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Astronomiczny (20 marca,  o  godzinie 
11.29) czy kalendarzowy (21 marca) począ-
tek wiosny, to zapowiedź cieplejszych dni, 
budzenia się przyrody, ożywienia wszyst-
kich organizmów. Przed rolnikami kolej-
ne wyzwania. Oprócz rozpoczynających 
się prac polowych, wiosna to także czas na 
wdrażanie pomysłów lub podjęcie nowych 
wyzwań. W numerze 199, który macie Pań-
stwo przed sobą, przypominamy o  moż-
liwości składania wniosków obszarowych 
drogą elektroniczną,  o wydarzeniach istot-
nych dla rolników w  sezonie wiosennym,  
przybliżamy nowe technologie, ale także 
zmieniające się w 2017 roku przepisy praw-
ne. Nasi doradcy doradzają jak sfinansować 
innowacyjny pomysł czy starać się o środki 
unijne na rozwój gospodarstwa.  

Przy ciężkiej pracy nie wolno zapomi-
nać o  zdrowiu. Zachęcamy do przeczy-
tania artykułów dotyczących leczniczych 
(zarówno dla ludzi, jak i zwierząt) właści-
wości  roślin. W marcu rozpoczynamy na 
dobre konferencje i imprezy rolnicze. Za-
praszamy do kontaktu z osobami odpo-
wiedzialnymi w MODR za poszczególne 
wydarzenia (str. 24).

Temat palenia w domowych piecach, 
ochrony czystości powietrza, którego 
wokół nas niestety coraz mniej - znajduje 
odzwierciedlecnie w artykule „Chrońmy 
powietrze! (str. 4 i 5). Autor pisze o przy-
czynach i konsekwencjach smogu, czyli 
zanieczyszczeniu powietrza.

Zachęcamy do korzystania na co dzień 
z  porad naszych doradców i  śledzenia 
strony www.modr.mazow-
sze.pl. I  oczywiście do 
wypełniania ankiety, 
w której możecie Państwo 
ocenić pracę doradców 
MODR.  
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Kolekcjone r s t wo

Estetycznie i porządnie,
czyli: jak przechowywać i co z tym robić?

Czas mija, kolekcja rośnie. To, co 
wydawało się niewinnym zbior-
kiem, obecnie liczy kilkaset czy 

kilka tysięcy egzemplarzy. Sterta pocztó-
wek, monet czy autografów nieustannie się 
rozrasta, zajmując coraz więcej miejsca. 
Powoli zaczyna wysypywać się z pudełka, 
które miało nam starczyć „na zawsze”. 

Kolejne kartoniki, w  które wkładamy 
swoje skarby, wyglądają coraz mniej este-
tycznie, a  półki z  nimi zaczynają przypo-
minać mini magazyn. Pora pomyśleć o ak-
cesoriach do naszej kolekcji, które sprawią, 
że i  łatwiej będzie ją przeglądać, i  łatwiej 
sprawdzić czy daną rzecz posiadamy już 
w zbiorach.

Klasery, segregatory, paletki…

Dzisiaj kolekcjonerzy mają dużo łatwiej, 
niż kilkanaście lat temu. Sklepy 
stacjonarne, czy internetowe, peł-
ne są przedmiotów przydatnych 
do gromadzenia i  układania zbio-
ru. Bez problemu kupimy najbar-
dziej popularne klasery do monet 
czy znaczków, które dostępne są 
od lat. Ale nie brakuje też klase-
rów do banknotów, kapsli od piwa 
czy szampana. Znajdziemy także 
witryny do minerałów czy otwie-
raczy, gabloty na modele, palety 
do monet, skrzyneczki na zegarki 
i  wiele innych rzeczy. Rynek daw-
no dostrzegł, że jeśli jest popyt, to 
musi być i podaż, zatem nie braku-
je firm specjalizujących się wyłącz-
nie w  produkcji akcesoriów kolek-
cjonerskich - i nie jest to wcale taki mały 
rynek, jak mogłoby się wydawać. 

Czy warto jednak inwestować w kla-
sery itp.? 

Odpowiedź jest jedna: Tak. I to nie fana-
beria, a  konieczność, jeśli choć odrobinę 
poważnie traktujemy swoje hobby. Każdy 
prawdziwy kolekcjoner pragnie, by przed-
mioty były w  jak najlepszym stanie, a  nie 
da się tego zagwarantować trzymając ich 
w szufladzie czy pudełku po butach.

Kolekcjonujemy monety? Aż prosi się, 
żeby każdą z nich opakować w holder: roz-
kładaną tekturkę, z  okrągłym foliowym 
okienkiem, w którą wkłada się numizmat, 
zrywa zabezpieczający papier i skleja. Dzię-
ki temu moneta chroniona jest przed zary-
sowaniem i  zabrudzeniami. I, oczywiście, 
holdery wkładamy w  przystosowane do 
nich klasery. Z  monetami srebrnymi czy 
złotymi jest łatwiej, bo fabrycznie pakowa-
ne są w specjalne kapsle zabezpieczające - 
ale nie zaszkodzi powkładać ich do specjal-
nych, dopasowanych skrzyneczek. 

Podobnie sprawa ma się z  banknotami 
- papier łatwo uszkodzić, nawet podczas 
przeglądania, zatem włożenie w klasery za-
bezpieczy je przed zniszczeniem.

Także pocztówki narażone są na uszko-
dzenia - polecam zatem, poza klaserami, 
wkładanie każdej w  osobną „kieszonkę” ze 
sztywniejszego, przezroczystego plastiku. Nie 

tylko uchroni to rogi widokówek przed poła-
maniem, i ułatwi przekładanie ich w zbiorach.

Autografy, złożone na kartkach czy zdję-
ciach, można trzymać w  przeznaczonych 
do nich klaserach - ale jeśli nie chcemy 
wydawać pieniędzy (niestety, akcesoria ko-
lekcjonerskie nie należą do najtańszych), to 
równie dobrze sprawdzają się koszulki fo-
liowe, wpinane w segregatory.

Nawet takie zwykłe, wydawałoby się, przed-
mioty, jak kapsle od piwa czy etykietki napo-
jów dużo atrakcyjniej wyglądają, kiedy - po-
rządnie posegregowane i poukładane np. se-

riami czy alfabetycznie - spoczywają w segre-
gatorach czy klaserach, niż leżą na gromadce.

Problem bywa tylko z  przedmiotami nie-
wymiarowymi, nietypowymi: figurkami, mi-
nerałami, itp. Ale jeśli mamy miejsce, można 
zakupić małe gablotki czy kasetki różnych 
wielkości i dopasować do swoich potrzeb.

A co potem?

Kiedy już uporamy się z porządkowaniem 
i  układaniem zbiorów, nie warto odkładać 
ich tylko na półkę zaglądać od święta. Cóż 
zatem polecam? Ano, chwalmy się! Znajo-
mym, rodzinie czy innym kolekcjonerom. 
Kolekcja, której nie ogląda nikt poza zbiera-
jącym, smętnie kurzy się na półce. 

Osobom nieśmiałym polecam fora inter-
netowe. Tam, bez ujawniania personaliów 
i potrzeby przełamywania lęku przed wystą-
pieniami publicznymi, możemy podzielić się 

swoimi zbiorami, pogadać o nich czy 
dokonać satysfakcjonujących wymian. 
Nie wymaga to wielkiego wysiłku, 
a  pomoże w  powiększeniu stanu li-
czebnego kolekcji i  pozyskaniu infor-
macji o poszczególnych przedmiotach.

Natomiast ci, którzy na „scenie” czują 
się jak ryba w  wodzie, koniecznie po-
winni pomyśleć o  prezentacji swojego 
konika większej ilości ludzi. To nic trud-
nego - wystarczy skontaktować się z bi-
bliotekami czy szkołami; zdecydowana 
większość chętnie zgodzi się na zrobie-
nie wystawy, czy wygłoszenie prelekcji. 
Dzisiaj każda szkoła chce uatrakcyjnić 
swoją ofertę, a prelekcja jest też okazją 
do tego, by, w czasie większego luzu za-

jąć dzieci czymś innym niż na co dzień. 
Okazji ku temu jest masa: święto szkoły, ważne 
rocznice państwowe, różnego rodzaju spotka-
nia czy imprezy - wystarczy tylko chcieć i spró-
bować. Mam za sobą co najmniej kilkanaście 
spotkań (zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi), 
prezentacji i wystaw, i przyznać muszę, że opo-
wiadanie o tym, co lubię, sprawia niezłą frajdę. 
Odwagi zatem - najtrudniejszy pierwszy krok, 
potem już idzie z górki…

Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

Zdjęcie: prywatne archiwum autora

Komiksom wystarczą półki, inne rzeczy wymagają specjalnych akcesoriów
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Zdrowie

Zwykle w okresie zimy media informują nas o smogu. Jest 
nim nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na 
współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wsku-

tek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk natu-
ralnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. W Polsce 
źródłem trującego smogu są jest, m.in. palenie śmieci w  pie-
cach, ale nie tylko…

To także nieodpowiednia technika i technologia spalania węgla 
i drewna oraz usuwanie filtrów DPF z samochodów z silnikami 
diesla, co powoduje wyjątkowo niebezpieczne dla ludzi zanie-
czyszczenie powietrza. Polska jest jednym z nielicznych krajów 
Europy, w którym nie istnieją jeszcze praktycznie żadne dotkli-
we kary dla osób palących śmieci oraz dla osób usuwających fil-
try DPF.

Czy jest bardzo źle?

W styczniu br. w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wy-
sokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 
zostały przekroczone nawet o ponad 3000%. Według Głównego 
Inspektora Sanitarnego poziomy alarmowe (300 mikrogramów 
na m3 sześcienny, kiedy to samorządy powinny podjąć specjalne 
doraźne działania), przekroczone zostały w Radomsku, Rybniku, 
Żywcu, Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim.

Poniższy rysunek przedstawia niektóre konsekwencje złego sta-
nu powietrza dla naszego zdrowia:

Źródło: www.tworzymyatmosfere.pl

Jak przebiega spalanie kawałka węgla i drewna?

To, co potocznie rozumiemy przez spalanie węgla i drewna, 
składa się z szeregu nie zawsze łatwo obserwowalnych i oczy-
wistych procesów. Tak wygląda to z perspektywy pojedyncze-
go kawałka węgla lub drewna - temperatury poniżej 100°C nie 
robią na węglu wrażenia. Dopiero po przekroczeniu 100°C na-
stępuje całkowite odparowanie wody, jednak pozostała część 

Chrońmy powietrze !

paliwa nie ulega jeszcze istotnym zmianom i daleko jej do za-
płonu.

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Po osiągnięciu ok. 200°C z czarnej bryłki węgla zacznie się wy-
dobywać siwy dym śmierdzący asfaltem. To znak, że zaczęło się 
odgazowanie (piroliza), czyli zamiana bardziej złożonych węglo-
wodorów w mniej złożone, które w tej temperaturze odparowują.

Początkowo substancje lotne zachowują się jak tłuszcz na patel-
ni. Są to palne gazy, ale nie ma opcji, by zapaliły się w ok. 200°C. 
Dlatego będą sobie bezkarnie uciekać w atmosferę, jeśli nie stworzy 
się im warunków do spalenia. Temperatura ich zapłonu bywa bar-
dzo różna. Prostsze substancje zapalą się już w okolicach 400°C, 
ale te bardziej złożone mogą potrzebować temperatury wyższej, 
niż jest potrzebna do zapłonu koksu.

Spalanie koksu

Gdy już wszystkie części lotne odparują to, co niedawno było ka-
wałkiem węgla lub drewna, staje się koksem, który spala się ledwo 
widocznym niebieskawym płomieniem. Spalanie koksu trwa dłu-
go - tym dłużej, im większa jest bryłka, gdyż zachodzi wyłącznie 
na powierzchni, w kontakcie z powietrzem.

Koks sam z siebie wypali się do zera zostawiając jedynie popiół 
(chyba, że palił się naprawdę ostro lub w towarzystwie izolacji ta-
kiej jak szamot, wtedy popiół może się stopić w żużel). Duże ilości 
niedopalonego koksu pozostającego w popiele mogą mieć kilka 
przyczyn:
• ruszt wodny, który schładza resztki koksu uniemożliwiając do-
palenie,
• sporo przewymiarowany kocioł, gdzie palenisko nie osiąga zbyt 
wysokich temperatur i resztki paliwa stygną zanim się wypalą 
(często łączy się to z rusztem wodnym),
• w przypadku kupionego koksu może to być koks hutniczy, który 
potrzebuje do zapłonu znacznie wyższych temperatur, więc trud-
no się zapala i łatwo gaśnie.

Ekonomiczne spalanie - jak to się robi?

Dzięki jednej prostej technice spalania paliw stałych (węgiel, 
drewno) nawet stary piec może spalać do 30% mniej opału! Tech-
nika tzw. rozpalania od góry zmniejszy nie tylko koszty ogrzewa-
nia, ale jednocześnie ograniczy ilość wytwarzanych podczas spa-
lania trujących pyłów.
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Jak palić bez wygaszania pieca?

Palenie od góry z natury jest cykliczne, ale jednak małym wy-
siłkiem można palić w ten sposób bez wygaszania. Jedną z opcji 
jest ponowne rozpalenie z użyciem resztki żaru z poprzedniego 
zasypu. Jest to łatwiejsze i wygodniejsze niż zimny start. Trzeba 
jednak działać ostrożnie i z zachowaniem zdrowego rozsądku. Żar 
może nie tylko poparzyć lub wywołać pożar, ale także wydzie-
la tlenek węgla (czad), dlatego nie może pozostać na otwartym 
powietrzu - na czas załadunku nowego zasypu należy przechować 
go w popielniku. 

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Waldemar Witek
MODR Oddział Radom

Od Autora: szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie:
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instruk-
cja-krok-po-kroku/
Ministerstwo Środowiska prowadzi stronę internetową i propaguje projekt 
pod tytułem: TWORZYMY ATMOSFERĘ! Na stronie ogólnopolskiej akcji 
ochrony powietrza znajdziesz wiele faktów, ciekawostek i porad na temat 
tego, co Ty możesz zrobić, żeby chronić atmosferę oraz zdrowie swoje i naj-
bliższych. Bo to my wszyscy razem - TWORZYMY ATMOSFERĘ!
Na stronie http://www.tworzymyatmosfere.pl można zapoznać się z opi-
sem projektu, a także przeczytać o dotacjach na: zakup nowego pieca, do 
instalacji OZE (odnawialne źródła energii), na budowę nowego domu, na 
termomodernizację.

Zapraszamy na stronę www.modr.mazowsze.pl/ do przeczytania całego 
artykułu.

Źródła:
1. www.czysteogrzewanie.pl
2. www.niebieskiatmoludek.pl/strefa-wiedzy/czym-palic-w-piecu/
3. www.tworzymyatmosfere.pl
4. https://pl.wikipedia.org

Zdrowie

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym, które 
ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry paleniska. 
Kwalifikują się do tego, m.in:
• ogniska,
• około 90% domowych kotłów,
• kominki,
• piece kaflowe i kuchenne, które mają dostatecznie wysokie pa-
lenisko.

Potencjalnie najczystszą i najefektywniejszą alternatywą dla 
tradycyjnego sposobu palenia jest rozpalanie od góry. Cała tech-
nika w rozpalaniu od góry to przeniesienie warstwy żaru z dołu 
na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal 
płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar pomału schodzi ku 
dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędrował ku gó-
rze) a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi 
przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. 
Do komina lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce dymu 
powstaje więcej ciepła.

Rozpalanie od góry nie niesie nowych zagrożeń w stosunku do 
tego, z czym trzeba się liczyć przy typowej obsłudze kotła węglo-
wego. Oczywiście pod warunkiem, że twoja kotłownia i instalacja 
grzewcza są zbudowane zgodnie z przepisami i utrzymane w do-
brym stanie.

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl
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Zdrowie

REKLAMA

Morsowanie - samo zdrowie!

Na szczęście sezon zimowy powoli do-
biega końca i większość z nas to cieszy. 
Ale są i  tacy, dla których siarczyste 

mrozy są spełnieniem marzeń. Morsy, bo 
o nich mowa, to entuzjaści mrozów i kąpieli 
w  lodowatej wodzie. Słysząc o  ich poczyna-
niach wiele osób może sobie zadać pytanie: 
Po co w tak drastyczny sposób narażać własne 
zdrowie? 

Lecz morsy twierdzą: Nic bardziej błędne-
go! I potrafią udowodnić, że dzięki zimnym 
kąpielom cieszą się dobrym zdrowiem i wi-
gorem przez cały rok! To fakt, że morsowa-
nie działa bardzo korzystnie na przeziębie-
nie, astmę, migrenę, reumatyzm, wysokie 
ciśnienie, wrzody żołądka i  choroby skóry 
Ale najważniejsze, że dla tych, którzy po raz 
pierwszy wejdą do lodowatej wody zaczyna 
się nowy etap w życiu. Wszyscy zapewniają, 
że czują się potem innymi ludźmi. 

Przygodę można zacząć już w  wieku 

3-4 lat i  kontynuować do późnej staro-
ści. Warto, bo prowadzi nie tylko do wy-
leczenia chorób, ale i działa profilaktycznie 
na choroby serca i  układu krążenia. Star-
si ludzie, kąpiący się w  zimnej wodzie, są 
silniejsi i odczuwają większą radość życia. 

Jak długo i  często można przebywać 
w lodowatej wodzie?

Osoby z  niewielkim, bądź żadnym do-
świadczeniem, wchodzą do wody na krótko, 
czyli na około minutę. Doświadczeni spędza-
ją w niej do 5 minut, wiedząc, że skutki dłuż-
szej kąpieli mogą być zgubne (wyziębienie 
organizmu). Za bezpieczną uważa się kąpiel 
trwającą 1-2 minuty. Po niej organizm potrze-
buje od 24 do 48 godzin na pełną regenerację. 

Przed wejściem do wody przeprowadza się 
dobrą rozgrzewkę. Ważne, by zachować stałe jej 
elementy - bieg i rozciąganie każdej partii ciała. 

Do przerębla wchodzimy zazwyczaj w bu-
tach i  rękawicach, przyda się także gruba 
wełniana czapka. Wchodzimy powoli, stop-
niowo przyzwyczajając organizm, oddycha-

jąc spokojnie i równo. Kontakt rozgrzanego 
wewnętrznie organizmu z  lodowatą wodą 
powoduje, że naczynia krwionośne blokują 
się, a wrażliwość skóry na dużą różnicę tem-
peratur zanika - skóra sprawie wrażenie, jak-
by była z gumy. Stopniowo zwiększa się tętno 
i prędkość oddechu, niektórzy czują się jakby 
w ich skórę wbijane były igły. Duże znaczenie 
ma psychika – im jesteśmy pewniejsi siebie, 
tym będzie nam łatwiej.

Po wyjściu z  przerębla należy ponow-
nie podnieść temperaturę ciała - tu rów-
nież przydadzą się zabawy ruchowe. Kiedy 
wyschniemy, powinniśmy się ubrać i roz-
grzać np. gorącą herbatą z cytryną. 

Zazwyczaj już po drugiej kąpieli okazu-
je się, że człowiek pragnie zażywać jej co-
dziennie – to po prostu wciąga! Nic więc 
dziwnego, że z  roku na rok powiększa się 
grono morsów, a ich wiek nie gra roli. 

Marta Michalak 
MODR Oddział Płock
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Zdrowie

W przeszłości, gdy nie znano 
jeszcze leków farmaceutycz-
nych, choroby zwierząt leczo-

no ziołami. Po wprowadzeniu farmaceu-
tyków sądzono, że poważnie ograniczą 
zachorowalność zwierząt, ale dość szybko 
okazało się, że wiele mikrobów zyskało na 
nie odporność. W roku 2006 Unia Euro-
pejska ograniczyła powszechne stosowa-
nie antybiotyków i stymulatorów wzrostu 
w profilaktyce chorób zwierzęcych. 

Z tej przyczyny powrócono do starych 
metod wykorzystujących dodatki ziołowe 
oraz prebiotyki, probiotyki i  inne prepa-
raty biologiczne pochodzenia naturalnego. 

Ciekawym zjawiskiem cechującym zwie-
rzęta jest tak zwane samolecznictwo. Polega 
ono na instynktownym wyszukiwaniu tych 
roślin, których składniki są aktualnie po-
trzebne organizmowi. Szczególnie można to 
zaobserwować u zwierząt dziko żyjących. Za-
uważono, że zwierzęta zdrowe inaczej reagują 
na te same związki, co zwierzęta chore. 

Przykłady? Proszę bardzo.
Na przykład sarny czasem zjadają papro-

cie, które w normalnych warunkach są przez 
nie omijane. Paproć zawiera bowiem alkaloid 
filicynę, która po zjedzeniu poraża mięśnie 
tasiemców, tęgoryjców i  motylicy. Tym spo-
sobem instynktownie pozbywają się pasoży-
tów. Inny przykład: szpaki europejskie, które 
do gniazd przynoszą ziele krwawnika, rze-
piku i marchwi. Rośliny te zawierają terpeny 
zwalczające bakterie, roztocza i  wszy. Nato-
miast u psów można zaobserwować zjawisko 
zjadania trawy. W  ten sposób pozbywają się 
przypadkowo połkniętej sierści lub innych 
składników stanowiących niepotrzebny balast 
przewodu pokarmowego.

Zwierzęta gospodarskie nie są gorsze. 
Bydło, o ile nie jest przegłodzone, preferuje 
na pastwisku miejsca w pobliżu miedz lub 
te o  dużej różnorodności gatunkowej ro-
ślin. Chodzi o  instynktowne wyszukiwa-
nie brakujących składników potrzebnych 
organizmowi, w  celu eliminacji stanów 
chorobowych lub uzupełnianie minerałów, 
mikroelementów i witamin. 

Zielone 
lekarstwa

Do najważniej-
szych związków 
b i o l o g i c z n i e 
c z y n n y c h 
w  ziołach 
z a l i c z a -
my alkalo-
idy, glikozydy, 
garbniki, flawono-
idy, gorycze i olejki eteryczne. Każdy z nich 
ma wielorakie oddziaływanie. Wykazano, 
że niektóre wpływają na siebie wzmacniając 
wzajemne działanie, ale mogą też to współ-
działanie znosić. Jest to bardzo rozległa 
wiedza przekraczająca możliwości tego ar-
tykułu. 

Niektóre firmy paszowe wyspecjalizowały 
się w produkcji mieszanek ziołowych, czy to 
w postaci dodatków do pasz, czy jako osob-
nych komponentów do wykorzystania przez 
hodowców. W  hodowli bydła - jako stymu-
lator procesów trawiennych - wykorzystuje 
się kminek pospolity, krwawnik pospolity 
i krwiściąg pospolity. Dodatkowo - jako re-
gulatory procesów trawiennych oraz zioła 
o działaniu osłonowym przewodu pokarmo-
wego - wykorzystuje się pokrzywę, rumianek, 
rzepik i  majeranek. Działanie mlekopędne 
ma pokrzywa zwyczajna, przywrotnik oraz 
złocień pospolity. Natomiast działanie sty-
mulujące układ odpornościowy wykazują 
babka lancetowata, krwawnik pospolity, 
skrzyp, dziurawiec, melisa i pokrzywa. 

Coś dla świń 
W hodowli trzody chlewnej zioła wy-

korzystuje się głównie w  stymulowaniu 
i  regulowaniu procesów trawiennych oraz 
immunologicznych. Wynika to głów-
nie z  technologii produkcji. Świnie są 
zazwyczaj utrzymywane w  pomieszcze-
niach zamkniętych, bez kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym. W przeznaczonych dla 
nich mieszankach ziołowych wykorzysty-
wane są: koper, babka lancetowata, pię-
ciornik gęsi, żywokost, pokrzywa i rdest. 
Niektóre z tych roślin działają stymulująco 
na układ odpornościowy, jak pokrzywa 

i koper, podobne działanie mają też rumia-
nek i przywrotnik. 

Dobrym rozwiązaniem jest wykorzy-
stywanie okólników, w  szczególności dla 
macior i  prosiąt. Zwierzęta zjadają wów-
czas zioła zgodnie ze swoimi potrzebami, 
wykorzystując instynkt. Przeprowadzono 
wiele doświadczeń dotyczących wpływu 
ziół na zdrowie i wyniki odchowu. Szcze-
gólnie pozytywne efekty stwierdzono 
w przypadku zwierząt młodych i macior. 
Duży wpływ na stymulowanie procesów 
odpornościowych stwierdzono stosując 
mieszanki ziołowe z  rumianku, pokrzy-
wy, przywrotnika, kopru, rdestu, jeżówki 
i kozieradka. Rośliny te zawierają terpeny 
i flawonoidy działające przeciwzapalnie. 

Dodatki ziołowe wykorzystuje się nie tyl-
ko w  żywieniu bydła i  świń. Dobre efekty 
uzyskano w hodowli koni, drobiu, królików 
i owiec. 

***
Oczywiście dzięki ziołom nie wyeliminu-

jemy leczenia weterynaryjnego, ale z  pew-
nością okażą się znaczącym czynnikiem 
w eliminowaniu wielu problemów. Profilak-
tyka ziołowa ma dużo zalet - nie powoduje 
uodparniania się patogenów, jak to się dzieje 
w przypadku antybiotyków, a poza tym jest 
tańsza i łatwa w stosowaniu. Należy pamię-
tać, że im dalej odchodzimy od natury, tym 
większe stwarzamy sobie problemy. Nawet 
współczesna medycyna ludzka w zwalczaniu 
groźnych chorób coraz częściej wykorzystuje 
stymulację naturalnych procesów odporno-
ściowych, posługując się przy tym ziołami. 

