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Mazowiecki  Urząd Marszałkowski  informuje

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej"

Trzy pytania do… 
...prezesa Lokalnej 
Grupy Działania 
„Razem dla Radomki” 
Cezarego Adama Nowka 
W  ubiegłym roku III miejsce. W  tym 
roku stopień wyżej na podium. Co Pana 
zdaniem sprawia, że na Targach Agro-
travel stoisko województwa mazo-
wieckiego jest oceniane jako bardzo  
atrakcyjne?
Te targi to modelowy przykład na współ-
pracę Sekretariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich w  woje-
wództwie mazowieckim z  lokalnymi gru-
pami działania. KSOW zapewnia stoisko, 
zawsze przemyślane, zawsze z  jakimś 
motywem przewodnim, dba o  jego kon-
strukcję i  ogólny wygląd, zabezpiecza 
wszystkie aspekty logistyczne. My nato-
miast, jako lokalne grupy działania, „wrzu-
camy” na to stoisko życie – atrakcje kul-
turalne i  kulinarne. Jeśli jedno z  drugim 
współgra, sukces gwarantowany.

Podczas tej edycji imprezy na mazo-
wieckim stoisku byli muzycy, koła 
gospodyń wiejskich, twórcy ludowi 

– ludzie o  różnych pasjach i  profe-
sjach. Swoją obecnością potwierdzili 
bogactwo tradycji i  kultury Mazow-
sza. Jak tę różnorodność pokazać 
w czytelny sposób na 100 m2?
Trzeba, tylko i  aż, sporej dyscypliny 
i  jasnego podziału zadań. Doskonale 
poradziło sobie z  tym kilka LGD z  połu-
dniowego Mazowsza („Razem dla 
Radomki”, „Dziedzictwo i  Rozwój”, „Wszy-
scy Razem”, „Na piaskowcu”, „Puszcza 
Kozienicka”, „Zapilicze” i  „Wspólny Trakt”). 
Na potrzeby organizacji targów zawarły 
porozumienie, dzięki czemu każdego 
dnia na stoisko przyjeżdżała inna grupa. 
I  oczywiście przywoziła codziennie coś 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Z nagrodą za II miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko VII Międzynaro-
dowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel wróciła z Kielc dele-
gacja województwa mazowieckiego. O tym, co przyczyniło się do tegorocznego 
sukcesu Mazowsza, rozmawiamy z prezesem Cezarym Adamem Nowkiem. 

innego – inne grupy ludowe, specjalistki 
kulinarne, innych twórców ludowych. 
To spore przedsięwzięcie, ale zapew-
niło dużą dynamikę zdarzeń na sto-
isku, która sprawiła, że każdego dnia na 
mazowieckim stoisku można było spo-
tkać coś nowego. No i  nie bez znacze-
nia były pomysły głównego organizatora 

– SR KSOW. W tym roku był to podział na 
sektory tematyczne, konkursy „Mazowiec-
kiego Koła Fortuny” i Chuck Norris, z któ-
rym rzecz jasna zdjęcia robiły sobie setki 
odwiedzjących nasze stoisko.

Warto przyjeżdżać na Agrotravel? 
Macie już jakieś pomysły na przyszły 
rok?
W  tym roku podobno padł rekord fre-
kwencji zwiedzających, więc z  całą pew-
nością jest to wspaniały sposób na pro-
mocję naszych regionów i  lokalnych 
społeczności. Odczuliśmy to i  w  licz-
bie rozdanych materiałów promocyj-
nych, wydanych porcji degustacyjnych 
i  w  tłoku wokół naszych stoisk. A  pomy-
słów na przyszły rok nie zabraknie – po III 
i II miejscu w konkursie na najatrakcyjniej-
sze stoisko targowe, oczywiście mamy 
chrapkę na najwyższy stopień podium.

Mazowiecka ekspozycja zajęła II miej-
sce w  konkursie na najatrakcyjniejsze sto-
isko VII  Międzynarodowych Targów Tury-
styki Wiejskiej i  Agroturystyki AGRO-
TRAVEL w  Kielcach. Przez trzy dni targów 
(10–12  kwietnia) nasze wystawy, pokazy, 
degustacje i  konkursy cieszyły się niesłab-
nącą popularnością. Województwo mazo-
wieckie w czterech sektorach stoiska zapre-
zentowało cztery ginące zawody – rzeź-
biarstwo, wyplatanie z wikliny, garncarstwo 
i  wycinanki z  papieru. W  każdym można 
było spróbować tradycyjnych i  regional-
nych specjałów – bigosów, smalców, wędlin, 
soków owocowych czy pierogów. Każdy 
promował atrakcje turystyczne wojewódz-
twa, pokazując to, co na Mazowszu warte 
odwiedzenia i spróbowania.  
W organizacji tegorocznej ekspozycji woje-
wództwa mazowieckiego wzięły udział 
lokalne grupy działania: „Ziemia Chełmoń-
skiego”, „Bądźmy Razem”, „Związek Sto-
warzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”, „Zielone Mosty Narwi” oraz sto-
warzyszenia, które zawarły wspomniane 
porozumienie „Lokalne Grupy Działania 
Południowego Mazowsza”. Całość zorga-
nizował i  sfinansował Sekretariat Regio-
nalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Tydzień później odwiedziliśmy Targi 
„Regionalia” w  Warszawie, by także sto-
łeczni konsumenci i  turyści mogli zapo-
znać się z mazowiecką ofertą kulinarną. Tu 
postawiliśmy na niepowtarzalność mazo-
wieckiego smaku i  zapachu, zapraszając 
do udziału w  przedsięwzięciu producen-
tów żywności tradycyjnej i regionalnej.

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

n

ZA NAMI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Pszczoły są owadami, które 
w toku ewolucji uzależniły się 
od pokarmu kwiatowego - pył-

ku i nektaru. Warto wiedzieć, że jest 
to pokarm nie tylko osobników do-
rosłych, ale również larw pszczelich. 
Ciało pszczół, często silnie owłosione, 
oraz obecność wola jest przystosowa-
niem do przenoszenia pyłku i nektaru, 
co wykorzystywane jest przez rośliny 
w procesie zapylenia. 

Również rośliny owadopylne uzależniły 
swoje istnienie od pszczół w toku ewolu-
cji. Aby zapewnić sobie prawidłowe zapy-
lenie, wykształciły się u nich mechanizmy 
przywabiające pszczoły, takie jak: barwa 
kwiatów, wytwarzanie nektaru czy zapa-
chowych olejków eterycznych. 

Większość gatunków pszczół - a jest ich 
w Polsce około 450 - prowadzi samotny 
tryb życia. Jednak prawie 10% pszczo-
łowatych rozwinęło różne stopnie życia 
socjalnego. Na terenach rolniczych wystę-
puje wiele gatunków zapylaczy i należy 
pamiętać, że nawet przy braku obecności 
pszczoły miodnej oblatują kwiaty inne 
gatunki pszczół oraz trzmiele, które mogą 
pojawiać się na uprawie już wczesnym ran-
kiem.

Według oceny różnych specjalistów 
na świecie, pszczoły miodne przyno-
szą gospodarce człowieka 50-krotnie 
więcej korzyści jako zapylacze roślin 
entomofilnych, niż jako dostarczyciel-
ki miodu, pyłku, wosku, propolisu, 
mleczka pszczelego i jadu. Dlatego na-
wet gdyby nie można było pozyskiwać 
od nich żadnego z tych produktów, to na-
leżałoby równie pieczołowicie się nimi 
opiekować, aby mogły zapylać nam ro-
śliny owadopylne i zapewniać opłacalne 
plony.

O czym należy pamiętać 

Oprócz zwyżki plonów roślin zapylanie 
kwiatów przez pszczoły polepsza jakość 
produktów rolnych - zwiększa zawartość 

Znaczenie owadów zapylających 
w rolnictwie

cukrów i witamin w owocach i warzywach, 
poprawia jakość nasion: ich ciężar właści-
wy oraz siłę kiełkowania. 

Krzyżowe zapylenie roślin przez pszczo-
ły daje też zdecydowanie większe zbiory, 
a rośliny uzyskane z takich nasion wyka-
zują wyższą żywotnością i przekazują tę 
cechę następnym pokoleniom.

Zwiększają plon roślin, takich jak: 
rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, 
łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, 
peluszka, seradela, borówka wysoka, jeży-
na, koniczyna biała, koniczyna czerwona 
i soja.

Drugą grupę gatunków roślin stano-
wią takie, których plon jest uzależnio-
ny wyłącznie, lub prawie wyłącznie od 
owadów. Należą do nich: gryka, słonecz-
nik, lucerna, esparceta, wszystkie rośliny 
sadownicze (jabłoń, wiśnia, czereśnia, gru-
sza) owoce jagodowe (truskawki, maliny, 
porzeczki, agrest), warzywa oraz rośliny 
uprawiane na nasiona: cebula, kapusta, 
marchew.

Zapewnienie pełnego zapylania przez 
pszczoły powoduje wzrost plonu, w po-
równaniu z plonem przeciętnym, w nastę-
pującej wysokości: roślin sadowniczo-ja-
godowych o 30-60%, koniczyny czerwo-
nej o 50-80%, lucerny o 65%, esparcety 
o 60%, ogórków o 75-90%, gorczycy 
o 60%, słonecznika i rzepaku do 35%, lnu 
oraz dyniowatych o 20-25%. 

Można przyjąć, że dobre zapylenie 
przez pszczoły upraw entomofilnych, przy 
prawidłowo przeprowadzonych zabiegach 
agrotechnicznych i ochrony roślin powo-
duje wzrost plonu średnio o 50%. Dla-
tego warto by pasieka była jak najbliżej 
naszych upraw, a najlepiej aby ule stały 
w naszej uprawie. Według badań eksper-
tów, im pszczoły znajdują się bliżej naszej 
uprawy, tym procent jej zapylenia jest 
większy.

Możemy im pomóc

Ważnym aspektem wspierania zapylaczy 
jest tworzenie korzystnych warunków 
dla bytowania, rozmnażania i gniazdo-
wania dziko żyjących pszczół i trzmieli. 

dokończenie na str. 4
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Pszczelarstwo

Polega to na tworzeniu w obrębie gospodarstwa, tzw. użytków 
ekologicznych. Mogą być to, między innymi: miedze, nieużytki, 
zadrzewienia śródpolne, a także kępy krzewów i zbiorniki wodne 
znajdujące się pośród dziko rosnącej roślinności. Zaleca się, aby 
powierzchnia użytków ekologicznych wynosiła 5-7% całkowi-
tej powierzchni gospodarstwa. W pewien sposób zalecenia te są 
spełnione w obecnych dopłatach obszarowych, gdzie 5% obszaru 

w gospodarstwach mających powyżej 15 ha gruntów ornych po-
winno być przeznaczone właśnie na użytki ekologiczne, poplony 
lub rośliny wysokobiałkowe.

Użytki ekologiczne są również miejscem bytowania innych 
owadów pożytecznych, takich jak owady drapieżne i pasożytni-
cze, które są naturalnymi wrogami wielu szkodników. Z gospodar-
czego punktu widzenia mają one duże znaczenie w ograniczaniu 
liczebności szkodników roślin uprawnych. 

Warto, by sam rolnik, lub pszczelarz za porozumieniem 
z rolnikiem, na takich „nieużytkach” sadzili rośliny, takie 
jak: wierzby, klony, lipy, jarzębiny, kruszynę pospolitą, głóg, 
tarninę, berberys zwyczajny, malinę, wawrzynek wilczeły-
ko, wrzos zwyczajny, borówkę, żurawinę błotną, mącznicę 
lekarską, nawłoć pospolitą, macierzankę piaskową, lebiodkę 
pospolitą, wierzbówkę kiprzycę, trędownika bulwiastego. Po-
nadto należy mieć na uwadze następujące rośliny: komonicę 
zwyczajną, groszek żółty, miętę, chabra łąkowego, mniszka 
pospolitego czy też nawłoć późną. W terenach trudniej dostęp-
nych takimi roślinami mogą być, m.in.: łączeń baldachowaty, 
krwawnica pospolita, rdest ziemnowodny, gwiazdnica błotna, 
przetacznik długolistny, wilczomlecz błotny czy rzeżucha łą-
kowa.

Pszczoły w tradycji ludowej

Na przestrzeni wieków powstały powiedzenia ludowe, które 
odzwierciedlają wiarę w to, że pszczoły są przyjazne życiu 
ludzkiemu. Niniejsze przysłowia pochodzą z okolic Stoczka 
Klasztornego, gdzie Księża Marianie posługują w Sanktu-
arium Matki Pokoju - a przecież wiemy, że to właśnie zakony 
wyróżniały się kiedyś wysokim poziomem prowadzenia pa-
siek:

„Kto miód pije, długo żyje”
„Kto ma pszczoły, ten ma miód, a kto ma ziemię, ten ma trud”
„Wielkie to mozoły, nim miód zbiorą pszczoły”
„Tam się pszczoła ciśnie, gdzie są słodkie wiśnie”
„Na języku miód, a w sercu lód”
„Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela słodki miód zbiera”
„Miód lipcowy, to lek zdrowy”
„Pracowita pszczółka ludzi przyjaciółka”
„Nie dokuczaj pszczole, bo żądłem ukole”
„Gdzie jest miód; tam będą i pszczoły, a gdzie piękna dziewczyna 
tam będą i chłopcy”. n

Źródła: 
1. Biliński M. „Biologia, znaczenie i chów trzmieli”. Oddział Pszczelnictwa w Pu-
ławach 2002
2. Pruszyński G; Skubisa P „Dobra praktyka ochrony roślin. Ochrona zapylaczy 
podczas stosowania środków ochrony roślin” Instytut Ochrony Roślin-PIB w Po-
znaniu; Oddział Pszczelnictwa w Puławach 2012. 
3. Skubida P.: „Zatrucia pszczół jako czynnik powodujący istotne straty w pszcze-
larstwie Oddział Pszczelnictwa ISiK w Puławach
4. www.sadownictwo.com.pl/9171__Ochrona-roslin-bezpieczna-dla-pszczol
5. www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Przyslowia_pszczele,Przyslowia-pszczele

dokończenie ze str. 3



5Wieś Mazowiecka, maj 2015

MODR informuje



Wieś Mazowiecka, maj 20156

MODR informuje

Kalendarz imprez promocyjnych MODR Warszawa V - VIII 2015 r.
L.p. Nazwa imprezy promocyjnej Organizator/

 Współorganizator*
Data  

i miejsce
Informacje

dział/ osoba odpowiedzialna /tel., e-mail/

1. XXIV Giełda Rolnicza Oddział Płock* 17 maja, 
Łąck

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa, 

Krzysztof Pielach, 24 262 97 72 wew. 15, 
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

2.
Regionalna Wystawa 

Zwierząt 
Hodowlanych „Święto Mleka” 

MODR Warszawa 
Oddział Ostrołęka*

31 maja, 
Płoniawy-
Bramura

TZD w Makowie Maz., 
Barbara Karol, 29 717 13 97, 

barbara.karol@modr.mazowsze.pl

3. XVI 
Mazowieckie Dni Rolnictwa

MODR Warszawa 
Oddział Poświętne

13-14 czerwca, 
Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa, Natalia Kraśniewska, 

23 663 07 12, natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

4.
IV Wakacyjny Piknik dla 

dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

MODR Warszawa 
Oddział Poświętne 27 czerwca

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego i Agroturystyki, 

Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

5. XII Dni Ogórka 
Powiśle 2015 

MODR Warszawa 
Oddział Radom*

5 lipca
Piotrkowice

TZD w Kozienicach, 
Małgorzata Mazur,  48 611 05 08,

malgorzata.mazur@modr.mazowsze.pl

6. XXIII Dzień Papryki MODR Warszawa 
Oddział Radom*

2 sierpnia, 
Potworów

TZD w Przysusze, 
Jerzy Baran, 48 675 25 95,

jerzy.baran@modr.mazowsze.pl
Urząd Gminy Klwów 48 671 00 10

7. XI Święto Papryki MODR Warszawa 
Oddział Radom*

15 sierpnia, 
Klwów

TZD w Przysusze, 
Jerzy Baran, 48 675 25 95,

jerzy.baran@modr.mazowsze.pl
Urząd Gminy Klwów 48 671 00 10

8. Ogólnopolskie Targi Papryki MODR Warszawa 
Oddział Radom*

16 sierpnia, 
Przytyk

TZD w Radomiu,
Maria Głowacka, 48 365 69 52,

maria.glowacka@modr.mazowsze.pl 
Urząd Gminy Przytyk 48 618 00 87

9. Dokopiny Ziemniaka MODR Warszawa 
Oddział Siedlce

23 sierpnia 
Przesmyki

TZD w Siedlcach, 
Zdzisław Soszyński, 25 640 09 48, 

zdzislaw.soszynski@modr.mazowsze.pl

10. Dni Kukurydzy MODR Warszawa 
Oddział Ostrołęka*

23 sierpnia, 
Andrzejewo

TZD w Ostrowi Maz., 
Bogusław Świderski, 29 746 20 12, 

boguslaw.swiderski@modr.mazowsze.pl

11. Biogazowa Kukurydza MODR Warszawa 
Oddział Ostrołęka*

30 sierpnia, 
Pienice

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa,

Witold Rzepiński, 29 760 03 69, 
witold.rzepinski@modr.mazowsze.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 
do skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz wybranych 

działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Termin przyjmo-
wania wniosku upływa 15 maja, jednak po przyjęciu odpowied-
nich przepisów termin ten może zostać wydłużony do 15 czerwca. 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za 
pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w BP Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeszkoleni przez 
ARiMR i MRiRW doradcy MODR pomogą wypełnić wniosek 

także za pomocą internetowej aplikacji e-wniosek. Dyżury dorad-
ców pełnione są w siedzibach Terenowych Zespołów Doradczych 
MODR oraz w każdym BP ARiMR na Mazowszu. Szczególnie za-
chęcamy do skorzystania z internetowej aplikacji e-wniosek, która 
pomoże w uniknięciu nieścisłości podczas wypełnianiu wniosków 
i  automatycznie wykaże ewentualne braki.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://www.modr.
mazowsze.pl w zakładce Płatności bezpośrednie 2015. n

MODR przyjazny rolnikowi – płatności bezpośrednie 2015
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Wieści  mazowieckie

tekst: Andrzej Dmowski
zdjęcia: Andrzej Dmowski, Maria Sudnik
Oddział Siedlce 

W niedzielę 19 kwietnia br. w siedzibie MODR Oddział 
Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 21 odbyła się im-
preza promocyjno-handlowa „IX Wiosna na Polu  

i w Ogrodzie”. Organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego Oddział Siedlce we współpracy z Miastem Siedlce.

Wystawcy dopisali - zja-
wiło się ich siedemdziesię-
ciu, a rozstawione przez 
nich stoiska zajęły ponad 
700 m2 powierzchni. Do-
pisali też goście, których 
powitali Andrzej Kama-
sa - dyrektor Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz Marek 
Niewęgłowski - dyrektor 
Oddziału Siedlce Mazo-
wieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Obaj 

dyrektorzy zaprosili gości do odwiedzenia stoisk wystawców, 
a rolników do korzystania z usług doradczych z zakresu PROW na 
lata 2014-2020 i wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Oferta była bogata

Podczas „IX Wiosny na Polu i w Ogrodzie” swoje oferty han-
dlowe przedstawiły firmy ogrodnicze oraz działające na rzecz 
rolnictwa. Klienci, korzystając z okazji zbliżającego się sezonu, 
kupowali sadzonki, nawozy i środki ochrony roślin. Na rolników 
czekali przy stoiskach MODR pracownicy z Oddziału Siedlce 
służący im fachową radą. Każdy mógł też nabyć wiele atrakcyj-
nych wydawnictw MODR dotyczących upraw rolniczych, hodowli 
i ogrodnictwa. W obszernych namiotach prezentowana była oferta 
rękodzieła ludowego oraz gospodarstw ekologicznych i agrotury-
stycznych - można było porozmawiać z rolnikami prowadzącymi 
tego typu działalność. Natomiast w sali konferencyjnej przygoto-
wano ekspozycję dwudziestu produktów ze wschodniego Mazow-
sza wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, a są to m.in.: 

sójki mazowieckie, pierogi szlachcice, golonka z grzybami, plac-
ki ziemniaczane pieczone na blasze, kornickie jaja faszerowane, 

chleb nadbużański na zakwasie, wędliny tradycyjne, mazowieckie 
ciastka ze skwarek oraz tradycyjne napoje.
 

