyncze ziarno.

Składniki na masę: 1 kostka masła (o temperaturze pokojowej),
1 puszka gotowej masy kajmakowej (lub 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego ugotowana w wodzie przez ok.3 godz.),
3/4 porcji prażonego słonecznika.
Wykonanie: Masło utrzeć w misce na puszystą masę, ciągle miksując dodawać po łyżce masy kajmakowej. Na koniec dodać prażony słonecznik i wymieszać.
Wykonanie ciasta ze słonecznikiem
Biszkopt przekroić na 2 blaty. Na jedną cześć biszkoptu wyłożyć
połowę masy i przykryć drugim blatem, wyłożyć resztę masy, wyrównać i posypać ¼ prażonego słonecznika. Odstawić do lodówki, aby ciasto stężało.
Alicja Zakrzewska, gmina Jabłonna

Owocowy placek z maślanką
Składniki: 2 jajka, 1 szklanka cukru, ½ szklanki oleju, 1 szklanka maślanki, 2 ½ mąki tortowej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy, wybrane owoce (np. drylowane wiśnie,
truskawki).
Wykonanie: Jajka utrzeć z cukrem, dodać olej i maślankę. Po wymieszaniu dodać mąkę, proszek do pieczenia i cukier waniliowy.
Ciasto ubić mikserem i wylać na wyłożoną papierem do pieczenia
blachę. Umyte owoce obtoczyć w mące i wyłożyć na ciasto. Piec
w temperaturze 180 oC około 50 minut.
Lidia Kałwa, gmina Strzegowo

Gołąbki z kaszą i grzybami
Składniki: 1 główka kapusty włoskiej (ok. 1,5 kg), 1 szklanka
kaszy jęczmiennej lub jaglanej, 2 szklanki rosołu z kostki, 3 łyżki smalcu lub margaryny, 50 dag świeżych lub 5 dag suszonych
grzybów, 1 duża cebula, 3-4 łyżki śmietany, 1 łyżka mąki, przyprawy do smaku: pieprz ziołowy, sól, listek laurowy.
Wykonanie: Z kapusty usunąć głąb i obgotować ją we wrzącej
wodzie, wyjąć i delikatnie zdjąć liście. Z każdego liścia ściąć nieco nerw liściowy. Kaszę ugotować na pół miękko w rosole, dodając 1 łyżkę tłuszczu. Grzyby oczyścić, umyć, ugotować, odcedzić
(nie wylewać wywaru) i drobno posiekać. Cebulę obrać, pokroić
Wieś Mazowiecka, wrzesień 2016

w drobną kostkę i zeszklić na pozostałym tłuszczu, dodać grzyby
i wszystko przesmażyć. Kaszę wymieszać z cebulą i grzybami,
doprawić solą i pieprzem do smaku. Gotowy farsz nakładać na
liście, zwijać gołąbki i ciasno układać w rondlu lub naczyniu żaroodpornym, podlać wywarem z grzybów, dodać listek laurowy
i dusić do miękkości lub zapiekać pod przykryciem w temperaturze 200 0C przez około godzinę. Przed podaniem podprawić śmietaną wymieszaną z mąką i odrobiną zimnej wody. n
Źródła:
1. Przetwory warzywa, owoce, grzyby, I. Dąbrowa, K. Osmycka, wydawnictwo
PTEGD Warszawa 1992 r.
2. Działkowa kuchnia, Krystyna Rejman, wydawnictwo KRPZD Warszawa 1997 r.
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Krzyżówka Nr 8

Krzyżówka „Nr 8”

KrzyżówkęKrzyżówkę
uzupełnij odgadniętymi
hasłami,odgadniętymi
a litery z zaznaczonych
pól utworzą a
uzupełnij
hasłami,
hasło.

litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

6.

3. Jeżdżą na nim kolarze
4. Komputerowe okno na świat
5. Apacze lub Siuksowie
6. Na przybory szkolne
7. Przywieziona z podróży
8. Np. LEGO
9. W min eksponaty do zwiedzania
10. Zawsze spada na cztery łapy
11. Pływa po morzach

8.

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

1.
2.
3.
4.
5.

7.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 29 września 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 8".

9.
10.
11.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 6 - PRZYSZŁOŚĆ
Nagrody książkowe wylosowała: Zuzanna Serementa, gm. Siedlce
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Ziemniaki, buraki, marchew
PYTANIA:
2. Kopie się ją lub rzuca
1. Ziemniaki, buraki, marchew.
2. Kopie się ją lub rzuca.
3. Jeżdżą na nim kolarze.
4. Komputerowe okno na świat.
5. Apacze lub Siuksowie.
6. Na przybory szkolne.
7. Przywieziona z podróży.
8. Np. LEGO.
9. W min eksponaty do zwiedzania.
10. Z=N
Zawsze spada
cztery łapy. AL=Ą
ĄC naO=AR
11. Pływa po morzach.
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.
Nagrody
książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
29 września 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 8".

NEK

K=Z

CE=SZU

Rebus 8

REK

Rozwiązanie Rebusu 6 - W WARCE ZNAJDUJE SIĘ
MUZEUM GENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Nagrody książkowe wylosowała: Patryk Mielczarek,
gm. Siedlce.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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U RZĄ D MARSZ AŁKOWSKI WOJEW ÓDZ T WA M AZOW IE CKIEGO INF O R MU J E

KURPIOWSKIE TARGI
ROLNICZE
18 września 2016 r.
Godz. 10.00 – 18.00
Ostrołęka, ul. gen. I. Prądzyńskiego
Scena i plac przy „Kupcu”












oferty handlowe i usługowe firm, działających w otoczeniu rolnictwa,
prezentacja rolnictwa ekologicznego i degustacja potraw ekologicznych,
fachowe doradztwo rolnicze,
kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
kiermasz chleba, miodów i produktów pszczelarskich,
prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych regionu,
pokaz młócenia cepem i mielenia zboża,
konkursy dla dzieci,
występy zespołów artystycznych.
ODR

Sponsorzy:

AUTO-PARK

Grabowo, ul. Warszawska 45

M O D R I NF OR M UJE