Stanisław Sowa 
MODR Oddział Siedlce

Z i o ł a 
a zdrowie zwierząt 
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Z  Oddz i a ł u  B ie l i c e

Drzewa owocowe są najczęściej 
atakowane przez grzyby powo-
dujące parcha, mączniaka, pla-

mistości liści oraz brunatną zgniliznę. 
Jednak w  ostatnich latach coraz częst-
szym problemem stają się choroby bak-
teryjne, z  których najgroźniejsze to rak 
bakteryjny i zaraza ogniowa. 

Bakterie będące sprawcami raka bakte-
ryjnego drzew owocowych są polifagami. 
Zimują w  pąkach, na powierzchni pędów 
oraz w  korze porażonych drzew. Wnikają 
do pędów w miejscach po opadłych liściach. 
Szkody o znaczeniu gospodarczym powodują 
w sadach wiśniowych, czereśniowych, more-
lowych i brzoskwiniowych. Atakują zarówno 
tkanki zdrewniałe, jak i zielne. Kora na zaata-
kowanych pniach zamiera i pęka odsłaniając 
drewno, a na pędach pojawiają się zgrubienia 
i wycieki gumy. Objawy na gruszy i jabłoni są 
podobne jak u drzew pestkowych, nie wystę-
pują jednak zgrubienia na pędach i  wycieki 
gumy. Porażone drzewa mają obniżoną od-
porność na przemarzanie zimą i na wiosenne 
przymrozki.

Pierwsze oznaki choroby można zaobserwo-
wać już wczesną wiosną: pąki nabrzmiewają, 
ale pozostają zaschnięte na pędach. Następnie 
na liściach i  owocach tworzą się uwodnione 
plamy, które z czasem brunatnieją i zasychają. 
Owoce są zniekształcone, przez co tracą war-
tość handlową. Dla drzew najbardziej groźne 
są infekcje zdrewniałych pędów, gdzie powsta-
ją rozległe nekrozy i zrakowacenia. Mogą one 
być przyczyną zamierania porażonych gałęzi, 
a z czasem nawet całych drzew. 

Profilaktyka 
W zwalczaniu raka bakteryjnego bardzo 

istotna jest profilaktyka. Po wycofaniu wcze-
śniej stosowanych antybiotyków brakuje 
bowiem preparatów o działaniu bakteriobój-
czym. Do najważniejszych metod ogranicza-
nia patogenów w uprawach należą:
• niszczenie źródła infekcji przez wycinanie 
i palenie porażonych gałęzi, a nawet całych 
drzew;
• wykorzystanie do nasadzeń zdrowego 
materiału szkółkarskiego;
• izolacja przestrzenna sadów;
• zabezpieczanie ran po cięciu odpowied-ni-
mi fungicydami;

Choroby baktery jne  drzew owocowych

• właściwe nawożenie i zwalczanie chorób. 

Zwalczanie raka bakteryjnego
W rejonach o  dużym nasileniu występo-
wania choroby, w  okresie nabrzmiewania 
pąków, kwitnienia i opadania liści, należy 
opryskiwać - zwłaszcza odmiany wrażliwe 
- preparatami Miedzian, Funguran oraz 
Cobresal. W okresie kwitnienia oprysku-
je się drzewa odmian podatnych (czere-
śnie: odm. Hedelfińska, Van; wiśnie: odm. 
Nefris, Wanda) tylko w  okresie opadów. 
W  okresie opadania liści odmiany mało 
podatne opryskuje się preparatami Fungu-
ran, Cobresal - raz na początku opadania, 
a odmiany wrażliwe dwa razy: na początku 
i pod koniec opadania liści.

Zaraza ogniowa
Choroba może występować ze zmien-

nym nasileniem, w zależności od lokaliza-
cji sadu i warunków panujących w danym 
roku. Pojawienie się jej oznacza duże straty 
ekonomiczne. Zaraza jest najgroźniejszą 
chorobą grusz, ale porażeniu ulegają także 
jabłonie, pigwy i  gatunki dziko rosnące – 
głogi i  jarzębiny. Choroba atakuje wszyst-
kie organy nadziemne drzew. Infekcje 
pierwotne przypadają na okres kwitnienia 
i pierwsze objawy możemy zaobserwować 
już wiosną. Porażone kwiaty są początko-
wo jakby nasycone wodą, następnie więdną 
i  zamierają, przybierając brunatne zabar-
wienie. Mogą pozostać na drzewach nawet 
do jesieni. Na brzegach porażonych liści, 
wokół głównego nerwu, pojawiają się bru-
natne plamki, które z  czasem rozszerzają 
się i opanowują całą powierzchnię blaszki 
liściowej. Liście u jabłoni przybierają barwę 
czerwonobrunatną, a  u gruszy prawie 
czarną. Kurczą się i zwijają wzdłuż nerwu 
głównego i  - podobnie jak kwiaty - mogą 
pozostawać na drzewie przez cały okres 
wegetacji. Wierzchołki chorych pędów za-
krzywiają się na kształt pastorału, brunat-
nieją i zamierają. Silnie porażone drzewo 
wygląda jakby było spalone przez ogień. 
Na gałęziach, konarach i  pniach powstają 
rany zgorzelinowe i nekrozy. Kora w miej-
scach porażenia nabrzmiewa, ciemnieje, 
następnie przysycha i  pęka. Zgorzelom 
towarzyszy wyciek bakteryjny, który po-
czątkowo jest szarobiały, później żółknie, 

a w końcu staje się bursztynowy. Choroba 
postępuje od najmłodszych części korony 
do starszych gałęzi i konarów. 

Co sprzyja chorobie?
Miejscem zimowania bakterii są rany 

zgorzelinowe, występujące na zdrew-
niałych częściach roślin. Bakterie mogą 
zasiedlać również pąki śpiące. Wiosną, 
w  czasie nabrzmiewania pąków, bakterie 
uaktywniają się i  szybko namnażają. Za-
raza ogniowa rozprzestrzenia się, gdy 
temperatura wynosi powyżej 18°C, a wil-
gotność powietrza przekracza 80%. Silny 
wiatr, gradobicia i  inne zjawiska powodu-
jące zranienia, zwiększają podatność roślin 
na infekcję. Zagrożenie wzrasta szczegól-
nie w okresie kwitnienia i w początkowym 
etapie wzrostu pędów. W  sprzyjających 
warunkach choroba może w  ciągu kilku 
tygodni zniszczyć cały sad. Jest trudna do 
rozpoznania, szczególnie, gdy nie występu-
je wyciek bakteryjny. Pędy jabłoni porażo-
ne przez zarazę ogniową czasami przypo-
minają symptomy raka drzew owocowych, 
zgorzeli kory czy raka bakteryjnego drzew 
owocowych. Jeśli nie jesteśmy pewni, a na 
drzewie występuje wiele objawów przypo-
minających zarazę ogniową, lepiej takie 
drzewo usunąć z sadu.

Profilaktyka i zwalczanie 
Do najważniejszych metod ograniczania 

patogenów w uprawach należą:
• wykorzystanie do nasadzeń zdrowego 
materiału szkółkarskiego;
• usuwanie i palenie porażonych pędów; 
• dezynfekcja sprzętu do cięcia;
• wykonywanie zabiegów preparatami che-
micznymi zarejestrowanymi do zwalczania 
zarazy ogniowej, szczególnie w  razie wy-
stąpienia korzystnych dla rozwoju choro-
by warunków, są to: Miedzian, Neoram, 
Funguran oraz Copper.

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Źródła: 
1. Sad Nowoczesny nr 8/2016
2. Sad Nowoczesny nr 12/2015
3. Program ochrony roślin sadowniczych 2017
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Innow a cy jne  gospoda r s t w a

Spec ja l is ta  spod  Sochaczewa

Rozmawiamy z  Pawłem Stychle-
rzem, który prowadzi gospodar-
stwo rolne we wsi Seroki Wieś, na 

terenie gminy Teresin, w powiecie socha-
czewskim. Wspólnie z żoną Iwoną gospo-
daruje na powierzchni 30 ha własnych 
gruntów. Przeważają gleby IIIb i IVa kla-
sy, na których uprawia ziemniaki wcze-
sne i  późne, marchew przemysłową oraz 
zboża. Gospodarstwo nastawione jest 
w znacznym stopniu na produkcję ziem-
niaków wczesnych.

- Od kiedy prowadzi Pan gospodarstwo?

Paweł Stychlerz: - W roku 
2005 od swojego ojca prze-
jąłem gospodarstwo o  po-
wierzchni 22 ha, które 
sukcesywnie powiększam. 
Wcześniej zajmowaliśmy się 
produkcją mleka i  uprawia-
ny był niewielki areał ziem-
niaków wczesnych. Zanim 
przejąłem gospodarstwo, bo-
rykaliśmy się z  problemem 
braku melioracji. Bywało, 
że całe powierzchnie upraw 
ulegały zalaniu po ulewnych 
deszczach, co powodowało 
straty plonów. Dopiero od 
roku 2000 sytuacja zaczęła 
się poprawiać dzięki syste-
matycznej melioracji pól. 

- Dlaczego postawił Pan na produkcję 
ziemniaków wczesnych?

Paweł Stychlerz: - Kluczowym momen-
tem był rok 2010, kiedy postanowiłem defi-
nitywnie zakończyć produkcję mleka, sta-
wiając na uprawę ziemniaków wczesnych. 
Skorzystałem z  działania modernizacja 
gospodarstw rolnych i zakupiłem sprzęt rol-
niczy: ciągnik wyposażony w Tur, przycze-
pę, siewnik zbożowy, agregaty uprawowy 
i ścierniskowy oraz sortownik do ziemnia-
ków. 

Nie należy zapominać, że to mój ojciec 
zapoczątkował uprawę ziemniaków 
wczesnych w roku 1998, choć - jak wcześniej 
wspomniałem - stanowiły one niewiel-
ką powierzchnię w  strukturze zasiewów, 

bo około 2  ha. Zaowocowało to licznymi 
kontaktami z  kontrahentami i  większym 
popytem na towar. Trzeba było zwiększyć 
i powierzchnię uprawy, i jednorazowe par-
tie towaru. Dzięki temu ziemniaki sprzeda-
wane są dziś bezpośrednio z gospodarstwa, 
przez co zmniejszone są koszty i skrócony 
czas przeznaczony na sprzedaż. 

- Jak przygotowuje Pan ziemniaki do sa-
dzenia? 

Paweł Stychlerz: - W pierwszej połowie 
lutego nastawiamy ziemniaki do podkieł-
kowywania. W tym czasie sadzeniaki pod-

dawanie są selekcji podczas sortowania 
- odrzucamy uszkodzone i  porażone bul-
wy. Następuje też kalibracja ziemniaków 
przeznaczonych do wysadzenia, w  prze-
dziale 4-4,5 cm średnicy bulw. Sadzeniaki 
trafiają podczas sortowania bezpośrednio 
do skrzynek, których pojemność wynosi 
około 15 kg, ustawianych w  rzędy piono-
we. Zabieg podkiełkowywania odbywa 
się w temp. 20oC do momentu, kiedy bul-
wy nie wypuszczą kiełków. Trwa to miej 
więcej tydzień. Po tym okresie zaprzestaję 
ogrzewania pomieszczenia - temperatura 
utrzymywana jest w przedziale 15-17oC. 

Przez cały czas, od momentu wytwo-
rzenia kiełków, sadzeniaki są naświetla-
ne światłem sztucznym. Zabieg ten ma 
na celu wytworzenie krótkiego, grubego 

kiełka, odpornego na uszkodzenia pod-
czas wysadzania. Trwa to cztery tygodnie. 
Potem wysadzamy ziemniaki do gruntu, 
zazwyczaj w połowie marca. Jest to termin 
umowny i zależy od panujących warunków 
pogodowych oraz struktury gleby. 

- A jaką stosuje Pan agrotechnikę?

Paweł Stychlerz: - Przed wysadzeniem 
w  pole wysiewam nawozy mineralne, po 
których 2-3 razy wykonuję uprawę gleby 
agregatem. W  tym roku zamiast agrega-
tu uprawowego spróbuję użyć ściernisko-
wego, a  dopiero po nim zastosuję uprawę 

agregatem uprawowym. 
W tak przygotowaną gle-

bę wysadzam ziemniaki na 
głębokość 8 cm, w odległo-
ści 27 cm od siebie, w  roz-
stawie międzyrzędzi 70 cm. 
Bezpośrednio za sadzarką 
grzbiety redlin są wyrów-
nywane, aby nie uszkodzić 
włókniny. Następnego dnia 
po posadzeniu wykonuję 
zabieg herbicydem dogle-
bowym, po którym przy-
krywam redliny włókniną 
o grubości 19 mm, szeroko-
ści 16 m i długości 100-250 
m. Robię to ręcznie. Zdej-
muję ją w  maju, po przy-
mrozkach. Bezpośrednio 

po zdjęciu włókniny wykony-
wany jest oprysk fungicydem z  odżywką 
zabezpieczającą przed patogenami. Z wie-
loletniej obserwacji mogę powiedzieć, że 
rośliny po zdjęciu okrywy z  włókniny są 
bardzo wrażliwe na atakujące patogenny. 

Zbiór następuje na przełomie maja 
i czerwca. 

- Czy taka technologia zapewnia dobre 
plony? 

Paweł Stychlerz: - Z  1 ha ziemniaków 
spod włókniny na początku wykopków 
uzyskuję 10-12 ton plonu konsumpcyjne-
go. Na koniec plon waha się w  granicach 
20-24 t/ha. Duży wpływ na plonowanie ma 

dokończenie na str. 16

 Na zdjęciu: Iwona i Paweł Stychlerzowie z dziećmi
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Działanie Rolnictwo ekologiczne 
jest jednym z  działań nowego 
PROW 2014-2020. Podstawą do 

wdrażania jego jest  ustawa z  20 lutego 
2015 r. o  wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z  udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349). 

Celem działania Rolnictwo ekologiczne 
jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań 
rolników, którzy podejmują się utrzymać 
lub przejść na praktyki i metody rolnictwa 
ekologicznego, określone w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 
r. w sprawie produkcji ekologicznej i znako-
wania produktów ekologicznych (Dz. Urz. 
UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

Komu może zostać przyznana 
płatność ekologiczna?
 

Płatność ekologiczna może zostać przy-
znana rolnikowi, który:
• posiada numer identyfikacyjny (producenta);
• posiada co najmniej 1 ha UR;
• realizuje 5-letnie zobowiązanie ekolo-
giczne;
• spełnia warunki przyznania płatności 
ekologicznej.

Jeżeli rolnik nie spełnia warunku po-
siadania minimalnej powierzchni UR, to 
może spełnić ten warunek łącznie z co naj-
mniej jednym rolnikiem ubiegającym się 
o płatność ekologiczną.

Pakiety i warianty dostępne 
w ramach działania

Działanie Rolnictwo ekologiczne w  ra-
mach PROW 2014-2020 może być realizo-
wane w ramach pakietów/wariantów:
• Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie kon-
wersji; 
• Pakiet 2. Uprawy warzywne w  okresie 
konwersji; 
• Pakiet 3. Uprawy zielarskie w  okresie 
konwersji; 

Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 
- wymogi -

• Pakiet 4. Uprawy sadownicze w  okresie 
konwersji: 
 - Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sa-
downicze w okresie konwersji, 
 - Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe 
w okresie konwersji, 
 - Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sa-
downicze w okresie konwersji; 
• Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach 
ornych w okresie konwersji; 
• Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie 
konwersji; 
• Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie kon-
wersji; 
• Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie 
konwersji; 
• Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie 
konwersji; 
• Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie 
konwersji: 
 - Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sa-
downicze po okresie konwersji, 
 - Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po 
okresie konwersji, 
 - Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sa-
downicze po okresie konwersji. 
• Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach 
ornych po okresie konwersji; 
• Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okre-
sie konwersji.

Warunki przyznania płatności 
ekologicznej

Warunkami przyznania płatności ekolo-
gicznej są:
• w ramach wszystkich pakietów:
 - prowadzenie produkcji rolnej zgodnie 
z  przepisami o  rolnictwie ekologicznym, 
przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007;
 - wytworzenie produktów rolnictwa eko-
logicznego, a  w przypadku uprawy roślin 
dwuletnich wytworzenie tych produktów 
w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej 
(warunek nie dotyczy pakietów 6 i 12).
• w ramach pakietów 5, 11 i 6, 12:
 - posiadanie przez rolnika bydła domo-
wego, danieli, gęsi, indyków, jeleni szla-
chetnych, jeleni sika, kaczek, koni, kóz, 

królików, kur, owiec, perlic lub świń w ob-
sadzie co najmniej:
a) 0,3 DJP/ha GO i TUZ deklarowanych we 
wniosku w ramach pakietów 5 i 11 oraz 6 i 
12 - w przypadku zwierząt utrzymywanych 
zgodnie z  przepisami o  rolnictwie ekolo-
gicznym;
b) 0,3 DJP/ha wszystkich GO i TUZ dekla-
rowanych we wniosku o  przyznanie płat-
ności - w przypadku pozostałych zwierząt.
Warunek ten uznaje się za spełniony, jeże-
li warunek ten spełnia małżonek rolnika, 
przy czym musi on wyrazić zgodę na przy-
znanie płatności ekologicznej temu rolni-
kowi z  uwzględnieniem zwierząt, których 
posiadaczem jest małżonek rolnika.

Ponadto, jeżeli rolnik nie spełnia ww. 
warunku minimalnego poziomu obsa-
dy zwierząt, to może spełnić ten warunek 
łącznie z  co najmniej jednym rolnikiem 
ubiegającym się o płatność ekologiczną.

 - koszenie w  terminie do dnia 31 lipca 
(pakiet 5 i 11);
 - koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub 
wypasanie (pakiet 6 i 12);
 - zebranie i usunięcie skoszonej biomasy,
• w ramach pakietów 4 i 10:
 - coroczne wykonywanie zabiegów upra-
wowych i pielęgnacyjnych; 
 - utrzymanie minimalnej obsady dla po-
szczególnych gatunków roślin, z tolerancją 
do 10%;
 - uprawianie gatunków drzew owoco-
wych w okresie owocowania lub krzewów 
owocujących;
 - zobowiązanie się rolnika do utrzyma-
nia (na gruntach, do których zostanie mu 
przyznana ostatnia płatność  

Celem działania Rolnictwo ekolo-
giczne jest wspieranie dobrowol-
nych zobowiązań rolników, któ-
rzy podejmują się utrzymać lub 
przejść na praktyki i metody rol-
nictwa ekologicznego
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ekologiczna) przez 2  lata od zakoń-
czenia realizacji zobowiązania, mi-

nimalnej obsady drzew, z  tym że w  przy-
padku sadów mających co najmniej 12 lat 
minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew 
na hektar i co najmniej 90% tych drzew jest 
uprawianych nie krócej niż 12 lat.

Wymogi wspólne dla wszystkich 
pakietów

• co najmniej 30% zbioru jest przeznaczo-
ne do przetwórstwa lub przekazania do in-
nych gospodarstw lub sprzedaży - w przy-
padku pakietów 1-4 lub 7-10;
• uzyskany zbiór jest przeznaczony do skar-

miania zwierząt lub przekazania do innych 
gospodarstw lub sprzedaży - w przypadku 
pakietów: 5, 6, 11 i 12.

Informacje dotyczące wymogów 
w ramach pakietów działania 
Rolnictwo ekologiczne

Rolnik realizujący zobowiązanie ekolo-
giczne jest zobowiązany do posiadania pla-
nu działalności ekologicznej  i prowadzenia 
rejestru działalności ekologicznej zawie-
rającego wykaz działań agrotechnicznych  
(w tym zastosowania nawozów i  wykona-
nia zbiegów przy użyciu środków ochrony 
roślin) oraz wykaz wypasów zwierząt (jeżeli 

wypas jest prowadzony).
Ponadto rolnik nie może przekształcać 

występujących w  gospodarstwie rolnym 
trwałych użytków zielonych i  pastwisk 
trwałych oraz musi zachować elementy kra-
jobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, 
tworzące ostoje przyrody, określone w pla-
nie działalności ekologicznej oraz przestrze-
gać innych wymogów, które są określone dla 
poszczególnych pakietów/ wariantów.

Dorota Zarejewska-Tęga
MODR Oddział Ostrołęka 

Źródła:
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

Po wycieleniu mamy często problem 
z bilansem energii, który nakłada 
się na szczyt laktacji i okres, w któ-

rym kryjemy krowy. Stad biorą się kłopo-
ty związane ze skutecznym pokryciem, 
trudnymi porodami, infekcjami macicy, 
zatrzymaniem łożyska czy chorobami 
metabolicznymi. 

Krowa zazwyczaj uzyskuje szczyt pro-
dukcji mleka w okresie około 6 tygodni po 
wycieleniu i  przy odpowiednim żywieniu 
ta produkcja stopniowa się zmniejsza. Na 
początku laktacji produkuje ona mleko 
kosztem swojego organizmu, ponieważ po-
branie paszy przez zwierzę nie idzie w ślad 
za wydajnością. Stąd też następuje urucha-
mianie rezerw i spadek masy ciała po to, by 
od 12-13 tygodnia mogła zacząć te rezerwy 
odbudowywać. 

Najskuteczniejszą metodą 
zapobiegania…

… tym zjawiskom jest prawidłowe ży-
wienie krów, a niedocenione jest w tej kwe-
stii stosowanie TMR-u lub PMR-u. Jeśli 
nie będziemy dbali o  jakość pasz, między 
innymi o odrzucenie z silosu spleśniałych 
nadpsutych części, narazimy stado krów na 
ryzyko zaburzeń zdrowotnych. 

Wprowadzając do obory system żywie-
nia TMR, należy podzielić krowy na gru-
py żywieniowe, choć nie wszyscy preferują 

Bilans energii krów po wycieleniu

taki podział. Wprowadzenie 2-3 grup tech-
nologicznych służy temu, by lepiej dopaso-
wać dawki pokarmowe do zapotrzebowa-
nia poszczególnych zwierząt. Jest to ważne, 
bo gdy nie ma podziału, wydajność mleka 
średniej krowy jest wyższa o 30% od fak-
tycznie średniej wydajności w stadzie, a to 
może powodować otłuszczenie się krów 
nisko wydajnych. Natomiast, gdy jest po-
dział, to wydajność średniej 
krowy w grupie jest o około 
10% większa niż faktyczna 
średnia w grupie, przy usta-
lonej dawce pokarmowej. 

Jeśli decydujemy się na 
wypas krów, zalecane jest 
stosowanie TMR rano i wy-
pas na pastwisku po połu-
dniu, ale dopiero w 120-150 
dniu laktacji. 

Problemem w żywie-
niu wysoko wydajnych 
krów…

… są trudności w  uzyskaniu oczekiwa-
nej wydajności, co bardzo często wynika 
z niskiej jakości pasz objętościowych i wy-
sokich cen pasz treściwych oraz dodatków 
paszowych. Jeżeli chcemy uzyskać 20 kg 
mleka od krowy dziennie, a  jakość kiszo-
nek jest niska, to na 12 kg mleka musimy 
zastosować około 6  kg pasz treściwych. 
W  sytuacji, kiedy mamy wartościowe ki-

szonki, możemy uzyskać 12 kg mleka z sa-
mej paszy objętościowej. 

Powszechną przyczyną wielu 
problemów…

… w okresie okołoporodowym jest nie-
prawidłowe bilansowanie dawek pokarmo-
wych, bo nawet najlepiej skomponowana 

dawka na nic się zda, jeżeli jej podstawą nie 
będzie dobra znajomość wartości pokar-
mowej pasz. 

Wacław Grzyb 
MODR Oddział Ostrołęka

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 33 z 14.08.2016
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Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zmiana ustawy o  ubezpieczeniach 
upraw rolnych i  zwierząt gospodar-

skich została zawarta w Ustawie z 15 grud-
nia 2016 roku (Dz. U. z 28.12.2016 r., poz. 
2181).

Gatunki zwierząt objętych ochro-
ną ścisłą, ochroną częściową oraz 

ochroną częściową, które mogą być pozy-
skiwane, sposób ich pozyskania oraz ga-
tunki wymagające ustalenia stref ochro-
ny ostoi, miejsc rozrodu lub regularne-
go przebywania właściwa dla poszcze-
gólnych gatunków lub grup gatunków 
zwierząt, w  tym stref ochrony - określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 
grudnia 2016 roku (Dz. U. z 28.12.2016 r., 
poz. 2183).

Program zwalczania gąbczastej ence-
falopatii bydła na rok 2017 wprowa-

dza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2016 roku (Dz. 
U. z 28.12.2016 r., poz. 2191).

Krajowy Program zwalczania niektó-
rych serotypów Salmonella w stadach 

niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2017 
rok, wprowadza Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 
roku (Dz.U. z 29.12.2016 r., poz. 2235).

Krajowy program zwalczania nie-
których serotypów Salmonella 

w  stadach indyków hodowlanych na lata 
2017-2019, wprowadza Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  20 
grudnia 2016 roku (Dz.U. z 29.12.2016 r., 
poz. 2239).

Zmiana ustawy o  wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z  udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz nie-
których innych ustaw, została dokonana 
w Ustawie z 15 grudnia 2016 roku (Dz. U. 
z 03.01.2017 r., poz. 5).

Jednolity tekst ustawy o  środkach 
ochrony roślin zawiera Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 09.01.2017 
r., poz. 50).