Konkursy i występy 

Dla zwiedzających zorganizowano dwa quizy. Pierwszy - Wiosna 
w kwiatach - dotyczył ogrodnictwa, a drugi - Wiosenne porządki za-
cznij od segregacji - obejmował zagadnienia z ochrony środowiska. 
Wszystkie osoby udzielające odpowiedzi otrzymały nagrody książko-
we ufundowane przez MODR i drobne upominki od sponsorów.

Jak zwykle imprezę uświetniły występy artystyczne, tym razem 
Kapeli Ludowej „CHODOWIACY”, Zespołu Ludowego „KRZY-
MOSZOWIANKI” ze wsi Krzymosze, Zespołu Wokalnego 
„RADOŚĆ” z Radomyśli, Zespołu Śpiewaczego „ALEBABKI” 
z miejscowości Pruszyn-Pieńki oraz Mieczysława Borkowskiego 
znanego jako „Podlaski Janko Muzykant”. n

Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Prezydent 
Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki - Dariusz Stopa.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Tygodnik Siedlecki, 
Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny 
„podlasie24.pl”, TVP Warszawa oraz TV Wschód.

W  S i e d l c a c h  z a c z ę ł a  s i ę  w i o s n a

Impreza odbyła się, m.in.: dzięki dofinansowaniu w ramach Planu 
Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (KSOW) w województwie mazowieckim na lata 2014-2015.

Uroczystego otwarcia dokonali: od lewej 
Marek Niewęgłowski dyrektor Oddziału 

Siedlce i Andrzej Kamasa dyrektor MODR

Bogata oferta roślin doniczkowych

Produkty tradycyjne: golonka z grzybami leśnymi i chleb nadbużański

Zwiedzanie wystawy umilała Kapela Ludowa "Chodowiacy"
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ARiMR informuje

Mazowiecki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, tel. 22 536 57 05 lub 06,  
fax. 22 860 29 85, mazowiecki@arimr.gov.pl

Zamiast do 15 maja, w tym roku, do 15 czerwca będzie 
można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj 
postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej 

przez Komisję Europejską, którą przedstawił unijny komisarz 
ds. rolnictwa Phil Hogan 20 marca 2015. Wydłużony termin 
będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. 

Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił w komunikacie, że 
powodem stworzenia możliwości wydłużenia terminu przyjmowania 
wniosków o dopłaty są unijne opóźnienia administracyjne związane 
z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020. 

Polski minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował na kon-
ferencji prasowej 23 marca, że zespół ds. dialogu społecznego zo-
bowiązał go do „skorzystania z tej możliwości prawnej, którą stwo-
rzyła Komisja Europejska”. Minister powiedział też, iż są sygnały 
ze strony doradców, że nowe zasady w zakresie dopłat bezpośred-
nich, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej czy płatności 
ekologicznej, niektórym rolnikom stwarzają trudności - dlatego jego 
zdaniem okres składania wniosków rzeczywiście należy przedłużyć 
i z pewnością dobrą decyzją było także przygotowanie rzeszy do-
radców, którzy mogą pomagać rolnikom w przygotowywaniu wnio-
sków o płatności obszarowe. Będą oni współpracowali z Agencją 
w przyjmowaniu i weryfikowaniu wniosków od rolników. Każde 
powiatowe biuro Agencji utworzy stanowisko dla takich osób, które 
będą pomagały rolnikom w wypełnianiu formularzy. 

Jak pokazują statystyki większość rolników - ok. 60%, składa swo-
je wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu 
naboru. W tym roku nie warto czekać tak długo, ponieważ, jak za-
powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki, na konferencji praso-
wej zorganizowanej 6 marca w siedzibie MRiRW, kto złoży wniosek  
w marcu może liczyć na otrzymanie należnych dopłat już w grudniu. 

Kto się spóźni i nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca, będzie 
mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty 
będą obniżane o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki. 

W tym roku na dopłaty bezpośrednie jest 3,5 mld euro i podob-
nie jak w latach ubiegłych należy się spodziewać, iż ubiegać się 
o nie będzie ok. 1 mln 350 tys. polskich rolników. 

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za 
pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w biurach powia-
towych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegól-
nie zachęcamy do skorzystania przy ubieganiu się o takie płatności 
z unowocześnionej internetowej aplikacji e-wniosek, która została 
zamieszczona na portalu ARiMR 15 marca. Ta wygodna forma skła-
dania wniosków o przyznanie płatności obszarowych wymaga posia-
dania loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 
Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku 

dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć spe-
cjalny wniosek do kierownika biura powiatowego. 

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać 
również za pośrednictwem poczty, wysyłając je listem poleconym. 

Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. 
Wprowadzona została, m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przy-
sługuje on zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o po-
wierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, 
a powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospo-
darstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zaziele-
nienie. Wysokość płatności za zazielenienie wraz z jednolitą płat-
nością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana 
rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br. 

Innym nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym 
od 2015 r. są płatności dla młodych rolników. Generalna zasada mówi 
o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz 
pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku 
życia. Płatność, która wynosi 60 euro/ha, może być przyznawania 
maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha. 

Nowym rodzajem wsparcia jest również, tzw. płatność dodatko-
wa. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o po-
wierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 40 euro/ha. 

Będzie też można otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich, tzw. 
płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, 
którzy hodują bydło, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się 
produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owoce 
miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy kono-
pie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji. 

Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny 
rolnik może otrzymać ponad 500 euro/ha. 

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
jak co roku, wysłała do nich za pośrednictwem poczty, tzw. wnioski 
spersonalizowane. Są to już częściowo wypełnione przez ARiMR do-
kumenty na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik 
musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, je-
żeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek 
i złożyć go w ARiMR. W tym roku 4 marca została wysłana ostatnia 
partia spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszaro-
wych za 2015 r. Łącznie ARiMR przekazała za pośrednictwem poczty 
takie wnioski do 1,34 mln rolników. W sytuacji, gdy te dokumenty 
nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego 
lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku 
wraz z załącznikami graficznymi. n

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich
za 2015 r. będą przyjmowane dłużej
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Pytania od Rolników

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada

( Mam zamiar zasiać w tym roku około 2 ha roślin strączko-
wych. Jaki wpływ na rośliny następcze będzie miała ich uprawa?

Jest kilka powodów, by zainteresować się uprawą roślin strącz-
kowych. I chociaż można je uprawiać na wszystkich rodzajach 
gleby, to najodpowiedniejsze są gleby słabe i zmęczone uprawą. 
Wiadomo, że właśnie uprawa zbóż w monokulturze osłabia glebę 
najbardziej. 

Rośliny strączkowe mają kilka charakterystycznych cech, z któ-
rych wynika ich pozytywne oddziaływanie na rośliny następcze. 
Oto najważniejsze:
• doskonały przedplon dla wszystkich roślin uprawnych, 
a w szczególności zbóż,
• w płodozmianie posiadają działanie strukturotwórcze, 
• mają właściwość odzyskiwania składników pokarmowych wy-
mytych w głąb profilu glebowego,
• mają zdolność pobierania fosforu występującego w glebie w po-
staci nieprzyswajalnej przez korzenie roślin zbożowych, 
• azot wiązany dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi do-
stępny jest w następnych latach dla kolejnych roślin.

Najbardziej odpowiednimi gatunkami na gleby słabe i bardzo 
słabe są łubiny.

( Jaka jest przyczyna powstawania grzybicy u zwierząt?
Obok dużej wilgotności panującej w pomieszczeniach inwentar-

skich, powstawaniu grzybicy sprzyja również niedostateczna ilość 
światła słonecznego, niedobór składników mineralnych i witami-
nowych (głównie cynku i witaminy A), a także duża koncentracja 
zwierząt.

( Jaki procent gruntów ornych należy przeznaczyć na obszary 
proekologiczne?

Na obszary proekologiczne należy przeznaczyć 5% gruntów or-
nych, w gospodarstwie które posiada ponad 15 ha gruntów ornych 
ogółem.

( Jakie są wymogi w programie rolnośrodowiskowym w pakie-
cie 8, jeżeli podjąłem zobowiązanie w roku 2013? 

W przypadku zobowiązań podjętych w latach 2012-2014, od 
roku 2015 rolnik w ramach pakietu 8 realizuje: 
- wymogi dla całego pakietu: 
• utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej prze-
pisami w sprawie norm na gruntach rolnych, na których nie jest 
realizowany ten pakiet, w przypadku, gdy grunty te oraz grunty, 
na których jest on realizowany, znajdują się na obszarach zagro-
żonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach 
w sprawie norm; 

- wymogi dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe: 
• wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny 
ozime, lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez 
okres zimy; 
• zakaz stosowania wsiewek traw; 
• sprzątnięcie słomy po żniwach; 

• nie wznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca; 
• przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem upra-
wy gleby w systemie bezorkowym; 
• niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową. 

- wymogi dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy: 
• wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin 
ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września; 
• stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z mi-
nimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący 
w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie 
mogą przekroczyć 70% jej składu; 
• zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatun-
ków zbóż; 
• zakaz nawożenia w międzyplonie, 
• nie stosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon 
ozimy; 
• zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie; 
• przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem upra-
wy gleby w systemie bezorkowym; 
• zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny; 
• nie wznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca; 
• zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, 
która uprawiana była w międzyplonie (również ich form jarych); 
• w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach 
chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna sta-
nowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu. 

- wymogi dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy: 
• wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin 
jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września; 
• stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z mi-
nimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący 
w mieszance, lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance, nie 
mogą przekroczyć 70% jej składu; 
• zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatun-
ków zbóż; 
• zakaz nawożenia w międzyplonie; 
• nie stosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon 
ścierniskowy; 
• zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie; 
• przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem 
uprawy gleby w systemie bezorkowym; 
• możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego 
w okresie jesieni; 
•  nie wznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca; 
• zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, 
która uprawiana była w międzyplonie; 
• w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w między-
rzędziach chmielnika, powierzchnia jego uprawy powinna stano-
wić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu. 

dokończenie na str. 10
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Wspólna Pol i tyka Rolna

( Jakie wymogi muszę spełniać, jeżeli 
chcę otrzymywać płatności do konopi włók-
nistych uprawianych w gospodarstwie? 

Płatność do powierzchni uprawy konopi 
włóknistych przysługuje rolnikowi, który 
prowadzi ich uprawę na gruntach kwalifiku-
jących się do przyznania jednolitej płatności 
obszarowej, przy zastosowaniu odmian za-
wierających w uprawie polowej maksymal-
nie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w su-
chej masie rośliny. Minimalna powierzchnia 

działki rolnej deklarowanej do tej płatności 
wynosi co najmniej 0,1 ha. Nie jest wyma-
gana umowa, natomiast do wniosku należy 
dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi 
i etykiety stosowane na opakowaniach nasion 
konopi oraz zezwolenie na uprawę konopi 
włóknistych. Zezwolenie na uprawę wydaje 
wójt, burmistrz, prezydent miasta - właściwy 
ze względu na miejsce położenia uprawy. 
Zezwolenie wydaje się na wniosek rolnika 
w drodze decyzji. Płatności do powierzchni 
uprawy konopi włóknistych przysługują do 

powierzchni nie większej niż objęta zezwo-
leniem. Posiadanie zezwolenia na uprawę 
konopi nie jest wymagane od jednostek na-
ukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych, które uprawiają 
je w ramach działalności statutowej, a tak-
że od podmiotów zajmujących się hodowlą 
roślin i stosujących konopie włókniste w ce-
lach izolacyjnych, co należy potwierdzić po-
przez dołączenie do wniosku, oświadczenia 
o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwo-
lenia na uprawę konopi włóknistych. n

dokończenie ze str. 9

Renata Bartold
Oddział Poświętne 

Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 kontynu-
uje działanie Modernizacja gospo-

darstw rolnych. Pomoc będzie udzielana 
na inwestycje poprawiające ogólne wy-
niki gospodarstw rolnych prowadzą-
cych zarobkową działalnością rolniczą.  
W tym działaniu mogą być realizowane 
wyłącznie operacje przyczyniające się 
do poprawy ogólnych wyników gospo-
darstwa, takich jak konkurencyjność 
i zwiększenie rentowności gospodarstwa 
w wyniku jego restrukturyzacji. 

Modernizacja musi doprowadzić do 
wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) 
o co najmniej 10% w odniesieniu do roku 
bazowego, w okresie 5 lat o dnia przyzna-
nia pomocy. 

Jakie wydatki będą kosztami 
kwalifikowanymi?

W tym działaniu będą to następujące wydatki: 
• koszty budowy lub modernizacji budyn-
ków, lub budowli,
• koszty zakupu (instalacji) lub leasingu 
(zakończonego przeniesieniem prawa wła-
sności), nowych maszyn i wyposażenia, 
• koszty zakupu (instalacji) lub budowy 
elementów infrastruktury technicznej,
• koszty zakładania sadów i plantacji krze-
wów owocowych owocujących efektywnie 
dłużej niż 5 lat, 
• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowa-
nia komputerowego i zakupu patentów, licen-
cji, praw autorskich, znaków towarowych.

Obecnie nie ma możliwości wsparcia za-
kupu zwierząt i prostych inwestycji odtwo-
rzeniowych. Nie udziela się też wsparcia 
na inwestycje mające na celu dostosowanie 
do norm lub wymogów unijnych. 

Dla kogo i jakie dotacje? 

Beneficjentami uprawnionymi do wsparcia 
w tym działaniu będą posiadacze gospodar-
stwa rolnego o wielkości ekonomicznej co 
najmniej 10 tys. euro i nie większej niż 200 tys. 
euro (wyjątkiem jest inwestycja w rozwój pro-
dukcji mleka krowiego). O pomoc będą mogli 
ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa 
do 300 ha i ci, którzy zobowiążą się do prowa-
dzenia w gospodarstwie uproszczonej rachun-
kowości od dnia przyznania wsparcia. 

Dotacje mają formę refundacji części 
kosztów operacji. Limity pomocy zostały 
określone następująco: 
• 60% kosztów kwalifikowalnych operacji 
w przypadku młodych rolników i inwesty-
cji zbiorowych,
• 50% kosztów kwalifikowalnych w przy-
padku pozostałych operacji i nie mniej niż 
30% kosztów kwalifikowalnych. 

Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne, w tym na realizację 
projektów zbiorowych, w ramach poddzia-
łania, w okresie realizacji PROW 2014-
2020, nie może przekroczyć: 
• 900 000 zł - na realizację celu rozwoju 
produkcji prosiąt,
• 500 000 zł - na inwestycje związaną z budo-
wą, modernizacją budynków inwentarskich 
lub adaptacją innych istniejących w gospo-
darstwie budynków na budynki inwentarskie, 
lub modernizację magazynów paszowych, 

• 200 000 zł - na pozostałe cele nie zwią-
zane z budową, modernizacją budynków 
inwentarskich lub adaptacją innych ist-
niejących w gospodarstwie budynków na 
budynki inwentarskie, lub modernizację 
magazynów paszowych.

Te limity nie łączą się, a wartość opera-
cji powinna przekraczać 50 000 zł kosztów 
kwalifikowalnych. 

Preferencje w przyznawaniu pomocy…

…z działania Modernizacja gospodarstw 
rolnych są przewidziane dla rolników reali-
zujących następujące operacje: 
• dotyczące budowy lub modernizacji bu-
dynków inwentarskich, lub magazynów 
paszowych, 
• wpływające na zwiększenie uczestnictwa 
w rynku lub zróżnicowanie produkcji rol-
nej, lub dotyczących produkcji ekologicz-
nej, 
• wpływające na cele przekrojowe, w tym:
- poprawę efektywności korzystania z za-
sobów wodnych w gospodarstwie, 
- poprawę efektywności wykorzystania 
energii w gospodarstwie, 
- zwiększenie wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii w gospodarstwie,
- redukcję emisji gazów cieplarnianych 
i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie, 

Więcej szczegółów będą zawierały roz-
porządzenia wykonawcze do powyższych 
zapisów. Nabór wniosków o przyznanie po-
mocy na modernizację gospodarstw rolnych 
przewidywany jest jeszcze w tym roku. n

Źródło: www.minrol.gov.pl/Pol-Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Modernizacja gospodarstw w latach 2014-2020
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Prawo na co dzień

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

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

§
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

Program mający na celu wczesne wy-
krycie zakażeń wirusem, wywołu-
jącym afrykański pomór świń i po-

szerzanie wiedzy na temat tej choroby oraz 
jej zwalczania - wprowadza w 2015 roku 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 24 lutego 2015 roku (Dz. U. 
z 06.03.2015 r., poz. 316).

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na 

uzyskiwanie rent strukturalnych objętej 
planem rozwoju obszarów wiejskich, zo-
stała dokonana w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 27 lutego 2015 roku (Dz. U. 
z 10.03.2015 r., poz. 333).

Elementy krajobrazu uznawane za 
część kwalifikującego się obszaru 
działki rolnej oraz ich szerokość, 

określa Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 (Dz. U. 
z 10.03.2015 r., poz. 336).

Do elementów krajobrazu zalicza się: 
rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, 
pasy zadrzewień, żywopłoty oraz ściany 
tarasów. Powierzchnię zajmowaną przez 
elementy krajobrazu zalicza się do całko-
witej powierzchni działki rolnej, jeżeli ich 
całkowita szerokość nie przekracza 2 m.

Maksymalne zagęszczenie drzew 
nie może przekroczyć 100 drzew 
na hektar – na podstawie Roz-

porządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 6 marca 2015 roku (Dz. U. 
z 10.03.2015 r., poz. 338).

Rozporządzenie jest przepisem wyko-
nawczym do Ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego.

Gatunki drzew, których uprawa 
stanowi zagajnik o krótkiej rota-
cji oraz maksymalny cykl zbioru, 

określa Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 roku 
(Dz. U. z 10.03.2015 r., poz. 339) i tak: 
dla drzew z gatunku wierzba i topola – 
wynosi 8 lat; z gatunku brzoza – wynosi 
10 lat.

Datę rozpoczęcia (15 maj) oraz datę 
zakończenia (15 lipiec) okresu 
obliczania udziału różnych upraw 

w celu dywersyfikacji upraw, określa Roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 6 marca 2015 roku (Dz. U. 
z 11.03.2015 r., poz. 340).

Rozporządzenie jest przepisem wyko-
nawczym do Ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego.

Normy w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowi-
ska, określa Rozporządzenie Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 
2015 roku (Dz. U. z 12.03.2015 r., poz. 
344).

Rozporządzenie jest przepisem wyko-
nawczym do Ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Zalesianie gruntów 
rolnych oraz zalesianie gruntów innych 
niż rolne” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 – została dokonana w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska i Rozwoju Wsi  
z 10 marca 2015 roku (Dz. U. z 12.03.2015 
r., poz.346).

Trwałe użytki zielone wartościowe 
pod względem środowiskowym, 
wyznacza Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2015 
roku (Dz. U. z 12.03.2015 r., poz. 348).

Zadania oraz właściwości organów 
i jednostek organizacyjnych w za-
kresie wspierania rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014 -2020 oraz warunki i tryb przy-
znawania, wypłaty i zwrotu pomocy 
finansowej w ramach działań i poddzia-
łań objętych programem oraz na pomoc 
techniczną – określa Ustawa z 20 lutego 
2015 roku (Dz. U. z 13.03.2015 r., poz. 
349). 

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Program rolnośrodo-
wiskowy” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, 
została dokonana w Rozporządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 mar-
ca 2015 roku (Dz. U. z 13.03.2015 r., poz. 
350).

Szczegółowe warunki i tryb przy-
znawania płatności bezpośrednich 
i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

określa Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2015 roku 
(Dz. U. z 13.03.2015 r., poz. 351).

Szczegółowe wymagania, jakie po-
winny spełniać wnioski w spra-
wach dotyczących płatności w ra-

mach systemów wsparcia bezpośred-
niego, określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 
2015 roku (Dz. U. z 13.03.2015 r., poz. 
352).

Wymagania, jakie powinien speł-
niać formularz wniosku umiesz-
czony na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, określa Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 
2015 roku (Dz. U. z 13.03.2015 r., poz. 
353).

Obszary uznawane za obszary pro-
ekologiczne oraz warunki wspól-
nej realizacji praktyki utrzymania 

tych obszarów, określa Rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 11 marca 2015 roku (Dz. U. z 13.03. 2015 r., 
poz. 354)

Rozporządzenie jest przepisem wyko-
nawczym do Ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
działań, w ramach których wnioski 
o przyznanie pomocy lub o płatność 

mogą być składane za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien 
spełniać ten formularz, oraz warunki i tryb 
składania wniosków za pomocą tego for-
mularza – została wprowadzona Rozporzą-

dokończenie na str. 13
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Porady prawne

Anna Dobkowska
Oddział Ostrołęka

Emerytury i renty rolnicze przyznawane są na innych 
zasadach niż ogólne (na podstawie przepisów Usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Rolnicy 

mogą być ubezpieczeni z mocy ustawy, albo mogą złożyć 
wniosek o ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi 
(domownikowi), który osiągnął wiek emerytalny i podlegał 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co naj-
mniej 25 lat. 

Należy podkreślić, że te dwa warunki muszą być spełnione 
łącznie. Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności 
do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części 
składkowej i części uzupełniającej. Suma obu czę-
ści stanowi pełną wysokość emerytury lub 
renty. Dla każdej z tych części ustala 
się wskaźnik wymiaru. Część 
składkową ustala się przyj-
mując po 1% emerytu-
ry podstawowej (tj. 
najniższej emery-
tury pracowni-
czej) za każdy 
rok podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu. Część uzupełniająca wy-
nosi 95% emerytury podstawowej, je-
żeli liczba lat przyjęta do ustalenia części 
składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy 
pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części 
składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% 
emerytury podstawowej. Część uzupełniająca nie może 
wynosić mniej niż 85 % emerytury podstawowej, a suma części 
składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa od eme-
rytury podstawowej (od 1 marca 2015 r. - 880,45 zł). 

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rolnik nabywa prawo do eme-
rytury rolniczej, tzw. „wcześniejszej”. Wtedy część uzupełniającą 
zmniejsza się o 5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok 
dzielący uprawnionego od powszechnego wieku emerytalnego. 
Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury 
podstawowej po upływie każdego pełnego roku dzielącego upraw-
nionego od wieku emerytalnego.

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
wprowadziła zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Warunek 
wieku dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zmiany te polegają na:

• Stopniowym podwyższaniu i zrównaniu wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn do 67 lat.

Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny jest stopniowo podwyż-
szany o 1 miesiąc w każdym kwartale dla kobiet urodzonych po 
dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 
1947 r. Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat objęte 
są kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 r. i mężczyźni uro-
dzeni po dniu 30 września 1953 r.

• Wprowadzeniu nowego świadczenia - częściowej emerytury 
rolniczej dla rolników (domowników), którzy nie osiągnęli wie-
ku emerytalnego.

O częściową emeryturę rolniczą mogą ubiegać się kobiety, które 
osiągnęły wiek 62 lata i podlegały rolniczemu ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 lat oraz 
mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i podlegali rolniczemu 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co 

najmniej 40 lat. Uprawniony do emerytury częściowej bę-
dzie otrzymywał 50% przysługującego mu świadczenia 

emerytalnego. Rolnik, który będzie chciał ubiegać 
się o emeryturę częściową nie musi wyzbywać 

się gospodarstwa rolnego. Prowadzenie dzia-
łalności rolniczej lub osiąganie przycho-

dów z tytułu działalności pozarolni-
czej podlegającej ubezpieczeniu 

społecznemu (np. z tytułu 
za t rudnien ia ) 
nie spowoduje 
zmniejszenia 
wysokości tej 
emerytury.

Emerytura czę-
ściowa będzie dostępna 

dla kobiet od 2021 r. (dotyczy 
kobiet urodzonych po 1958 r.) a dla 

mężczyzn jest dostępna już od 2013 r. (do-
tyczy mężczyzn urodzonych po 1947 r.).
Postępowanie o przyznanie częściowej eme-

r y t u r y rolniczej wszczyna się na podstawie wniosku zło-
żonego przez osobę zainteresowaną na takich samych zasadach, 
jak w przypadku emerytury rolniczej w pełnym wieku emery-
talnym. Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę 
uprawnioną, częściowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu za-
mieniona na emeryturę rolniczą i wówczas część uzupełniająca 
emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie 
zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

• Ograniczeniu możliwości skorzystania z emerytur rolniczych 
czyli tzw. emerytur „wcześniejszych”).

Wcześniejszą emeryturę rolną otrzymają ubezpieczeni rolnicy, 
którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnią łącznie następujące wa-
runki: osiągną wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przy-
padku mężczyzn, będą podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu przez okres co najmniej 30 lat oraz zaprzestaną prowadze-

E m e r y t u r y  i  r e n t y  r o l n i c z e
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dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 2015 roku 
(Dz. U. z 16.03. 2015 r., poz. 363).

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Płatności dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi lub innymi ograniczenia-

mi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 16 marca 2015 roku (D. U. z 16.03.2015 r., 
poz.364).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji 
producentów, została dokonana w Rozporządzeniu Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 czerwca 2015 roku (Dz. U. 
z 17.03.2015 r., poz. 367).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z 13 marca 2015 roku (Dz. U. z 17.03.2015 r., 
poz. 367).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęce-
go, pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, 

nakazom lub zakazom, został zamieszczony w Obwieszczeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 lutego 2015 roku (Dz. U. 
z 20.03.2015 r., poz. 391).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
mięsa przeznaczonego na użytek własny, został opubliko-

wany w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 
lutego 2015 roku (Dz. U. z 20.03.2015 r., poz. 392).

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higie-
nicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną 

pochodzenia zwierzęcego, zawiera Obwieszczenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 06.03.2015 roku (Dz. U. z 20.03.2015 r., 
poz. 394). n

dokończenie ze str. 11

nia działalności rolniczej. Z emerytur tych będą mogły skorzystać 
wyłącznie kobiety urodzone przed dniem 1 stycznia 1963 r. i męż-
czyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1958 r.

• Przyznaniu osobom, którym upłynął okres pobierania renty 
strukturalnej, okresowej emerytury rolniczej.

Okresowa emerytura przysługuje w wysokości emerytury pod-
stawowej bez względu na posiadany okres podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu, do czasu osiągnięcia wieku eme-
rytalnego. Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty 
strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, powinna 
zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej 
Kasy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania z wnio-
skiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do 
wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę 
strukturalną. Jeśli osoba pobierająca okresową emeryturę rolniczą 
nadal będzie prowadziła działalność rolniczą, świadczenie zosta-
nie zawieszone (w odpowiedniej części) albo zmniejszone, jeżeli 
osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegają-
cej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniej-
szenie świadczenia.

• Zmianie niektórych zasad wypłaty części uzupełniającej 
emerytury lub renty rolniczej.

Od 1 stycznia 2013 r. można łączyć pobieranie okresowej renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z pracą zarobkową poza 
gospodarstwem rolnym na takich samych zasadach jak w przypad-
ku renty rolniczej stałej, czyli nie tracąc świadczenia. Dotychczas 
bowiem podjęcie przez rencistę pobierającego okresową rentę rol-
niczą z KRUS działalności niezwiązanej z rolnictwem (podlegają-
cej ubezpieczeniu społecznemu w ZUS) wiązało się z utratą prawa 
do tego świadczenia. Osoby, którym KRUS przed dniem 1 stycz-
nia 2013 r. wstrzymał wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegają-
cej ubezpieczeniu społecznemu, a które są nadal całkowicie nie-
zdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (posiadają prawomoc-
ne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej 

Kasy), powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego 
lub placówki terenowej Kasy z wnioskiem o wznowienie wypłaty 
świadczenia rentowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadcze-
nie o wysokości osiąganych przychodów.

• Nie zawieszaniu wypłaty części uzupełniającej emerytury lub 
renty, gdy emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą 
z małżonkiem, który podlega rolniczemu ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu z mocy ustawy.

Zarówno rencistom, jak i emerytom, z wyjątkiem osób upraw-
nionych do emerytury wcześniejszej lub okresowej, nie zostanie 
zawieszona wypłata części uzupełniającej emerytury lub renty 
rolniczej, jeżeli prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem pod-
legającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.

Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do 
pracy, które osiągnęły wiek 67 lat przyznaje się z urzędu emeryturę 
rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty 
z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta podlegała ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Ta 
zmiana jest konsekwencją podwyższenia wieku emerytalnego rol-
ników.

Warunek zaprzestania działalności rolniczej zostanie spełniony 
jeśli ubezpieczony:
• przekaże gospodarstwo następcy,
• sprzeda gospodarstwo,
• wydzierżawi osobie obcej na minimum 10 lat,
• przekaże do zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Trzeba zadbać o to, aby odpowiedni dokument świadczący 
o przekazaniu gospodarstwa rolnego (akt notarialny, umowa dzier-
żawy, decyzja administracyjna) dostarczyć do oddziału KRUS, 
który wypłaca emeryturę. Taki dokument, jest bowiem równo-
znaczny z wnioskiem o wypłatę części uzupełniającej emerytury 
(wznowienie zawieszonej wypłaty części uzupełniającej emerytu-
ry może nastąpić tylko na wniosek ubezpieczonego).

 Źródło: www.krus.gov.pl
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W dniach 12-13 lutego br. w Instytucie Ochrony Ro-
ślin PIB w Poznaniu odbyła się 55 Sesja Naukowa. 
W programie uwzględniono szeroki wachlarz za-

gadnień związanych z ochroną upraw przed chorobami, szkod-
nikami i chwastami oraz technikom ochrony roślin i bezpie-
czeństwu żywności. Wiele uwagi poświęcono problematyce in-
tegrowanej ochrony roślin i wykorzystywanym niej metodom 
chemicznym. 

Naukowa część 55 Sesji (prezentacje referatów, obrady oraz 
dyskusje) odbyła się w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin-PIB. 
Podczas prezentacji wielu referatów szczególnie ważnym dla prak-
tyki rolniczej było wystąpienie przedstawicieli IUNG-PIB Oddział 
Wrocław dotyczące wpływu adiuwantów na mobilność herbicydów 
w glebie. Badania nad zachowaniem się w środowisku herbicydów 
stosowanych łącznie z adiuwantami dowodzą, że dzięki dodatkowi 
adiuwanta następuje częściowe zatrzymanie i spowolnienie prze-
nikania herbicydu w głębsze warstwy profilu glebowego. Może to 
znacząco wydłużyć jego czas działania na chwasty będące już na 
polu, jak też i na te, które dopiero zaczynają kiełkować. Dłuższe 
zaleganie herbicydu w powierzchniowej warstwie gleby wydłuża 
okres jego dostępności dla roślin. Zjawisko to nie jest jednak na 
tyle długotrwałe, by wpływało negatywnie na zanieczyszczenie 
gleby. W jej powierzchniowej warstwie występują, bowiem inne 
czynniki, jak: wyższa temperatura, dostęp światła, duża liczba mi-
kroorganizmów glebowych, itp., które sprzyjają rozkładowi. Moż-
liwość zatrzymania herbicydu w warstwie powierzchniowej gleby 
jest również korzystna w sytuacji, gdy po zabiegu herbicydowym 
występują obfite opady deszczu, które w normalnych warunkach 
(bez dodatku adiuwanta) powodują szybkie przemieszczanie się 
herbicydu wraz z wodą po opadach w głębsze warstwy gleby, nie-
dostępne dla roślin.

Zwalczanie rdestowa sachalijakiego i nawłoci 
kanadyjskiej

Prezentowano także wyniki doświadczeń prowadzonych w la-
tach 2011-2013, w których oceniono możliwość chemicznego 
zwalczania rdestowca sachalijskiego (Fallopia sachalinensis) i na-
włoci kanadyjskiej (Solidago canadensisn) na terenach odłogowa-
nych. Wszystkie doświadczenia prowadzono na odłogach, na gle-
bach płowych klasy V. W badaniach wykorzystano 11 herbicydów, 
stosowanych samodzielnie oraz w mieszaninach. Skuteczność ich 
działania oceniono po 2, 4, 6 i 8 tygodniach od aplikacji, natomiast 
odrastanie analizowano jesienią po upływie 3 i 5 miesięcy od za-
stosowania badanych preparatów. 

Rdestowiec sachalijski okazał się gatunkiem trudnym do wyeli-
minowania. Najlepsze efekty (zniszczenie w 98% i minimalne od-
rastanie roślin) uzyskano stosując dwukrotnie mieszaninę trichlo-
pyr + fluroksypyr + chlopyralid. Równie dobre efekty zapewniało 

zastosowanie tej mieszaniny połączone z koszeniem roślin. Herbi-
cydy zawierające glifosat lub flazasulfuron były mniej skuteczne.

Natomiast nawłoć kanadyjska najskuteczniej była niszczona po 
zastosowaniu trichlopyru, glifosatu oraz mieszanin zawierających 
trichlopyr + fluroksypyr + chlopyralid lub flazasulfuron + glifosat. 

Herbicydy te zapobiegały również odrastaniu roślin. Pozostałe 
środki (flazasulfuron, MCPA + dikamba, dichlobenil) charaktery-
zowały się zbyt niską skutecznością.

O pożytku z wiatrakowca 

Istotnym zagadnieniem było również „Innowacyjne wykorzysta-
nie wiatrakowca do ochrony biologicznej kukurydzy”. Wraz z ro-
snącym areałem uprawy i intensyfikacją produkcji wzrasta zagroże-
nie kukurydzy ze strony omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis 
hbn), która żeruje na wszystkich organach naziemnych kukurydzy 
(wiechy, kolby, liście, ziarniaki, łodygi, itd.). Szkody, które wyrzą-
dza: to osłabienie roślin wskutek uszkodzenia wiązek przewodzą-
cych, wyłamywanie roślin i obniżenie jakości nasion. Nie mniej 
groźna jest szkodliwość wtórna - porażenie nasion chorobami grzy-
bowymi, a następnie zanieczyszczenie ich mykotoksynami. 

W ostatnich latach stwierdza się występowanie omacnicy już 
we wszystkich województwach kraju, a na niektórych obszarach 
(Polska południowa i centralna) w zależności od warunków me-
teorologicznych uszkadza ona nawet 100% roślin. Jej gąsienice 
zwalcza się chemicznie, a złoża jaj można niszczyć biologicznie 
przy pomocy kruszynka (Trichogramma evenescens). W okresie 
składania jaj przez omacnicę łodygi kukurydzy mogą jednak osią-
gać wysokość do 1,5 m, co utrudnia rozmieszczanie zawieszek 
z kruszynkiem. Z kolei na plantacjach wielkoobszarowych metoda 
rozwieszania zawieszek jest kłopotliwa i mniej efektywna. Zapro-
ponowano, więc innowacyjną (jedyną w Europie) metodę intro-
dukcji kruszynka za pomocą wiatrakowca. Jest to ultralekki statek 
powietrzny. Jego start i lądowanie wymaga bardzo krótkiej drogi 
i jest możliwe na trawiastych nawierzchniach. Równie ważnym 
atutem wiatrakowca jest duża - w stosunku do ciągnika - prędkość 
(100 km/h), zwrotność i bezpieczeństwo lotu. Wiatrakowiec wy-
posażono w belkę z aplikatorami. Z aplikatorów dozuje się larwy 
kruszynka w spasożytowanych jajach motyli wraz z nośnikiem. 

W województwie dolnośląskim i opolskim osiągnięto wysoką 
skuteczność zabiegu zwalczania omacnicy prosowianki (66-94%). 
Dwuletnie badania efektów zabiegu ochrony biologicznej potwier-
dziły, że wiatrakowiec zapewnia wysoką wydajność, szybkość 
i dokładność wykonania introdukcji kruszynka. Ma to szczególne 
znaczenie z uwagi na krótki okres nalotu omacnicy i konieczność 
szybkiej interwencji w trakcie jego trwania.

Zagrożenie muszką Drosophila suzukii

Podczas 55 Sesji IOR-PIB zwrócono również uwagę na zagro-
żenie szkodnikiem kwarantannowym Drosophila suzukii (Matsu-
mura 1931), (Dietera Drosophiliadea). Szkodnik ten pojawił się 

O ochronie rośl in w Poznaniu, cz. 2
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w ostatnich latach w wielu krajach Europy Zachodniej i Południo-
wej, a przywędrował z Ameryki Północnej. Jest to gatunek bardzo 
ekspansywny i bardzo szybko opanowujący duże rejony upraw sa-
downiczych, zwłaszcza borówki amerykańskiej, maliny, truskaw-
ki, czereśni, wiśni, moreli i brzoskwini. Szkodnik składa jaja do 
dojrzewających i dojrzałych, wybarwiających się, zdrowych owo-
ców na krótko przed ich zbiorem. Straty powodowane przez ten 
gatunek są bardzo duże, a brakuje opracowanych metod jego zwal-
czania. Ze względu na występowanie D. suzukii w sąsiednich kra-
jach i potencjalną możliwość przedostania się szkodnika do Pol-
ski, w roku 2012 w Instytucie Ogrodnictwa rozpoczęto monitoring 
obecności tego gatunku w naszym kraju. Badania kontynuowano 
w latach 2013 i 2014, prowadząc lustracje przede wszystkim na 
plantacjach borówki wysokiej, truskawki i maliny. W pierwszym 
roku prowadzono je w Polsce centralnej, a w następnych latach 
także w innych rejonach. W sumie, w dziewięciu miejscach, w tym 

na terenie rynku hurtowego, gdzie trafiają owoce z importu. Do 
odławiania muszek D. suzukii zastosowano pułapki i płyn wabiący 
wykonany w instytucie ogrodnictwa, wzorując się na recepturze 
włoskiej. Pułapki i płyn uzyskano także z innego źródła w kraju 
oraz z Hiszpanii. Podczas monitoringu w pierwszych dwóch latach 
wśród odłowionych w pułapki owadów nie wykryto D. suzukii, 
natomiast w próbach materiału zebranego jesienią w roku 2014, 
z dwóch lokalizacji położonych w województwach wielkopolskim 
i podkarpackim, wykryto muchówki obydwu płci, które morfo-
logicznie są bardzo podobne do D. suzukii. Zebrany materiał jest 
w trakcie identyfikacji. 

Podsumowując należy stwierdzić, że Sesje IOR-PIB w Poznaniu 
są doskonałą platformą do wymiany poglądów na temat aktualnych 
problemów związanych z ochroną roślin, formułowania nowych 
kierunków badawczych oraz prezentowania nowych sposobów 
ochrony roślin w praktyce rolniczej. n

Agnieszka Janiec
Oddział Radom

Maliny przez cały okres wegetacji, czyli w czasie 
wzrostu i po zbiorze, narażone są na atak różnych 
szkodników i chorób. W ostatnich latach bardzo 

poważnym problemem stało się zamieranie podstawy ich 
pędów. Prawdopodobnie warunkiem choroby jest pogoda,  
a konkretnie wzrost wilgotności wiosną i jesienią oraz coraz 
bardziej łagodne zimy.

Natomiast czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb 
Leptosphaeria coniothyrium, który przedostaje się do rośliny przez 
zranienia kory. W pierwszym roku infekcji objawy tej choroby 
są praktycznie niezauważalne, choć zdarza się, że pędy zaatako-
wane wczesną wiosną zamierają jeszcze w tym samym sezonie. 
Najczęściej jednak objawy zamierania podstawy pędów widoczne 
są dopiero w sezonie następnym.