Program zwalczania wścieklizny na 
lata 2017 i  2018, określa załącznik 

do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2016 roku (Dz. 
U. z 12.01.2017 r., poz. 69).

Krajowy program zwalczania niektó-
rych serotypów Salmonella w  sta-

dach hodowlanych gatunku kura (Gallus 
gallus) na lata 2017-2019, wprowadza 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  30 grudnia 2016 roku 
(Dz.U. z 12.01.2017 r., poz. 70).

Wprowadzenie programu mające-
go na celu wykrycie zakażeń wi-

rusami wywołującymi grypę ptaków na 
lata 2017-2019, reguluje Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  4 
stycznia 2017 roku (Dz. U. z 17.01.2017 r., 
poz.105).

Zmianę rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców 
zadań ujętych w  zestawieniu rzeczowo-fi-
nansowym operacji i  warunków dokony-
wania zmniejszeń kwot pomocy oraz po-
mocy technicznej, określa Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  13 
stycznia 2017 roku (Dz.U. z  17.01.2017 r., 
poz. 107).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  try-

bu przyznawania wypłaty oraz zwro-
tu pomocy finansowej na operacje typu 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
w  ramach poddziałania „Pomoc na roz-
poczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych gospodarstw” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, została 
zawarta w  Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  11 stycznia 
2017 roku (Dz. U. z 17.01.2017 r., poz.109).

Zadania przewidziane w  rozporzą-
dzeniu dla kierownika biura powia-
towego (np. przyjmowanie wniosku 

o  przyznanie pomocy, wydawanie de-
cyzji o  przyznaniu pomocy), zostały 
w zmianie rozporządzenia przeniesio-
ne na dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR.

Krajowy program zwalczania niektó-
rych serotypów Salmonella w stadach 

brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 
lata 2017-2019, zawiera Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  11 
stycznia 2017 roku (Dz. U. z 18.01.2017 r., 
poz. 114).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie 
minimalnych warunków utrzymania 

gatunków zwierząt gospodarskich innych 
niż te, dla których normy ochrony zostały 
określone w przepisach Unii Europejskiej, 
został zamieszczony w  Obwieszczeniu 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  15 
grudnia 2016 roku (Dz. U. z 20.01.2017 r., 
poz. 127).

Szczegółowy zakres zadań jednostki 
centralnej, jednostek regionalnych, 

Centrum Doradztwa Rolniczego i  woje-
wódzkich ośrodków doradztwa rolnicze-
go, w  zakresie funkcjonowania krajowej 
sieci obszarów wiejskich oraz sposób 
wykonywania tych zadań, tryb opraco-
wywania i zmiany planu działania i dwu-
letniego planu operacyjnego oraz szcze-
gółowe warunki, kryteria i  tryb wyboru 
operacji przedmiotów, współpracujących 
w  ramach krajowej sieci obszarów wiej-
skich - określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  17 stycznia 
2017 roku (Dz. U. z  24.01.2017 r., poz. 
148).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowego zakresu i  sposobu realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, została dokona-
na w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 
stycznia 2017 roku (Dz. U. z 26.01.2017 r., 
poz. 166).

Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce
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Zmiany w  ustawie o  VAT wprowa-
dziły przepisy trzech innych ustaw, 
przyjętych przez Sejm w  ubiegłym 

roku. Wprawdzie wynikają one jedynie 
z  trzech artykułów tych ustaw, lecz są na 
tyle istotne, że postanowiliśmy je szczegó-
łowo opisać. Mamy nadzieję, że przyda się 
to wielu naszym Czytelnikom.

Osoby, które same chcą sprawdzić źródła in-
formujemy, że zmiany wprowadzają: art.1 ustawy 
z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towaru i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 2024), art. 3 ustawy z 13 maja 2016 
r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1206) oraz 
art. 20 ustawy z 6 lipca 2016r.o aktywizacji prze-
mysłu okrętowego i przemysłów komplementar-
nych (Dz.U. poz. 1206).

Utrzymanie podwyższonych stawek 
VAT do końca 2018 roku

Stosowane stawki 23% i 8% mają charakter 
tymczasowy. Z  końcem roku 2016 miały po-
wrócić standardowe stawki 22% i  7%. Doko-
nana z  początkiem tego roku zmiana spowo-
dowała przedłużenie podwyższonych stawek 
do końca 2018 roku. Zmiany dotyczą również 
stawki należnego rolnikom ryczałtowym zry-
czałtowanego zwrotu podatku. W latach 2017-
2018 obowiązuje stawka 7% zamiast 6,5 %.

Podwyższenie limitu zwolnienia 
podmiotowego do 200 000 zł

Do końca 2016 roku przepisy zwalniały od 
podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez 
podatników, u  których wartość sprzedaży nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 150  000 zł. Obecnie przepisy (art. 113 
ust.1 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązują-
cym od 1 stycznia 2017r.) zwalniają od podatku 
VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, 
u  których wartość sprzedaży nie przekroczyła 
w  poprzednim roku podatkowym kwoty 
200 000 zł, jak również sprzedaż dokonywaną 
przez podatnika rozpoczynającego w  trakcie 
roku podatkowego wykonywanie czynności 
podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewi-
dywana przez niego wartość sprzedaży, w pro-
porcji do okresu prowadzonej działalności, 
nie przekroczyła 200 000 zł. Podatnicy, którzy 
w  2016 roku przekroczyli wartość sprzedaży 
150 000 zł, ale nie przekroczyli 200 000 zł, mogli 
wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowe-
go od stycznia 2017 roku.

Zmiany w podatku  VAT 
(od  s t yc zn i a  2017  r.)

Wprowadzenie sankcji w postaci 
dodatkowego zobowiązania 
podatkowego

Do końca 2016 roku nie było ogólnych prze-
pisów przewidujących ustalenie dodatkowego 
zobowiązania podatkowego podatnikom na-
ruszającym przepisy VAT. Od 1 stycznia 2017 r. 
istnieją przepisy (dodane zostały art. 112b i art. 
112c ustawy o VAT) przewidujące ustalenie do-
datkowego zobowiązania podatkowego w wy-
sokości 30% (albo 20%, albo 100%) kwoty zani-
żenia zobowiązania podatkowego, albo kwoty 
zawyżenia zwrotu podatku, zwrotu podatku 
naliczonego, lub różnicy podatku do obniżenia 
podatku należnego za następne okresy rozli-
czeniowe.

Objęcie odwrotnym obciążeniem 
świadczonych przez podwykonawców 
usług stanowiących roboty budowlane

Według znowelizowanej ustawy o  podat-
ku VAT (art. 17 ust. 1 pkt 8), od 1  stycznia 
2017 r. usługi stanowiące roboty budowlane 
objęte są (w zakresie, jakim są świadczone 
przez podwykonawców oraz spełnione są 
pozostałe określone przepisami warunki) 
mechanizmem odwrotnego obciążenia. Po-
datek VAT z  tytułu świadczenia tych usług 
rozliczają ich nabywcy.

Rozszerzenie katalogu towarów objętych 
mechanizmem odwrotnego obciążenia

W załączniku nr 11 ustawy o VAT umiesz-
czony jest katalog towarów objętych na 
podstawie art. 17 ust 1 pkt. 7 ustawy o VAT 
mechanizmem odwrotnego obciążenia. Od 
1 stycznia 2017 r. do tego katalogu zostały do-
dane lub zmienione pozycje. Odwrotnym ob-
ciążeniem zostały objęte nowe grupy towarów 
i usług (roboty budowlane).

Zmiany w przepisach 
o deklaracjach VAT

Od 1 stycznia 2017 r. dokonanych zostało wiele 
zmian w przepisach o składaniu deklaracji VAT. 
Większość tych zmian dotyczy deklaracji kwar-
talnych i możliwości ich składania (ustawa o VAT 
art. 99 ust. 3a pkt 1). Podatnicy rejestrowani jako 
podatnicy VAT czynni mogą wybrać składa-
nie deklaracji kwartalnych dopiero po upływie 
12 miesięcy począwszy od miesiąca, w  którym 
dokonana została rejestracja (czyli od piątego 
kwartału, licząc od kwartału rejestracji jako 
czynny podatnik VAT). Podatnicy rezygnujący 
z metody kasowej, jak również mali podatnicy, 

po przekroczeniu limitu kwot (1 200 000 EURO) 
tracą prawo do rozliczeń kwartalnych podatku 
VAT.

Obowiązek składania deklaracji 
VAT w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 roku podatnicy zareje-
strowani jako podatnik VAT UE zostali ob-
jęci obowiązkiem składania deklaracji VAT 
w  formie elektronicznej (również deklaracji 
podsumowujących VAT-27). Od 1  stycznia 
2018 obowiązek ten obejmie wszystkich po-
zostałych podatników.

Warunki wnioskowania o skrócenie 
terminu zwrotu różnicy podatku 
do 25 dni 

Od 1 stycznia łączne warunki zwrotu to:
• kwota podatku naliczonego wykazanego 
w deklaracji nie przekraczała 3000 zł,
• kwota podatku naliczonego lub różnicy po-
datku nierozliczona w poprzednich okresach 
rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 
przekracza 3000 zł. 

Kwoty podatku naliczonego wykazanego 
w deklaracji podatkowej będą musiały wynikać: 
-  faktur dokumentujących kwoty należności, 
które zostały w całości zapłacone za pośrednic-
twem rachunku bankowego podatnika wskaza-
nego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
-  faktur innych niż opłaconych za pośred-
nictwem rachunku zgłoszonego do Urzędu 
Skarbowego, jeżeli łączna kwota tych należ-
ności nie przekracza 15 000 zł oraz 
- podatnik złoży w urzędzie skarbowym do-
kumenty potwierdzające zapłatę podatku za 
pośrednictwem rachunku bankowego zgło-
szonego na formularzu CEIDG-1, NIP-2, 
NIP-7 lub NIP-8,
- podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprze-
dzających okres rozliczeniowy był zareje-
strowany jako czynny podatnik VAT i skła-
dał deklaracje VAT-7. 

Kolejne zmiany w VAT (głównie o ustano-
wieniu Krajowej Administracji Skarbowej) 
wejdą w  życie od 1  marca, następne (głów-
nie likwidacja usług zwolnionych z podatku 
VAT) od 1 lipca 2017 r.
 

Danuta Mazurkiewicz
MODR Oddział Płock

Źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i  usług. Tekst ujednolicony przez redakcję 
Dziennik Gazeta Prawna.
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Wielu rolników zainteresowa-
nych jest działaniem z PROW 
2014-2020 Restrukturyzacja 

małych gospodarstw. Nabór na to działa-
nie jest planowany jeszcze w tym miesią-
cu. Kto może uzyskać pomoc? Na jakich 
warunkach? Na co można przeznaczyć 
otrzymane pieniądze? 

Rozporządzenie Ministra Rolnictw 
i  Rozwoju Wsi z  23 października 2015 r. 
definiuje małe gospodarstwo jako takie, 
którego wielkość ekonomiczna (WEG) 
jest mniejsza niż 10 tys. euro. Wielkość ta 
(krótko mówiąc przychód) jest ustalana 
na podstawie całkowitej rocznej standar-
dowej produkcji gospodarstwa wyrażonej 
w euro.

Kto może skorzystać z pomocy na 
restrukturyzację małego 
gospodarstwa? 

Przez restrukturyzację rozumie się 
zasadnicze zmiany w  gospodarstwie, 
które mają na celu poprawę jego kon-
kurencyjności i  rentowności poprzez 
wzrost wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa, w  wyniku zmiany profilu 
prowadzonej produkcji rolnej. Jeżeli 
chcemy skorzystać z  jakiejkolwiek do-
tacji, zawsze pierwszym krokiem jest 
poznanie wymogów programu i spraw-
dzenie czy  je spełniamy. W przypadku 
programu Restrukturyzacja małych go-
spodarstw podstawowe wymogi są na-
stępujące: 
• obowiązek podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu w  KRUS jako rolnik lub 
małżonek rolnika w  pełnym zakresie, 
przez okres  24 miesięcy  poprzedzających 
miesiąc, w  którym składany jest wniosek 
o przyznanie pomocy. 
• wielkość ekonomiczna gospodarstwa 
(WEG) na  poziomie poniżej 10 tys. 
euro.
Uwaga: Na WEG składają się wszystkie 
uprawy i  zwierzęta produkowane w da-
nym roku. Obliczenia WEG dokonuje-
my mnożąc całą produkcją przez przy-
jęte stałe współczynniki. Ułatwieniem 

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Jak uzyskać dofinansowanie?

w  sprawdzeniu tego kryterium może 
być kalkulator zamieszczony na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oraz pomoc doradców rol-
nych.
• pomoc może być przyznana wnioskodaw-
cy-rolnikowi, który  prowadzi  działalność 
rolniczą w  celach zarobkowych, posiada 
i użytkuje co najmniej jeden hektar użyt-
ków rolnych, lub nieruchomości służące 
do prowadzenia produkcji rolnej w  za-
kresie działów specjalnych w  rozumieniu 
przepisów o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

Konieczny jest wniosek i biznesplan

Po ogłoszeniu naboru należy do biu-
ra powiatowego Agencji (właściwego ze 
względu położenia gospodarstwa) złożyć 
wniosek oraz biznesplan. Biznesplan po-
winien przedstawiać koncepcję restruktu-
ryzacji gospodarstwa, w wyniku której na-
stąpi wzrost jego wielkości ekonomicznej 
o 20% od skali wyjściowej. Ponadto bizne-
splan oraz wniosek o wsparcie dodatkowo 
muszą zawierać informacje dotyczące po-
siadanych maszyn i budynków do produk-
cji rolniczej, a  także informację dotyczącą 
struktury produkcji przed i  po restruktu-
ryzacji. 

Biznesplan musi wskazać jak gospodar-
stwo uzyska docelową wielkość ekono-
miczną przy uwzględnieniu planowanej 
struktury produkcji oraz zasobów go-
spodarstwa. Wnioskodawca opracowu-
jąc plan musi przewidywać inwestycje 
w  środki trwałe o  szacunkowej wartości 
równej, co najmniej kwocie stanowiącej 
80% wysokości pomocy. Pozostałe 20% 
może być wykorzystane na zakup środ-
ków obrotowych.

Warto też pamiętać, że premii nie moż-
na zainwestować w  plantację roślin wie-
loletnich na cele energetyczne, hodowlę 
zwierząt laboratoryjnych, ryb akwario-
wych, psów czy kotów rasowych.

Jakie działania wykluczają 
możliwość uzyskania premii?

Pomocy nie uzyskają osoby, które były 
lub są beneficjentami jednego z  poniż-
szych instrumentów wsparcia z  wybra-
nych programów PROW 2007-2013, ta-
kich jak:
• Modernizacja gospodarstw rolnych;
• Ułatwianie startu młodym rolnikom;
• Różnicowanie w  kierunku działalności 
nierolniczej;
oraz z niektórych programów PROW 2014-
2020, a mianowicie:
• Modernizacja gospodarstw rolnych (wy-
łącznie przed złożeniem wniosku z  Re-
strukturyzacji małych gospodarstw)
• Premia dla młodych rolników;
• Premia na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej.

Zakres i forma pomocy

Pomoc przyznaje się na operację po-
legającą na: przeprowadzeniu inwesty-
cji w  środki trwałe, udział w  szkole-
niach, korzystanie z usług doradczych, 
udział w  zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych 
w  szczególności w  celu dostarczania 
na rynek większych ilości produktów 
i  przygotowywania ich do sprzedaży, 
realizację innych działań niezbędnych 
do przeprowadzenia restrukturyza-
cji gospodarstwa, a  więc konieczne 
jest przeprowadzenie istotnych zmian 
w gospodarstwie. 

Na co można przeznaczyć 
pozyskane pieniądze?
 

W ramach programu Restrukturyza-
cja małych gospodarstw katalog inwe-
stycji jest bardzo szeroki i  obejmuje 
między innymi budowę lub moderni-
zację budynków lub budowli, zakup 
nowych maszyn, urządzeń i  wyposa-
żenia oraz sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. Premię można za-
inwestować w  sady i  plantacje wielo-
letnie owocujące dłużej niż pięć lat, 
można też kupić grunty rolne, a nawet 
stado podstawowe zwierząt hodowla-
nych.
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W ramach restrukturyzacji małych go-
spodarstw rolnik może uzyskać 60 tysięcy 
złotych pomocy w formie premii. Będzie 
ona wypłacana w  dwóch ratach - 80% 
i 20% pod warunkiem prawidłowej realiza-
cji biznesplanu dotyczącego restruktury-
zacji gospodarstwa. Oznacza to, że rolnicy 
nie ponoszą wkładu własnego. 

Kryteria wyboru: 

Aby skorzystać z  pomocy w  ramach pro-
gramu należy zdobyć minimum 10 punk-
tów, zatem o  kolejności przysługiwania 
premii decyduje suma uzyskanych punk-
tów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, przyznawanych na podstawie 
następujących kryteriów wyboru operacji:

• wykształcenie i  doświadczenie w  pro-
wadzeniu działalności rolniczej -  od 2  do 
5 pkt;
• uczestnictwo w  unijnym lub krajowym 
systemie jakości żywności - 2 pkt;
• rolnictwo ekologiczne - 4 pkt;
• minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych 
- 2 pkt;
• inwestycja budowlana - 2 pkt;
• udział w szkoleniach - 0,5 pkt (nie więcej 
niż 2 pkt);
• korzystanie z usług doradczych - 0,5 pkt 
(nie więcej niż 2 pkt);
• udział w  zorganizowanych formach 
współpracy - 0,5 pkt;
• przygotowanie do sprzedaży 
- 1 pkt;
• przetwórstwo - 3 pkt;
• udział zbóż w  strukturze 
zasiewów mniejszy niż 66%  
- 0,5 pkt;
• realizacja planu nawozowego 
- 2 pkt;
• postęp biologiczny - 1 pkt;
• organizacja produkcji - 1 pkt;
• nowoczesne technologie  
- 1 pkt;
• innowacyjny produkt - 1 pkt;
• docelowa wielkość ekono-
miczna gospodarstwa powyżej 
20 tys. euro - 5 pkt;
• docelowa wielkość ekono-
miczna gospodarstwa powyżej 
16 tys. euro - 3 pkt;
• docelowa wielkość ekono-
miczna gospodarstwa powyżej 
12 tys. euro - 1 pkt;
• wiek rolnika poniżej 40 roku życia  
- 3 pkt;

• ochrona środowiska i  klimatu -  do 
5 pkt.

Zobowiązania

Istotną rzeczą są obowiązki nałożone 
przez agencję na rolnika wynikające z pod-
pisanej umowy, a mianowicie:
• każda osoba korzystająca z pomocy musi: 
prowadzić działalność rolniczą w  gospo-
darstwie, którego rozwoju dotyczy biz-
nesplan, zgodnie z  jego założeniami co 
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wy-
płaty pierwszej raty pomocy; 
• w  wyniku realizacji biznesplanu powi-
nien nastąpić wzrost wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa do poziomu co najmniej 
10 tys. euro, przy czym musi on wynieść co 
najmniej 20% wartości wyjściowej; 
• beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia 
prowadzenia uproszczonej rachunkowości 
w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpo-
częcia realizacji biznesplanu i prowadzenia 
jej co najmniej do dnia upływu okresu zwią-
zania celem wg. poniższego wzoru:
• musi prowadzić działania, z  tytułu któ-
rych przyznano punkty, co najmniej do 
dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierw-
szej raty pomocy, 
• rolnik musi umożliwiać przeprowadze-

nie przez uprawnione podmioty kontro-
li na miejscu lub kontroli dokumentów, 
udostępniać uprawnionym podmiotom 
informacje niezbędne do monitorowania 
i  ewaluacji programu, przechowywać do-
kumenty związane z  przyznaną pomocą 
co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy.

***

Przygotowując wniosek o  premię dla 
małego gospodarstwa warto dokład-
nie przyjrzeć się kryteriom, jak rów-
nież zobowiązaniom i  tak zaplanować 
wydatkowanie pozyskanych pieniędzy, by 
uzyskać jak najwięcej punktów i sprostać 
wymaganiom. Chętnych będzie zapewne 
wielu. Atrakcyjna forma pomocy (premia 
60 tys. zł) przyciąga. Jednak po przeciwle-
głej stronie stoi wymóg restrukturyzacji 
gospodarstwa i  realizacji założeń bizne-
splanu, któremu towarzyszy cała lista 
sankcji, o  czym będzie mowa w  następ-
nym artykule.

Rozporządzenie Ministra Rolnictw i Roz-
woju Wsi z dnia 23 października 2015 r 

 Jadwiga Stasiak 
MODR Oddział Płock

Źródło poniższej tabeli: Obwieszczenie Ministra Finansów z  18 kwietnia 2014 r. w  sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia po-
datkowej księgi przychodów i rozchodów.

……………………………….…………… 
imię i nazwisko (firma) 

 
 

………………………………….…………. 
adres 

 
Rodzaj działalności 

UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów w księdze należy się szczegółowo zapoznać z przepisami rozporządzenia i objaś-
nieniami do tego załącznika. 

 

   

Kontrahent 
 

Przychód 

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego 

Nr dowodu 
księgowego 

imię 
i nazwisko 

(firma) adres

Opis zdarzenia 
gospodarczego 

wartość 
sprzedanych 

towarów i usług

pozostałe 
przychody 

razem 
przychód 

(7+8) 
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materiał nasadzeniowy, dlatego corocznie 
kupuję partię materiału kwalifikowanego. 

- Czym kieruje się Pan wybierając odmia-
nę do uprawy?

Paweł Stychlerz: - To, jakie odmiany upra-
wiam w  gospodarstwie, w  dużym stopniu 
zależy od popytu i upodobań konsumentów. 
Chodzi o  rejon 
okołowarszaw-
ski, poszukiwany 
jest więc ziemniak 
o  jasnym kolorze 
miąższu, a  tu na 
pierwszym miej-
scu jest odmiana 
Irga. Uprawiam też 
odmianę Catanie, 
jest ona dość nowa, 
ale sprawdziła się 
w  moim go-
spodarstwie 
w  ubiegłym 
roku. Jej dużą 
zaletą jest 
krótki okres 
wegetacji. To 
typowa odmiana przeznaczona pod włókni-
nę.

- Czy stosuje Pan specjalne nawożenie? 
Paweł Stychlerz: - Dzięki badaniom gle-

by, nawożenie dostosowane jest do potrzeb 

pokarmowych roślin. Jeśli mówimy o  na-
wożeniu pod korzeń, to stosuję 300 kg/ha 
soli potasowej, 300 kg/ha polifoski 6, do 
tego 200 kg/ha mocznika. Wapnowanie 
wykonywane jest przeważnie co drugi rok, 
w dawkach 1,5 - 2 t/ha, wapnem defekacyj-
no-cukrowniczym. 

- Czy zamierza Pan wprowadzić do upra-
wy jakieś nowości? 

Paweł Sty-
chlerz: - W  tym 

roku planuję za-
stosować na części 
powierzchni fo-
lię do okrywania 
ziemniaków. Z  ra-
cji dużego areału 
ziemniaków wcze-
snych, chcę zakupić 
bardziej wydajną 

sadzarkę do 
ziemnia ków 
p o d k i e ł -
k o w a n y c h , 
ograniczającą 
uszkodzenia 
kiełków pod-

czas sadzenia. 
Z roku na rok sprzedaję coraz większe 

partie towaru, a  obecny system pakowa-
nia jest dość czasochłonny i mało wydajny. 
Dlatego myślę o zakupie linii do szybkiego 
pakowania ziemniaków, która usprawni 

dokończenie ze str. 9

ich przygotowanie do sprzedaży. Wiąże się 
to z  wydzieleniem pomieszczenia, w  któ-
rym się ona znajdzie, dlatego chcę zmo-
dernizować dawny budynek inwentarski 
i połączyć go z przechowalnią. 

Ponieważ ciągle powiększam gospodarstwo, 
potrzebny jest większy i  wydajniejszy sprzęt 
rolniczy. Ogranicza to w dużej mierze obecny 
PROW, którego przepisy są tak skonstruowane, 
żeby mało kto mógł z niego skorzystać.

- Co należy brać pod uwagę w tych trud-
nych latach, aby osiągnąć sukces?

Paweł Stychlerz: - W  przypadku uprawy 
ziemniaków wczesnych trzeba brać pod uwa-
gę wyniki finansowe z  kilku lat produkcyj-
nych. Nie wnioskować na podstawie słabych 
lat, bo rok rokowi nie jest równy. Bardzo 
ważne jest posiadanie stałych odbiorców na 
towar. Sprzedaż na rynkach hurtowych co 
roku jest gorsza. Trzeba mieć też zaplecze 
produkcyjne, czyli oferować towar w dużych 
ilościach, o  jednakowej jakości i  szybko re-
alizować zamówienia. Należy również dbać 
o rośliny, co skutkuje wysokimi plonami do-
brej jakości. No i ograniczyć i usprawnić pra-
cę inwestując w nowocześniejszy sprzęt. 

- Dziękuję za rozmowę i życzę Panu suk-
cesów. 

Rozmawiał Łukasz Błądek
MODR Oddział Bielice

SPROSTOWANIE AUTORA 

Informuję, że w lutowym wydaniu miesięcznika „Wieś Mazowiecka” w artykule mojego autorstwa  pt. „Ostrożnie 
z opryskiwaczem” popełniłem błędy, za które przepraszam  Czytelników miesięcznika. 