Jakie są objawy? 

Chorobę możemy poznać po ciemnobrunatnych nekrozach znaj-
dujących się na przyziemnej części pędów. Bardzo często obejmuje 
ona cały pęd (cały jego obwód), przez co kora martwieje i łuszczy 
się. Porażone pędy zamierają, a ich liście więdną i schną. Całe kwia-
tostany i owoce zasychają. Chore pędy łatwo się wyłamują, a na ich 
obumarłej korze widoczne są czarne punkciki – to piknidia, z których 
w odpowiednich warunkach atmosferycznych (przy dużej wilgotno-
ści i wyższej temperaturze) wydostaną się zarodniki konidialne.

Możemy przeciwdziałać 

Już zakładając plantację powinniśmy pamiętać o zdrowym ma-
teriale nasadzeniowym i doborze odpornych odmian. Natomiast 
chcąc ograniczyć straty wywołane chorobą, należy plantacje malin 
odchwaszczać oraz usuwać nadmiar pędów - szczególnie młodych, 
które zbytnio zagęszczają rzędy roślin. Zaleca się ich usunięcie 

przed końcem maja. Istotną rolę w ochronie plantacji malin ma, 
więc jej regularna lustracja. Chore pędy należy niezwłocznie wyci-
nać i usuwać. Skutkiem tego - zwłaszcza w upalne lata i na glebach 
słabszych - jest jednak spadek plonu. 

W uprawie roślin jagodowych szczególnie ważne jest też odpo-
wiednie nawożenie, głównie azotem. Zbyt duże nawożenie tym 
pierwiastkiem powoduje silniejsze porażenie roślin nie tylko przez 
zamieranie pędów maliny, ale i przez szereg innych chorób grzy-
bowych, np. szarą pleśń. 

Aby przeciwdziałać zamieraniu podstawy pędów maliny należy 
rośliny odpowiednio prowadzić, np. przy drutach - co powoduje, 
że szybciej obsychają po deszczu, a środek ochrony roślin lepiej 
je pokrywa. 

Ochrona chemiczna

Powinniśmy ją stosować zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony 
Roślin Sadowniczych na rok 2015. Pierwsze zabiegi należy wyko-
nać, gdy nowe pędy mają wysokość 10-20 cm i co 10 dni kolejne. 
Należy pamiętać, aby stosować przemiennie środki z różnych grup 
związków i każdy z nich maksymalnie dwa razy w sezonie, inaczej 
możemy doprowadzić do wytworzenia form odpornych patogena.

W Programie Ochrony Roślin Sadowniczych pośród preparatów 
zalecanych do ochrony maliny znajdziemy też preparat biologiczny. 
Odpowiednie jego stosowanie jest zasadne, gdyż od stycznia 2014 
roku obowiązuje nas stosowanie integrowanej ochrony roślin. n

Źródła:
1. A. Broniarek-Niemiec, B. Meszka, H. Głos „Ochrona truskawek, malin i porze-
czek przed chorobami z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin” str. 
99-105. Materiały z 57 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych 
– Ossa 2014.
2. P. Krawiec, Jagodnik Nr 2(14), „Wiosenne zabiegi na plantacji malin”, str. 51-55.
3. B. Meszka, M. Michalecka, „Metodyka prowadzenia obserwacji występowania 
zamierania podstawy pędów maliny (Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc.) 
– opracowanie z „Metodyka prowadzenia obserwacji występowania wybranych 
organizmów szkodliwych i oceny potrzeby wykonania zabiegów ochrony roślin”, 
Skierniewice 2014, str. 79-81.
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W nowej perspektywie Lokalne Grupy Działania (LGD) 
w działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
będą stawiały na rozwój gospodarczy swoich obsza-

rów. Beneficjenci Lokalnych Grup Działania realizując projekty 
sprzyjające działalności pozarolniczej powinni bazować na lo-
kalnych zasobach, takich jak: surowce, miejscowa infrastruktu-
ra, lokalizacja (położenie geograficzne), dziedzictwo, potencjał 
mieszkańców oraz zasoby - aby były spójne z Lokalnymi Strate-
giami Rozwoju (LSR).

Podejście Leader realizowane w ramach PROW 2014-2020 ma 
na celu, m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i two-
rzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy, zwłaszcza gru-
pom defaworyzowanym (np. długotrwale pozostającym bez pracy, 
osobom powyżej 50 roku życia, matkom samotnie wychowującym 
dzieci, itp.). Każda LGD wskaże na swoim obszarze takie grupy 
i będzie zabiegać, aby znalazły zatrudnienie. Zaoferują je podmio-
ty korzystające ze środków unijnych za pośrednictwem LGD. Ich 
projekty mają generować nowe miejsca pracy. 

Zakresy wsparcia działalności pozarolniczej w Leaderze

Tworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnianiu osób defawory-
zowanych LGD pomogą poprzez wpieranie projektów z zakresu: 
1. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Stra-
tegią Rozwoju, czyli:
• podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 
w rejestrze przedsiębiorców przy Krajowym Rejestrze Sądowym,
• dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie poprzez podej-
mowanie dodatkowej działalności gospodarczej podlegającej rejestra-
cji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego pro-
duktów rolnych, tj. zakładów służących przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom rolnym,
• rozwijanie przedsiębiorstw,
• podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiąza-
niu z zakładaniem działalności gospodarczej, dywersyfikacją 
źródeł dochodów, tworzeniem i rozwojem inkubatorów lub 
rozwojem przedsiębiorczości w szczególności rolników i osób 
długotrwale pozostających bez pracy.
2. Tworzenia sieci podmiotów prowadzących działalność na obsza-
rze objętym LSR współpracujących w zakresie: 
• świadczenia usług turystycznych,
• krótkich łańcuchów żywnościowych,
• rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Sieć tworzą przynajmniej dwa podmioty formalnie współpracu-
jące ze sobą w celu sprzedaży dóbr lub usług, które używają wspól-
nego znaku towarowego, albo tworzą kompleksową ofertę.

Premiowane przez LGD będą projekty spełniające jedno lub kil-
ka z poniższych kryteriów:

• innowacyjne, 
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu,
• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji 
związanych z przedsiębiorczością), 
• realizowane przez podmioty zakładające działalność, której 
podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt 
rolny - wytwarzany na obszarze LSR),
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowa-
nych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Wielkość pomocy

O tym jak duże dofinansowanie otrzyma beneficjent, każda LGD bę-
dzie ustała sama. Ramowe założenia mówią, że maksymalny limit pomo-
cy dla beneficjenta wynosi do 300 000 zł w okresie realizacji PROW, za 
wyjątkiem projektów polegających na rozpoczęciu działalności gospodar-
czej, tworzeniu inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz operacji reali-
zowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (gminy). 

Beneficjent na rozpoczęcie działalności gospodarczej może 
otrzymać maksymalnie 100 000 zł, a całkowita wartość projek-
tu musi przekraczać 50 00 zł. 

W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wy-
magane jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym 
samozatrudnienie). W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł 
wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej pomoc przysługuje 
tylko raz w okresie realizacji PROW. Beneficjent, który otrzymał 
pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać 
jeszcze pomoc na rozwój tej działalności, ale nie wcześniej niż po 
upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Z Leadera nie będzie dofinansowana działalność polegająca na 
świadczeniu usług rolniczych, jak również z zakresu produkcji 
i przetwórstwa ryb mięczaków i skorupiaków. 

Beneficjenci 

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest mieszkanie na obszarze 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) lub wykonywanie we 
własnym imieniu działalności gospodarczej na tym obszarze.

Jeżeli projekt będzie miał na celu rozpoczęcie lub rozwój dzia-
łalności pozarolniczej, pomoc otrzymają:
a) osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS w niepełnym zakresie, 
które obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
c) osoby nie ubezpieczone w KRUS, deklarujące podjęcie dzia-
łalności pozarolniczej, wykonujące lub deklarujące działalność 
w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych 

Ten zakres pomocy jest skierowany do rolników. Osoby fizycz-

Bezrobocie na wsi a działalność pozarolnicza 
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ne, które zechcą zająć się przetwórstwem lub sprzedażą produk-
tów rolnych, otrzymają pomoc nawet wtedy, gdy są objęte pełnym 
ubezpieczeniem na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników 
w pełnym zakresie. Występują tu dwa ograniczenia. Podmiot, któ-
ry otrzymał środki finansowe z poddziałania „Pomoc na inwestycje 
w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych ” nie może 
otrzymać środków na przetwórstwo z Leadera. Przedsiębiorca, któ-
ry otrzymał dofinansowanie na utworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego nie może dodatkowo skorzystać z pomocy na tworzenie 
i rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa. 

***

Leader w latach 2014-2020 będzie wpierał operacje z zakresu 
małego przetwórstwa, tworzenia sieci krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych, a także działań promocyjnych, marketingowych 
oraz projekty wykorzystujące technologie informacyjne. Te inicjaty-
wy będą służyły tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi lokalnemu. n 

Źródło: Zatwierdzony PROW z 12.12. 2014 r.

Anna Śniadach
Oddział Ostrołęka

Rosnąca w ostatnich latach powierzchnia uprawy ku-
kurydzy powoduje, że coraz więcej rolników wysie-
wa tę roślinę po raz pierwszy. Wielokierunkowość jej 

wykorzystania oraz ponad milionowa powierzchnia zasiewów 
wywołują również duże zainteresowanie firm chemicznych po-
szukujących nowych substancji aktywnych dla ochrony kuku-
rydzy i w dalszej perspektywie zainteresowanych wprowadze-
niem na rynek nowych herbicydów.

Kukurydza jest często uprawiana w monokulturze, co stwarza 
ryzyko pojawienia się zjawiska kompensacji chwastów, niekiedy 
również powstania biotypów chwastów odpornych na działanie 
stosowanego przez kilka lat herbicydu z tej samej grupy chemicz-
nej. W celu zmniejszenia ryzyka występowania tych zjawisk ko-
nieczne jest stosowanie w kolejnych sezonach herbicydów należą-
cych do różnych grup chemicznych.

Potencjalne straty w plonach…

…kukurydzy powodowane przez chwasty są znacznie wyższe 
w porównaniu do tych, które mogą być wynikiem występowania 
chorób i szkodników. Dlatego zabiegi chwastobójcze należą do 
najbardziej opłacalnych zabiegów wykonywanych w tej uprawie. 
Celem ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem powinno być 
wyeliminowanie konkurencji chwastów w okresie od wschodów tej 
rośliny do wytworzenia przez nią 8-10 liści. Chwasty, które skieł-
kują w późniejszym terminie nie stanowią poważniejszego zagro-
żenia dla silnie rozwiniętych roślin kukurydzy. Ważnym elementem 
prawidłowego zabiegu ograniczającego zachwaszczenie jest trafne 
rozpoznanie gatunków chwastów. Na plantacjach kukurydzy herbi-
cydy mogą być stosowane doglebowo - przed wschodami i nalistnie 
- po wschodach. Jednym z warunków uzyskania wysokiego efektu 
chwastobójczego jest wykonanie zabiegu na dostatecznie uwilgot-
nioną glebę. Jeżeli dawki herbicydów doglebowych podane są w za-
kresie „od do”, to wyższe należy stosować na glebach ciężkich.

Co gwarantuje sukces? 

Gwarancją skutecznego zwalczania jest wykonanie oprysku na 
rośliny suche oraz w odpowiednim czasie przed deszczem. Do 

podstawowych zasad należy stosowanie zabiegów w określonej 
dla każdego herbicydu temperaturze, na rośliny zdrowe oraz nie 
uszkodzone przymrozkami czy żerowaniem szkodników i patoge-
nów chorobotwórczych. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń 
i przeciwwskazań zamieszczonych na etykiecie instrukcji stoso-
wania. Należy pamiętać, że dostosowanie się do wszystkich uwag 
pozwala często zastosować niższe dawki preparatów, co jest ko-
rzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. 

Mechaniczne zwalczanie chwastów

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, której wysiew rozpoczyna się 
około 15 kwietnia. Zaletą tego terminu siewu jest możliwość przygo-
towywania pola w momencie znajdowania się na nim większej liczby 
chwastów niż na stanowiskach pod rośliny siane wcześniej. Metody 
mechanicznego odchwaszczania rozpoczyna się z dużym wyprzedze-
niem przed siewem. Najbardziej dogodnym momentem rozpoczęcia 
walki z chwastami jest podorywka wykonana jak najwcześniej po zbio-
rze przedplonu. Powinna być płytka, na głębokość 5-7 cm. Taki zabieg 
ogranicza straty wilgoci w glebie, niszczy już rosnące chwasty oraz 
pobudza nasiona chwastów do kiełkowania. W celu uniknięcia strat 
wody należy jak najszybciej po podorywce pole zabronować. W miarę 
wschodów chwastów można stosować kultywator lub ciężkie brony. 

Po zimowej orce, wykonanej na głębokość 25-30 cm, należy pozosta-
wić glebę w tzw. ostrej skibie. Część nasion zostaje wtedy przemiesz-
czona w głąb, co uniemożliwia im wschody, natomiast druga część - 
zwłaszcza nasion roślin jarych - kiełkuje i ginie w trakcie niskich tempe-
ratur podczas zimy. Wiosną możemy przystąpić do bronowania. Czyn-
ność ta zmniejsza parowanie, w wyniku czego dochodzi do szybszego 
nagrzania gleby, co pobudza kolejne nasiona do kiełkowania. Po takim 
przygotowaniu gleby można przystąpić do siewu. Skuteczność zabie-
gów mechanicznych ocenia się na poziomie 50-60%, co nie gwarantuje 
utrzymania plantacji wolnej od chwastów. Dlatego rolnicy wiele uwagi 
poświęcają chemicznym zabiegom ograniczającym zachwaszczenie.

***

Coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska spowodowa-
ło, że zdecydowanie częściej większy nacisk kładzie się nie na 
zupełną eliminację chwastów, ale na regulację zachwaszczenia 
uwzględniając, tzw. progi ekonomicznej szkodliwości, czyli li-
czebność chwastów na określonej powierzchni, poniżej której nie 
ma ekonomicznego uzasadnienia ich zwalczania. n

Odchwaszczan ie  kukurydzy 
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Monika Górzyńska
Oddział Poświętne

Zasiewom kukurydzy zagraża wiele organizmów, w tym 
niszczące rośliny bezpośrednio na plantacjach szkod-
niki. Dodatkowe ubytki w masie roślin powstają w na-

stępstwie rozwoju sprawców chorób, w tym tych gatunków 
grzybów (głównie Fusarium), które posiadają zdolność produ-
kowania i kumulowania w roślinach groźnych dla ludzi oraz 
zwierząt mikotoksyn. 

Szkodniki mogą być przyczyną bezpośrednich strat w plonach 
ziarna kukurydzy wynoszących średnio, aż 20%. W celu przeciw-
działania powodowanym przez nie stratom, zarówno w wysokości, 
jak i jakości plonów, konieczne staje się zapobieganie ich licznym 
pojawom, a w razie konieczności bezpośrednie zwalczanie. Słu-
ży temu integrowana ochrona roślin, która szczególnie propaguje 
wykorzystanie metod niechemicznych, a więc agrotechnicznej, 
hodowlanej i biologicznej. 

Obowiązek wdrożenia od roku 2014 zasad integrowanej 
ochrony roślin w całej Unii Europejskiej nałożyła na pań-
stwa członkowskie dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku, 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrów-
noważonego stosowania pestycydów oraz rozporządzenie nr 
1107/2009. Unijne przepisy dotyczące integrowanej ochrony 
roślin znalazły swoje odzwierciedlenie w krajowych aktach 
prawnych, m.in. ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (Dz. U. poz. 455), czy też w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 
r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. 
poz. 505). 

Integrowana ochrona roślin jest nowym podejściem do zagad-
nień związanych ze zwalczaniem najważniejszych organizmów 
szkodliwych, gdyż jej celem nie jest bezwzględna walka z nimi, 
ale takie sterowanie ich liczebnością, które do minimum ograni-
czy ryzyko powstania poważnych strat w plonach. Integrowana 
ochrona dopuszcza, więc występowanie na plantacji wielu agro-
fagów, które przy małej liczebności nie zagrożą istotnie roślinie 
uprawnej i dzięki swojej obecności nie spowodują znaczących 
strat w plonie. 

Metody agrotechniczne (tab.1) mają głównie na celu zapobie-
ganie namnażaniu się gatunków szkodliwych, bądź pogorszenie 
warunków dla ich intensywnego żerowania. Niektóre zabie-
gi mogą bezpośrednio zwalczać stadia rozwojowe szkodników 
(orka, bronowanie, podorywki, rozdrabnianie resztek pożniw-
nych). 

Tabela 1. Metody agrotechnicznego ograniczania szkodliwości 
wybranych szkodników kukurydzy.

Szkodnik Zabiegi agrotechniczne

Drutowce i pę-
draki 

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, 
bronowanie, wczesny siew, zwiększona norma wysiewu o co 
najmniej 10%, spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, izo-
lacja przestrzenna (m.in. od nieużytków, łąk, pastwisk i lasów), 
rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna.

Mszyce

poprawna agrotechnika, zbilansowane nawożenie azotem, izola-
cja przestrzenna (m.in. od kukurydzy, zbóż, czeremchy, dzikich 
i ogrodowych róż, wiązu, łąk, pastwisk, nieużytków), wczesny 
siew, zwalczanie chwastów. 

Omacnica pro-
sowianka

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, 
zbilansowane nawożenie, izolacja przestrzenna (m.in. od kuku-
rydzy, resztek pożniwnych kukurydzy, chmielu, prosa), opóźnio-
ny siew, zwalczanie chwastów grubołodygowych, stosowanie 
biopreparatów, wczesny zbiór plonu, rozdrabnianie i głębokie 
przyoranie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna.

Ploniarka zbo-
żówka

poprawna agrotechnika, podorywki, wczesny siew, zwalczanie 
chwastów, izolacja przestrzenna (m.in. od zbóż ozimych, łąk, 
pastwisk, ugorów). 

Ptaki
wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzen-
na (m.in. od większych drzewostanów), stosowanie odstraszaczy 
akustycznych i wizualnych.

Rolnice i pięt-
nówki

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, 
izolacja przestrzenna (m.in. od warzyw kapustowatych, rzepaku, 
nieużytków, zbóż, terenów podmokłych), zbilansowane nawo-
żenie, wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, zwalczanie 
chwastów, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna.

Stonka kuku-
rydziana 

poprawna agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna 
(m.in. od pól kukurydzy prowadzonych w monokulturze), opóź-
niony siew, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek po-
żniwnych, głęboka orka jesienna.

Z w i e r z ę t a 
łowne

wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzen-
na (m.in. od większych drzewostanów), stosowanie odstraszaczy 
akustycznych i repelentów, budowa trwałych ogrodzeń, monto-
wanie pastuchów elektrycznych. 

Wykorzystanie metody hodowlanej 

W integrowanej ochronie kukurydzy szczególne miejsce zajmu-
je metoda hodowlana, która polega na doborze do uprawy odmian 
wysoko plonujących, a jednocześnie takich, które są słabiej uszka-
dzane przez niektóre szkodniki. Metoda ta wykorzystywana jest 
do obniżania szkodliwości głównie ploniarki zbożówki i omacnicy 
prosowianki. Informacje na temat podatności dostępnych na rynku 
mieszańców na szkodniki można znaleźć, np. w Listach Opiso-
wych Odmian opracowywanych przez COBORU oraz w katalo-
gach odmianowych firm nasiennych. Wybierając odmianę kuku-
rydzy należy zwrócić również uwagę na jej wczesność (wyrażoną 
w liczbie FAO), która wpływa na tempo rozwoju roślin. Wykaza-
no, że odmiany wczesne (o liczbie FAO do 220) są z reguły silniej 
uszkadzane przez omacnicę prosowiankę, ale za to są mniej podat-
ne na ploniarkę zbożówkę. Z kolei odmiany późne (o liczbie FAO 
powyżej 260) silniej atakuje ploniarka zbożówka, a słabiej omac-
nica prosowianka. Należy jednak pamiętać, że wśród poszczegól-
nych klas wczesności wyróżnia się odmiany mniej oraz bardziej 

In tegrowana ochrona  kukurydzy 
przed  szkodn ikami
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podatne na szkodniki, stąd też obok cech związanych z ich plono-
waniem warto kierować się także cechami odpornościowymi.