1. Zamiast zdania „Badania powinny być przeprowadzone w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze  
- przed upływem 3 lat od dnia zakupu opryskiwacza”.  – powinno być: 
„Badania powinny być przeprowadzone w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze - przed upływem 
5 lat od dnia zakupu opryskiwacza”- co wynika z Rozporządzenia MRiRW z 18 grudnia 2013 roku.

2. Zamiast zdania „Dodatkowo z ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r… powinno być:
… „Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 31 marca 2014 roku …

3. Zamiast zdania … „wynika, że miejsce stosowania środka ochrony roślin powinno być oddalone co najmniej 5 m od 
krawędzi jezdni dróg publicznych”… powinno być: … „wynika, że miejsce stosowania środka ochrony roślin powinno być 
oddalone co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych”
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W roku 2017 większość zmian 
dotyczy płatności związanych 
z  produkcją. Wsparcie nadal 

jest realizowane w  czterech sektorach 
produkcji zwierzęcej (młode bydło, kro-
wy, owce, kozy) i  ośmiu sektorach pro-
dukcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny 
wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziem-
niaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, 
konopie włókniste). 

Zmiany wprowadzono w zasadach przy-
znawania płatności w sektorach: młode by-
dło, krowy, owce, rośliny wysokobiałkowe, 
owoce miękkie i buraki cukrowe.

Płatności do zwierząt

W przypadku sektorów młodego bydła 
i  krów zmniejszono maksymalną liczbę 
zwierząt, do których może zostać przy-
znana płatność, z dotychczasowych 30 szt. 
do 20 szt., ale zachowano dotychczasową 
kopertę finansową. Umożliwia to skoncen-
trowanie wsparcia w tych gospodarstwach, 
gdzie następuje systematyczny spadek licz-
by stad i  pogłowia zwierząt, a  więc gdzie 
sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.

Dzięki zachowaniu koperty finansowej, 
w wyniku wprowadzanych zmian stawka płat-
ności dla pierwszych 20 szt. zwierząt w stadzie 
(zarówno w  przypadku młodego bydła jak 
i  krów) będzie wyższa niż w  poprzednich la-
tach. 

Natomiast w płatnościach do owiec ustano-
wiono nowy okres przetrzymywania zwierząt 
kwalifikujących się do wsparcia - od 15 marca 
do 15 kwietnia w roku składania wniosków 
(zamiast od 20 października do 20 listopada). 
Zmiana została dokonana w związku z postu-
latami zgłaszanymi przez organizacje zrzesza-
jące hodowców owiec i ma na celu ułatwienie 
zarządzania stadem.

Niezależnie od tego uproszczono procedu-
rę ubiegania się o wsparcie związane z pro-
dukcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. 
system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego 
rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się 
o wsparcie do hodowli owiec i kóz, zwłasz-
cza w  przypadku, gdy liczba zwierząt zgła-
szanych do płatności jest duża (z uwagi na 
brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, 
które mogą być objęte płatnością, liczba zwie-

rząt zgłaszanych do płatności często wynosi 
kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to 
z  koniecznością wypisania, w  dołączanym 
do wniosku specjalnym oświadczeniu, wielu 
numerów identyfikacyjnych, co było czaso-
chłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.

Płatności do roślin 
wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płatności do 
roślin wysokobiałkowych wprowadzo-
no dwie oddzielne płatności: do roślin 
strączkowych przeznaczonych na ziar-
no oraz do upraw paszowych. Dokonane 
zmiany biorą pod uwagę potrzebę zapew-
nienia krajowej produkcji białka roślinne-
go na pasze oraz lepszego ukierunkowania 
wsparcia, uwzględniającego sposób wyko-
rzystania roślin wysokobiałkowych.

Płatność do roślin strączkowych na ziar-
no będzie przysługiwała do powierzchni 

upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów 
i  soi. Będzie miała charakter degresywny - 
wyższą stawkę zastosuje się do pierwszych  
75 ha upraw w gospodarstwie, a niższą do po-
wierzchni powyżej 75 ha.

Natomiast płatność do upraw paszowych 
będzie przysługiwała do powierzchni upraw 
roślin wykorzystywanych głównie do pro-
dukcji pasz objętościowych (esparcety, ko-
niczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, no-
strzyka, seradeli i  wyki). Uprawa zgłoszona 
do wsparcia nie może zostać przeznaczona 
na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte 
nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie.

Tryskawki i buraki cukrowe

W przypadku sektora owoców miękkich 

Płatności bezpośrednie w roku 2017 - zmiany

wsparcie będzie przysługiwało do upraw 
truskawek.

Natomiast w sektorze buraków cukrowych 
od roku 2017, będzie ono przyznawane do 
powierzchni upraw wszystkich buraków cu-
krowych, a  nie tylko buraków kwotowych. 
Zmiana wynika z  konieczności dostosowa-
nia instrumentu wsparcia do zmienionych 
unijnych uwarunkowań prawnych - zniesie-
nia kwotowania produkcji cukru.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w  zasadach przyznawa-
nia niektórych płatności realizowanych 
w  ramach wsparcia związanego z  produk-
cją, uchylony zostanie wykaz obszarów wy-
korzystywanych głównie do prowadzenia 
działalności pozarolniczej. Obejmował on 
lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co 
oznaczało, że grunty rolne, na których były 
położone te obiekty, były a priori wykluczo-
ne z  płatności bezpośrednich, niezależnie 
od tego, w jakim stopniu były wykorzysty-
wane do prowadzenia działalności rolniczej. 
Brak wykazu obszarów automatycznie wy-
łączonych ze wsparcia oznaczał będzie, że 
w  przypadku gruntów, na których - poza 
działalnością rolniczą - prowadzona jest 
również działalność pozarolnicza, kierow-
nik biura powiatowego ARiMR, w  toku 
postępowania o  przyznanie płatności, bę-
dzie każdorazowo oceniał, czy prowadze-
nie działalności rolniczej nie jest znacząco 
utrudnione przez intensywność, charakter, 
okres trwania i harmonogram działalności 
pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie 
spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

***

Wysokość wsparcia poszczególnych płatno-
ści będzie ustalana na takich samych zasadach 
jak było to w  latach poprzednich, a  koperta 
finansowa pozostaje bez zmian. Szczegóły nie 
są jeszcze dokładnie znane, ale na pewno będą 
podane do wiadomości przed 15 marca. 

Renata Bartold
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Źródła:
1.www.minrol.gov.pl
2.www.arimr.gov.pl

Poza zmianami w zasadach przyzna-
wania niektórych płatności realizo-
wanych w ramach wsparcia związa-
nego z produkcją, uchylony zostanie 
wykaz obszarów wykorzystywanych 
głównie do prowadzenia działalności 
pozarolniczej.
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Afrykański Pomór Świń spo-
wodował zaostrzenie prze-
pisów weterynaryjnych do-

tyczących dobrostanu zwierząt, ale 
i  zwiększył świadomość rolników co do 
zagrożeń w  produkcji trzody. Wiemy, 
że skutkiem postępu technicznego są 
duże zmiany w  hodowli i  chowie świń.  
Dziś w  dużych gospodarstwach rola ho-
dowcy ogranicza się do nadzorowania 
urządzeń zadających pasze oraz dbałości 
o mikroklimat i zdrowie zwierząt.
 

Największy nacisk hodowcy powinni 
kłaść na higienę pracy i  ograniczenie za-
grożeń związanych z chorobami zwierząt. 
O co dokładnie chodzi?

Higiena pracy 
W chlewniach muszą być wy-

dzielone pomieszczenia bufo-
rowe, w których można przecho-
wywać odzież służącą wyłączne 
do pracy przy zwierzętach oraz 
dokładnie umyć się i  przebrać. 
Rolnik przechowuje w nich do-
datkowe ubrania ochronne dla 
weterynarza czy innych osób 
mogących kontrolować chlew-
nię. Właściciel dba, aby skład 
osób zajmujących się zwierzęta-
mi nie ulegał zmianie. Do pra-
cy nie dopuszcza małoletnich, 
kobiet i osób słabych fizycznie czy chorych. 
Zabrania się jeść na terenie chlewni i palić 
papierosów. Zachowuje też ostrożność pra-
cując ze zwierzętami, bo mogą agresywnie 
reagować na różne bodźce. Bardzo ważne jest 
by nie krzyczeć i nie wykonywać nagłych ru-
chów. Niekiedy zwierzęta reagują agresywnie 
także na intensywne zapachy - perfum, pali-
wa czy środków chemicznych. 

Budynki – stan techniczny
Konieczne jest umieszczenie przy wej-

ściach mat nasączonych środkiem dezyn-
fekcyjnym. Niestety, większość hodowców 
pozostaje sceptyczna co do tego rozwiązania. 

W pomieszczeniach i  ciągach komunika-
cyjnych należy zachować porządek i zadbać, 
by ich powierzchnia była równa (wszelkie 
uszkodzenia i nierówności trzeba niezwłocz-
nie poprawiać, aby ograniczyć wyciek nawo-

Bezp ieczna  ch lewn ia

zów naturalnych do gleby i zapobiec możli-
wym potknięciom czy poślizgnięciom). Na 
nawierzchni nie mogą leżeć narzędzia, duże 
ilości resztek pasz lub obornika. 

Narzędzia, taczki i pojemniki po zakończo-
nej pracy powinny być myte i  umieszczone 
w  stałym miejscu składowania. Korytarze 
muszą być odpowiedniej szerokości, dostoso-
wanej do ich przeznaczenia, liczby poruszają-
cych się osób i rodzaju maszyn lub urządzeń, 
które przez nie przejeżdżają. Powierzchnia 
stanowisk powinna być dostosowana do licz-
by zwierząt, ale zarazem zapewniać swobodę 
poruszania się podczas obsługi. 

Wszelkie wystające ze ścian, przegród 
i  sufitów druty lub sznury, należy nie-
zwłocznie usuwać, a dziury naprawiać (są 
siedliskiem grzybów i bakterii). 

Budynki – wyposażenie
Hodowca powinien dbać o  odpowiedni 

stan techniczny maszyn i urządzeń - nie-
właściwie działające mogą powodować nad-
mierny hałas, wywołujący agresję i  stres 
u  zwierząt. Bardzo groźne są też wszelkie 
awarie instalacji elektrycznej, szczególnie 
znajdujące się blisko instalacji doprowadza-
jącej wodę do poideł lub metalowych części 
kojców. Powstające przebicia mogą spowo-
dować śmierć zwierzęcia lub człowieka. 

Trzeba również sprawdzać spraw-
ność techniczną systemu wentylacji. 
Duże obiekty powinny posiadać alarm 
powiadamiający właściciela w  przypad-
ku jej awarii, albo wentylację zapasową. 
W razie zbyt dużego zapylenia (co jest nie-
dopuszczalne), obsługa chlewni musi uży-
wać masek przeciwpyłowych. 

Warunki dla zwierząt 
Zwierzętom należy zapewnić światło 

przez co najmniej 8 godzin na dobę, o mi-
nimalnym natężeniu 40 luksów. W zależno-
ści od ich rozmiarów i  rodzaju oświetlenia 
trzeba spełnić różne normy. W  przypadku 
oświetlenia sztucznego podstawą jest stoso-
wanie natężenia 50 luksów w  pomieszcze-
niach dla tuczników i warchlaków oraz 100 
luksów w  pomieszczeniach dla loch. Jeśli 
chodzi o światło słoneczne, istotne jest zacho-
wanie odpowiedniego stosunku powierzchni 
okna (w m2) do powierzchni podłogi (w m2). 
W  pomieszczeniach dla loch luźnych, pro-
śnych i karmiących stosunek ten powinien 
wynosić 1:15, w pomieszczeniach dla war-
chlaków 1:18, a dla tuczników 1:25. Właści-
we oświetlenie zapewnią często czyszczone 

okna. Te o  szybach matowych, 
muszą mieć powierzchnię o 50% 
większą w stosunku do podłogi. 

W drzwiach nie powinno być 
progów, bo mogą powodować 
potknięcia. Jeśli są, to należy je 
oznakować, by były widoczne. 

Pomieszczenia dla zwierząt 
należy czyścić co najmniej dwa 
razy w roku oraz przy wymia-
nie stada. Czyszczenie powin-
no być gruntowne i  połączone 
z dezynfekcją. 

***
Długą wyliczankę zagrożeń niech za-

mknie zalecenie unikania dźwigania niedo-
zwolonych ciężarów i  wykonywania pracy 
w odpowiedniej pozycji. Wiele osób bagate-
lizuje te zasady, co niestety często kończy się 
urazem, a w przyszłości uciążliwymi scho-
rzeniami kręgosłupa czy stawów. 

Kamil Rosłoński
MODR Oddział Poświętne w Płońsku 

Źródła:
1) Dobre praktyki BHP w  chowie i  hodowli trzody 
chlewnej, Warszawa 2010 KRUS, wydanie II, lek. wet. 
Krzysztof Bielecki, mgr inż. Zbigniew Rapacki, mgr 
inż. Mariusz Dąbrowski
2) Oświetlenie w  budynkach dla trzody chlewnej, 
Bartosz Wojtaszczyk, portal Farmer.pl
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzo-
da-chlewna/oswietlenie-w-budynkach-dla-trzody-
-chlewnej,55313.html
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Mastitis – przewlekły utajony lub ostry stan zapalny wy-
mienia - to groźna i powszechna choroba nękająca stada 
krów mlecznych. Występuje najczęściej w  dwóch okre-

sach: na początku laktacji (cechą charakterystyczną jest niski bi-
lans energetyczny oraz obniżenie odporności) i w okresie zasusze-
nia (mleko gromadzące się w wymieniu jest pożywką dla bakterii). 

Choroba powoduje znaczne straty ekonomiczne wynikające 
z kosztów leczenia zwierząt, ich brakowania albo z niesprzedane-
go mleka od zakażonych krów. Ale nie tylko krowy mogą ulegać 
zapaleniu, również jałówki przed wycieleniem.

Czynnikiem chorobotwórczym są drobnoustroje obecne na skó-
rze zwierzęcia, ściółce, w powietrzu oraz na rękach dojarza. Miej-
scem ich wnikania jest zwykle kanał strzykowy, ale może nim być 
również skaleczone wymię. Są to m.in. paciorkowce, gronkowce, 
drobnoustroje beztlenowe oraz chorobotwórcze grzy-
by. Od ich rodzaju zależy przebieg choroby, sposób le-
czenia i to, czy zwierzę będzie nadawało się do dalszej 
produkcji mleka, czy już tylko na opas. 

Jak rozpoznać dwie formy choroby?
Mastitis najczęściej przebiega w formie podklinicz-

ne,j, czyli bez widocznych objawów. Z  tej racji cho-
roba jest bardzo trudno rozpoznawalna. Postać pod-
kliniczna może występować nawet do 40 razy częściej, 
niż postać kliniczna. Obecność chorobotwórczych 
drobnoustrojów można wykryć po przeprowadze-
niu badań mleka lub krwi. Sygnałem ostrzegawczym 
może być wzrastającą liczba komórek somatycznych 
w mleku zbiorczym – powyżej 150 tys./ml. 

Postać kliniczna choroby jest bardziej widoczna, 
gdyż daje wyraźne objawy – zmienia się wygląd wy-
mienia, które jest obrzmiałe, twarde i zaczerwienione. 
Poza tym zdojone mleko ma nienaturalny wygląd, 
barwę oraz zapach. Zmienia się też zachowanie zwierzęcia spowo-
dowane bólem towarzyszącym chorobie.

Przede wszystkim higiena
Zgodnie z  prawdą, że taniej jest zapobiegać niż leczyć, należy 

zminimalizować możliwość rozmnażania się szkodliwych drob-
noustrojów. W profilaktyce zapalenia wymion najważniejsza jest 
procedura udoju oraz związana z  tym higiena wymienia. Po-
mieszczenia, w których przebywają zwierzęta, powinny być wol-
ne od much, a legowiska czyste i suche. Jeżeli w oborze stosujemy 
ściółkę, to musi być sucha i regularnie wymieniana, albo posypy-
wana wapnem w celu dezynfekcji (około 0,25 kg/m2). 

Podczas udoju powinniśmy używać rękawiczek ochronnych. 
Strzyki przed dojem należy umyć i wysuszyć ręcznikiem jednora-
zowym, a następnie - po udoju - zanurzyć w preparacie odkaża-
jącym (tzw. dipping). Ze szczególną uwagą należy sprawdzać stan 
techniczny aparatu udojowego: wartość podciśnienia i  stan gum 
kubków udojowych. Żelazną zasadą jest dezynfekowanie kubków 
udojowych pomiędzy kolejno dojonymi krowami. Poza tym zwie-

Jak  zapob iec  mast it is?

rzęta zdrowe powinniśmy zawsze doić przed zakażonymi. Nie na-
leży utrzymywać ich w oborze w dużym zagęszczeniu, a jałówki nie 
powinny stać bezpośredniego z krowami w czasie laktacji.

Postępowanie ze zwierzętami 
W zapaleniu wymion istotną rolę odgrywa żywienie - głównie 

w okresie okołoporodowym oraz zasuszenia. Pasze powinny być 
zbilansowane i uzupełnione odpowiednią ilością witamin i mine-
rałów wzmacniających układ odpornościowy krowy. Mlekiem po-
chodzącym od krowy z zapaleniem wymion nie należy karmić 
innych zwierząt, a zwłaszcza cieliczek, które w przyszłości mają 
być przeznaczone na remont stada. 

Okresami zwiększonego ryzyka wystąpienia mastitis są miesiące letnie 
ze względu na temperaturę, a także pierwsze dwa tygodnie okresu za-
suszenia i okresu okołoporodowego. Zwierzęta z ciężkimi przypadkami 

mastitis należy izolować, utrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach. 
Stosowanie odpowiednich preparatów oraz szczepionek dowymienio-
wych w okresie zasuszania krów, wpływa na znaczne ograniczenie wy-
stępowania zapalenia, zwłaszcza popularnym gronkowcem złocistym. 

Wspomniane powyżej metody zapobiegania chorobie, dzięki 
ograniczeniu czynników ryzyka i wdrażanie programu profilak-
tyki w gospodarstwie, są korzystne nie tylko dla zdrowia zwierząt, 
ale i samego hodowcy, któremu zapewniają opłacalność hodowli. 

Robert Strzelecki
MODR Oddział Poświętne w Płońsku 
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13 stycznia 1317 r., Siemowit II - książę mazowiecki - 
udzielił pozwolenia na lokację miasta Mogielnicy 
na  mocy prawa średzkiego. W  ten sposób Mogiel-

nica stała się jednym z najstarszych miast na Mazowszu, o czym 
mało kto dziś wie. I zaczęło się: z najzwyczajniejszej mazowiec-
kiej wsi Mogielnica rozpoczęła bieg ku dzisiejszej, niewielkiej 
wprawdzie, ale zawsze miejskiej aglomeracji. Niewielkiej, bo 
liczącej tylko 2500 mieszkańców w  samym mieście, zaś około 
10 000 w gminie, której jest siedzibą.

Nazwa Mogielnica, choć wielu kojarzyć się będzie z mogiłami, 
pochodzi jednak od nazwy kopcowatego, mogilastego terenu, 
na którym Mogielnica rozciągnęła swe wdzięki. Poczynając od 
nazwy Mogelnica, przez Mogilnicę, Mogielniczę - doszła do dzi-
siejszej Mogielnicy. W początkach - osada książęca rozwijająca się 
u przeprawy przez rzekę, przez którą wiódł trakt handlowy, zwa-
ny Krakowskim, prowadzący z Krakowa do Czerska. Dziś trakt 
nosi nazwę 728 i prowadzi z Grójca do Końskich. Zaś rzeczka zo-
stała, choć mocno zarośnięta Mogielanka nie byłaby już w stanie 
marzyć o  jakiejkolwiek przeprawie. Płynie przez gminę tworząc 
miły dla oka krajobraz, niewiele dalej wpadając do Pilicy i  two-
rząc jeden z  jej lewych dopływów. W  starych, dobrych czasach 
z jej siły napędowej korzystały młyny, które znajdowały się w m.
in. we wsiach: Otalążka, Dziarnów, Błędów. Dziś pozostałości po 

pięknym młynie wodnym można oglądać w Miechowicach, gdzie 
zabudowania trzymają się dzielnie i chodzą słuchy, że nawet zna-
lazł się spadkobierca tego terenu i niewykluczone, że zechce młyn 
odrestaurować.

Na obrzeżach Mogielnicy…

…obudowany przybywającymi grobami, przycupnął przecud-
nej urody XVI-wieczny kościółek, zbudowany w 1535 roku. Pe-
rełka drewniana, na której remont znikąd pieniędzy, bo przecież 
tyle ważniejszych rzeczy, na które wszyscy czekają: wodociągi, ka-

Moja  Mog ie ln ica

nalizacja, droga, przedszkole, ośrodek zdrowia. Ale kościółek jest 
cierpliwy. Już tyle lat czeka na bogatego sponsora, albo na mnie, 
jeśli tylko wygram w  totka tę najwyższą stawkę... Stare drewno 
pachnie historią, opowiadaną obrazami, które uchowały się w na-
wach. Gdy wchodzi się do wnętrza, widać niemal grupkę wiernych 
sprzed kilku wieków: kobiety w chustach, mężczyzn w baranicach, 
klęczących i wpatrzonych w ołtarz. Nikt wtedy nie myślał o ogrze-
waniu kościoła, para oddechów unosi się niczym dym z kadzidła, 
maleńka sygnaturka obwieszcza podniesienie. Tak pięknie, że tyl-
ko ślub brać. Ale jak brać ślub w kościele przy cmentarzu? Gdyby 
go tak przenieść do miasta i upięknić? 

Miasteczko rozrosło się…

…i w  1895 roku wybudowano nowy kościół, według pro-
jektu Władysława Marconiego, który był w  komitecie budowy 
pomnika Adama Mickiewicza i  Mostu Poniatowskiego w  stoli-
cy. Też ma swoją neogotycką urodę, ale to już uroda dzisiejsza, 
monumentalna, inna. 
W  tym małym, drew-
nianym - można było 
z Panem Bogiem poga-
dać, tak od serca. Ten 
duży - onieśmiela. Ale 
czas idzie naprzód, lu-
dzie zapomnieli, jak się 
z Bogiem gada i dzisiaj 
wygłaszają do niego 
konieczne kwestie, naj-
częściej prośby, dużymi 
literami.

O drewnianym zapo-
mina się, jak o wielkich 
artystach, którzy za ży-
cia nie odnieśli sukce-
sów i dopiero po śmier-
ci ich dzieła osiągnęły 
niebotyczne uznanie 
(także w  wymiernych 
pieniądzach). O małym kościółku też pamięta się dopiero po 
śmierci, kiedy odwiedza się z kwiatami, w listopadowy dzień, roz-
rzucone wokół niego groby.

Zaszczytne jest, kiedy miasto ma długą historię, ale też przez 
te wszystkie lata giną i niszczeją zabytki, które powinny być pod 
pieczołowitą opieką. Czas jednak robi swoje i dziś, prócz obu ko-
ściołów, z który ten XVI-wieczny nie dotrwa pewnie następnego 
dziesięciolecia, jest także stary żydowski cmentarz, a raczej jego 
resztki z macewami wbitymi w ziemię lub rozkradzionym przez 
Czas i ludzi i kilka jedynie zadbanych grobowców rodzinnych.

Urząd Miasta i Gminy mieści się…

…w klasycystycznym XVIII-wiecznym ratuszu, zbudowanym 

Rzeka Pilica Obszar Natura 2000

Mogielnicki rynek
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WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2017

 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 

II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 2,00 zł/szt.): 
I kwartał  15,00 zł; 
II kwartał  15,00 zł; 
III kwartał  10,00 zł; 
IV kwartał  15,00 zł; 
I półrocze  30,00 zł; 
II półrocze  25,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)   52,00 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1700,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1500,00 zł
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1200,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1000,00 zł 
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1200,00 zł
1/2 strony   - 600,00 zł
1/4 strony   - 400,00 zł
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1000,00 zł
1/2 strony   - 500,00 zł
1/4 strony   - 250,00 zł
1/8 strony   - 125,00 zł
Artykuł sponsorowany cała strona 
(195 mm x 270 mm)  - 1000,00 zł
Usługa wkładkowania materiałów 
reklamowych cały nakład - 1000,00 zł
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4  - 200,00 zł
zamówienie powierzchni reklamowej 
- na cały rok (11 emisji) - rabat 15 %
- na pół roku (5,6 emisji) - rabat 10 %
- na kwartał (3 emisje) - rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez 
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wy-
przedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na 
adres Redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 43

REKLAMA

według pro-
jektu archi-
tektonicznego 
B o n i f a c e g o 
Witkow skiego, 
otoczony resztą 
już drewnia-
nych, rozpa-
dających się 
starych, XIX-
- w i e c z n y c h 
mogielnickich 
chałup. Do 
obiektów za-
b y t k o w y c h 
wpisany jest 
także cały 
układ urbani-
styczny miasta 
oraz budynek 
O c h o t n i c z e j 
Straży Pożarnej.

Nieodległa Pilica tworzy z Mogielnicy letnią atrakcję turystyczną 
- bazę wypadową dla 
miłośników spływów 
kajakowych. Przystań 
w  Tomczycach (gmi-
na Mogielnica) oferuje 
spływ do Białobrze-
gów lub dla chętnych, 
dalej nawet - do Warki 
i  Góry Kalwarii. Tom-
czyce to część rezerwa-
tu przyrody Przyroda 
2000, gdzie woda czy-
sta, trawa zielona, zaś 
rzadkie w Polsce czaple, 
łowiące ryby w  Pilicy, 
nie są. Przez rezerwat 
prowadzą także trasy 
wycieczek turystycz-
nych, zaczynające lub 
kończące się w  Mogiel-
nicy.

Poznaliście więc trochę Mogielnicę…

Opis ten nie ma pretensji do turystycznego przewodnika. Chcia-
łem jedynie zachęcić Czytelników do zwiedzenia tego miasteczka 
i jego sadowniczych okolic (wiosną morze kwitnących jabłoni, je-
sienią tony jabłek wiszące na drzewach i spadające na ziemię, które 
poproszeni o to gospodarze, pozwalają zbierać do woli, lub za nie-
współmiernie mniejsze niż w mieście pieniądze kupować skrzyn-
kami i pakować do samochodu), zainteresować miejscem, do któ-
rego uciekłem ze stolicy w poszukiwaniu spokoju i upragnionego 
kontaktu z naturą.

Jędrzej Fijałkowski

Mogielnicki rynek

Stary kościółek
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cy powyżej 40 cm (najlepiej 4-6 letnich). 
Dzieli się je ostrym nożem na początku 
września. Powinny mieć kilka oczek (mi-
nimum 2), 1-3 korzenie, jasny miąższ 
oraz ważyć 250-500 g. Sadzimy je dopiero 
po 2-3 dniach od podziału, po całkowi-
tym obeschnięciu. Pąki liściowe powinny 
znajdować się około 5 cm pod powierzch-
nią ziemi. Ponieważ rabarbar w ciągu se-
zonu osiągnie spore rozmiary, odległości 
pomiędzy roślinami nie powinny być 
mniejsze niż 1  metr. Warto pamiętać, że 
na potrzeby kilkuosobowej rodziny w  zu-
pełności wystarczą 2-3 rośliny. 

Rośliny sadzone na jesieni (koniec wrze-
śnia – początek października) zdążą się 
ukorzenić przed zimą i w przyszłym sezonie 

wydadzą dużą masę liści. Można je również 
sadzić wiosną, ale wtedy plon będzie niższy. 

Odmiany
 Najczęściej uprawiane są odmiany: Kar-
pow Lipskiego (bardzo plenna, wczesna, 
odporna na choroby), Przodownik Euro-
py (wczesna, o  dużej plenności i  bardzo 
dobrym smaku), Purpurat (średnio wcze-
sna, średnio plenna, ale ceniona za ciem-
ne ogonki), Wiśniowy (średnio wczesna, 
o  średniej plenności i  ciemnoczerwonym 
zabarwieniu smacznych ogonków), Koral 
(średnio wczesna, o szerokich i smacznych 
ogonkach), Malinowy (późna, niska, roz-
łożysta, mająca czerwone ogonki, odporna 
na choroby) oraz Olbrzym Amerykański, 
Wiktoria, Wilmowski, Przeworski, Deli-
kates, Holsztyński Krwisty oraz Cyklop.

Nawożenie i podlewanie
Rabarbar wymaga regularnego i obfitego 

nawożenia. Warto jest stosować mineralne 
nawozy wieloskładnikowe o  dużej zawar-
tości azotu. Analizę gleby najlepiej wyko-

Z  Oddz i a ł u  R adom

Rabarbar ogrodowy (inaczej rabar-
bar zwyczajny, rzewień ogrodowy 
lub rzewień zwyczajny) jest rośliną 

wieloletnią. Ponieważ jest odporny na mróz, 
z powodzeniem zimuje w naszym klimacie. 
Jego pędy nadziemne dorastają do 1,5 m wy-
sokości, a jadalne ogonki liściowe mają kwa-
śny smak i wykorzystywane są do przyrzą-
dzania zup, sałatek, kisieli, dżemów, kompo-
tów oraz herbatek odchudzających. 

Na ten smak wpływają kwasy organiczne 
– jabłkowy, cytrynowy, octowy, bursztyno-
wy, a  także niewielkie ilości kwasu szcza-
wiowego. Ogonki zawierają też znaczne 
ilości witamin C i B oraz minerały: żelazo, 
magnez, fosfor i  wapń. Z  uwagi na niską 
zawartość cukrów oraz pH wynoszące 3,9 
- 4,2 sok z rabarbaru jest bardzo kwaśny.

Wymagania
Rabarbar jest rośliną wieloletnią i może-

my uprawiać go przez 12-14 lat (między 4, 
a 8 rokiem osiąga najwyższe plony). Należy 
jednak wybrać odpowiednie stanowisko, 
przede wszystkim słoneczne. W półcieniu 
też da sobie radę, lecz plony będą mniejsze. 

Roślina ma bardzo duży system korze-
niowy, sięgający nawet 1,5 m głębokości, 
w  związku z  czym może być sadzona na 
słabszych glebach (nie na piaskach), o niż-
szym poziomie wód gruntowych. W nad-
miernie mokrych glebach, przy braku tle-
nu, korzenie szybko zgniją.

Dobrze będzie rosnąć na każdej żyznej 
glebie ogrodowej o pH około 7 (później na-
wet 5,8, ale poniżej tej wartości niezbędne jest 
wapnowanie). Wczesną jesienią (przed sadze-
niem) warto zastosować obornik, który wpro-
wadzi do gleby cenną próchnicę, poprawi jej 
strukturę, pojemność wodną i  powietrzną 
oraz stworzy dobre warunki do rozwoju mi-
kroorganizmów. Karpy rabarbaru są odporne 
na mrozy, a  rośliny rozpoczynają wegetację 
bardzo wczesną wiosną. Wprawdzie pąki li-
ściowe i  liście dobrze znoszą kilkustopniowe 
przymrozki, ale w pierwszych 2-3 latach do-
brze jest okrywać młode rośliny, gdyż niskie 
temperatury mogą je uszkodzić.

Sadzenie karp 
Zdecydowanie najczęściej sadzonki po-

zyskuje się przez podział karp o  średni-

Upraw iamy  raba rba r

nać pod koniec sezonu (na jesieni) i  na jej 
podstawie wyliczyć nawożenie na następ-
ny sezon. Azot warto wprowadzać do gle-
by stosując siarczan amonu lub mocznik 
(ograniczają gromadzenie się kwasu szcza-
wiowego w ogonkach liściowych). Duże li-
ście transpirują spore ilości wody, więc ra-
barbar wymaga regularnego podlewania, 
zwłaszcza w okresie suszy i upałów. W wy-
sokiej temperaturze i przy małej zawartości 
wody w glebie ogonki liściowe słabiej rosną, 
są włókniste, kwaśne i słabo wybarwione.

Jak zbierać? 
W pierwszym roku po posadzeniu re-

zygnujemy ze zbioru. W drugim przepro-
wadzamy 3-4 zbiory przez około 3  tygo-
dnie czerwca. W kolejnych latach pierwsze 
ogonki liściowe możemy zbierać już na po-
czątku czerwca, a następnie w sierpniu lub 
we wrześniu. Warto pamiętać, że zbyt in-
tensywny drugi zbiór może spowodować 
gorsze plony w kolejnym sezonie. 

Aby zbiór ogonków liściowych był obfi-
ty, należy sukcesywnie usuwać pojawiają-
ce się pędy kwiatostanowe. 

Nie ma środków ochrony
Nie ma zarejestrowanych środków che-

micznych zwalczających na plantacji chwa-
sty i szkodniki. Chwasty należy więc zwal-
czyć mechanicznie, jeszcze przed posadze-
niem rabarbaru. Wokół roślin warto usypać 
warstwę ściółki (słoma, kora) ograniczającej 
ich rozwój, a przy okazji parowanie wody. 

Do najważniejszych chorób rabarbaru 
należą zgnilizny karp oraz zgnilizny ogon-
ków liściowych (powodowane przez grzyby 
lub bakterie). Natomiast szkodnikiem jest 
paciepnica ziemniaczana, żerująca we-
wnątrz ogonków liściowych. Niestety, pro-
ducenci pozostawieni są sami sobie i chcąc 
mieć dobry jakościowo towar stosują prepa-
raty na podstawie informacji uzyskanych od 
sąsiadów, lub innych producentów. 

Katarzyna Chmielnicka 
MODR Oddział Radom

Źródła:
http://uprawa-wymagania-i-pielegnacja-rabarbaru
http://jak-uprawiac-rabarbar
http://poradnikogrodniczy.pl/rabarbar-z-ogrodu-do-kuchni
www.agronews.com.pl

Jego pędy nadziemne dorastają do 
1,5 m wysokości, a jadalne ogonki 
liściowe mają kwaśny smak i wyko-
rzystywane są do przyrządzania zup, 
sałatek, kisieli, dżemów, kompotów.
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Z  Oddz i a ł u  R adom

Jeżyna (Rubus) - nazywana też ożyną 
lub ostrężyną - należy do grupy ro-
ślin różowatych. W  stanie natural-

nym występuje jako kolczasty krzew ro-
snący w lasach, zaroślach, na nieużytkach 
czy miedzach. Jest również uprawiana 
w ogrodach przydomowych oraz na plan-
tacjach towarowych, gdzie najczęściej 
można spotkać jej bezkolcowe odmiany. 

Jak wiemy, jej owoce przypominają owoce 
maliny, są jednak czarne lub ciemnograna-
towe. W literaturze można znaleźć nazwy aż 
300-400 gatunków tej rośliny. W Polsce wy-
stępuje ich blisko 90, a typowym jest Rubus 
fruticosus. 

Wymagania glebowe

Jeżyna dobrze rośnie i  owocuje na glebach 
żyznych, przepuszczalnych, bogatych w skład-
niki pokarmowe, w miejscu dobrze nasłonecz-
nionym i osłoniętym. Ważny jest odpowiedni 
dostęp do wody, gdyż rośliny są wrażliwe za-
równo na brak wody, jak i jej nadmiar (szcze-
gólnie dotyczy to roślin młodych, słabo uko-
rzenionych). Gleby lekkie i  przepuszczalne 
wymagają stosowania systemów nawadniania. 

Przed posadzeniem jeżyn należy wła-
ściwie przygotować glebę. Wskazane jest 
wykonanie analizy w celu określenia jej za-
wartości w potas, fosfor i magnez oraz okre-
ślenie odczynu. Od wyników uzależnione 
będzie dawkowanie nawozów i wapnowanie 
- jeżyna wymaga gleb lekko kwaśnych. 

Chcąc właściwie przygotować stanowi-
sko należy zasiać przedplon. Zielony na-
wóz wzbogaci glebę w  próchnicę i  skład-
niki mineralne, poprawi jej strukturę oraz 
ograniczy ilość chwastów. Wskazane jest 
też zastosowanie obornika, kompostu lub 
torfu i wymieszanie ich z glebą. 

Sadzenie i pielęgnacja

Krzewy wysadza się wiosną lub jesienią, 
w odległości 1-2 m od siebie. Rozstawa rzędów 
to 2,5-3,5 m, w zależności od odmiany i tech-
nologii uprawy. Sadzonki należy wysadzić oko-
ło 2 cm głębiej niż rosły w mateczniku. 

Jeżyna jest rośliną dość wysoką, niektóre 
odmiany dorastają do nawet 5 m. Wymaga 
więc stosowania podpór i  zazwyczaj spo-

Uprawiajmy jeżynę!

tykane jest prowadzenie szpalerów przy 
drutach. Jesienią trzeba posadzone rośliny 
zabezpieczyć przed mrozami kopczykiem 
ziemi, który wiosną należy rozgarnąć. 

W celu lepszego wzrostu zalecane jest moc-
ne cięcie młodych roślin. W kolejnych latach 
polega ono na usuwaniu pędów dwuletnich, 
po wydaniu owoców: należy skrócić zbyt dłu-
gie pędy oraz wykonać przecinkę zbyt gęstych 
roślin w celu lepszego doświetlenia krzewu.

Nawożenie i ochrona

Jeżyny dla prawidłowego wzrostu i owoco-
wania wymagają właściwego nawożenia. Zale-
ca się stosowanie nawozów zawierających dużą 
zawartość potasu i azotu. Wiosną dokarmia-
my je nawozami wieloskładnikowymi, w ilości 
do 100 g na jeden krzew, rozprowadzanymi 
wokół nich (w odległości do kilkudziesięciu 
centymetrów). Składniki pokarmowe mogą 
być wprowadzone również w postaci siarczanu 
potasu i saletry amonowej. W przypadku nie-
doboru niektórych makro- i mikroelementów 
stosowane jest dokarmianie dolistne. 

Zwalczanie chorób i  szkodników powin-
no przebiegać zgodnie z programem ochro-
ny oraz rejestracją środków ochrony roślin.

Popularne odmiany

W sprzedaży występuje dość duża ilość od-
mian jeżyn, ale najczęściej w szkółkach można 
zakupić spośród odmian zagranicznych: Ara-
paho, Black Satin, Chester, Loch Ness, Triple 
Crown, Thornless Evergen oraz Thornfree. 
Natomiast z  odmian krajowych polecamy: 
Gaj, Gazda, Orkan, Polar i Ruczaj. 

Poszczególne odmiany różnią się wielko-
ścią i  pokrojem krzewów, wielkością owo-
ców, a  przede wszystkim okresem owoco-
wania. Ważnym elementem ich wyboru jest 
odporność na przemarzanie. Pamiętajmy, 
że w przypadku posadzenia odmian bardziej 
wrażliwych, zalecane jest okrywanie pędów 
na zimę agrowłókniną lub ściółkowanie pę-
dów po przygięciu do ziemi.

Owocowanie i wartości odżywcze 
jeżyny

Jeżyny owocują na pędach dwuletnich, 
od czerwca do września. Z jednego krzewu 

(w pełni owocowania) zbieranych jest do 
kilkunastu litrów owoców. Na plantacjach 
towarowych uzyskuje się plony podobne do 
malin, średnio około 10 ton z hektara.

Owoce jeżyn, w zależności od odmiany i sta-
nowiska, różnią się zawartością cukru (mają 
smak od kwaśnego do bardzo słodkiego). 
Posiadają wiele cennych składników: cukry, 
kwasy organiczne, prowitaminę A, witaminy 
z grupy B, witaminę C, pektyny, garbniki oraz 
związki mineralne (potas, wapń i  magnez). 
Nadają się do spożycia bezpośredniego i  do 
przetwórstwa. Wykonuje się z nich kompoty, 
soki, dżemy, przeciery, wina i nalewki. Suszo-
ne owoce wykorzystywane są w mieszankach 
ziołowych. Z  jeżyn pozyskiwane są również 
liście i korzenie dla potrzeb ziołolecznictwa. 

Właściwości lecznicze 

Jeżyna działa leczniczo na nadciśnienie tęt-
nicze, choroby serca, wspomaga pracę układu 
krążenia, pomaga przy anemii, wpływa na pracę 
układu pokarmowego i ma właściwości uspoka-
jające. Wykazano też jej działanie wspomaga-
jące przy chorobach oczu (zwyrodnieniu plamki 
żółtej). Reguluje również poziom cukru we krwi. 
Sok z  jeżyn stosowany jest w zwalczaniu prze-
ziębień, a odwary z liści mają działanie napotne 
i są pomocne w leczeniu anginy. Z kolei wywar 
z korzeni ma działanie moczopędne, natomiast 
odwary z liści i owoców dodane do kąpieli dzia-
łają wzmacniająco i oczyszczają skórę.

Uprawa jeżyny jest wskazana ze wzglę-
du na jej właściwości i korzyści wynikające 
z jej spożywania. W niewielkich ogródkach 
przydomowych krzewy pełnią również rolę 
estetyczną i dekoracyjną. Natomiast w upra-
wie towarowej jeżyna będzie dobrym uzu-
pełnieniem produkowanych owoców na 
plantacjach wieloletnich, przynoszącym do-
chód z dodatkowej działalności.

Krzysztof Gaweł
MODR Oddział Radom

Źródła:
1. http://www.in-vitro.pl/
2. http://www.wymarzonyogrod.pl/uprawa-jezyn-w-o-
grodzie-jezyny-uprawa-sadzenie ciecie
3. http://www.ho.haslo.pl
4. http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/je-
zyna-bezkolcowa-uprawa-i-pielegnacja
5. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wy-
szukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
6. http://www.coboru.pl/
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Aplikacja rekomendowana 
przez MRiRW i ARiMR 

Wniosek o płatność obszarową - to się opłaca!

Kalendarium wydarzeń promocyjnych z zakresu rolnictwa
 organizowanych i współorganizowanych przez MODR Warszawa w 2017 r.

L.p. Nazwa imprezy 
promocyjnej

Organizator/ 
*Współorganizator

Data  
i miejsce Odbiorcy

Informacje, dział,
osoba odpowiedzialna,

tel., e-mail

1.
Konferencja:

Produkcja metodami 
ekologicznymi

MODR Warszawa 
Oddział Siedlce

13 marca, 
Siedlce

producenci rolni, doradcy,  mieszkańcy miast 
i wsi

Zespół Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych  
i Doświadczalnictwa

      Justyna Niedziałek, 25 640 09 27,
justyna.niedzialek@modr.mazowsze.pl 

2.

Konferencja: Kobieta 
Przedsiębiorcza w Unii 

Europejskiej – nowe 
wyzwania i nowe 

możliwości

MODR Warszawa 
Oddział Poświętne

kwiecień, 
Płońsk rolniczki, mieszkanki obszarów wiejskich

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego  
i Agroturystyki, Danuta Bronowska, 23 663 07 26

danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

3. XI Wiosna na Polu  
i w Ogrodzie 

MODR Warszawa Oddział 
Siedlce

29 kwietnia, 
Siedlce

producenci rolni, firmy działające  
w branży rolniczej, głównie ogrodniczej, twórcy 

ludowi, producenci żywności ekologicznej  
i tradycyjnej, doradcy, naukowcy, przedstawiciele 

samorządów, mieszkańcy miast i wsi

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń
 i Wydawnictw, Anna Olędzka, 25 640 09 22,  

505 302 473, 25 640 09 11,
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl 

4. XXIV Targi Rolne  
i Przedsiębiorczości

MODR Warszawa 
Oddział Bielice*

kwiecień, 
Sochaczew

rolnicy,
ogrodnicy, działkowcy, przedsiębiorcy

Krzysztof Szumski
tel. 46 862 00 49

urszula.milczarek@modr.mazowsze.pl

5. XXVI Giełda Rolnicza MODR Warszawa 
Oddział Płock

14 maja, 
Łąck

rolnicy, mieszkańcy obszaru terenów 
wiejskich

Krzysztof Pielach,
Dział systemów produkcji rolnej, standardów jakościowych  

i doświadczalnictwa,  tel. 24 268-60-81,  
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy, zarówno rolników indywidualnych jak i firmy rolnicze do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za po-
szczególne imprezy. 
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ułożone w  owalnych kręgach, tworzące się 
głównie wiosną i  na początku lata. Przy 
ciepłej i  wilgotnej pogodzie uwalniają się 
z  nich zarodniki, które rozpryskiwane są 
z wodą, lub przenoszone z prądami powie-
trza przez owady i  podczas pielęgnacji ro-
ślin. Brak dopływu asymilatów do pędów 
powyżej miejsc porażenia prowadzi do 
przejaśnienia liści i ich więdnięcia. Z  cza-
sem porażone tkanki zmieniają barwę na 
szarawą i stopniowo zamierają. 

Patogeny mogą wnikać poprzez pąki li-
ściowe i kwiatowe oraz przez kwiaty, zranie-
nia mechaniczne lub uszkodzenia mrozowe. 
Zainfekowane pąki brązowieją i brunatnieją,  
a nekroza rozszerza się na pędy. Infekcji 
i  rozwojowi choroby oraz rozprzestrze-
nianiu patogenów sprzyja częste zwilżanie 
roślin, silne zagęszczenie plantacji i tempe-

ratura powyżej 20°C. W takich warunkach, 
przy obecności patogenów na roślinie, 
może dochodzić do znacznych strat zwią-
zanych głównie z zamieraniem pędów. 

Do najbardziej podatnych na patogen na-
leżą odmiany Jersey, Spartan i Bluecrop.

W ochronie przed G. cassandrae i D. vac-
cini bardzo istotne jest wycinanie pora-
żonych pędów i  ich niezwłoczne palenie, 
w celu ograniczenia źródła infekcji. Krzewy 
należy zapobiegawczo opryskiwać (maksy-
malnie 3-krotnie w sezonie) środkiem Switch 
62,5 WG, w dawce 0,8-1,0 kg/ha. Uwzględ-
niając dane z literatury oraz wyniki uzyskane 
z badań nad przydatnością środka Huwa San 
TR 50 w szybkim gojeniu ran, wskazane jest 
opryskanie krzewów tym preparatem w stę-
żeniu 0,1%, wiosną, przed rozwojem pąków, 
a następnie po zbiorze owoców. 

Szara pleśń pędów i owoców
Jest chorobą zagrażającą roślinom borów-

ki wysokiej w latach o zmiennej i wilgotnej 
pogodzie, zwłaszcza na zagęszczonych 

Z  Oddz i a ł u  Sie dl ce

W uprawie borówki pojawia się 
coraz więcej zagrożeń po-
wodowanych przez patogeny 

grzybowe. Związane jest to między inny-
mi z  coraz większą powierzchnią upraw. 
Dotychczas uwaga plantatorów skupiona 
była przede wszystkim na zwalczaniu sza-
rej pleśni i antraknozy. Może to jednak nie 
wystarczyć, bo zagrożeniem dla plantacji 
jest też wiele innych, w tym nowo odkry-
wanych w naszym kraju, patogenów.

W tym numerze Wsi Mazowieckiej opi-
sujemy następujące choroby: guzowatość 
korzeni, zgorzel pędów oraz szarą pleśń 
pędów i owoców. W kwietniu opiszemy an-
traknozę, fytoftorozę oraz choroby mniej 
znane, ale spotykane na plantacjach. 
 
Guzowatość korzeni borówki

Na korzeniach, a niekiedy u nasady pędu, 
pojawiają się początkowo niewielkie, białe, 
kuliste i pomarszczone guzy, które stopniowo 
rosną zmieniając zabarwienie na jasnobrązo-
we, następnie brązowe i brunatne. W latach 
o  niewielkich opadach atmosferycznych 
i przy braku regularnego nawadniania, pato-
gen (Agrobacterium tumefaciens) może być 
przyczyną zahamowania wzrostu porażo-
nych roślin i  zmniejszenia plonu owoców. 
Najprawdopodobniej jego źródłem, oprócz 
już porażonych sadzonek, jest gleba, na któ-
rej uprawiano rośliny z rodziny różowatych.

Zgorzel pędów borówki
Objawy chorobowe (sprawcami są Godro-

nia cassandrae f. sp. vaccini i  Diaporthe 
vaccini) pojawiają się na niezdrewniałych 
pędach, zwykle w ich dolnej części, w miej-
scach śladów po liściach i  uszkodzeń me-
chanicznych. Początkowo są to niewielkie, 
okrągłe lub owalne szarobrązowe plamy, 
z  wyraźnie jaśniejszym środkiem, obrze-
żone czerwonawą obwódką stopniowo się 
rozszerzające wzdłuż i  na obwodzie pędu. 
W miarę upływu czasu, w miejscach nekro-
tycznych plam, kora zmienia zabarwienie na 
srebrzyste, pęka i łuszczy się. Przy wysokiej 
wilgotności powietrza nekroza może roz-
szerzyć się na podstawę rośliny, co prowadzi 
do stopniowego zamierania pędów. Na 
powierzchni nekrotycznych plam pojawiają 
się czarne, kuliste skupienia piknidiów 

plantacjach. Grzyb powodujący chorobę 
(Botrytis cinerea) rozwija się w  temperatu-
rze 3-33°C, infekując młode, zwykle wierz-
chołkowe części pędów, kwiaty oraz owoce 
w różnych stadiach rozwoju. Bardzo istotne 
dla infekcji tkanek jest ich zwilżenie pod-
czas opadów atmosferycznych, ale również 
w czasie mglistej pogody, kiedy rosa osiada 
na roślinach. Zainfekowane wierzchołki 
pędów brązowieją i  czernieją, a  nekroza 
rozszerza się stopniowo wzdłuż oraz na ich 
obwodzie. Prowadzi to do czernienia i  za-
mierania części pędów i liści. Przy wysokiej 
wilgotności względnej powietrza na po-
wierzchni porażonych organów pojawiają 
się strzępki grzyba, a na nich często bardzo 
liczne szarawe skupienia zarodników. Prądy 
powietrza, opady oraz owady powodują roz-
przestrzenianie się zarodników na planta-
cjach. W obecności wody dochodzi wówczas 
do zakażenia, które prowadzi do stopniowe-
go zamierania owoców i rozprzestrzeniania 
się patogenu. 

W przypadku zakażenia owoców przed 
zbiorem, następuje szybki rozwój szarej 
pleśni po ich umieszczeniu w  pojemni-
kach. Wówczas - gdy jagody były wilgotne 
- strzępki grzybni mogą się pojawić na ich 
powierzchni w ciągu kilkunastu godzin.

W ochronie przed patogenem bardzo 
ważne jest wycinanie porażonych części 
pędów i ich palenie. 

Do ochrony borówki przed B. cinerea za-
rejestrowano Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha), 
Signum 33 WG (1,5 kg/ha), Polyversum 
WP (w stężeniu 0,15%), Rovral Aquaflo 500 
SC i  Dymas (1,5 kg/ha). Fungicydy z  po-
szczególnych grup należy stosować prze-
miennie. Pierwszy zabieg trzeba wykonać 
w  czasie kwitnienia, a  następne co 8-10 
dni, w zależności od pogody.