Metoda biologiczna

Kukurydza jako jedna z nielicznych roślin rolniczych (obok 
ziemniaka) może być również chroniona biologicznie. Walka bio-
logiczna jest w tym przypadku skierowana przeciwko omacnicy 
prosowiance i polega na zastosowaniu biopreparatów zawierają-
cych kruszynka (Trichogramma spp.), będącego pasożytem jaj 
tego gatunku. Kruszynka nanosi się na plantacje kukurydzy po-
przez ręczne zawieszanie na liściach zawieszek, za pomocą rozsie-
waczy kulek zawierających poczwarki kruszynka, albo za pomocą 
aparatury agrolotniczej (rozsypywanie z wykorzystaniem samolo-
tów lub wiatrakowców). W zależności od zaleceń producenta bio-
preparatu wykonuje się od jednej do dwóch, a czasem trzech in-
trodukcji kruszynka. Biopreparaty stosuje się kilka dni po nalocie 
motyli na plantacje lub natychmiast po wykryciu pierwszych jaj 
omacnicy na plantacji, co ma miejsce w drugiej połowie czerwca 
lub w pierwszych dniach lipca. Aby zastosować biopreparat w da-
nym roku należy w okresie od marca do maja złożyć zamówienie 
w firmach dostarczających kruszynka na krajowy rynek.

Zwalczanie chemiczne

W przypadku dużego zagrożenia ze strony niektórych szkodni-
ków do ich zwalczania można zastosować preparaty chemiczne. 
W integrowanej ochronie roślin szczególnie propagowane są za-
prawy nasienne, a także preparaty selektywne. Od roku 2013 obo-
wiązuje jednak co najmniej dwuletni zakaz stosowania w kukury-
dzy imidachloprydu (z grupy neonikotynoidów), stąd też zostały 
wycofane z użycia zaprawy nasienne wykorzystywane dotychczas 
do zwalczania drutowców, pędraków, rolnic i ploniarki zbożówki. 
Nie ma zatem obecnie w programie ochrony kukurydzy insektycy-
dów skierowanych przeciwko szkodnikom glebowym i rolnicom, 
stąd też należy walczyć z nimi przy pomocy metod niechemicz-
nych. W chwili obecnej jedynie kilka gatunków można zwalczać 
za pomocą preparatów chemicznych. 

Aktualny wykaz dopuszczonych do stosowania zoocydów w ku-
kurydzy zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Zoocydy przeznaczone do ochrony kukurydzy przed 
szkodnikami w 2015 r.

Szkodnik Preparat Substancja 
czynna Dawka Termin 

stosowania

Mszyce

Arkan 050 CS
Karate Zeon 050 CS
LambdaCE 050 CS
Wojownik 050 CS 

lambda-
cyhalotryna 0,1 l/ha

zabieg 
wykonać  

w pierwszym 
szczycie 

liczebności 
mszyc, który 
najczęściej 
przypada 
w okresie 

wiechowania 
kukurydzy 

(połowa lipca)

Omacnica 
prosowianka

Karate 2,5 WG

lambda-
cyhalotryna

0,2 – 0,4 
kg/ha

Pierwszy 
(dodatkowy) 

zabieg 
przeprowadzić 

na początku 
licznych 
wylęgów 

gąsienic (koniec 
pierwszej lub 

początek drugiej 
dekady lipca). 
Podstawowy 

termin 
zwalczania 

masowo 
wylęgających 
się gąsienic 

przypada pod 
koniec drugiej 

lub na początku 
trzeciej dekady 

lipca.

Arkan 050 CS
Karate Zeon 050 CS
LambdaCE 050 CS
Wojownik 050 CS

0,2 l/ha

Karate 2,5 WG
0,20-

0,40kg/
ha

Sparviero 0,125 l/
ha

Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Steward 30 WG

indoksakarb
0,125 – 
0,15 kg/

ha

Ploniarka 
zbożówka

Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 
kg ziarna

Zaprawiać 
ziarno przed 

siewem

Karate Zeon 050 CS lambda-
cyhalotryna 0,1 l/ha Zabieg należy 

wykonać 
w fazie 2-3 liści 

właściwych Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

Ptaki 
(odstraszanie) Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 

kg ziarna

Zaprawiać 
ziarno przed 

siewem

Stonka 
kukurydziana

Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,75 l/ha Pierwsze 

opryskiwanie 
roślin należy 

wykonać 
w okresie od 

drugiej połowy 
lipca do połowy 

sierpnia, 
natomiast 

drugie (jeżeli 
będzie 

konieczne) 
wykonuje 

się 7–14 dni 
później

Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Steward 30 WG

indoksakarb
0,125 – 
0,15 kg/

ha

***

Zastosowanie preparatów chemicznych w ramach integrowanej 
ochrony wymaga nieustannego monitorowania zmian w rejestrze 
środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony kukurydzy. 
W razie konieczności wykonania zabiegów należy zwracać uwa-
gę na zawarte w preparatach substancje aktywne, selektywność, 
maksymalną liczbę zabiegów danego środka w sezonie wegeta-
cyjnym, temperaturę optymalnego działania, wpływ na organizmy 
pożyteczne (głównie pszczoły) itd. n

Źródła:
1.  „Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów”, red. P.K. Bereś, 
M. Mrówczyński, 2013, Poznań 
2.  https://bip.minrol.gov.pl/ (wyszukiwarka środków ochrony roślin)
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Marek Świątkowski, Jacek Kałwa, Jarosław Toruński
zdjęcia: Jarosław Toruński
Oddział Poświętne 

W lutym br. w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku od-
były się XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego pod hasłem 

„Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie”. Organiza-
torami imprezy byli: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie Oddział w Poznaniu oraz Niemieckie Towarzystwo Rol-
nicze DLG we Frankfurcie, natomiast współorganizatorami 
ośrodki doradztwa rolniczego z województw mazowieckiego, 
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Panel produkcja mleka nosił tytuł: Co zrobiłem 
w gospodarstwie, żeby być konkurencyjnym 

w produkcji mleka?

Nasze gospodarstwo, z Mazowsza, należące do Agnieszki i Zbi-
gniewa Kurkiewiczów z gminy Siemiątkowo zaprezentowało 
wysoki poziom produkcji mleka. W momencie przejęcia gospodar-
stwa posiadali oni 7 krów mlecznych, których liczbę sukcesywnie 
zwiększali do obecnej obsady 250 sztuk. Obecnie gospodarzą na 
100 ha, a produkcja roślinna zapewnia bazę paszową dla bydła.

Tab. 2. Charakterystyka prezentowanych gospodarstw 
- panel produkcja mleka

Imię i nazwi-
sko Województwo Powierzchnia 

gospodarstwa

Krowy 
mlecz-

ne

Produkcja 
mleka

wojciech 
Machnicki

kujawsko-pomor-
skie 124,26 ha 70 630 000

Agnieszka 
i zbigniew 
Kurkiewicz

mazowieckie 100,00 ha 250 1 600 000

Urszula i 
Krzysztof 
rupa

wielkopolskie 60,00 ha 60 600 000

cord Lilie Stemwede - Hal-
dem 74,40 ha 250 2 580 000

W roku ubiegłym wybudowali oborę wolnostanowiskową o 
powierzchni 2250 m2 z podłogą rusztową, wyposażoną w 3 ro-
boty udojowe obsługujące 210 krów. Pozostałe zwierzęta prze-
bywają w oborze uwięziowej. W gospodarstwie odchowywa-
na jest tylko młodzież żeńska. Poziom brakowania w stadzie 
utrzymuje się na poziomie ok. 20%. Zwierzęta podlegają ocenie 
wartości użytkowej prowadzonej przez Polską Federację Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew. 
Średnia wydajność mleczna od krowy w roku 2014 wyniosła 
7500 kg, a posiadaną kwotę produkcji mleka zwiększyli do 
1 500 000 kg. Mleko z gospodarstwa odbierane jest codziennie. 
Właściciele w przyszłości planują budowę wiaty na sprzęt rol-
niczy i utwardzenie podwórza. Rozważają również zwiększenie 
powierzchni użytków rolnych.

Podsumowanie panelu mlecznego

W panelu dyskusyjnym skierowanym do producentów mleka za-
prezentowały się trzy polskie gospodarstwa oraz jedno niemieckie. 
Rolnicy przedstawili strukturę upraw oraz omówili technologie 
stosowane w produkcji zwierzęcej. Zdaniem uczestników panelu 
dyskusyjnego, gospodarstwa biorące udział w Dniach Przedsię-
biorcy Rolnego z roku na rok reprezentują coraz wyższy poziom. 
Pytania zadawane rolnikom-producentom mleka w głównej mie-
rze dotyczyły dalszych perspektyw rozwoju gospodarstw - po 
zniesieniu kwotowania produkcji mleka. Na pytanie: Co zrobiłem 
w gospodarstwie, żeby być konkurencyjnym w produkcji mleka?, 
rolnicy w odpowiedzi wskazali budowę, bądź modernizację istnie-
jących budynków i zwiększenie powierzchni gruntów pod uprawy, 
planowane zwiększenie pogłowia krów w stadzie, i co za tym idzie 
- produkcję mleka na znacznie większą skalę. W dyskusji padały 
sugestie możliwości „łączenia sił” w grupach producentów oraz 
różnicowania produkcji w perspektywie sprzedaży bezpośredniej. 
W strategii wspólnego działania problemem okazuje się samo 
zrzeszanie oraz wyłonienie leadera grupy. 

Podsumowując: zniesienie kwot mlecznych będzie bardziej 
korzystne dla silniejszych producentów dysponujących więk-
szym potencjałem produkcyjnym i działających w bardziej 
sprzyjających warunkach, a co za tym idzie, mniejsze i słab-
sze ekonomicznie gospodarstwa będą rezygnować z produkcji. 
Prognozuje się spadek pogłowia krów mlecznych przy jedno-
czesnym wzroście ich wydajności.

Panel o produkcji trzody chlewnej

Jego tematem była: Produkcja prosiąt - nowoczesne porodów-
ki. Swoje gospodarstwa zaprezentowali: Zbigniew Plitt z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, Łukasz Takieli z województwa 
dolnośląskiego oraz Błażej Bobiński z województwa mazowiec-
kiego. Niemieckich producentów trzody chlewnej reprezentował 
Peter Seeger. 

We wszystkich gospodarstwach hodowla prowadzona jest w cy-
klu zamkniętym i opiera się na mieszańcach towarowych. Uczest-

XI  Dn i  Przeds ięb ior cy  Ro lnego,  cz .  2

Obrady plenarne
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nicy panelu posiadają różne pogłowie macior, ale wszyscy osiąga-
ją wysokie wyniki produkcyjne, tj. liczbę odchowanych prosiąt. 

Tab. 3. Charakterystyka prezentowanych gospodarstw 
- panel produkcja trzody chlewnej

Nazwisko  
i imię

Po-
wierzchnia 
gospodar-

stwa

Ilość loch Genetyka System żywienia

zbigniew
Plitt 258 ha 365 szt. PIC

Lochy prośne, 
luźne, prosięta - 
pasza sucha; 
tuczniki - pasza 
mokra

Błażej
Bobiński 17,71 ha 40 szt DanBred Pasza sucha

łukasz 
takieli 117 ha 95 szt. 

Linia ma-
teczna topigs  
20 Linia 
ojcowska 
Talent

Pasza sucha 

Peter Seeger 350 ha 550 szt. G e n e t y k a 
duńska Pasza sucha

Katarzyna i Błażej Bobińscy z gminy Grudusk godnie reprezen-
towali producentów trzody z województwa mazowieckiego. Prowa-
dzą oni gospodarstwo o powierzchni 17,71 ha, z czego 16,73 ha zaj-
mują zasiewy pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i buraków cukrowych. 
Właściciele specjalizują się w produkcji trzody w chlewni na 40 sta-
nowisk oraz w tuczarni o powierzchni 255 m2. Produkcja prowadzona 
jest w cyklu zamkniętym, a odchów od 1 lochy wynosi 24,7 tucznika 
w skali roku, co jest bardzo dobrym wynikiem. Średnia liczba mio-
tów to 2,3 rocznie oraz 18 urodzonych prosiąt od lochy. Swoistym 
rekordem był miot liczący 28 prosiąt, z którego odchowano 24 z wy-
korzystaniem mamki. Łączna sprzedaż żywca w roku 2014 wyniosła 
blisko 1000 tuczników o średniej wadze 115 kg. Żywienie zwierząt 
opiera się na paszy treściwej sporządzanej w gospodarstwie. W jej 
skład wchodzą zboża, śruta poekstrakcyjna sojowa i rzepakowa oraz 
mieszanka uzupełniająca. W przyszłości rolnik planuje modernizację 
tuczarni polegającą na zamianie posadzki samospławialnej na ruszta 
oraz modernizację i automatyzację paszarni. Kolejną inwestycją jest 
budowa chlewni na 168 sztuk, w której znajdować się będą 2x24 sta-
nowiska porodowe. Planowany jest również zakup gruntów, utwar-
dzenie placu manewrowego wokół budynków oraz budowa turbiny 
wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.

Zbigniew Plitt przedstawił zasady działania komputerowego 
systemu kontroli i analizy danych stada w praktyce (informacje do-
tyczące rozrodu, krzyżowania zwierząt, kosztów żywienia, recep-
tur pasz, przyrostów i spożycia paszy). Posiada on własną stację 
nasienia, a skuteczność krycia wynosi 86-95%. W gospodarstwie 
żywienie jest wieloetapowe (dokładnie zaprojektowane żywienie 
trzody chlewnej - od odsadzenia do końca tuczu). W produkcji sto-
suje 9 mieszanek żywieniowych. Każda jest osobno produkowana 
na bazie oddzielnej receptury i kontrolowana na zawartość skład-
ników odżywczych. Tucz oparty jest na 3 rodzajach paszy tuczni-
kowej podawanej zwierzętom w żywieniu restrykcyjnym 3 razy na 
dobę (krzywa żywienia wg wieku i wagi zwierzęcia). Paszę podaje 
się automatyczne do koryt, po uprzednim wymieszaniu w mie-
szalniku paszy przedmieszkowej z mokrymi elementami. Skład 
mokrej mieszanki: pasza przedmieszkowa, kiszone wysłodki bu-
raczane, młóto, kiszone ziarno kukurydzy, hydroliza i serwatka. 
Zawartość suchej masy w mieszance wynosi 24%. Liczba prosiąt 
odsadzonych od maciory rocznie to 26/28 sztuk. W gospodarstwie 
planuje się podwojenie skali produkcji, zwiększenie bazy magazy-
nowej oraz budowę automatycznej mieszalni pasz.

W gospodarstwie Łukasza Takieli wyniki (11,9 prosiąt odsa-
dzonych od maciory) pozwalają na zwiększenie produkcji. Właści-
ciel planuje powiększenie stada do 250 loch oraz budowę tuczarni, 
w systemie rusztowym z żywieniem płynnym. 

W Niemczech jest inaczej

Hodowcy z Polski i Niemiec borykają się z różnymi proble-
mami. W Niemczech do niedawna z krajowej produkcji pokry-
wano 80% wewnętrznego zapotrzebowania na mięso wieprzowe.  
W chwili obecnej jest to 110-115% i Niemcy z importera stały się 
jednym z większych eksporterów wieprzowiny. Tamtejsi rolnicy 
działają w innych uwarunkowaniach. Prezentacja Petera Seegera 
pokazała te niuanse, niespotykane jeszcze u nas. Budynki inwen-
tarskie, które posiada rolnik są albo wybudowane przez niego, albo 
zakupione lub dzierżawione i nie zawsze znajdują się w bliskiej 
odległości od siedziby gospodarstwa (rok 1998 - przejęcie tuczarni 
na 1400 stanowisk (odległej o 5 km), rok 2003 - dzierżawa tuczarni 
na 1400 stanowisk i 120 ha (odległość 12 km), rok 2006 - budowa 
wychowalnii/tuczarni (odległość 2 km), rok 2009 - zakup chlewni 
dla loch na 550 stanowisk (odległość 35 km), rok 2011 - biogazow-
nia inwestora obcego - ogrzewanie chlewnii). Rolnik przewiduje  
w najbliższej przyszłości poprawę wyników w rozrodzie i odcho-
wie prosiąt. Przedstawił również zagrożenia, które spotyka w swo-
jej działalności. Do nich należą m.in. akceptacja produkcji przez 
najbliższych sąsiadów oraz w niedalekiej przyszłości zakaz kastra-
cji i obcinania ogonków. Zakazy te wynikają z silnie działającej  
w Niemczech Partii Zielonych, jak również oceny produkcji przez 
przyszłych konsumentów.

Rolnik prowadzi również działania promocyjno-informacyj-
ne skierowane do społeczeństwa (public relations). Do nich na-
leżą drzwi otwarte dla konsumentów, współpraca z prasą, strona 
internetowa: www.hofseeger.de oraz Facebook i Twitter. Peter 
Seeger posiada przyczepę dostosowaną do funkcji dydaktyczno-
szkoleniowo-produkcyjnych, na której prezentuje zainteresowa-
nym przebieg procesu produkcji. Pozwala to na pokazanie laikom, 
na czym polega tucz trzody chlewnej. nBłażej Bobiński prezentuje produkcje trzody chlewnej 

w swoim gospodarstwie
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Integrowana Ochrona Rosl in

Adam Matyszczak
Oddział Siedlce

Integrowana ochrona roślin obejmuje 
wszystkie dostępne działania i meto-
dy ich ochrony przed organizmami 

szkodliwymi, w tym przede wszystkim 
działania (metody) niechemiczne. Zasto-
sowanie ich powinno być jednak poprze-
dzone monitorowaniem występowania 
szkodników oraz uwzględniać aktualną 
wiedzę z zakresu ochrony. 

Przestrzeganie prawidłowej agrotechniki 
w uprawie ziemniaka pozwala zwiększyć 
plony oraz znacznie poprawić ich jakość 
bez dodatkowych nakładów ponoszonych 
na ochronę chemiczną. Ma to wpływ na 
przestrzeganie wymagań integrowanej 
ochrony ziemniaka.

Wymagania ziemniaka

Ziemniak jest rośliną, której plon - i jego 
jakość - zależą od warunków glebowo-kli-
matycznych. Jest on wrażliwy na nadmiar 
wody w okresie wegetacji, powodujący 
zwiększone porażenie roślin chorobami, 
jak i na jej niedobór, powodujący zdrob-
nienie bulw i obniżenie plonu. Wymagania 
glebowe ma stosunkowo niskie - najlepsze 
są gleby gliniasto-piaszczyste lub słabo 
gliniaste. Gleby lekkie mogą być przezna-
czane pod uprawę ziemniaka tylko wtedy, 
gdy rozkład opadów w okresie wegetacji 
jest optymalny, albo kiedy stosujemy na-
wadnianie. Wymagane pH gleby mieści się 
w przedziale 4,5-6,5. 

Ziemniak, będący rośliną o wysokich 
wymaganiach fitosanitarnych, nie po-
winien być uprawiany na tym samym 
polu częściej niż co 4-5 lat. Najlepszym 
przedplonem dla niego są strączkowe 
i motylkowe, następnie zboża ze strącz-
kowymi i zboża, po których wysiewany 
jest poplon.

 
Podstawą nawożenia…

…powinna być kontrola stanu zasob-
ności gleby w składniki pokarmowe, naj-
lepiej przeprowadzana co 4 lata. Najlep-
szymi nawozami do uprawy ziemniaka są 
nawozy naturalne, w szczególności dobrze 

przefermentowany obornik w ilości 25-30 
t/ha. Mogą być też stosowane gnojowica 
i gnojówka. Ziemniak dobrze reaguje na 
nawożenie kompostem, słomą oraz nawo-
zami zielonymi. 