Przyczyną zamierania młodych przyro-
stów i kwiatów borówki może być również 
Monilinia vaccinii-corymbosi, gatunek no-
towany w innych krajach. Obok brunatnej 
zgnilizny i  mumifikacji porażonych orga-
nów grzyb infekuje również owoce.

Izabela Jasińska-Rulska
MODR Oddział Siedlce

Od Redakcji: Dokończenie artykułu w  kwietniowym 
numerze „Wsi Mazowieckiej”.

Choroby borówki wysokiej  (cz. 1)

Dotychczas uwaga plantatorów 

skupiona była przede wszystkim 

na zwalczaniu szarej pleśni i an-

traknozy. Niesłusznie.
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Uprawa ziemniaka jadalnego na 
wczesny zbiór ma zapewnić cią-
głość dostaw ziemniaków na 

rynek, gdy kończą się zapasy z  roku po-
przedniego. Polega na przerwaniu wege-
tacji roślin ziemniaka i  zebraniu plonu 
przed jego dojrzałością. Na bardzo wcze-
sny zbiór przerywamy wegetację po około 
60 dniach i zbieramy od połowy maja do 
początku lipca, zaś wczesne ziemniaki  
w pełni lata. 

Produkcja ziemniaków wczesnych może 
być prowadzona w nieogrzewanych obiek-
tach ogrodniczych, pod okrywą, lub trady-
cyjnie. Agrotechnika zasadniczo nie różni 
się od uprawy tradycyjnej, ale należy do-
brać odpowiednie odmiany, które w krót-
kim czasie zapewnią dobry plon. Są to od-
miany bardzo wczesne i wczesne. 

Przygotowanie 

Sadzeniaki przeznaczone do sadzenia 
powinny być zdrowe, dobrane, obowiąz-
kowo podkiełkowane i w odpowiedniej ilo-
ści, by zapewnić odpowiednią obsadę ro-
ślin na polu. Z racji wcześniejszego zbioru  
i w celu optymalizacji plonu, uzasadnione 
jest zwiększenie obsady na 1  ha do 8-10 
roślin na m2

. Przy średniej wielkość sadze-
niaków, mniejsze bulwy sadzimy gęściej. 

Optymalna ilość sadzeniaków na 1 ha 
wynosi około 6 ton. Im później zamierza-
my zbierać ziemniaki, tym obsada może 
być mniejsza. Bulwy muszą być posorto-
wane pod względem wielkości, a  każdy 
kalibraż sadzony oddzielnie, z odpowied-
nią dla niego gęstością.

Podkiełkowywanie i sadzenie

Obowiązkowym zabiegiem jest podkieł-
kowanie bulw, które przyspiesza rozwój 
roślin - ziemniaki wcześniej wschodzą. 
Podkiełkowanie polega na przechowywa-
niu posortowanych bulw w temperaturze 
około 15oC, wilgotności 85-90%, oświe-
tlonych światłem o  natężeniu przynaj-
mniej 150 luksów przez 10-12 godzin na 
dobę. Długość okresu podkiełkowywania 
zależy od odmiany. Ponadto im wcześniej 
chcemy zebrać plon, tym podkiełkowuje-

Uprawa ziemniaka na wczesny zbiór

my dłużej. Kiedy odmiana szybciej starzeje 
się fizjologicznie, oraz gdy przechowywali-
śmy ziemniaki w wyższej temperaturze, to 
podkiełkowujemy krócej.

Z powodu podatności bulw na choroby, 
zwłaszcza przy zimnej glebie, należy je za-
prawić krótko działającą zaprawą przezna-
czoną dla ziemniaków. 

Bulwy podkiełkowane można sadzić 
w  glebę, gdy na głębokości 10 cm tempe-
ratura wynosi 5-6oC, a nawet 3-4oC - jeśli 
stosujemy okry-
wę. W przy-
p a d k u , 
kiedy re-
z yg nu-

jemy z  podkiełko-
wania, powinniśmy 
sadzić ziemniaki w gle-
bę ogrzaną do 8oC. 

Gleba i nawożenie

Do uprawy ziemniaków wczesnych nie 
możemy wybierać gleb ciężkich, bardzo 
zwięzłych i „zimnych”. Stanowisko powin-
no być zasobne w  składniki pokarmowe, 
o pH 5,5. Przedplonami powinny być mo-
tylkowe lub ich mieszanki z  trawami (na-
leży zwrócić uwagę na szkodniki glebowe), 
strączkowe oraz zboża, po których zastoso-
wano międzyplony lub obornik. 

Nawożenie azotem powinno być mniejsze 
niż w uprawie standardowej, z powodu krót-
szego okresu wegetacji i  wynosić około 80-
100 kg, a pod odmiany bardzo wczesne 40-
80 kg. Zbyt duża ilość azotu zwiększa wzrost 
naci, co powoduje opóźnienie wiązania bulw. 

Nawożenie fosforem i potasem powinno za-
pewnić roślinom odpowiednią proporcję azo-
tu, fosforu i potasu - 1 : 1 : 1,5-2,0. Należy oczy-
wiście uwzględnić zasobność gleb. Podawany 
wiosną potas powinien mieć postać siarczanu.

Ochrona plantacji 

Okres wegetacji ziemniaków uprawia-
nych na wczesny zbiór jest krótki, więc 
produkcja powinna odbywać się przy sto-
sowaniu jak najmniejszej ilości chemicz-
nych środków ochrony. Z tej racji ochrona 
przed chwastami powinna być prowadzona 
mechanicznie. Po posadzeniu, co 7-10 dni 
zaleca się 2-3 -krotne zastosowanie brony 
chwastownika, obredlenie w  momencie 
wschodów oraz ewentualne opielenie i po-
nowne obredlenie. 

Plantacja ziemniaków wczesnych jest 
wrażliwa na nalot zimowych chrząszczy 
stonki ziemniaczanej. Z  powodu wcze-
snego zbioru zabiegi przeciw chorobom są 

zbędne, chyba że zbiór się prze-
dłuża - wtedy należy zwrócić 

uwagę na alternariozę oraz 
zarazę ziemniaka i w mia-
rę potrzeby zastosować 
środki o krótkim okresie 
karencji.

***
Decydując się na uprawę 

pod okrywą, którą są zwy-
kle biała agrowłóknina lub per-

forowana folia polietylenowa, trzeba 
pamiętać, że wymaga to dodatkowych 
kosztów i  dodatkowej pracy. Wykorzysta-
nie okrywy przyspiesza termin sadzenia  
o 7-10 dni w porównaniu z uprawą standar-
dową, ale wiąże się z koniecznością dosto-
sowania rozstawy rzędów do jej szerokości, 
zapewnieniem odpowiedniej obsady, wyko-
naniem oprysku herbicydem po posadze-
niu i ukształtowaniem redlin. Po założeniu 
okrywy nie ma już możliwości wykonania 
tych zabiegów. Produkcja ziemniaków wcze-
snych pod okrywą na skalę wielkotowarową 
uzasadniona jest tam, gdzie wczesna wiosna 
sprzyja ich uprawie. Udany i dobrej jakość 
plon bulw ziemniaka uprawianego na wcze-
sny zbiór może śmiało konkurować z ziem-
niakami z importu.

Adam Matyszczak 
MODR Oddział Siedlce

Źródło: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych, praca 
pod redakcją Jacka Chodkowskiego. „Wieś Jutra”, 2002
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Z  Oddz i a ł u  Sie dl ce

Korzystne działanie siemienia lnia-
nego na zdrowienie cieląt i prosiąt 
jest dobrze znane polskim rolni-

kom. Pozytywne reakcje potwierdzono 
również u  ludzi odżywianych wyroba-
mi z  jego nasion - szczególnie olejem 
(zawierającym kwasy omega 3  i omega 
6)  oraz aminokwasy egzogenne i  związ-
ki zwane lignanami. Właśnie ze względu 
na prozdrowotne wykorzystanie nasion 
i ich przetworów, światowa powierzchnia 
uprawy lnu oleistego ostatnio wzrasta. 

Len oleisty może być uprawiany bez 
wielkiego ryzyka na terenie całego kra-
ju. Ze względu na dobrze rozwinięty sys-
tem korzeniowy najlepiej udaje się na gle-
bach kompleksu żytniego bardzo dobrego 
i  pszennego dobrego (kl. III-IV). Gleby 
bardzo ciężkie, zlewne i  lekkie zalegające 
na piasku nie nadają się pod jego uprawę. 

Ze względu na dobrze rozwinięty i  głę-
boko wnikający w glebę system korzenio-
wy roślina dobrze znosi okresowe niedobo-
ry wody (również rzadszy niż w przypadku 
lnu włóknistego siew powoduje mniejsze 
zużycie wody). Len oleisty można więc 
uprawiać w  rejonach o  niższych opadach 
rocznych (440-490 mm). W  pełni przy-
datne do jego uprawy są gleby kompleksu 
pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz 
żytniego bardzo dobrego (klasy I-IVa).

Stanowisko w płodozmianie

Len oleisty nie ma żadnych specjalnych 
wymagań i  łatwo daje się włączyć do pło-
dozmianu. Najlepszymi przedplonami na 
glebach lżejszych są rośliny okopowe na-
wożone obornikiem, ponieważ pozosta-
wiają rolę wolną od chwastów. Dobrymi 
przedplonami są również koniczyny i  ich 
mieszanki z trawami oraz mieszanki roślin 
strączkowych. Z  powodzeniem można 
także uprawiać len oleisty po zbożach. 

Roślina ta stanowi dobry przedplon szc-
zególnie dla pszenicy ozimej, gdyż dosta-
tecznie wcześnie schodzi z  pola pozosta-
wiając po sobie rolę czystą i sprawną. Przy 
układaniu zmianowania należy mieć na 
uwadze, aby len i  groch nie następowały 
po sobie, bo wtedy zarówno len jak i groch, 
jako rośliny następcze, gorzej plonują. Spe-

A może  l en?  (c z .  1)

cjalnie zalecana jest uprawa lnu w gospo-
darstwach buraczanych w celu zwalczania 
mątwika burakowego. 

Pamiętajmy, że lnu nie należy uprawiać 
na tym samym polu częściej niż co 6-7 lat, 
gdyż na roślinach mogą wystąpić objawy 
tzw. „wylnienia”, czyli zmęczenia gleby.

Jak należy przygotować rolę do siewu? To 

proste: po okopowych wykonujemy orkę 
przedzimową (20-30cm), a po mieszankach 
orkę z  przedpłużkiem. Wiosną wykorzy-
stujemy włókę i ciężkie brony ciągnikowe. 
Na glebie zbrylonej, lub przesuszonej i roz-
pylonej, używamy odpowiednich wałów.

Jak nawozić?

W zależności od zasobności gleby, dawki 
nawożenia mineralnego wynoszą: N - 40-
60 kg, K2O - 60-80 kg, P2O5 - 30-50 kg na 
ha. Odczyn gleby powinien być obojętny. 
Wapnuje się ją zwykle w zmianowaniu, ale 
możliwe jest również bezpośrednie wapno-
wanie pod len oleisty. Zdecydowaną więk-
szość składników pokarmowych (około 
70%) - niezbędnych dla uformowania plo-
nu - len pobiera w  stosunkowo krótkim 
okresie czasu, tj. od początku pąkowania 
do pełni kwitnienia, a  najbardziej inten-
sywne przyswajanie NPK zachodzi w fazie 
kwitnienia. 

Len oleisty jest najbardziej wrażliwy na 
niedostatek azotu w okresie od fazy jodełki 

do fazy pąkowania. Głód azotowy powodu-
je spadek plonu nasion i słomy. Z kolei nad-
miar azotu w  początkowej fazie wzrostu 
roślin zatrzymuje ich rozwój, a w później-
szym okresie opóźnia kwitnienie i skutkuje 
nierównomiernym dojrzewaniem, przez co 
zbiór się opóźnia. Ponadto nadmierne na-
wożenie azotowe powoduje wyleganie lnu.

Kiedy i jak siać len? 

Len wysiewamy na początku lub poło-
wie siewu zbóż jarych. Na glebach moc-
niejszych wysiewa się go nieco później, 
w dostatecznie ogrzaną glebę (do 8-10oC). 
Na 1 ha wysiewamy około 40 kg nasion (w 
zależności od MTN), w  rozstawie rzędów 
20-25cm. Nasiona lnu należy wysiewać 
płytko, na głębokość 1-2cm. Tylko w przy-
padku przesuszenia wierzchniej warstwy 
gleby konieczny jest nieco głębszy siew 
i wałowanie pola. 

Przed siewem zaprawiamy je zapra-
wą nasienną T (2 g/kg nasion), zawie-
sinową (2g+ 6ml H2O/kg nasion) lub 
zaprawą Oxafun T (3 g +15 ml H2O/kg 
nasion).

Adam Fabijańczuk
MODR Oddział Siedlce

Od Redakcji: Dokończenie artykułu w  kwietniowym 
numerze „Wsi Mazowieckiej”.
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P r z e pisy  Cz y t e ln ików

Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów (jeśli to możliwe wraz ze zdjęciami) na różne potrawy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2017 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Ciasto czekoladowe z jabłkami

Składniki: 200 g miękkiego masła, 1  szklanka drobnego cukru, 
3 duże jajka, 150 g deserowej lub gorzkiej czekolady (roztopionej 
i ostudzonej), 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka sody, 3/4 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 4 łyżki mleka, 3-4 jabłka.

Wykonanie: Czekoladę rozpuścić i  pozostawić do wystudzenia. 
W misce dokładnie wymieszać przesianą mąkę z sodą i proszkiem 
pieczenia. W drugiej misce mikserem utrzeć masło z drobnym cu-
krem na puszysty krem. Stopniowo dodawać roztrzepane jajka, cały 
czas dokładnie ubijając. Do ubitej masy dodać roztopioną i ostudzo-
ną czekoladę oraz mleko, delikatnie wymieszać, następnie dodać 
mieszankę mąki i wszystko zmiksować do połączenia się składników.

Jabłka obrać ze skórki, wyciąć gniazda nasienne i pokroić w gru-
bą kostkę. Okrągłą formę o średnicy 24-25 cm wysmarować masłem 
(może być forma z kominem). Połowę masy przełożyć do formy, roz-
łożyć jabłka, przykryć drugą połową 
masy, wyrównać powierzchnię.

Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 180°C. Piec przez ok. 40-45 mi-
nut (do suchego patyczka). Ostudzić 
i wyłożyć na paterę, posypać cukrem 
pudrem. Przechowywać w  pojemni-
ku, aby ciasto nie traciło wilgotności.

Sałatka z selerem 
naciowym, kurczakiem 

i żurawiną

Składniki: 2 filety z kurczaka, 15 dag 
suszonej żurawiny, 1 pęczek (6-8 ło-
dyg) selera naciowego, 2 małe czer-
wone cebule, pęczek świeżego szczy-
piorku, 2  łyżki oleju do smażenia 
mięsa, 3 łyżki przyprawy gyros, 
Składniki na sos: 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalnego, sól, pieprz. 

Wykonanie: Filet z kurczaka umyć, oczyścić i pokroić w drobną 
kostkę. Na patelni rozgrzać olej. Mięso obsypać przyprawą gyros 
i usmażyć na oleju. Pod koniec smażenia dodać żurawinę. 

Seler naciowy opłukać, osuszyć, a  następnie drobno pokroić. 
Cebulę pokroić w  drobną kostkę, szczypiorek również drobno 
pokroić. Wszystkie składniki połączyć, dodać sos majonezowo-
-jogurtowy, wymieszać. Można doprawić według uznania solą 
i pieprzem do smaku.

Zapiekana bagietka z pomidorem i mozzarellą

Składniki: 1 bagietka, 2 pomidory, 2 kulki mozzarelli, suszona 
bazylia, sól. 
Masło czosnkowe: 125 g masła, 3-4 ząbki czosnku, szczypta soli 
(opcjonalnie). Masło należy wyciągnąć z lodówki, aby zmiękło. Następ-
nie dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i sól. Wymieszać łyżką lub 

zmiksować blenderem.
Wykonanie: Bagietkę pokroić na 

małe kromki, każdą z  nich posma-
rować masłem. Na każdą kromkę 
położyć plaster pomidora, przypró-
szyć solą, następnie położyć plaster 
mozzarelli i posypać suszoną bazylią. 
Tak przygotowaną bagietkę przełożyć 
na blachę i  zapiec w  nagrzanym do 
180°C piekarniku przez ok. 6-8 mi-
nut, do momentu aż ser się rozpuści, 
a bagietka będzie chrupiąca.

Po lekkim ostygnięciu możemy 
podać zapiekanki w  towarzystwie 
ulubionych dodatków, np. sosu 
czosnkowego czy ketchupu.

Danuta Zabroń
gmina Wieniawa

Sałatka z selerem naciowym, kurczakiem i żurawiną

Konkurs kulinarny pt. „Smaczne 
i zdrowe potrawy” ogłoszony na 
łamach „Wsi Mazowieckiej” na 

początku 2016 r. cieszył się wielkim po-
wodzeniem. Mogli w nim wziąć udział 
wszyscy, którzy przysłali do nas przepisy 
na sprawdzone potrawy.

Do Redakcji nadesłano 35 zestawów z prze-
pisami kulinarnymi. Oceny poszczególnych 
zestawów dokonały specjalistki gospodarstwa 

wiejskiego i agroturystyki pracujące w MODR. 
Dziękujmy autorom wszystkich przepi-

sów za aktywny udział w konkursie, jak 
również wszystkim oceniającym.

Po podliczeniu punktów postanowiono 
nagrodzić następujące Panie:
I miejsce – Barbara Figat z gminy Nowa Su-
cha (Karkówka z żurawiną, Kurczak na ryżu, 
Sałatka z groszkiem, Sernik z jabłkiem), 
II miejsce – Kazimiera Sawicka z gminy 
Paprotnia (Rolada serowa z piersi kurcza-

ka, Pakieciki z masą chrzanową, Zupa se-
rowa, „Kłębuszki” z mięsa mielonego), 
III miejsce – Grażyna Baczewska z gminy 
Andrzejewo (Faszerowany filet z kurczaka).

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy Wszystkich 
Czytelników do wzięcia udziału w Kon-
kursie również w tym roku. 

Redakcja

Konkurs „PRZEPISY CZYTELNIKÓW 2016” rozstrzygnięty!
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P s z c z e la r s t wo

Wiadomo, że w ulu żyją pszczo-
ły, ale mało kto wie jak funk-
cjonuje pszczela rodzina. Nie 

jest to bowiem byle chmura pszczół, la-
tających gdzie popadnie w  poszukiwa-
niu nektaru, ale świetnie zorganizowana 
i dobrze funkcjonująca społeczność. 

Temat jest szeroki jak morze i nie wiado-
mo od czego zacząć. Może więc zaczniemy 
od … jajeczka? Dobry pomysł, bo rzeczy-
wiście rozwój każdej pszczoły rozpoczyna 
się od złożenia jajeczka. 

Tę ważną czynność wykonuje wyłącznie 
królowa, czyli matka całej rodziny. Przy-
kleja je do dna komórki plastra, aby się nie 
przemieściło. Jajeczko ma około 2 mm dłu-
gości, jest wydłużone i perłowo białe. Dla 
porządku trzeba dodać, że królowa składa 
dwa rodzaje jajeczek – jedne są zapłodnio-
ne i z nich wylęgną się robotnice (lub nowa 
królowa), a drugie niezapłodnione i z nich 
wylęgną się trutnie.

Jajeczka (i larwy) nazywamy czerwiem. 
Mówi się, że królowa czerwi, czyli skła-
da je do komórek. Czerw, czerwić… Czy 
nam to czegoś nie przypomina? Owszem, 
polska nazwa jednego z  najpiękniejszych 
miesięcy - czerwca - pochodzi właśnie od 
słowa czerwienie, bo właśnie wtedy trwa 
ono w najlepsze.

I co dalej? 

Przez pierwsze trzy  doby wewnątrz ja-
jeczka rozwija się embrion. W  czwartej 
wychodzi z  niego larwa, karmiona przez 
robotnice mleczkiem pszczelim z  dodat-
kiem miodu i  pyłku, tak zwaną papką. 
Larwy rosną bardzo szybko i dla ich ochro-
ny komórki, w  których przebywają, zo-
stają zasklepione wieczkiem wykonanym 
z  mieszaniny pyłku i  wosku. Plastry  są 
ogrzewane (lub schładzane) ruchem skrzy-
dełek pszczół-opiekunek. W zamkniętym, 
klimatyzowanym pudełku, larwa zmienia 
się w  poczwarkę. A  kiedy jest zdolna do 
przejścia w formę owada, przegryza wiecz-
ko. Pszczelarze mówią wtedy, że pszczoła 
się wygryza i  mają rację, bo rzeczywiście 
przegryza wieczko żuwaczkami. 

Cały rozwój - od złożenia jajeczka do 
wygryzienia się dorosłego owada (imago) 

- trwa: w przypadku robotnicy 21 dni, kró-
lowej-matki 16 dni, a trutnia 24 dni.

Dieta to podstawa 

Jak to się dzieje, że z takich samych jaje-
czek mogą wygryźć się zarówno królowe, 
jak i  robotnice? Jeśli znosząca je królowa-
-matka jest młoda, zdrowa, a  wokół trwa 
lato i pełno jest pożytku, pszczoły nie mają 
nic przeciw niej. Rodzina potrzebuje tylko 
robotnic i  dlatego pszczoły karmią larwy 
najpierw mleczkiem pszczelim (wydzieliną 
z ich gruczołów), a następnie wspomnianą 
papką. Ta dieta gwarantuje, że z komórek 
wygryzą się wyłącznie robotnice. 

Natomiast gdy królowa jest stara i znosi 
za mało jajeczek, lub jest chora, kuleje itp., 
pszczoły zdają sobie sprawę, że zagrożo-
na jest pomyślność rodziny (w przypadku 
śmierci matki rój ginie po kilku dniach). 
Decydują się wtedy na wyhodowanie no-
wej królowej-matki. W  tym celu wybiera-
ją ustronne miejsce na plastrze, w którym 
budują z wosku coś w kształcie niewielkie-
go sopla, tak zwany matecznik. Następnie 
zaganiają tam królową, która umieszcza 
w  nim jajko i  przez cały okres larwalny 
karmią przyszłą królową tylko i  wyłącz-
nie mleczkiem (gdyby karmiły papką, wy-
gryzłaby się robotnica). A  więc właściwa 
dieta może zwykłą pszczołę uczynić kró-
lową. To może być ważna wskazówka dla 
naszych pań… 
 

Śpiew i walka na śmierć i życie

Kiedy nowa królowa zaczyna przegry-
zać wieczko matecznika chcąc wyjść, 
oznajmia to powtarzającym się, przygłu-
szonym dźwiękiem, nazywanym kwa-
kaniem. Natomiast kiedy wyjdzie, nie 
milknie nadal, ale jej głos brzmi jak: Tit… 
Tit… Tit… - jest to tak zwane titanie. 
Ogólnie pszczelarze nazywają te dźwięki 
śpiewem królowej. 

Bywa jednak, że pszczoły zdecydowa-
ły się na zbudowanie kilku mateczników, 
gdyż wolały wyhodować kilka matek dla 
pewności. Wtedy na plastrach pojawiają 
się dwie-trzy królowe, które natychmiast 
zaczynają ze sobą walczyć używając żądeł. 

Zwyciężczyni pozostaje w  ulu, a  martwe 
królowe są wynoszone na zewnątrz. 

Każda nowa królowa produkuje feromon 
wpływający na zachowanie i prace pszcze-
lej rodziny - substancję mateczną. Owady 
dotykają się przekazując go dalej i  w bar-
dzo krótkim czasie wszystkie mają ten sam 
zapach. Od tej pory pszczoły strażniczki 
nie wpuszczą już do ula inaczej pachnącej 
pszczoły. Jedynym wyjątkiem jest rzadka 
sytuacja, kiedy pszczoła z innego ula zabłą-
dzi, ale będzie miała przy sobie pyłek zgro-
madzony w obnóżach lub nektar w wolu – 
wówczas strażniczki ją przyjmą. Wiadomo 
– to się opłaca.

Pszczele wesele 

Świeżo wygryziona młoda matka nie 
znosi jajeczek, bo nie jest zapłodniona. 
Dlatego przez sześć dni przygotowywana 
jest do lotu godowego: pszczoły dobrze ją 
karmią, pielęgnują, czyszczą i  w ogóle at-
mosfera w ulu jest pełna ekscytacji, podob-
nie jak i przed każdym weselem. 

W pogodny, bezwietrzny dzień, mło-
da królowa odbywa lot weselny. Odlatuje 
i  wzbija się na wysokość 10-30 metrów, 
gdzie czeka na nią grupa trutni - zbierają 
się w  tak zwanych przegrach, czyli miej-
scach oddalonych około 3  km od pasieki 
i czekają na przylot młodych matek. Z każ-
dą królową kopuluje kilka trutni, które na-
tychmiast giną, zaś królowa wraca do ula 
i po kilku dniach zaczyna czerwić. 

Najwięcej jajeczek znosi w maju i czerw-
cu, bo aż 1800-2000 na dobę. Gdybyśmy 
porównali ich wagę z wagą jej ciała, prze-
konalibyśmy się, że w  czasie doby znosi 
ich więcej niż sama waży. Dla porównania 
kura nioska musiałaby nieść od 33 do 37 ja-
jek na dobę (!), aby dorównać królowej. 

Zdarza się jednak, że deszczowa pogoda 
uniemożliwia młodej królowej lot godowy. 
Wtedy po 3-4 tygodniach zaczyna znosić 
jaja niezapłodnione, z których wylegają się 
wyłącznie trutnie. Taka sytuacja oznacza 
szybką zagładę rodziny, o  ile pszczelarz 
tego nie zauważy i  nie wymieni matki na 
nową, lub już unasiennioną. 

Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Narodz i ny  pszc zo ł y 
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Od roku 2015 zmieniły się zasady 
otrzymywania dopłat obszaro-
wych. Jednym z nowych elemen-

tów stała się płatność za zazielenienie. 
Rolnicy są w różnym stopniu zobowiąza-
ni do realizacji tych wymagań - podsta-
wowym wyznacznikiem jest powierzch-
nia gospodarstwa.

Warunkiem przyznania dopłaty jest zre-
alizowanie trzech wymogów: 
• dywersyfikacji upraw,
• utrzymania trwałych użytków zielonych,
• posiadania obszarów proekologicznych, 
inaczej nazywanych EFA.

Niektóre gospodarstwa, pomimo że nie 
realizują wymienionych praktyk, otrzy-
mują płatność w pełnej wysokości. Zalicza-
ją się do nich te, w  których powierzchnia 
gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha 
i  nie ma trwałych użytków zielonych. Od 
obowiązku zazielenienia zwolnione są też 
gospodarstwa ekologiczne i  tzw. małe go-
spodarstwa. Właściciele pozostałych mu-
szą realizować wymagania unijne.

Tak więc dywersyfikacja czyli uprawianie 
w  jednym roku więcej niż jednej rośliny, 
dotyczy rolników użytkujących co najmniej 
10 ha gruntów ornych. Jeśli ich powierzch-
nia nie przekracza 30 ha, muszą prowadzić 
minimum dwie uprawy, gdy zaś przekracza 
30 ha – wymóg wzrasta do trzech roślin. Przy 
tym uprawa główna nie może przekraczać 
75% gruntów ornych, a w przypadku gospo-
darstw większych dodatkowo dwie uprawy 
nie mogą stanowić więcej niż 95%.

Ochrona TUZ
Wymagania w zakresie utrzymania trwa-

łych użytków zielonych obejmują zakaz 
przekształcania ich w  inne grunty. W  tym 
wypadku nie mają zastosowania kryteria po-
wierzchniowe. W  przypadku TUZ cennych 
przyrodniczo jest to bezwzględny wymóg, zaś 
w  pozostałych sytuacjach jest to zależne od 
wskaźnika krajowego. Jeśli ulegnie on zmniej-
szeniu, wtedy rolnik, który zaorał łąki, dosta-
nie nakaz ponownego ich przywrócenia. 

Decydując się zatem na likwidację łąki 
czy pastwiska trzeba koniecznie sprawdzić, 
czy nie jest to grunt cenny przyrodniczo, 
w  oznaczeniach agencyjnych – TUZ C. 

 Zazielenienie – jak je zreal izować?
(zmiany w dopłatach 2017)

W takim przypadku warto się zastanowić 
czy nie ma możliwości wejścia w program 
rolnośrodowiskowo-klimatyczny i uzyska-
nie dodatkowych środków finansowych.

Obszary proekologiczne
Posiadanie obszarów proekologicznych, 

inaczej EFA, dotyczy rolników posiadają-
cych powyżej 15 ha gruntów ornych. Ta-
kie elementy mają stanowić co najmniej 5% 
gruntów ornych. Wyznaczenie ich napawa 
trochę problemów, gdyż wiąże się z  mnogo-
ścią rozwiązań oraz sposobem obliczania „po-
wierzchni proekologicznej”, ponieważ istnieją 
przeliczniki tzw. przekształcenia i ważenia. 

Najbardziej popularne w  realizacji to 
uprawa poplonów, siew roślin wiążących 
azot, ewentualnie ugorowanie. W przypad-
ku ugoru, przelicznik jest 1:1, powierzchnia 
poplonów liczona jest w 30%, motylkowa-
tych – w 70. Przykładowo, jeśli mamy 20 ha 
gruntów ornych to, aby chcąc spełnić wy-
móg obszarów proekologicznych, możemy 
pozostawić 1 ha ugoru, zasiać 3,34 ha po-
plonu lub 1,43 ha roślin wiążących azot. Są 
to wielkości minimalne, w praktyce lepiej 
jest zachować „wentyl bezpieczeństwa”. 

W uprawie poplonów…
…ważne jest, że muszą to być mieszanki 

co najmniej dwóch grup uprawnych, a  ga-
tunek z  poplonu nie może być uprawiany 
w następnym roku jako plon główny. Wybór 
roślin poplonowych uzależnia też termin 
siewu i zaorania. Poplony ścierniskowe mu-
szą być wysiane do 20 sierpnia, a można je 
zaorać po 1 października, zaś międzyplo-
ny ozime trzeba zasiać do 1 października 
i utrzymać do 15 lutego następnego roku. 
Zatem decydując się na wybór poplonu, trze-
ba wziąć pod uwagę rodzaj i termin zbioru 
rośliny z plonu głównego. Przy opóźnionych 
zbiorach lub w  przypadku niekorzystnych 
warunków pogodowych (susza), może być 
mocno utrudnione zachowanie terminu sie-
wu poplonów ścierniskowych; w przypadku 
poplonów ozimych, trzeba mieć na uwadze, 
że będzie wiązało się to z  orką wiosenną, 
która nie jest wskazana, szczególnie w ostat-
nich latach z występującą suszą. 

Siejąc poplony, warto kierować się nie tylko 
ceną nasion (jak to z  moich obserwacji naj-

częściej wynika), ale też wartością nawozową, 
jaką mogą wnieść do gleby. Bobowate (strącz-
kowe) mogą ją wzbogacić w związki azotu, ale 
też wpłynąć na poprawę struktury. Inne mogą 
skorzystać z  trudno dostępnych składni-
ków pokarmowych i „przenieść je” w wyższe 
warstwy gleby (np. facelia). Dobrze jest zatem 
przemyśleć odpowiednio wcześnie, co wysiać, 
uwzględniając: termin, rodzaj gleby oraz co 
zamierzamy uprawiać jako roślinę następczą.

W niektórych gospodarstwach można 
zastosować inne rozwiązania. Do obszarów 
EFA wliczane są też: oczka wodne, rowy, 
żywopłoty, drzewa i  zadrzewienia, miedze 
śródpolne o  szerokości co najmniej 1  m 
(zatem międzysąsiedzkie nie kwalifikują 
się), zagajniki o krótkiej rotacji (np. wierzba 
energetyczna), strefy buforowe, pasy gruntów 
wzdłuż lasów i niektóre grunty nowo zalesio-
ne. Możliwe jest też wspólne realizowanie 
praktyk EFA przez kilku rolników. Ważne 
jest też to, że wiele z nich musi istnieć w ob-
rębie gruntów ornych lub przylegać do nich. 
Drzewa, rowy na łąkach nie liczą się! 

Zmiany, zmiany, zmiany…
Od roku 2017 zmieniają się zasady wspar-

cia związanego z produkcją. W przypadku 
dopłat do bydła i krów płatność będzie przy-
sługiwała do 20 sztuk, zamiast do 30. Wzro-
śnie natomiast stawka do jednej sztuki. 

Został też zmieniony okres kwalifikują-
cy do dopłat związanych z  chowem owiec 
– będzie to okres od 15 marca do 15 kwiet-
nia. W  sektorze owiec i  kóz wprowadzono 
tzw. system bezwnioskowy, tzn. rolnicy nie 
będą zgłaszać numerów identyfikacyjnych 
zwierząt, do których ubiegają się o płatność, 
a Agencja sama dokona wyliczenia wielkości 
zakwalifikowanych samic. 

W przypadku dopłat do roślin strączko-
wych (bobowatych) zmieni się kwalifika-
cja na te przeznaczone na nasiona (bobik, 
groch pastewny, łubin i soja) oraz paszowe, 
czyli służące do produkcji pasz objęto-
ściowych. Będzie wiązało się to z różnymi 
stawkami dopłat. Uprawa zgłoszona do 
dopłat nie może zostać przeznaczona na 
zielony nawóz.

Grzegorz Dębski
MODR Oddział Siedlce
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W nowoczesnym obiekcie konferencyjno-targowym 
Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie 
odbyły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Trze-

ba przyznać, że zorganizowano je z dużym rozmachem - ekspo-
zycję setek wystawców obejrzały tysiące zwiedzających. 

Impreza umożliwiła nie tylko spotkanie plantatorów z produ-
centami maszyn, nawozów, środków ochrony i sprzętu do pro-
dukcji, przechowalnictwa czy przetwórstwa, ale i z pracownikami 
instytucji naukowych i doradczych. Licznie prezentowały się firmy 
produkujące urządzenia do mycia, płukania, sortowania, pakowa-
nia oraz przechowywania owoców i warzyw. 

Targom towarzyszyły liczne konferencje omawiające siedem 
bloków tematycznych. Podczas nich pracownicy instytutów na-
ukowych, firm nawozowych, ochroniarskich i nasiennych z Polski 
i zagranicy (Włoch, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii) wygło-
sili około 50 wykładów. 

Pierwszego dnia odbyły się konferencja poświęcona uprawom 
truskawek pod osłonami oraz Sadownicze Forum Ekonomiczne. 
Głównymi tematami poruszanymi podczas cieszącej się ogrom-
nym zainteresowaniem konferencji dotyczącej truskawek były nowe 
technologie i odmiany oraz nawożenie i ochrona przed agrofagami.

Co nowego w uprawie truskawek?

Wojciech Piotrowski wykładowca z IO w Skierniewicach, mó-
wił o metodach skutecznego zwalczania roztoczy. Podkreślał, że 
do ochrony truskawek należy stosować tylko zarejestrowane środ-
ki oraz przestrzegać okresu prewencji i karencji. Zarazem przy-
pomniał, że zwalczanie chemiczne roztocza truskawkowca należy 
przeprowadzać na plantacji, gdy zostanie przekroczony próg za-
grożenia, (pojedyncze osobniki wiosną, 2-3 po zbiorze owoców). 
Zabieg należy wykonać przed kwitnieniem i/lub po zbiorze owo-
ców, dwukrotnie co 7-8 dni. Drugi zabieg niszczy larwy, które wy-
lęgły się z jaj po pierwszym zabiegu. 

W przypadku żerowania przędziorka chmielowca ochronę che-
miczną można wykonać, gdy będzie przekroczony próg zagroże-
nia, tj. dwa stadia ruchome/jeden listek liścia złożonego - przed 
kwitnieniem, 2−3 po pełni kwitnienia i 5 po zbiorze owoców. 
Ochronę należy wykonać przed kwitnieniem i/lub po pełni kwit-
nienia roślin, rzadziej po zbiorze owoców. Bardzo istotne jest, aby 
ciecz robocza w czasie opryskiwania rośliny trafiła do miejsc że-
rowania szkodników, czyli na najmłodsze liście i spodnią stronę 
starszych liści. Dlatego zabiegi ochrony chemicznej należy wyko-
nywać odpowiednim, najlepiej profesjonalnym sprzętem. 

Z kolei Tomasz Gasparski z firmy Bayer Polska w wykładzie 
dotyczącym zwalczania szarej pleśni w truskawkach, jako przy-
czyny słabych efektów ochrony wskazał (obok błędów w technice 
zabiegów) zbyt późno rozpoczętą ochronę, źle dobrane fungicydy 
do panujących warunków atmosferycznych oraz stosowanie fun-
gicydów o jednostronnym sposobie działania. Podkreślił również, 

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 
-  Nadarzyn 2017 -

iż nawadnianie plantacji stwarza zagrożenie dodatkowymi in-
fekcjami patogenu powodującego szarą pleśń. Bardzo ważne jest 
stosowanie fungicydów o odmiennym sposobie działania. Jest to 
szczególnie istotne, ponieważ grzyb będący sprawcą szarej pleśni, 
znajduje się w grupie wysokiego ryzyka narastania odporności. 

Drugiego dnia zorganizowano…

…Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw. Odbyły się 
też konferencje poświęcone agrotechnice sadowniczej i uprawie 
warzyw polowych, podczas których zostały wygłoszone wykłady 
omawiające ciekawe i mało znane gatunki roślin sadowniczych: 
świdośliwę, mini kiwi, oliwnika, rokitnika, derenia, jeżynę oraz 

różę owocową. Okazało się, że w ostatnich latach nastąpił istotny 
wzrost zainteresowania uprawą towarową mini kiwi. Mamy duży 
wybór odmian, które wspaniale owocują w naszym klimacie - dają 
owoce o masie 7-14 g. Co ciekawe, w naszych warunkach mini kiwi 
nie wymaga ochrony przed szkodnikami i chorobami, dlatego do-
skonale nadaje się do upraw ekologicznych. 

***
Tego samego dnia nagrody imienia prof. Szczepana Pieniążka wrę-

czono właścicielom innowacyjnych produktów, wnoszących istotny 
wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa. Wszystkich chętnych zapra-
szano do wzięcia udziału w loteriach z cennymi nagrodami.

Targi były doskonałą okazją do przeprowadzenia wielu interesu-
jących rozmów oraz wymiany doświadczeń - każdy mógł tam zna-
leźć coś dla siebie. W ramach poszerzenia wiedzy z zakresu ogrod-
nictwa wzięło w nich udział 12 doradców z MODR Oddział Bielice. 

tekst: Grażyna Michalak, Anna Orlik
zdjęcie: Krzysztof Szumski

MODR Oddział Bielice, Oddział Płock

Kombajn do zbioru jabłek
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Horoskop na marzec 2017
Wodnik 21.01-19.02 
Jak kot chodzisz własnymi ścieżkami i cza-
sem sporo cię to kosztuje. Ale szczęście 
uśmiechnie się do ciebie w połowie marca. 
Nie podejmuj jednak decyzji pod wpływem 
emocji, bo możesz się rozczarować. 

Ryby 19.02-20.03 
Nie zwracaj uwagi na fochy partnera. Cze-
ka cię też kilka rozczarowań w  pracy, bo 
intrygantów nie brakuje. Licz na siebie, ale 
i  na przychylność przełożonych. W  uczu-
ciach bez zmian. W finansach, niestety, też. 

Baran 21.03 – 20.04 
Rozwiążesz wszelkie problemy, porozu-
miesz się z  kolegami i  zdobędziesz cenne 
informacje. Lepiej pójdzie ci w  finansach, 
wyprowadzisz na prostą zaległe sprawy. 
Jeśli prowadzisz własny interes, wszystko 
pójdzie jak po sznurku. 

Byk 21.04-20.05 
Znajdziesz sposób na zarobienie dodatko-
wych pieniędzy. Nawiążesz ciekawe znajo-
mości. Spotkasz też kogoś, kto będzie po-
trafił cię rozbawić i sprawić, że zapomnisz 
o codziennych kłopotach. To będzie dobry 
miesiąc. 

Bliźnięta 21.05-21.06 
W marcu poczujesz pragnienie gruntow-
nych zmian. Nie rezygnuj, bo szczęście ci 
sprzyja. W  relacji od dawna coś zgrzyta 
i pęknięcia będą coraz bardziej widoczne. 
Jeśli nie chcesz stracić, narzuć sobie więk-
szą dyscyplinę. 

Rak 22.06-22.07 
Kieruj się intuicją, a  załatwisz każdą 
sprawę. Jeśli ktoś miał do ciebie preten-
sje, wycofa oskarżenia. Będziesz skutecz-
ny i  wytrwały. Poradzisz sobie. Miłosne 
potrzeby należy kontrolować, bo mogą 
być kłopoty. 

Lew 23.07-23.08 
Nie wahaj się i  podejmuj ważne decyzje, 
a z wszystkim sobie teraz poradzisz. Zdo-
będziesz cenne informacje, ale nie wyko-
rzystuj ich pochopnie. Gwiazdy podkreślą 
twój racjonalizm i  zdolność dokonywania 
mądrych wyborów.

Panna 24.08-23.09 
Szalone pomysły i tendencja, by za wszelką 
cenę postawić na swoim, wyprowadzą uko-
chaną osobę z  równowagi. Za to w finan-
sach zapowiada się dobra passa. Nawet jeśli 
pojawi się choroba, będzie do wyleczenia. 

Waga 24.09-23.10 

Możesz spotkać na swojej drodze osobę, 
która będzie miała na ciebie duży wpływ. 
Dzięki niej dokonasz zmian, na które dotąd 
nie miałaś odwagi. Nie przesadzaj jednak 
z robieniem kariery, jeszcze nie teraz. 

Skorpion 24.10-22.11 
W pracy pojawi się niejedna okazja pochwa-
lenia się swoimi zdolnościami. Umiejętnie 
obronisz swoje przekonania i osiągniesz cele. 
Nie bagatelizuj jednak żadnych dolegliwości 
i zrób sobie niezbędne badania. 

Strzelec 23.11-21.12 
Dzięki swoim pomysłom masz szansę zdo-
być uznanie. Nie wracaj jednak do prze-
szłości i pogódź się z tym, że pewnych rze-
czy nie zmienisz. Twoje zarobki wydadzą ci 
się za niskie, a ich źródło niepewne. 

Koziorożec 22.12-20.01 
Będziesz wystarczająco rozsądny i  silny, 
by osiągnąć sukces. Sprawnie ominiesz 
przeszkody. Marzec zapewni ci harmonię 
w  związku i  wiele romantycznych chwil 
w małżeństwie. Skomplikują się jednak ja-
kieś przedsięwzięcia finansowe.

Wróż Jan

Sezon balów karnawałowych i studniówkowych już za nami, 
ale nie oznacza to końca miłych i  towarzyskich spotkań. 
Kobiety zawsze chcą prezentować się pięknie i kusić swo-

im wyglądem, dlatego warto zaszaleć i podarować sobie prezent 
w postaci profesjonalnie wykonanego makijażu, który podkre-
śli nasze atuty i ukryje niedoskonałości. 

Według Instytutu Pantone kolorem roku 2017 jest „greenery”, 
czyli ożywcza zieleń kojarząca się z wiosną i świeżością. Jej od-
cienie będą doskonale komponowały się 
z  kolorami różowej perły, łososia, cytry-
nowego złota czy bawełnianej bieli. Moż-
na je zestawiać zarówno w dodatkach do 
kreacji, jak i wykorzystać w makijażu. 

W tym sezonie modne są mocno za-
rysowane kształty ust (zarówno w wersji 
matowej, jak i  błyszczącej), podkreślo-
ne wyrazistym kolorem, przygaszone 
odcienie na powiekach w  otoczeniu pięknych zadbanych brwi, 
naturalny blask na ustach i policzkach. Najlepiej wybrać opcję, 

Nowe trendy w maki jażu 
w której będziemy czuć się naturalnie i swobodnie, a jednocze-
śnie zniewalająco. Każdy z  trendów powinien być dopasowany 
do nas. - Nie chodzi jedynie o ich bezrefleksyjne odwzorowywa-
nie - przekonuje wizażystka Gucci Westman. 

Jednak jednym z  trendów, który niewątpliwie dotyczyć będzie 
wszystkich kobiet, jest piękna cera. Piękna, promienna skóra, to 
niewątpliwie jeden z najważniejszych trendów tego roku. W ma-
kijażu twarzy warto jak najbardziej zbliżyć się do naturalno-
ści. Makijażystki podkreślają wagę właściwej pielęgnacji skóry,  

a w samym makijażu zachęcają do jej roz-
świetlenia i dodania delikatnego rumień-
ca na policzkach. 

Warto także zainwestować w  relaksu-
jące zabiegi błotne z algami i minerałami. 

Oczywiście nie dajmy się zwariować... 

Marta Michalak 
MODR Oddział Płock

Źródło: http://noizz.pl/lifestyle/makijaz-trendy-2017-zobacz-co-bedzie-modne/m3zzt76

„Piękno jest tym, co czujesz we-
wnątrz i co odbija się w twoich 
oczach” - mawia słynna ikona ele-
gancji i klasy, Sophia Loren.
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War to  w ie dz i e ć

Coolhunter, sekserka, upychacz pasażerów, inżynier bezpie-
czeństwa ds. kokosów, czy... ogrzewacz hotelowych łóżek. 
Brzmi intrygująco?

Kończymy szkołę średnią i nadchodzi ten moment - wybór ścieżki 
zawodowej. Podjęcie decyzji, która w przyszłości zdeterminuje zna-
komitą część naszego życia. Problem staje się tym większy w mo-
mencie, gdy nie mamy jasno sprecyzowanych planów, wybitnych 
uzdolnień, czy po prostu... interesujemy się „wszystkim”. Szczęścia-
rzami są zatem ci, którzy w wieku nastu lat mają jasno sprecyzowa-
ne plany zawodowe i dokładnie wiedzą, jaką ścieżką podążać. 

Powiedz mi gdzie pracujesz, a powiem ci kim jesteś

Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele mówi o nas 
nasz zawód. Długo można by zastanawiać się dlaczego jednym 
z pytań przy okazji poznawania nowych osób jest czym się zajmu-
jesz?, gdzie pracujesz?, jaki jest twój zawód? 

Nie, to nie jest tylko zwykła ludzka ciekawość. To coś w rodzaju 
bezwarunkowej reakcji, która docelowo prowadzić ma do lepszego 
poznania drugiego człowieka. W związku z tym jakże interesujące 
wnioski można wyciągnąć na temat osób pracujących na niektó-
rych stanowiskach... 

Jednym z  zawodów, który - choć na gruncie polskim dopiero 
raczkuje - budzi niemałe zainteresowanie wśród ludzi młodych 
jest coolhunter ( czyt. kulhanter), czyli łowca nowych trendów. 
To osoba, która obserwuje zachowania i  nawyki młodych ludzi 
w klubach i na dyskotekach w celu wyłapania niuansów modnego 
stylu życia. Coolhunting to także poszukiwanie inspiracji w wielu 
dziedzinach, począwszy od technologii, przez kulturę i  jedzenie, 
na architekturze kończąc. Osoba zawodowo zajmująca się analizą 
trendów, musi spełniać pewne kryteria – otwarty umysł, kreatyw-
ność i spostrzegawczość - to cechy coolhuntera. Jego codzienność 
to pogłębiona obserwacja rzeczywistości, która staje się punktem 
wyjścia do określenia tego, co w przyszłości będzie „na topie”. 

Sekserka czy upychacz?

Obserwacja świata wokół nie jest jednak dla każdego. Dla nieco 
spokojniejszych dusz, rynek pracy proponuję posadę sekserki. Choć 
niektórym zawód ten kojarzy się jednoznacznie, jest to nic innego jak 
rozpoznawanie płci piskląt. Praca seksera opiera się na wielokrotnym 
wykonywaniu tych samych, monotonnych czynności, mających na celu 
zweryfikowanie obecności charakterystycznego zgrubienia, określają-
cego płeć konkretnego osobnika. W południowo-wschodniej Azji za-
wód ten cieszy się ogromnym uznaniem, natomiast w Wielkiej Brytanii 
sekserki są zazwyczaj obiektem niewybrednych żartów. 

Z kolei w Japonii możemy zrobić karierę jako oshiya, czyli profesjo-
nalny upychacz pasażerów do metra. Każdy, kto choć raz odwiedzi To-
kio, przekona się o zasadności tej jakże wyszukanej profesji. Czym za-
tem zajmują się upychacze? Jak sama nazwa wskazuje, w ich gestii leży 

Żadnej pracy się nie boję, czyli posada marzeń

jak najszybsze upchnięcie jak największej liczby pasażerów do składu. 
Statystycznie, dzięki pracy upychacza, do każdego wagonu mieści 
się średnio 
20 pasażerów 
więcej. Kto 
wie, może za 
kilka lat pana 
w  granato-
wym unifor-
mie, konduk-
torskiej czap-
ce i  białych 
rękawiczkach 
spotkamy na 
stacji war-
s z aw s k i e g o 
metra? 

A może kokosowy inżynier, lub ogrzewacz łóżek? 

Z Japonii przenosimy się w bardziej egzotyczne rejony.... Czas na 
zawód, który w  subiektywnym odczuciu wydaje się najbardziej... 
prestiżowy? Przynajmniej z  nazwy. Inżynier bezpieczeństwa ds. 
kokosów to posada, która cieszy się ogromną popularnością na ka-
raibskiej wyspie Saint Thomas. Zadaniem wspomnianego inżynie-
ra jest bezpieczne strącanie kokosów z palm. Wszystko to w trosce 
o bezpieczeństwo wypoczywających tam gości. Kandydat na poten-
cjalnego pracownika musi sprawnie posługiwać się kijem i wyróż-
niać nieprzeciętną celnością. Wynagrodzenie? Można zbić kokosy!

Branża turystyczna nie przestaje jednak zadziwiać i do puli nie-
przeciętnych zawodów dopisuje ogrzewacza hotelowych łóżek. 
Stanowisko to wprowadziła na próbę sieć Holiday Inn w  trzech 
brytyjskich hotelach. Zatrudniony na nim pracownik ma za za-
danie doprowadzić do podniesienia temperatury łóżka do pozio-
mu 20°C. „Żywy termofor” ubrany w  jednorazowy strój nocny, 
kładzie się do łóżka gościa i  ogrzewa je ciepłem własnego ciała. 
Wyposażony w  termometr, na bieżąco sprawdza efektywność 
wykonywanej pracy. Kiedy gościa zmorzy sen, ogrzewacz łóżek 
opuszcza jego pokój.