Nawożenie organiczne powinno być 
uzupełnione nawożeniem mineralnym (po 
uwzględnieniu zasobności gleby). Nale-
ży zwrócić uwagę na nawożenie azotem, 
który zwiększa plon, ale jednocześnie 
może powodować obniżenie jego jakości, 
np. ciemnienie miąższu, łuszczenie na-
skórka, wzrost azotanów w bulwach itd. 
Przy obliczaniu zapotrzebowania należy 
uwzględnić proporcję składników pokar-
mowych N:P:K, która dla ziemniaków ja-
dalnych powinna wynosić 1:1:1,5-2, a dla 
ziemniaków skrobiowych 1:1:1,3-1,5. 
Oczywiście ilość stosowanych nawozów 
powinna uwzględniać zasobność gleby 
i skład zastosowanych nawozów natural-
nych i organicznych. Dobry efekt daje sto-
sowanie nawozów dolistnych w momen-
cie szczególnie intensywnego pobierania 
składników pokarmowych, które czasami 
pozytywnie wpływają też na zdrowotność 
roślin. 

Sadzenie i zbiór

Właściwy dobór odmian stanowi pod-
stawę integrowanej ochrony ziemniaka, 
jednak często to klient decyduje jaką od-
mianę uprawia rolnik. Powinno wybierać 
się ją na podstawie wartości użytkowej 
i agrotechnicznej decydującej o zdrowot-
ności plantacji oraz jakości bulw. W inte-
growanej produkcji bardzo duże znaczenie 
ma zdrowotność sadzeniaka. Dobrego sa-
dzeniaka, o wysokiej wartości nasiennej, 
można pozyskać w firmach nasiennych. 
Następnie należy pobudzić lub podkieł-
kować je przed sadzeniem, co pozwoli na 
odrzucenie bulw chorych i przyspieszenie 
terminu sadzenia. Przed sadzeniem nale-
ży też sadzeniaki przesortować na frakcje, 
które trzeba wysadzać osobno, w odpo-
wiedniej gęstości w rzędzie dla każdej 
z nich. Zbyt wczesne sadzenie może po-
wodować zwiększone porażenie rizokto-
niozą, a zbyt późne przesuwa wegetację 
na okres mniej sprzyjających warunków 
klimatycznych i większego zagrożenia za-
razą ziemniaka. 

Zbiór jest najbardziej pracochłonnym 
i najtrudniejszym zabiegiem w całej 
agrotechnice ziemniaka. Podstawowym 
warunkiem decydującym o zmniejszeniu 
strat i ograniczeniu uszkodzeń do mini-
mum jest odpowiednie przygotowanie 
plantacji. Polega to na wcześniejszym 
zniszczeniu naci, co w zależności od doj-
rzałości rośliny powinno nastąpić od 1 do 
3 tygodni przed zbiorem. Sam zbiór powi-
nien być przeprowadzony podczas ciepłej 
i suchej pogody.

Ochrona plantacji

Ziemniak należy do roślin o wyjątkowej 
wrażliwości na zachwaszczenie. Połącze-
nie metody mechanicznej i chemicznej 
odchwaszczania daje najlepsze efekty. 
Przy uprawie ziemniaka jadalnego można 
ograniczyć się do metody mechanicznej, 
ale przy uprawie ziemniaka na przetwór-
stwo spożywcze oraz w nasiennictwie re-
komendowana jest metoda mechaniczno-
chemiczna. 

Zmianowanie roślin, zabiegi agro-
techniczne od zbioru przedplonu (w tym 
podorywka) do sadzenia bulw ziemnia-
ka oraz systematyczne usuwanie nasion 
chwastów z maszyn i urządzeń rolni-
czych są istotnymi elementami profilak-
tyki w zwalczaniu chwastów. Mecha-
niczne zwalczanie może doprowadzić 
do nadmiernego ugniecenia gleby oraz 
uszkadzania roślin i rozprzestrzeniania 
się patogenów. 

Ochrona przed szkodnikami i cho-
robami powinna polegać na profilak-
tyce (wcześniej należy przeprowadzić 
wspomniane zabiegi agrotechniczne), 
ciągłym monitorowaniu plantacji wy-
korzystującym znajomości biologii 
patogenów, ewentualnym korzystaniu 
z systemów wspomagających podej-
mowanie decyzji (prowadzonym m. in. 
przez Instytut Ochrony Roślin w Po-
znaniu), doradztwa, wykorzystywaniu 
progów ekonomicznej szkodliwości 
patogenów oraz metodyk integrowanej 
ochrony roślin zamieszczonych na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Podczas wykonywania chemicznych 
zabiegów ochrony roślin należy pamiętać 

Integrowana ochrona ziemniaka
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o owadach pożytecznych będących zapylaczami lub wrogami 
naturalnymi szkodników. Trzeba stosować środki ochrony zare-
jestrowane w uprawie ziemniaka, dobierać prawidłowy termin 
zabiegu, a sam zabieg wykonywać wieczorem i w miarę możli-
wości wykorzystywać środki selektywne. n

Źródła: 
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.
2. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów. Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Poznań 2013.

Lidia Napiórkowska
Oddział Ostrołęka

Omacnica prosowianka jest obecnie najgroźniejszym 
szkodnikiem kukurydzy. Co roku wyrządzane przez 
nią szkody rosną i wszystko wskazuje na to, że w tym 

roku będzie podobnie. Chcąc obniżyć straty plonu (wyleganie 
roślin) oraz spadek jakości ziarna (sprzyja porażeniu kolb 
przez grzyby Fusarium), konieczne jest kompleksowe jej zwal-
czanie za pomocą wszelkich dostępnych metod. 

Niestety, omacnica prosowianka nie należy do szkodników, 
z którymi jest łatwo walczyć. Świadczy o tym choćby to, że od 
ponad 60. lat uznawana jest za najgroźniejszego krajowego szkod-
nika kukurydzy i nic nie wskazuje na to, aby uległo to zmianie. Jej 
szkodliwość trudno jest ograniczać w sytuacji, gdy rosnące zain-
teresowanie uprawą kukurydzy dostarcza omacnicy bogatej bazy 
pokarmowej. Poza tym uproszczenia agrotechniczne, a także pro-
blemy z doborem insektycydów i biopreparatów oraz techniką ich 
zastosowania, sprzyjają szkodnikowi.

Kłopot z terminami oprysków

Nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn wzrostu szkodliwości 
omacnicy są problemy z jej chemicznym oraz biologicznym zwal-
czaniem, a dokładnie rzecz ujmując - z wyznaczaniem optymal-
nego terminu zabiegu/introdukcji, w którym zastosowany insekty-
cyd/ biopreparat charakteryzowałby się najwyższą skutecznością. 
Ustalenie tego terminu jest podstawą interwencyjnego zwalczania 
szkodnika. Bez dokładnego obserwowania obecności omacnicy 
prosowianki w zasiewie kukurydzy nie jest możliwe precyzyjne 
przeprowadzenie działań zwalczających. Jest to związane z tym, 
że zarówno na szkodnika, jak i na roślinę uprawną wpływa tak 
wiele czynników (choćby warunki meteorologiczne), że niemal co 
roku obserwuje się większe bądź mniejsze zmiany w terminie wy-
stępowania optymalnego momentu na wykonanie oprysków. 

Jeśli chodzi o metodę biologiczną, termin pierwszego wyłoże-
nia biopreparatu przypada zwykle na trzecią dekadę czerwca, ale 
w niektóre lata może być to pierwsza połowa lipca (podobnie jest 
z terminem chemicznego zwalczania masowo wylęgających się 
gąsienic). Zwykle podstawowe opryskiwanie roślin przeciwko 
nim wykonuje się w drugiej dekadzie lipca, lecz w niektóre lata 

może to być albo pierwsza, albo nawet koniec trzeciej dekady tego 
miesiąca. 

Obserwacja jest konieczna

Tak duża rozpiętość terminów masowych wylęgów szkodnika, 
bez dokładnego obserwowania rozwoju gatunku, może znacząco 
obniżyć skuteczność prowadzonej ochrony. Należy bowiem pa-
miętać, że przy zastosowaniu metody biologicznej, błonkówki kru-
szynka (Trichogramma spp.) pasożytują jedynie na świeżo złożo-
nych jajach omacnicy prosowianki, natomiast gąsienice - zaraz po 
wylęgu - szybko migrują na roślinie i chowają się w jej zakamar-
kach, gdzie są w mniejszym stopniu narażone na insektycydy. Bar-
dzo krótki okres, w którym zastosowane metody interwencyjnego 
zwalczania szkodnika pozwalają skutecznie ograniczyć znaczną 
część jego populacji, sprawia że obserwacja występowania ga-
tunku nabiera ogromnego znaczenia. Jest on także istotny z tego 
powodu, że od 1 stycznia 2014 roku w całej Unii Europejskiej 
obowiązuje integrowana ochrona roślin, która kładzie bardzo duży 
nacisk na obserwowanie występowania agrofagów w uprawach, 
w oparciu o znajomość ich biologii z wykorzystaniem różnych 
technik i narzędzi diagnostycznych.

Zwalczanie metodami agrotechnicznymi 

W przeciętnym gospodarstwie pozostają do zastosowania me-
tody agrotechniczne, do których przede wszystkim należą płodo-
zmian, staranne rozdrobnienie resztek pożniwnych, głęboka orka 
oraz wiosenne talerzowanie. Prace te należy wykonać bezpośred-
nio po zbiorze kukurydzy. 

Omacnica prosowianka zimuje w postaci wyrośniętych gąsie-
nic, które zazwyczaj na zimę przechodzą na dolne części łodyg 
kukurydzy, ale mogą też zimować w łodygach chwastów, takich 
jak komosa czy bylica. Z tego powodu ważne jest, aby po zbiorze 
kukurydzy jak najdokładniej rozdrobnić pozostałe na polu resztki 
roślinne, zwłaszcza wystające łodygi, w których zwykle zimuje 
szkodnik. Taki zabieg zniszczy nie tylko znajdujące się tam gąsie-
nice, ale ograniczy też znacznie powierzchnię izolacyjną tym, któ-
re go przeżyją. Wskutek tego gąsienice mogą nie przetrwać zimy. 

Drugim niezbędnym zabiegiem jest głęboka orka, która po pierw-
sze przykryje resztki pożniwne, a po drugie umieści je głęboko 
w glebie, co znacznie utrudni wiosną wydostanie się na powierzch-
nię szkodnika. Ważnymi elementami ochrony są też płodozmian 
oraz izolacja przestrzenna (głównie od plantacji prowadzonych 
w monokulturze). Należy również pamiętać o eliminacji chwastów 
o grubych łodygach, w których mogą zimować gąsienice. n

Źródła: 
1. Farmer, wydanie 10/2014
2. http://www.kukurydza.org.pl/omacnica.php
3. http://omacnica.bio-gen.pl/
4. http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce
5. http://www3.syngenta.com/country/pl/pl/serwisy/Pages/STOP-omacnicy

Omacnica - coraz większe zagrożenie 
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Robert Strzelecki 
Oddział Poświętne 

Kalibracja opryskiwacza jest jedną z podstawowych 
czynności, którą należy wykonać przy każdej zmianie 
parametrów pracy maszyny, takich jak zalecany wyda-

tek cieczy na hektar, zmiana typu rozpylacza, zmiana zakładanej 
prędkości jazdy lub obrotów silnika. Prawidłowo wyregulowany 
opryskiwacz pozwala osiągnąć szereg dodatkowych korzyści. 

Najważniejsze z nich, to :
• niższe zużycie środków ochrony roślin i wody, niż w opryskiwa-
czu nie kalibrowanym, 
• wysoka jakość wykonanego zabiegu uzyskana dzięki stosowaniu 
zalecanej ilości naniesionej cieczy roboczej przy zastosowaniu od-
powiedniej jej kroplistości, co w konsekwencji gwarantuje skuteczne 
zwalczane lub ograniczenie organizmów szkodliwych w uprawach,
• mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin w wyniku zastosowania nie-
odpowiednich dawek cieczy roboczej,
• zminimalizowanie negatywnego wpływu środka ochrony roślin 
na środowisko, przykładowo przy zbyt dużych dawkach cieczy ro-
boczej następuje ociekanie środka z rośliny do gleby lub też zno-
szenie znacznych jego ilości przez wiatr.

Przystępując do kalibracji należy zaopatrzyć się w odpowiednie 
przyrządy, tj. notatnik, długopis, taśmę mierniczą, paliki, młotek, 
stoper, kalkulator, naczynie miarowe, strój ochronny, zapasowe 
rozpylacze tego samego typu, szczoteczkę do czyszczenia rozpyla-
czy oraz etykietę środka ochrony roślin, który będziemy stosować.
1. Dawka cieczy użytkowej
Dawkę tę ustalamy na podstawie etykiety, zwracając przy tym 
uwagę na fazę rozwojową roślin, stopień nagromadzenia szkod-
ników w uprawie oraz to, czy zabieg wykonamy jednym czy też 
mieszaniną kilku środków ochrony roślin. Zwyczajowo dla upraw 
polowych dawka nie powinna przekraczać 400 l/ha.
2. Rozstaw rozpylaczy na belce polowej
Przy pomocy miary sprawdzamy rozmieszczenie rozpylaczy na 
belce. Standardowy rozstaw rozpylaczy wynosi 0,5 m. Jeżeli jest 
inny, ma to wpływa na wydatek cieczy na hektar
3. Ustalenie prędkości roboczej ciągnika 

Ciągnik w czasie ustalania prędkości powinien mieć zamontowa-
ny opryskiwacz wypełniony co najmniej w połowie wodą, aby uzy-
skany wynik był jak najbardziej zbliżony do warunków panujących 
w czasie zabiegu. Przy zakładanej prędkości jazdy ciągnika należy 
brać pod uwagę siłę wiatru. Jeżeli wiatr ma siłę do 2 m/s, to prędkość 
jazdy powinna utrzymywać się w granicach 5-7 km/h, natomiast 
przy sile wiatru powyżej 2 m/s, prędkość zestawu należy obniżyć 
do 4-5 km/h. Badanie odbywa się w następujący sposób: na prostym 
odcinku pola należy przy pomocy taśmy odmierzyć odcinek o dłu-
gości 100 m i zaznaczyć go palikami na początku i na końcu. Na-
stępnie należy przejechać ten odcinek ciągnikiem przy tych samych 
obrotach silnika (powinny być one na tyle wysokie, aby zostały 
osiągnięte nominalne obroty WOM 540 obr/min), i biegu na którym 
będzie wykonywany zabieg w uprawie mierząc czas w sekundach 
(czas ten powinien mieścić się w granicach od 50-90 sekund).

Wzór na prędkość jazdy: v = 3 6 0 / s
V-prędkość w km/h
s-czas przejazdu w sekundach.

Przykład: czas przejazdu odcinka wyniósł 60 sekund, a więc 
v = 360/60s = 6,0km/h.
4. Dobór rozpylaczy i ustalenie jednostkowego wydatku roz-
pylacza

W zależności od typu rozpylacza i ciśnienia roboczego rozpylacze 
mogą mieć różne wydajności. Muszą jednak zapewnić odpowiednią ilość 
wydatkowanej cieczy o wskazanej wielkość kropli, co ma wpływ na wła-
ściwe pokrycie preparatem upraw. I tak stosując przy ciśnieniu 3-4 bary: 
• rozpylacze typu 01 (pomarańczowy), 015 (zielony) - zapewniają 
oprysk drobnokroplisty zalecany do zwalczania w szczególności 
chorób grzybowych, chwastów i insektów; 
• rozpylacze typu 02 (żółty), 03 (niebieski) - oprysk średnio kropli-
sty zalecany do stosowania herbicydów doglebowo, fungicydów 
systemicznych, zoocydów i herbicydów na chwasty dwuliścienne; 
• krople grube możemy otrzymać w podanym zakresie ciśnień stosu-
jąc rozpylacze typ 04 (czerwone), 05 (brązowe) - ten typ kropli należy 
stosować wtedy, kiedy prędkość wiatru zbliża się do granicy 4 m/s;
• krople bardzo grube wytwarzane przez rozpylacze typu 06 (sza-
re), 08 (białe) nadają się do aplikacji herbicydów doglebowych 
w dni wietrzne oraz nawożenia dolistnego upraw.

Ustalając wydatek jednostkowy rozpylacza należy zastosować wzory: 
q  =  Q * r * v / 6 0 0 

q - wydatek rozpylacza w l/min
Q - dawka cieczy w l/ha
R - rozstaw rozpylaczy na belce w metrach standardowo 0,5 m
v - prędkość robocza km/h
dla upraw prowadzonych w rzędach 

q = Q*z *v/600*n
Q-dawka cieczy na l/ha
Z - rozstawa rzędów
v - prędkość robocza 
n - liczba rozpylaczy na rząd w sztukach
Przykładowo: dawka cieczy roboczej (D) odczytana z etykiety 
środka -200 l/ha, rozstaw rozpylaczy - 0,5 m, prędkość ustalona 
ciągnika v-6 km/h
q = 200*0,5*6/600 = 1 l/min

Mając wyliczony wydatek rozpylacza 1 l/min przy zamontowa-
nych na belce rozpylaczach typ 03 (niebieskie) odczytujemy z ta-
beli ciśnień, że dla tego typu rozpylaczy (aby otrzymać zbliżony 
wydatek 1 l na minutę) ciśnienie robocze należy ustawić na 2 bar.

Ciśnienie 
[bar]

typ rozpylacza płaskostrumieniowego 
w standardzie ISO

01 015 02 03 04 05 06 08
Wydatek w litrach/minutę

1,5 0,28 0,42 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26
2 0,33 0,49 0,65 0,98 1,31 1,63 1,96 2,61
2,5 0,37 0,55 0,73 1,10 1,46 1,83 2,19 2,92
3 0,40 0,60 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20
4 0,46 0,69 0,92 1,39 1,85 2,31 2,77 3,70
5 0,52 0,77 1,03 1,55 2,07 2,58 3,10 4,13
6 0,57 0,84 1,11 1,64 2,21 2,75 3,28 4,34
7 0,61 0,90 1,19 1,79 2,37 2,96 3,54 4,68
8 0,65 0,96 1,27 1,91 2,53 3,17 3,79 5,00

5. Pomiar rzeczywistego wydatku cieczy
Pomiar przeprowadzamy przy pomocy naczynia miarowego 

o pojemności co najmniej 2 l, lub przepływomierza zwanego rów-
nież rotametrem. Uruchamiany opryskiwacz, włączamy wszystkie 

Kalibracja opryskiwacza w sześciu krokach
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sekcje, ustawiamy ciśnienie - w tym przypadku 2 bary. Podsta-
wiamy kubek miarowy na 1 minutę pod rozpylacz. Pomiar prze-
prowadzamy na kilku rozpylaczach i wyciągamy średnią wartość 
pomiaru. Jeżeli wartość ta znacznie odbiega od obliczonej, należy 
skorygować ciśnienie cieczy korzystając z wzoru:

P2=P1*(q/q1)2

P2 - ciśnienie korygowane
P1 - ciśnienie w czasie pomiaru 2 bary (ustalone na podstawie 
tabeli ciśnień),
q1 - średni uzyskany wydatek rzeczywisty rozpylacza, np.: 1,07 l/min
q - wydatek wyliczony rozpylacza z wzoru w naszym przykładzie 
jest to 1 l/min
Przykład: P1=2 bar, q1=1,07l/min q=1l/min P2 =2 
*(1/1,07)2=1,738 bar, a więc aby uzyskać wydatek 1 l/min ciśnie-
nie korygujemy do 1,7 - 1,8 bar.