***
Po krótkiej podróży po światowych rynkach pracy, wróćmy na 

chwilę na grunt polski. O ile posada coolhuntera mogłaby na stałe 
zagościć w krajowych ofertach pracy, o tyle chcąc zbić prawdziwe 
kokosy, czy zarabiać leżeniem i „nicnierobieniem”, musielibyśmy 
rozważyć emigrację do ciepłych krajów. Tylko kto się na to od-
waży? Mając na uwadze różnorodność oferowanych stanowisk, do 
głowy przychodzi mi tylko jedna osoba - Kobieta Pracująca. Ona 
żadnej pracy się nie boi.

Anna Rychlewicz

Lekarz, manager czy grafik? Aktorka, tłumaczka czy prawniczka? Nawet te powszechnie szanowane profesje, 
robią na nas coraz mniejsze wrażenie. Tymczasem okazuje się, że są na świecie zawody, które nie wymagając 
od nas nadzwyczajnych umiejętności, wywołują poruszenie i wzbudzają pełne zaciekawienie. 



Wieś Mazowiecka, Marzec 201734

Zie le ń  wokó ł  na s

Pnącza są bardzo dekoracyjne i do-
skonale rosną w  warunkach do-
mowych. Posiadają zdolność wspi-

nania się po podporach przy pomocy 
różnych organów - pędów owijających się 
wokół podpór, wąsów czepnych, korzeni 
czepnych lub ogonków liściowych. Trud-
no znaleźć mniej wymagające rośliny do-
niczkowe do mieszkania. Mają też wiele 
innych zalet. 

Rosną szybko i są łatwe w uprawie. Naj-
lepsze jest dla nich jest stanowisko jasne 
lecz nie bezpośrednio nasłonecznione, ale 
dobrze sprawdzą się i w lekkim półcieniu. 
W  pokoju zajmują niewiele miejsca, gdyż 
można je umieścić nawet na najwyższej 
półce. Są więc idealne do małych mieszkań, 
gdzie liczy się każdy metr powierzchni. 
Można je też łatwo rozmnożyć - wystarczy 
odciąć końce pędów i  włożyć do szklanki 
z wodą, aby się ukorzeniły. 

Podstawy pielęgnacji
Pnącza mają różne wymagania co do 

temperatury, szczególnie w  okresie zimo-
wego spoczynku. Gatunkom egzotycznym 
powinno się zapewnić ok. 18-200C, inne 
wolą pomieszczenia chłodniejsze. 

Nawożenie należy dostosować do ga-
tunku i odmiany. Powinno być stosowane 
wyłącznie w sezonie wegetacyjnym, w zi-
mie należy go zaniechać. Kwitnące pnącza 
zakwitną obficie, jeśli będą regularnie na-
wożone poczynając od wiosny, a  kończąc 
w sierpniu lub wrześniu. 

Podlewanie powinno być regularne, lecz 
umiarkowane. Przed każdym podlaniem na-
leży sprawdzić czy podłoże nieco przeschło - 
przesuszone lub przelane rośliny często gubią 
liście. Warto pamiętać, że pnącza w wiszących 
doniczkach zwykle wymagają częstszego pod-
lewania, gdyż wędrujące do góry ciepłe powie-
trze szybciej przesusza podłoże. 

Przycinanie, podpieranie, 
przesadzanie…

Przycinanie pnączy pozwala na ich for-
mowanie oraz ograniczanie silnego wzro-
stu. Skrócenie pędów o 1/3 do 2/3 powodu-
je rozkrzewienie roślin. 

Podpieranie pnączy jest niezbędne. 
Większość z  nich pnie się tak wysoko, jak 

Domowe pnącza  (cz .  1)

tylko pozwalają na to warunki. Podporą dla 
rośliny pnącej może być kratka, palik po-
kryty mchem, lub obręcz. Pnącza doskonale 
wyglądają także w  wiszących doniczkach, 
kiedy ich pędy mogą swobodnie zwisać.

Młode okazy można przesadzać bez pro-
blemu co roku. Ale co zrobić, gdy pnącze jest 
już rozrośnięte i trudno jest nam manewro-
wać doniczką? W takiej sytuacji możemy co 
roku dosypywać do doniczki nieco świeżego 
podłoża, a przesadzać je co kilka lat. 

Hoja - jak ją pielęgnować? 
Dla wielu miłośników kwiatów ulubionym 

domowym pnączem jest właśnie hoja. Rośnie 
szybko i można ją rozpiąć na ścianie, a w do-
datku długo kwitnie ozdabiając pokój piękny-
mi kwiatami o  słodkim zapachu. Są jednak 
tacy, którzy źle odbierają ten zapach i powinni 
wybrać inne pnącza. 

Atutem hoi są błyszczące, mięsiste liście 
i  woskowe kwiaty, któ-
rych najwięcej tworzy 
się na starszych okazach. 
Rośliny nie należy prze-
stawiać, gdy pojawią się 
pąki, bo może zrzucić 
kwiaty i nie zakwitnąć. 

Hoja lubi stanowisko 
dobrze oświetlone, ale 
bez ostrych promieni 
słonecznych, które mogą 
poparzyć jej liście. Ideal-
na temperatura latem to 
około 24oC, natomiast 
zimą około 15oC. Hoja 
nie lubi przesadzania, gdyż źle to wpływa na 
tworzenie pąków kwiatowych. 

Jeżeli liście żółkną i  obumierają, to 
znaczy, że roślina została zalana i  trzeba 
na jakiś czas zaprzestać jej podlewania. 
Poczekajmy aż ziemia przeschnie, a potem 
podlewajmy ją oszczędnie. 

Kiedy liście schną i zwijają się, być może 
mamy w pokoju zbyt suche powietrze i zbyt 
suche podłoże. Naszej hoi jest za gorąco 
i trzeba ją częściej podlewać oraz zraszać.

Do uprawy w warunkach domowych mo-
żemy polecić hoję różową (Hoja carnosa) 
i hoję piękną (Hoja bella). Pierwsza z nich 
potrzebuje podpór i jest mniej wymagająca 
w uprawie, druga jest delikatniejsza i nadaje 
się do hodowli w wiszących pojemnikach. 

Męczennica błękitna (Passiflora)
To egzotyczne i  bardzo szybko rosnące 

pnącze, przytwierdza się do podpór za po-
mocą wąsów czepnych, oplatając je gęsto. 
Pędy mogą osiągać długość nawet 2 m, dla-
tego należy im zapewnić mocne podpory 
lub co roku silnie przycinać. 

Przez większą część roku ozdobą rośli-
ny są duże, zielone, palczasto powcinane 
liście. Jej okazałe kwiaty barwy fioletowo-
-białej mają oryginalną budowę i  przypo-
minają koronę cierniową, stąd też nazwa 
rośliny. Zdobią roślinę przez całe lato. 

Męczennica przez większą część roku 
powinna być uprawiana w  mieszkaniu, 
w  widnym miejscu, jednak latem (VI-IX) 
przy sprzyjającej pogodzie, lepiej wystawić 
ją na zewnątrz (balkon lub taras). Kiedy 
warunki będą jej odpowiadały, nie tylko 
obficie zakwitnie, ale i  wyda niewielkie, 
owalne owoce w kolorze pomarańczowym. 

Męczennica błękitna z  powodu silnego 
wzrostu potrzebuje dużo składników od-
żywczych oraz sporego pojemnika. Najlep-
sza będzie dla niej dobra ziemia kwiatowa, 
wzbogacona nawozem wieloskładniko-
wym. 

Podlewanie powinno być systematyczne, 
ale umiarkowane, gdyż pnącze nie lubi za-
lania.

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Od Redakcji: W kwietniowym numerze Wsi Mazo-
wieckiej opiszemy uprawę stefanotisa bukietowego, 
scindapsusa złotego, bluszczu pospolitego i filoden-
drona pnącego. 

Kwiat i owoc męczennicy
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A k tua lno ś ci

Ankieta
    Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują obraz Firmy w oczach 
klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we 
właściwy sposób. Z badań wynika, że najmocniejsze  firmy na rynku to takie, w których aktywność zawodowa jest traktowana 
przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu ale i przyjemności.

MODR Warszawa ogłasza wewnętrzny konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak są oni postrzegani przez odbiorców 
ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.

Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego Wam doradcę MODR 
Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę.

Ankietę będziemy publikować prawie do końca roku, więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi doradców 
MODR Warszawa.

REGULAMIN:    

1. Ankieta dotyczy pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie z Oddziałami w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętne w Płońsku, Radomiu oraz Siedlcach.

2. Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”. 
3. Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
4. Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina. 
5. Osoba wypełniająca ankietę musi ją własnoręcznie podpisać, wyciąć z gazety i przekazać doradcy MODR Warszawa lub też 

wysłać na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”.

„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1. Ocena
Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje

1. Proszę ocenić wiedzę doradcy 

2. Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa   

3. Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę

4. Proszę ocenić ubiór i zachowanie doradcy

5. Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też i mailowego)

Dane wypełniającego ankietę:

1. Imię i nazwisko
2. Miejscowość
3. Numer kontaktowy lub mail

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Podpis wypełniającego ...................................................

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety. 
Marzec 2017
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Odcinek 2

– Pazury koniecznie. No, i można dać mu specjalne 
perfumy, które gubią psi zapach…

O, to, to. W przeciwieństwie do Żukrowskiego, auto-
ra książki o zapachu psiej sierści oraz Anki, uwielbiającej 
zapach psich łap, preferowałem Hugo Bossa, Yardleya 
oraz Gaultiera. I choć bałem się dość ryzykownego po-
łączenia psich feromonów z  efektami pracy chemików 
kosmetycznych, nic gorszego niż to, czego doświadczy-
łem na trasie S-7, nie byłem w stanie sobie wyobrazić.

– Proszę skropić – powiedziałem do pani.
Okazało się jednak, że perfumy są w żelatynie i zno-

wu w tercecie zaczęliśmy wcierać je w nieprzeciętną roz-
ległość płaszczyzny Emila.

Nawet przyjemne. On jednak był cały czas zrezygno-
wany. Na pysku, łatwym do odczytania, było napisane:

– Róbta, co chceta. Jak nie gryzą, nie biją i nie szar-
pią za kolczatkę – wytrzymam. Może w końcu dadzą się 
gdzieś położyć…

Po perfumach też się otrząsnął. Mądry pies.
Przy stosunku do świata, jaki prezentował – manicu-

re było już tylko formalnością.
Jako zupełnie zrozumiałe potraktował wprowadze-

nie go na tylne siedzenia samochodu wymoszczone 
czystym kocem, który zabraliśmy ze sobą, naiwnie są-

Wokó ł  na s

Lewą marsz

dząc, że pies nam przekazany będzie duży, nowy, świeży 
i pachnący. Duży był. Nowy, świeży i pachnący stał się 
dopiero teraz. 

Do domu dojechaliśmy ekskluzywnie. Smród i szma-
ty zostawiliśmy w bagażniku. Pies leżał z tyłu, żeby zaś 
było to możliwe, ja trzymałem kolana pod brodą, jak to 
obowiązkowo bywało w  pamiętnym „maluchu”, Anka 
zaś, sterowała na „krótkich rękach”, z  łokciami przy-
ciągniętymi do ciała tak ściśle, jak kapral na szkoleniu 
unitarnym wrzaskiem egzekwował od rekrutów. Już 
nie śmierdziało, co przyjęliśmy oboje z ulgą, choć przy-
znam, że przez perfumy wciąż, jak niepokojąca nuta 
głowy, sączył się dobrze znany z  porannej wędrówki 
przez Polskę północną zapach. Ale może to w końcu ja 
śmierdziałem. Mnie przecież nikt jeszcze nie wykąpał. 
Nie mam żalu. Zrobiłem to sam, kiedy tylko przekro-
czyliśmy próg, w  biegu do wanny zrzucając wszystkie 
łachy, jakie miałem na sobie. 

W pokoju czekało przygotowane dla psa posłanie. 
Wszedł, położył się jak na swoim. Nawet nie obwąchał. 
Miał dość. My też.

Aza, do tej pory jedynaczka, na chwilę wejścia za-
mknięta w drugim pokoju, zaczęła przypominać o swo-
jej obecności, skrobiąc pazurami w świeżo pomalowane 
drzwi i dopominając się już z góry prawa do niepodziel-
nego prymatu na swoim terenie.

Popatrzyliśmy na siebie. 
– Potrzebne będzie takie ubranie jak w policji mają 

pozoranci podczas tresury psów – powiedziałem.
– Chyba żartujesz, nic nie będzie potrzebne, spójrz 

tylko na niego – przekonywała Anka, pełna jak zwykle 
optymizmu w sprawach czworonogów. Wyglądał istot-
nie jak ostatni niewinny. Ponieważ jednak jestem czło-
wiekiem życiowo nieufnym, z racji czystej, męskiej lo-
giki, wiedząc, że jeśli przewidzę wszystko, co najgorsze, 
nic gorszego mnie już nie spotka – chwyciłem go krót-
ko, za samą obrożę i zaparłem się nogami. Ania założyła 
Azie kaganiec i dopiero wówczas ją wypuściła. Najpierw 
zaczęła witać się z  panią, nie zauważając nic bardziej 
godnego uwagi. Kiedy wreszcie wpadł jej w oko iden-
tyczny kawałek sierści, tylko większy – stanęła jak wry-

Emil, czyli kiedy psy są szczęśliwe, 
szczęśliwy jest cały świat

    Jędrzej Fijałkowski
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ta. Sierść na grzbiecie ustawiła w  charakterystycznego 
„jeża” i powoli, z wyprężonym ogonem zaczęła zbliżać 
się do nowego lokatora. Ten przyjął podchody obojętnie, 
ale kiedy tylko, trzymając cały czas smycz krótko przy 

sobie, zrobiłem krok, żeby pogłaskać ją na przywitanie 
– Emil szarpnął się gwałtownie i warknął.

– No, kolego! A cóż to za zachowanie? 
Pytanie było retoryczne, bo dokładnie było widać, 

„co to za zachowanie”. Pies natychmiast ustawił się 
w roli dominującego, który przejmuje w posiadanie cały 
istniejący tu dobytek: ludzi, psy, koty, szafki w kuchni, 
dywany, telewizory i inne takie drobiazgi. Kłopoty wi-
siały w powietrzu. Zdałem sobie nagle sprawę, że jeśli 
szarpnie – mogę go nie utrzymać.

– Nooo – pomyślałem, czując się gwałtownie ze-
pchnięty na margines – nie ze mną te numery, Emil. 
(Nomen, omen, Karewicz?). 

Szarpnąłem smycz. Przysiadł. Albo od razu posłu-
cha, albo będzie problem. Ale posłuchał i nie sprawiał 
wrażenia, że będzie się targował. Potem potwierdziło 
się zresztą, że nie była to próba dominacji. Nie leżała 
w jego naturze. Ten pierwszy odruch wyniknął z fak-
tu, że był w domu, miał pana, jechał z nim taki kawał, 
tyle przecierpiał i co? Nagle jest konkurencja? Znowu 
walczyć o głaski, pieszczoty, bycie blisko? Przepychać 
się do ręki? 

Zrozumieliśmy to dopiero później. Teraz pojawiła 
się obawa, że się nie pogodzą. Że będziemy świadkami 
ostrej walki o człowieka. Anka patrzyła z przerażeniem. 
Jej ponadwrażliwość otworzyła szeroko oczy i czekała, 
aż stanie się coś strasznego i trzeba będzie psy reanimo-
wać. Ale dalej nic się nie działo. Po wzajemnym obwą-

Wokó ł  na s

A po bułki człowieki chodzą tak...

R E K L AM A

MIESZALNIA PASZ Z GNIOTOWNIKIEM
WYDAJNOŚĆ  3 t/h

LINIA DO PRODUKCJI PASZY
WYDAJNOŚĆ  1 t/h

NAJLEPSZA OFERTA
U NASZYCH

DYSTRYBUTORÓW
LISTA DYSTRYBUTORÓW

NA WWW.ZUPTOR.PL

LINIA ROZDRABNIAJĄCO-MIESZAJĄCA
WYDAJNOŚĆ  2 t/h

63-800 Gostyń, ul. Ogrodowa 6 

tel. 65 572 50 90, 65 572 94 81

email: biuro@zuptor.pl

www.zuptor.pl

chaniu Aza została przy pani, Emil stał jak wmurowany 
przy mnie.

Położyliśmy je w  pokoju klubowym, na dwóch po-
słaniach. Suka miała swoją wiklinową leżankę, on – na 
razie kołdrę położoną na podłodze. 

Zasnęły. Aza na wszelki wypadek w kagańcu. Emil 
– w  bezkonfliktowej odległości przywiązany smyczą 
do wersalki. Po całym dniu emocji wykąpany, arysto-
kratyczny śmierdziel, dog Emilio Grand Canyon, po 
ojcu Russelu Yankari i matce Adeli Dog Bessę, padł jak 
kawka i  to było najlepsze rozwiązanie. Reszta wieczo-
ru wydawała się już pestką. Odsmradzanie zostawiłem 
na następny dzień, ograniczając się jedynie do otwarcia 
wszystkich otworów w garażu i wszystkich drzwi w sa-
mochodzie.

Zaparzyliśmy kawę. Wokół zapachniało. Po raz 
pierwszy od południa czymś normalnym, ludzkim. 

cdn.
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Krzyżówka Nr 3
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
24 marca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 3".

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

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 1 - PSZCZÓŁKA
Nagrody książkowe wylosowała: Aleksandra Frejnik, gm. Kuczbork

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 1 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
JEST NAJWIĘKSZE W POLSCE I MA NAJWIĘCEJ 

MIESZKAŃCÓW
Nagrody książkowe wylosował: Zbigniew Bereza, gm. Łochów

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
24 marca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 3".

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

Rebus 3

1. Sportowa jazda na rowerze
2. Oszczepem lub młotem
3. Miejsce treningu Piotra Żyły

4. Najlepszy polski skoczek Kamil ...
5. Plażowa lub na hali
6. Olimpijskie lub rowerowe
7. Gra do dwóch koszy
8. Rekordzistka świata w rzucie młotem Anita ...
9. Klub Real ...
10. Najlepszy polski piłkarz
11. Sport uprawiany przez Otylię Jędrzejczak
12. Miejsce gry w piłkę nożną
13. Kończy bieg

 Przysłowie marzec 2017:  „Muzeum Józefa Piłsudskiego znajduje się w Sulejówku”  
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Krzyżówka „Nr 3” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.           

2.      

3.          

4.       

5.           

6.      

7.

8.

9.

           

          

       

10.             

11.         

12.        

13.     

 

PYTANIA: 

1. Sportowa jazda na rowerze. 
2. Oszczepem lub młotem. 
3. Miejsce treningu Piotra Żyły. 
4. Najlepszy polski skoczek Kamil ….... 
5. Plażowa lub na hali. 
6. Olimpijskie lub rowerowe. 
7. Gra do dwóch koszy. 
8. Rekordzistka świata w rzucie młotem Anita ……………... 
9. Klub Real …….. 
10. Najlepszy polski piłkarz. 
11. Sport uprawiany przez Otylię Jędrzejczak. 
12. Miejsce gry w piłkę nożną. 
13. Kończy bieg. 

 



Renata Król: Panie profesorze z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie Integrowanej Ochrony roślin stało się 
obowiązkiem. Co to oznacza dla przeciętnego rolnika? 
W.S.: W skrócie chodzi o to, by ograniczyć w sposób racjonalny używanie pestycydów na rzecz preparatów 
biologicznych i uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości, bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Nie ma 
nic gorszego jak zaniedbane gospodarstwo rolne, w którym nie stosuje się właściwej agrotechniki.
R.K.: Od kilku lat zajmuje się Pan badaniem biopreparatów dla rolnictwa. 
W.S.: Rosną wymagania rynkowe dotyczące jakości oferowanych płodów rolnych w tym „smacznych” wa-
rzyw i owoców. Mimo, że rolnicy mają obecnie do dyspozycji szeroki asortyment „sztucznych” środków 
do produkcji roślinnej, coraz częściej sięgają po naturalne nawozy i różne biopreparaty, które pozytywnie 
wpływają na wzrost i rozwój roślin. Jednym z ciekawszych i innowacyjnych produktów jest preparat AQU-
ABIOSTIM firmy Bioalt, który działa na korzeń jak 

przysłowiowa „niebieska tabletka” na facetów. 
R.K.: No to mnie Pan zaintrygował, a co jest tak innowacyjnego w tym preparacie?
W.S.: Nie tylko na moją uwagę powinien zasługiwać! A tak poważnie, przede 
wszystkim powinni zainteresować się nim rolnicy, którzy chcą uzyskiwać wydaj-
niejsze i zdrowsze plony przy mniejszym nakładzie finansowym na produkcję. Jak 
mówi o nim sam producent, jest to remedium na problemy gleby i roślin. Łączy 
w sobie cechy higienizatora oraz użyźniacza gleby i stymulatora wzrostu roślin. 
R.K.: Remedium? Brzmi tajemniczo! Czyli środek zaradczy - na co? 
W.S.: Wie Pani, nie zawsze łatwo uniknąć problemów w uprawie. Kluczem do 
sukcesu w ochronie plantacji jest zapobieganie, monitoring i nieustająca lustracja 

upraw. Ale najważniejszy jest tzw. czysty start, czyli 100% porządek w gle-
bie po zakończonym sezonie produkcyjnym. AQUABIOSTIM po przepro-
wadzonych testach na SGGW, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 
oraz na doświadczalnych polach u wielu producentów w sezonie 2015/2016, 
potwierdził swoje pozytywne działanie przywracania równowagi mikrobiolo-
gicznej w glebie. Poprzez przyspieszenie procesu rozkładu resztek roślinnych 
poprawia właściwości fizyczne oraz strukturę gleby. Ogranicza również roz-
wój chorób glebowych. Jednak chyba jego najważniejsza zaleta to stymulacja 
wzrostu systemu korzeniowego w okresie wegetatywnym rośliny. 
R.K.: Przepraszam za ignorancję, ale dlaczego ten korzeń jest taki ważny?
W.S.: Wzrost i rozwój roślin zaczyna się od systemu korzeniowego, dlatego 

gorszy rozwój systemu korzeniowego prowadzi do zaburzeń w pobieraniu wody 
i składników pokarmowych przez roślinę, zwłaszcza istotnych „na starcie”. Do-
bry system korzeniowy to szybszy wzrost roślin, ich większa odporność oraz lep-
sze wykorzystanie potencjału produkcyjnego gleb, a to prowadzi do zmniejszenia 
zużycia chemicznych środków produkcji. Zdrowy i rozbudowany system korze-
niowy to również podwyższona odporność roślin na warunki stresowe (przelanie, 
susza, przemarzanie), zwiększona intensywność fotosyntezy oraz zwiększone 
tempo pobierania składników pokarmowych i dalsze ich łatwiejsze przyswojenie. 
Oto cała filozofia. 

R.K.: Jak najprościej rozpocząć przygodę z ochroną biologiczną w nowym sezonie 2017/2018?
W.S.: W pierwszej kolejności należy sobie zadać pytanie, czy będę konsekwentny w stosowaniu 
biopreparatów? Jeśli odpowiedź jest przecząca, to nie warto sobie zawracać tym głowy i go-
spodarujmy po staremu. Jeśli natomiast odpowiedz będzie twierdząca, to w kolejnym kroku 
należy wybrać uprawę oraz biopreparat o najszerszym spektrum działania „na start”. Proponuje 
zastosować AQUABIOSTIM, który można stosować doglebowo w celu poprawy aktywności 
mikrobiologicznej gleby i/lub zaprawić nim nasiona lub sadzonki, by dać im „powera” na dobry 
początek. Zazwyczaj wszystkim powtarzam, „dobry korzeń jest podstawą każdego udanego 
związku” rośliny z glebą też! 

R.K.: A co Pan myśli o przyszłości stosowania biopreparatów w rolnictwie i ogrodnictwie?
W.S.: Dobra biologiczna ochrona roślin może być świetną alternatywą dla metod chemicznych, i/lub dobrym ich uzupełnieniem. 
Wspólne stosowanie biologicznej i chemicznej ochrony roślin może poprawiać skuteczność działania preparatów chemicznych, co 
przyczynia się do ograniczenia ich zużycia z korzyścią dla środowiska i jakości żywności. 
R.K.: Dziękuję za miłą rozmowę i życzę Panu dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Rek la m a

DOBRY KORZEŃ PODSTAWĄ W PRODUKCJI ROLNEJ! 
wywiad z dr hab. Wojciechem Stępniem prof. nadzw., kierownikiem Zakładu Chemii Rolniczej Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.  
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rzecz preparatów biologicznych i uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości, bezpieczne dla 
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w którym nie stosuje się właściwej agrotechniki. 
R.K.: Od kilku lat zajmuje się Pan badaniem biopreparatów dla rolnictwa.  
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działania preparatów chemicznych, co przyczynia się do ograniczenia ich zużycia z korzyścią dla środowiska  
i jakości żywności.  
R.K.: Dziękuję za miłą rozmowę i życzę Panu dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 
 

 

„Miastowy odwiedza zaniedbane gospodarstwo 
rolne i pyta - Na tej ziemi nic nie rośnie?
 - A no nic - wzdycha rolnik.
- A jak by zasiać kukurydzę albo zboże? 
- A no! Jakby zasiać, to pewnie by urosło. ”

„Rolnik radzi się agronoma - Mówią, 
że nawóz sztuczny jest lepszy od 
naturalnego. A jakie jest pana zda-
nie? - Trudno powiedzieć, to rzecz 
smaku” 