I ponownie przeprowadzamy próbę rzeczywistego wydatku rozpy-

lacza. Jeżeli w tej próbie średnia wyjdzie w granicach błędu 5%, na-
stępnym krokiem jest obliczenie rzeczywistej dawki cieczy na hektar.
6. Obliczenie rzeczywistej dawki cieczy na hektar

Q= 600*q1/ r * v
Przykład: Q= 600 * 0,98/0,5*6= 196 l/ha

W praktyce zdarza się, że operatorzy mają ustalony jeden wyda-
tek opryskiwacza na cały sezon wegetacyjny, ale takich rozwiązań 
należy unikać ze względu na zmieniające się czynniki, które przed-
stawiłem na wstępie artykułu. n

Źródła: 
1. Kalibracja opryskiwacza - konieczna, a przy tym łatwa do wykonania, Artur Go-
dyń, www.ogrodyinfo.pl
2. Ewidencja zabiegów - Kalibracja opryskiwacza polowego, broszura Inicjatywy 
bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, www.bezpieczne.org
3. Wykonaj sam kalibrację opryskiwacza, Zbigniew Nasternak - www.modr.mazowsze.pl;

Krystyna Berkowska 
Oddział Ostrołęka

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 
z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i przepisami krajowymi 
Ustawą o rolnictwem ekologicznym z 25 czerwca 2009r (Dz. 
U. Nr 116, poz.975) u producentów ekologicznych prowadzi się 
szczegółową kontrolę produkcji rolnej, przetwórstwa i dystry-
bucji. Prowadzą ją jednostki certyfikujące, upoważnione przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem kontroli jest stwierdzenie, czy producent przestrzega za-
sad rolnictwa ekologicznego. Kontrola przeprowadzana jest raz 
w roku u każdego producenta i opłacana jest przez rolnika. 

Dofinansowanie kosztów transakcyjnych 
Rolnikowi przysługuje corocznie zwrot kwoty przeznaczonej na re-

fundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospo-
darstwa ekologicznego, jeżeli spełnione są warunki przyznania płatno-
ści ekologicznej. Wysokość zwrotu kwoty przeznaczonej na refundację 
kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli w tym roku przed-
stawia poniższa tabela. Warunkiem ich otrzymania jest to, że wyliczona 
kwota nie może przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej. 

Tabela. Refundacja kosztów transakcyjnych

Koszty transakcyjne
Wysokość kwoty przezna-
czonej na refundację kosz-

tów transakcyjnych

Koszty kontroli
do 5 ha  900
powyżej 5 ha do 10 ha 1 000
powyżej 10 ha do 20 ha 1 100

Koszty kontroli
powyżej 20 ha do 50 ha 1 300
powyżej 50 ha do 100 ha 1 400
powyżej 100 ha 1 500

Zwrot kosztów transakcyjnych następuje na wniosek rolnika, co od-

bywa się poprzez zaznaczenie znakiem X na pierwszej stronie WNIO-
SKU o przyznanie płatności na rok 2015 przy płatności ekologicznej 
(PROW 2014-2020). Wsparcie na dofinansowanie kosztów transak-
cyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne” nie przysłu-
guje, jeżeli rolnik jest jednocześnie beneficjentem działania:
1. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego 
PROW 2007-2013 oraz
2. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych - 
wsparcie dla nowych uczestników 
systemów jakości żywności w ramach PROW 2014-2020.

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
Ma ono miejsce w ramach działania „Systemy jakości produktów rol-

nych i środków spożywczych”. W celu uniknięcia podwójnego finanso-
wania tych samych celów z różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc 
będzie przyznana, jeśli rolnik nie będzie korzystał ze wsparcia dotyczą-
cego zwrotu kosztów kontroli w ramach działania „Rolnictwo ekologicz-
ne”. Pomoc przyznawana jest rolnikowi, który wytwarza produkty rolne, 
lub środki spożywcze, przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach 
systemu jakości. Wsparcie ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów 
wynikających z potrzeby wprowadzania koniecznych zmian w gospodar-
stwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom. Pomoc obejmuje wspar-
cie w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Beneficjentem 
jest rolnik aktywny zawodowo. Wsparciem objęte są koszty poniesione 
przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składką za udział w tym 
systemie. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wydatki dotyczące 
kontroli zgodności z wymaganiami systemu. Kwoty i stawki wsparcia 
przeznaczone do refundacji systemów jakości dot. rolnictwa ekologicz-
nego zostaną określone przepisach krajowych.

Dzięki produkcji ekologicznej nadzorowanej kontrolą rozwija 
się rynek produktów wysokiej jakości spełniający oczekiwania 
konsumentów w kraju i zagranicą. n

Źródła: 
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 
2. Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo 
ekologiczne”  objętego PROW na lata 2014-2020 Dz.U. z 17 marca 2015 r., poz.370

Zwrot kosztów za kontrolę gospodarstwa ekologicznego
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Racjonalne żywienie jest pod-
stawą hodowli bydła mlecz-
nego. Jak wiadomo, polega 

ono na dostarczaniu zwierzętom od-
powiedniej ilości niezbędnych skład-
ników pokarmowych pokrywających 
zapotrzebowanie bytowe, produkcyj-
ne oraz związane z przyrostem ciała,  
a u krów cielnych związane z rozwojem 
płodu. Przy hodowli krów mlecznych, 
szczególnie tych o wysokim potencja-
le genetycznym i wysokiej wydajności 
mlecznej, prawidłowe żywienie jest 
jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o sukcesie hodowlanym 
i ekonomicznym. 

Ułatwieniem dla hodowcy może być 
podział stada na grupy technologiczne. 
Im stado podstawowe krów jest większe, 
tym łatwiej jest podzielić zwierzęta na gru-
py i dla każdej z nich przygotować pasze. 
Każda grupa jest żywiona inaczej. Przy 
większych stadach powinna być przygo-
towana oddzielna mieszanka TMR, a przy 
mniejszych odpowiedni dodatek paszy tre-
ściwej do bazowej mieszanki pasz objęto-
ściowych.

Krowy wysokocielne to grupa w ostat-
nim okresie laktacji i okresie zasusza-
nia (zaczyna się on najczęściej około  
60 dni przed spodziewanym wyciele-
niem). Zwierzęta w tej fazie obniża-
ją produkcję mleka kosztem rozwoju 
i wzrostu płodu. Nieumiejętne żywienie 
krów w tym okresie może mieć wpływ 
na problemy zdrowotne zwierząt, wy-
dajność produkcji mleka oraz przyrosty 
masy ciała cieląt. Żywienie ich paszami 
o dużej koncentracji składników pokar-
mowych, szczególnie energetycznych, 
może prowadzić do zatuczania, trud-
nych porodów i chorób metabolicznych 
w okresie laktacji.

Czas zasuszania krów można podzielić na 
dwa okresy: zasuszanie właściwe – to czas 
od 8 tygodnia do końca 4 tygodnia przed 
porodem oraz fazę przejściową - od 3 ty-
godnia przed porodem.

Żywienie w pierwszym okresie 
zasuszania 

W fazie zasuszania właściwego dawka 
pokarmowa powinna się składać wyłącz-
nie z pasz objętościowych. Muszą być one 
bardzo dobrej jakości, bo nawet niewielkie 
ilości pleśni negatywnie oddziałują na we-
wnątrzmaciczny rozwój płodu - mykotok-
syny przenikają przez łożysko do płodu, 
co może prowadzić do poronień, czy też 
rodzenia cieląt o niskiej żywotności. Po-
branie suchej masy pasz w tym okresie nie 
przekracza 2% masy ciała krowy. Zalecane 
pasze w okresie zasuszania to, np.: 15-20 
kg sianokiszonki (40% s.m.), 7 kg kiszon-
ki z kukurydzy (35% s.m.) i 4 kg słomy, 
siana. W dawkach pokarmowych pasze 
z roślin motylkowych nie mogą stanowić 
więcej niż 50%, z uwagi na dużą zawar-
tość wapnia i potasu. Nadmiar kationów 
w diecie może wpłynąć na zaleganie popo-
rodowe. Kiszonka z kukurydzy nie może 
stanowić więcej niż 50%, gdyż nadmiar 
energii w dawce pokarmowej może pro-
wadzić do nadmiernego otłuszczania krów, 
problemów z wycieleniem i dalej - z cho-
robami metabolicznymi w okresie laktacji. 
W diecie krów zasuszanych wykorzystu-
jemy pasze o wyższej zawartości włókna, 
a mniejszej zawartości energii, np.: kiszon-
kę z późno zebranych traw, siano czy też 
słomę zadawaną do woli. Muszą to być 
pasze dobre jakościowo. 

Żywienie w drugim okresie 
zasuszania 

Około 3 tygodnie przed wycieleniem 
żywienie krów jest trudniejsze. Stopniowo 
wprowadzamy mieszankę treściwą od 0,5 
kg do 3 kg przy wycieleniu oraz stopniowo 
zwiększamy udział kiszonki z kukurydzy. 
Bardzo ważne jest utrzymanie apetytu kro-
wy, ponieważ rozwijający się płód i wody 
płodowe wypełniają jamę ciała, co utrudnia 
wypełnianie żwacza. Wskazane są więc pa-
sze o dużej koncentracji energii. Ponieważ 
chcemy aby krowa pobrała dużo suchej 
masy, pasze powinny jej smakować. 

W połowie tego okresu dawkę pokarmo-
wą należy uzupełnić o paszę białkową (np.: 
śruta rzepakowa, poekstrakcyjna sojowa 
czy otręby pszenne). Należy pamiętać, że 

w tradycyjnych systemach żywienia naj-
pierw zadajemy pasze objętościowe, a do-
piero później treściwe i wysokobiałkowe. 

Dawka pokarmowa w okresie zasuszania 
powinna zawierać odpowiednią ilość wi-
tamin i składników mineralnych. Najważ-
niejsza są witamina A i karoten, a także se-
len i cynk, ponieważ zapobiegają zachoro-
waniom cieląt na biegunki i zapalenia płuc. 
Niedobór selenu i cynku u cielnych krów 
wpływa niekorzystnie na wewnątrzmacicz-
ny rozwój płodu i jakość siary. 

Wpływ dodatków 

W okresie przedporodowym zaleca się 
stosowanie szeregu dodatków chroniących 
krowę przed wieloma chorobami i zaburze-
niami metabolicznymi np.: glikol propyle-
nowy – profilaktyka ketozy, sole anionowe( 
MgSO4, NH4Cl, CaCl2, NH4SO4, CaSO4) 
– zapobieganie hipokalcemii, glukonian 
wapnia – interwencja w hipokalcemii, cho-
lina chroniona przed rozkładem w żwaczu 
– zapobieganie stłuszczeniu wątroby i ke-
tozie, niacyna – zapobieganie stłuszczeniu 
wątroby i ketozie, biotyna – zapobieganie 
zaburzeniom w tworzeniu rogu racic.

Żywiąc krowy wysokocielne nie należy 
zapominać o ich zapotrzebowaniu na związ-
ki mineralne. W okresie zasuszania właści-
wego pobierając około 14 kg suchej masy 
w paszach objętościowych, pobierają one 
około 57g Ca, 29g P,14g Mg, 66g K, 13g Na, 
`17g Cl oraz 1,4mg Co, 156mg Cu, 3,9mg 
Se i 273mg Zn i to są wartości zbliżone do 
zapotrzebowania bytowego. Jednak wraz ze 
wzrostem płodu i zbliżającym się porodem 
wzrasta dalsze zapotrzebowanie na pierwiast-
ki i chcąc nie dopuścić do hipokalcemii czy 
hipofosfatemii należy zadbać o odpowied-
nią zawartość wapnia i fosforu oraz innych 
makro i mikroskładników we krwi stosując 
różne dodatki regulujące bilans kationowo-
anionowy w dawce pokarmowej. 

Należy pamiętać, że wprowadzając 
jakiekolwiek dodatki paszowe trzeba 
uwzględniać potrzeby zwierząt, skład daw-
ki pokarmowej, zdrowotność i kondycję 
krów w okresie zasuszania, a także czynni-
ki ekonomiczne. Każdy komponent paszy, 
który nie zwiększa jej jakości jest kosztem, 
a ten który ją poprawia to zysk. 

Żywien ie  krów wysokoc ie lnych
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Przygotowanie do wycielenia

Na około dwa tygodnie przed spodziewanym wycieleniem krowa po-
winna być umieszczona w miejscu gdzie nastąpi poród, aby w jej orga-
nizmie wytworzyły się przeciwciała odpornościowe typowe dla danego 
środowiska i zostały przekazane w siarze nowonarodzonemu cielęciu.

Krowa zasuszona potrzebuje dużo światła, powietrza i ruchu. 
Są to czynniki niezbędne dla zdrowia i dobrostanu zwierzęcia, 
a dobry dobrostan to przyjemne i wygodne legowiska. Dobrym 
sygnałem zdrowotności stada jest stwierdzenie, że 80% krów ze 

stada bydła mlecznego leży na legowiskach i 80% z nich prze-
żuwa. Krowy stojące powinny w ponad 80% pobierać pasze ze 
stołu paszowego.

O sukcesie hodowlanym i ekonomicznym hodowcy bydła 
mlecznego w dużym stopniu decyduje umiejętne żywienie (i to 
nie tylko w szczycie laktacji) oraz optymalne warunki utrzyma-
nia i prawidłowe żywienie w okresie zasuszania i przed wycie-
leniem. n

Urszula Dąbkowska
Oddział Ostrołęka 

Wśród najważniejszych elementów wpływających na 
zdrowotność mleka i produktów mleczarskich jest 
zdrowie krów. Pojawiające się często stany zapalne 

wymienia obniżają przydatność technologiczną mleka i stwa-
rzają zagrożenie epidemiologiczne dla ludzi, zwiększając przy 
tym koszty produkcji i przetwarzanie takiego surowca. Prze-
twórcy i konsumenci stawiają, więc producentom mleka coraz 
większe wymagania jakościowe. 

W mleczarstwie poziom komórek somatycznych zawartych 
w mleku decyduje o określeniu jego klasy. W mleku klasy ekstra 
dopuszczalny ich poziom to 400 tysięcy w 1 mililitrze. 

Czym są komórki somatyczne?

Komórki somatyczne to obumarłe komórki tkanki gruczołowej oraz 
żywe i obumarłe białe ciałka krwi, które w czasie udoju przechodzą 
do mleka. Właśnie ich liczba określa jakość surowca. Spełnienie wy-
mogów odnośnie ich zawartości w mleku przysparza producentom 
najwięcej problemów. Występowanie nadmiernej ilości tych komórek 
powoduje stan zapalny wymienia - mastitis. Wpływa on niekorzyst-
nie na jakość produktów wytwarzanych z mleka, gdyż zmniejsza się 
w nich zawartość tłuszczu i laktozy, niszczona jest kazeina (podsta-
wowe białko niezbędne do produkcji serów), wzrasta zaś ilość wol-
nych kwasów tłuszczowych, co utrudnia przebieg dojrzewania serów, 
a zwiększona zawartość sodu i chloru nadaje mleku słonawy smak. 

Od czego zależy ich liczba? 

Liczba komórek somatycznych w mleku zależy nie tylko od stanu 
zdrowotnego wymienia, ale także od wielu ich czynników, takich jak: 
stadium laktacji, wiek zwierzęcia, wydajność mleka, pora roku, stres, 
żywienie i warunki higieniczne. Mleko z poszczególnych ćwiartek 
może mieć zróżnicowaną liczbę komórek somatycznych. Wynika to 
z aktywnej obrony strzyków przed bakteriami wnikającymi do kanałów 
strzykowych. Ich zawartość zmienia się podczas doju - pierwsze stru-
gi mleka spływające z zatok strzyków zawierają najwięcej komórek, 
a najmniej jest ich w połowie doju. Podwyższenie fizjologiczne liczby 
komórek somatycznych występuje w późniejszym okresie laktacji.

Liczba komórek somatycznych w każdej kolejnej laktacji zwięk-
sza się o kilka-, kilkanaście procent, ponieważ wraz z każdą lak-
tacją rośnie ilość złuszczających się komórek nabłonka wymienia. 
Latem na ogół zwiększa się ich zawartość w mleku ze względu 
na wysoką temperaturę, podrażnienia wywołane ukąszeniami owa-
dów oraz urazy wymion, do których dochodzi podczas wypasu. 
Często wzrost ich ilości zauważa się także bezpośrednio przed 
zasuszeniem, albo podczas rui, co wcale nie musi być związane 
z wystąpieniem jakiegokolwiek czynnika chorobotwórczego.

Jak możemy przeciwdziałać? 

Bardzo ważnym czynnikiem determinującym jakość mleka jest 
utrzymanie czystości doju i obory. Krowom należy zapewnić czyste 
i komfortowe środowisko w oborze (dobrą wentylację, brak wilgoci 
i przeciągów oraz suche ciepłe i wygodne legowiska). Urządzenia 
udojowe trzeba utrzymywać w pełnej sprawności i czystości oraz 
doić krowy prawidłowo i higienicznie. Bezpośrednio po doju po-
winniśmy dezynfekować strzyki. Punktualność doju również wpły-
wa na jakość mleka - jego nieregularne rozpoczynanie może dopro-
wadzić do stanów zapalnych gruczołu mlekowego. Warto też pa-
miętać o stosowaniu przeddajania, czyli usunięcia kilku strug mleka 
z każdego strzyka przed rozpoczęciem właściwego dojenia.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na ilość komórek 
somatycznych w mleku jest odpowiedni system żywienia. Ogromne 
znaczenie w profilaktyce zapalenia gruczołu mlekowego ma wybór 
odpowiedniej diety dla bydła. Przyczyną wzrostu ilości komórek soma-
tycznych jest stosowanie przegrzanych i nadpsutych kiszonek i siana, 
zadawanie źle zbilansowanych pasz, radykalne zmiany sposobu żywie-
nia, skarmianie mieszanek ubogich w mikro- i makroelementy, a także 
nie zapewnienie krowom stałego dostępu do świeżej i czystej wody. 

***

Krów, które są chronicznie chore, nie warto leczyć i należy je 
wybrakować. Jest to skuteczna metoda ograniczania mastitis wy-
wołanego przez zakaźne patogeny. Krowy takie są siewcami zaka-
żeń w stadzie. Jednak takie postępowanie nie rozwiąże problemu, 
gdyż najważniejszym działaniem jest szeroko rozumiana profilak-
tyka. To zapobieganie, a nie leczenie jest kluczem do skutecznego 
programu zwalczania komórek somatycznych. n

Komórk i  s oma ty c zne  u  k r ów
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Fasola zwykła (Phaseolus vulgaris) po-
chodzi z Ameryki Środkowej i Połu-
dniowej, lecz jest uprawiana w wielu 

rejonach świata jako warzywo z grupy ro-
ślin strączkowych. Do celów spożywczych 
wykorzystywane są głównie nasiona za-
wierające dużo białka, a u odmian szpa-
ragowych całe strąki. W Polsce uprawiane 
są dwa gatunki: fasola zwykła oraz fasola 
wielokwiatowa. Oba są w naszym klimacie 
jednoroczne, ale w klimacie łagodniejszym 
fasola jest rośliną wieloletnią.

Najwięcej polskich plantacji znajduje się 
w rejonach położonych nad Sanem - w okoli-
cach Jarosławia, Gorzyc, Radomyśla, Przemy-
śla, a także koło Tarnowa - w dolinie Dunajca. 

Krótka charakterystyka
Fasola tworzy korzeń palowy, sięgający 

głębokości 100-110 cm, oraz liczne korze-
nie boczne, rozchodzące się w promieniu 75 
cm na głębokość 30 cm (korzenie te w mia-
rę dojrzewania rośliny rozrastają się w głąb 
gleby, dorównując często długością ko-
rzeniowi palowemu). Na korzeniach fasoli 
powstają brodawki korzeniowe, w których 
żyją bakterie Rihizobium phaseoli, wiążące 
azot z powietrza, z którego korzysta rośli-
na. System korzeniowy jest wrażliwy na 
uszkodzenia i odznacza się małą zdolnością 
regeneracji. Z tego powodu fasola źle zno-
si przesadzanie oraz zabiegi pielęgnacyjne 
przeprowadzone zbyt blisko korzeni.

Fasola zwykła jest rośliną samopylną - 
kwiat zostaje zapylony na 1-2 dni przed 
otwarciem. Natomiast fasola wielokwiato-
wa jest rośliną obcopylną, zapylaną głównie 
przez owady. 

Odmiany fasoli dzieli się na dwie grupy: 
karłowe i tyczne. W ramach każdej z tych 
grup występują odmiany szparagowe 
o strąkach zielonych i żółtych oraz odmia-
ny uprawiane na suche nasiona.

W wypadku uprawy różnych odmian fa-
soli tycznej odległość od zasiewów innych 
odmian fasoli nie powinna być mniejsza 
niż 100 m. Dla fasoli karłowej odległość 
od zasiewów fasoli tycznej i karłowej innej 
grupy użytkowej (np. fasoli wielokwiato-
wej) również nie powinna być mniejsza niż 
100 m. Natomiast odległość od zasiewów 
fasoli karłowej innych odmian tej samej 

grupy użytkowej i roślin strączkowych in-
nych gatunków powinna wynosić 2 m.

Wymagania klimatyczne
Fasola jest rośliną ciepłolubną. Kiełkuje 

w temperaturze 10°C, wschodzi przy 13-
25°C, minimum dla jej wzrostu wynosi 10°C, 
a optimum 23°C. Utrzymująca się przez 
dłuższy okres temperatura - zarówno poniżej 
15°C, jak i powyżej 30°C - powoduje ogra-
niczenie kwitnienia, opadanie kwiatów i sła-
be zawiązywane strąków, co prowadzi do 
zmniejszenia plonu. Temperatura powyżej 
30°C w okresie kwitnienia i zawiązywania 
strąków jest również przyczyną skracania ich 
długości, zmniejszenia liczby nasion w strąku 
oraz ich masy, przyspieszenia dojrzewania 
i skrócenia okresu wegetacji. 

Fasola wielokwiatowa jest mniej wrażli-
wa na niską temperaturę niż fasola zwykła. 
Ponieważ obydwa gatunki są wrażliwe na 
wiatr, uprawa w miejscach osłoniętych po-
zwala na uzyskanie plonu o 20–50% więk-
szego w porównaniu z otrzymywanym 
z roślin nie osłoniętych. Niekorzystne jest 
lokalizowanie plantacji na stanowiskach 
zacienionych, na przykład w sadach. 

Wymagania wodne fasoli są umiarkowane, 
ale wielokwiatowa ma większe niż zwykła. Naj-
większe zapotrzebowanie na wodę występuje 
w fazie pęcznienia i kiełkowania nasion oraz 
w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków.

Stanowisko, nawożenie i uprawa gleby
Fasola nie ma dużych wymagań co do 

przedplonu. Może być uprawiana po wa-
rzywach kapustnych, cebulowych, pomi-
dorach, ogórkach czy roślinach rolniczych 
- okopowych i zbożach. Stanowisko pod 
fasolę na suche nasiona może być założone 
w drugim lub trzecim roku po oborniku. 

Fasola wielokwiatowa ma większe wy-
magania co do nawożenia organicznego niż 
zwykła. Obornik (30 t/ha) daje się jesie-
nią. Dodatkowo wprowadza się (dawki na 
1 ha): 100-200 kg superfosfatu potrójnego 
(46-92 kg P2O5) oraz 100-200 kg siarczanu 
potasu (50-100 kg K2O). Jesienią, jeśli pH 
gleby jest niższe od 6,0 podaje się na hektar 
1 t tlenku wapnia (CaO) na glebach cięż-
szych, lub 2 t węglanu wapnia (CaCO3) na 
glebach lżejszych. Fasola jest bardzo wraż-
liwa na niedobór mikroelementów (boru, 
molibdenu i manganu), co należy uwzględ-
nić w nawożeniu na glebach lekkich, torfo-
wych i przewapnowanych. 

W uprawie tej rośliny konieczna jest 
głęboka orka przedzimowa. Wczesną wio-
sną należy wykonać włókowanie w celu 
zabezpieczenia gleby przed utratą wilgo-
ci oraz zniszczenia chwastów. Po wysia-
niu nawozów azotowych (dawki na 1 ha):  
100 kg saletry amonowej (34 kg N) lub 
100 kg mocznika (46 kg N) przeprowadza 
się kultywatorowanie i bronowanie. Przed 
siewem nasion, w razie potrzeby, stosujemy 
glebogryzarkę. Gleba powinna być starannie 
przygotowana, szczególnie wrażliwa na to 
jest fasola zwykła (jej nasiona kiełkują epi-
geicznie, czyli nadziemnie - liścienie rośliny 
wydostają się nad powierzchnię gleby).

Termin siewu fasoli
Fasola jest rośliną ciepłolubną, dlatego siew 

przypada między 10 a 15 maja. Okres jej we-
getacji trwa 60-90 dni. Aby przedłużyć okres 
zbiorów można wysiewać fasolę co 10 do 14 
dni, jednak nie później niż do końca pierwszej 
dekady czerwca. Siejemy ją w rzędy co 40-50 
cm. Optymalna liczba roślin na 1m2 wynosi 20-
30 szt., a odstępy między roślinami 3-5 cm. Wy-
siewa się 90-130 kg nasion na 1ha. Głębokość 
siewu zależy od typu gleby i wynosi 2-5 cm. 
Nasiona powinny być zaprawione przeciwko 
szkodnikom i patogenom glebowym. Korzyst-
ne jest szczepienie ich bakteriami Rhizobium 
leguminosarumbv, phaseoli, zwłaszcza gdy 
fasola jest uprawiana na polu po raz pierwszy.

Pielęgnacja plantacji
Ponieważ fasola jest wrażliwa na zaskoru-

pianie gleby, ważnym zabiegiem jest spulch-
nianie międzyrzędzi, co można połączyć ze 
zwalczaniem chwastów. Plantacje zazwyczaj 
odchwaszcza się 3-krotnie: po wzejściu ro-
ślin, przed kwitnieniem oraz około miesiąca 
po kwitnieniu. Na dużych powierzchniach 
stosuje się w tym celu herbicydy, zgodnie 
z zaleceniami programu ochrony. 

W rejonach intensywnej uprawy istnieje 
ryzyko wystąpienia strąkowca fasolowego, 
konieczne jest, więc wykonywanie profi-
laktycznych zabiegów ochrony w początko-
wym okresie dojrzewania strąków. Na plan-
tacjach fasoli tycznej do zabiegów pielę-
gnacyjnych należy także ustawienie tyczek 
lub konstrukcji do prowadzenia roślin przy 
sznurkach. W uprawie fasoli wielokwiato-
wej (obcopylnej), na zawiązanie strąków 
i plon nasion korzystnie wpływa bliskość 
pasiek lub obecność trzmieli.

Fa so l a  n a  s u c h e  na s i o na
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Zbiór
Odmiany fasoli zwykłej dojrzewają od połowy sierpnia. Ich zbiór 

przeprowadza się jednorazowo: rośliny są ścinane lub koszone 
i pozostawiane do przeschnięcia przez kilka dni na polu, następnie 
zwozi się je pod wiaty, czy do innych przewiewnych pomieszczeń. 
Podczas wilgotnej, deszczowej pogody konieczne jest dosuszanie 
roślin przy pomocy suszarni podłogowej. Temperatura strumienia 
powietrza do suszenia nie powinna przekraczać 30°C. Odmiany fa-
soli wielokwiatowej karłowe i biczykowe dojrzewają we wrześniu. 

Odmiana tyczna Piękny Jaś, o najdłuższym okresie wegetacji, 
rozpoczyna dojrzewanie około połowy września lub na przełomie 
września i października. Odmiana ta wymaga wielokrotnego zbioru, 
który, w zależności od przebiegu pogody w okresie wegetacji, prze-
prowadza się 5-10 razy (ułatwić zbiór może ścięcie roślin przy szyj-
ce korzeniowej, gdy większość strąków na roślinie jest wyrośnięta 
i pozostawienie do całkowitego doschnięcia strąków na podporach 
czy sznurkach podwieszonych do konstrukcji). Nie ma specjali-
stycznych maszyn do omłotu fasoli. Najczęściej używa się młocar-
ni do zboża, przystosowanej do omłotu roślin strączkowych. Plon 
handlowy nasion fasoli wynosi 1-3 t/ha i uzależniony jest przede 
wszystkim od przebiegu pogody w okresie wegetacji. n

Rodzaje fasoli uprawianej w Polsce

Fasola zwykła - odmiany karłowe o nasionach średniej wielkości:
Igołomska - średnio wczesna, plenna (2,5-3,5 t/ha),
Augustynka - bardzo wczesna, plenna,
Aura - wczesna, plenna, odporna na choroby i wyleganie,
Polanka - średnio późna do późnej,

Katarzynka - wczesna, tworzy rośliny o kulisto-wyniosłym pokroju i 
średniej zdolności do rozgałęziania,
Nida - wczesna, o bardzo dużym udziale nasion handlowych w plonie ogól-
nym,
Małopolanka - średnio wczesna, plenna (2,5-3,0 t/ha),
Narew - wczesna do średnio wczesnej, średnio plenna do plennej,
Warta — średnio wczesna, średnio plenna. 

Fasola zwykła - odmiany karłowe o nasionach dużych:
Wiejska - późna, odporna na wyleganie, podatna na choroby,
Longina - średnio późna, średnio plenna. 

Fasola wielokwiatowa — o nasionach dużych i bardzo dużych: 
Odmiany karłowe:
Eureka - średnio wczesna, plenna, odporna na choroby,
Blanka - średnio wczesna, plenna, odporna na antraknozę, o przeciętnej 
skłonności do wylegania, Felicja - tworzy średnio wysokie rośliny z sze-
rokimi, grubymi, lekko wygiętymi strąkami,
Nata - niskie do średnio wysokich rośliny tworzą eliptyczne, białe, ze 
słabym połyskiem i żyłkowaniem nasiona,
Karo - tworzy niskie do średnio wysokich rośliny i średniej długości, 
szerokie, średnio grube, cylindryczne nasiona,
Kontra - jest średnio późną odmianą, o średnio wysokich do wysokich ro-
ślinach, bardzo długich, średnio grubych, nerkowatych, cylindrycznych na-
sionach,
Westa - średnio późna odmiana o średnio wysokich roślinach tworzą 
długie, szerokie, grube, cylindryczne, białe, błyszczące, słabo żyłkowane 
nasiona.

Odmiany tyczne:
Piękny Jaś - bardzo późna, plenna, ceniona ze względu na właściwości 
smakowe nasion. Rośliny wysokie (do 4 m), kwitną i zawiązują strąki do 
pierwszych przymrozków.

Zofia Szymańczyk
Oddział Poświętne 

Gryka jest rośliną dwuliścienną, jednoroczną, z rodziny 
rdestowatych. Uprawiana jest głównie na ziarno, ale 
można ją siać jako roślinę poplonową. Ziarno prze-

znaczane jest na kaszę oraz mąkę. Jest również rośliną owado-
pylną i miododajną.

Gryka jest ciepłolubna, dlatego wysiewa się ją około 15-25 
maja. Należy ją uprawiać na glebach słabszych i średnich o pH 
od lekko kwaśnego do obojętnego. Ilość nasion na 1 ha zależy od 
terminu wysiewu oraz jakości gleby (40-55 kg/ha). Jeżeli termin 
ten jest opóźniony, należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion. 
Głębokość siewu zależna jest od rodzaju gleby (4-5 cm na gle-
bach słabszych i 2-3 cm na glebach lepszych). Nasiona wysiewa 
się siewnikiem tradycyjnym lub agregatem uprawowo-siewnym.

Gryka jest dobrym przedplonem dla innych roślin, ponieważ do-
brze zacienia glebę i zagłusza chwasty, ale mocno wyczerpuje glebę 
ze składników pokarmowych. Nie wymaga intensywnego nawoże-
nia mineralnego ze względu na dobre wykorzystanie substancji po-
karmowych zawartych w glebie. Nawozy fosforowo-potasowe moż-
na zastosować przed siewem w dawce około 30 kg P i 40 kg K przy 
średniej zasobności gleby w te składniki. Jeżeli zawartość składni-
ków pokarmowych w glebie jest niska, to dawkę należy zwiększyć 

Uprawa  g ryk i
o około 50%. Nawożenie azotowe na glebach średnich stosuje się 
jednorazowo przed siewem lub po wschodach w ilości około 30-40 
kg/ha, natomiast na glebach ubogich w azot dawkę zwiększa się do 
70 kg/ha, dzieląc ja na dwie części, przy czym połowę daje się przed 
siewem a drugą połowę na początku kwitnienia.

W uprawie gryki nie są konieczne chemiczne środki ochrony ro-
ślin, ponieważ jest odporna na szkodniki i choroby. Dobrze też ra-
dzi sobie z chwastami, gdyż w okresie wegetacji szybko rośnie i je 
zagłusza. Może, więc być używana do oczyszczenia gleby z chwa-
stów, pozostawiając po sobie dobre warunki dla uprawy zbóż.

Kwiaty pojawiają się 5-6 tygodni po wysiewie i okres kwitnienia 
trwa około miesiąca. Ponieważ gryka jest rośliną owadopylną, ko-
nieczna jest obecność owadów zapylających i pszczół. 

Nasiona dojrzewają nierównomiernie, dlatego jej zbiór można prze-
prowadzić dwufazowo – najpierw skosić kosiarką pokosową, a po 
około tygodniu (w zależności od pogody) młócić z pokosów kombaj-
nem. W przypadku zbioru jednofazowego należy przeprowadzić de-
sykację plantacji środkiem dostępnym w sprzedaży na trzy tygodnie 
przed planowanym zbiorem w celu wyrównania dojrzewania.

Ze względu m.in. na owadopylność plony mogą być zróżnico-
wane, jednak w sprzyjających warunkach można uzyskać około 3t/
ha. Zarejestrowane odmiany gryki to: Hruszowska, Kora, Panda 
i Luba. n
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Anna Matyszczak 
Oddział Siedlce

Pnącza zajmują niewiele miejsca, a potrafią zasłonić dość 
dużą przestrzeń, są więc niezastąpione, kiedy chcemy 
uzyskać osłonę przed słońcem, wiatrem, czy ciekawskim 

wzrokiem przechodniów. Zarazem tworzą klimatyczne zakąt-
ki, w których możemy odpocząć. Charakteryzuje je wyjątko-
wa dynamika wzrostu i mogą dekorować otoczenie barwnymi 
liśćmi czy oryginalnymi kwiatami. 

W tej grupie roślin są gatunki jednoroczne i wieloletnie. Nie-
które świetnie spisują się w pojemnikach wystawianych na balko-
nach, tarasach, w altanach. Pamiętajmy, że takim roślinom należy 
zapewnić jak najlepsze warunki wzrostu, odpowiednie podłoże, 
wystawę oraz nawożenie i podlewanie. W sprzedaży jest bardzo 
duży wybór pojemników i donic: glinianych, plastikowych i drew-
nianych. Uprawiając pnącza wieloletnie koniecznie trzeba wybrać 
pojemniki z izolacją zabezpieczającą korzenie przed przemarza-
niem. Należy też pamiętać o otworach odprowadzających nadmiar 
wody oraz warstwie drenażu (żwir, tłuczone doniczki gliniane, ke-
ramzyt). 

 Wybór gatunków i odmian pnączy jest bardzo duży. Decydu-
jąc się na konkretne rośliny warto poznać ich wymagania i walory 
ozdobne.

Kobea pnąca (Cobaea scandens)

Inaczej sępota. Występuje w stanie dzikim w Meksyku, na No-
wej Zelandii i Filipinach. W polskim klimacie jest rośliną jedno-
roczną, a jej pędy osiągają 3-4 m. Są one wiotkie i dość kruche, 
podbarwione na purpurowo. Główną ozdobę kobei stanowią duże 
(średnica dochodzi do 7 cm), osadzone na długich szypułkach, 
dzwonkowate kwiaty - białe lub fioletowe. Kwitnienie rozpoczy-
na się w lipcu, a kończy późną jesienią. Dekoracyjne są również 
liście, dość duże, złożone, przebarwiające się na czerwono-fioleto-
wy kolor, a zakończone wąsami czepnymi. Dodatkową ozdobą są 
oryginalne, zielone owoce-torebki. 

Dla kobei należy wybrać stanowisko słoneczne, osłonię-
te od wiatru, gdyż w miejscach zacienionych słabiej rośnie 
i kwitnie. Rośliny uprawiane w dużej donicy wymagają ży-
znej, świeżej i umiarkowanie wilgotnej gleby. Pnącze jest 
wrażliwe na mróz, znosi temperaturę minimalną +4ºC. Oka-
zy uprawiane w pojemnikach można na zimę przenieść do 
pomieszczeń o temperaturze +10-12ºC, w których przetrwają 
do kolejnego sezonu. W lutym należy je przenieść do po-
mieszczeń cieplejszych, gdzie - podlewane - rozpoczną 
wzrost. Przed wyniesieniem do ogrodu przycinamy je na wy-
sokości 10-15 cm.

Kobeę rozmnażana się przede wszystkim z nasion, które należy 
wysiać w lutym-marcu. Wcześniej trzeba je namoczyć w wodzie 
o temperaturze pokojowej, najlepiej pozostawiając na całą noc. 
W temperaturze pokojowej kiełkowanie trwa około 20-25 dni. Kil-
kucentymetrowym siewkom należy zapewnić podpórki. Rośliny 

wysadzamy na zewnątrz dopiero po 15 maja, gdy minie niebezpie-
czeństwo przymrozków. Prowadzi się je przy podporach z drutu 
lub siatki.

Tunbergia oskrzydlona (Thunbergia alata) 

Jest rośliną jednoroczną, a pochodzi z południowo-wschodniej 
Afryki. Jej cienkie, lekko owłosione i rozgałęziające się pędy 
wyrastają do wysokości 1,5 m i owijają się wokół podpór. Liście 
ma małe, sercowate, o żywozielonej barwie. Od czerwca do paź-
dziernika pojawiają się żółte lub pomarańczowe, lejkowate, lekko 
pachnące kwiaty, z charakterystycznym czarnym oczkiem (dlatego 
potocznie tunbergia nazywana jest również „czarnooką Zuzanną”). 

Pnącze najlepiej rośnie na stanowiskach jasnych, dobrze oświe-
tlonych, osłoniętych od wiatru. Najlepsze podłoże to gleba kom-
postowa, przepuszczalna. Roślina jest wrażliwa na niedobór wody, 
podłoże powinno być, więc stale lekko wilgotne. Wymaga również 
obfitego dokarmiania.

Wiosną można zakupić gotową rozsadę tunbergii, ale można 
również wyhodować ją samodzielnie. Nasiona wysiewa się w mar-
cu, po 2-3 sztuki, do niewielkich doniczek. Po wytworzeniu kilku 
liści należy ją uszczyknąć dla lepszego krzewienia. Na miejsce sta-
łe wysadza się dopiero w drugiej połowie maja. 

Tunbergia jest najczęściej wykorzystywana do dekoracji balko-
nów i tarasów, ale z powodzeniem może służyć jako ozdoba ścian, 
murków i altan. Sadzona bezpośrednio w gruncie może pełnić 
również funkcję rośliny okrywowej. Mimo, że jest uprawiana jako 
roślina jednoroczna, można ją przezimować w chłodnym i jasnym 
pomieszczeniu.

Wilec klapowany (Ipomoea lobata lub Mina lobata)

Pochodzi z Ameryki Południowej i uprawiany jest u nas jako ro-
ślina jednoroczna. Jego wijące się pędy osiągają do 5 m długości, 
liście są duże, trójklapowe i jasnozielone. Jest pnączem ozdobnym 
z racji oryginalnych rurkowatych kwiatów, które zebrane są w jed-
nostronne, wielobarwne, wiechowate kwiatostany. Rozpoczyna 
kwitnienie w czerwcu i kończy je z nastaniem pierwszych przy-
mrozków. Najmłodsze, szczytowe kwiaty w kwiatostanie (jeszcze 
w pąkach) są czerwono-purpurowe, starsze (tuż przed otwarciem) 
- pomarańczowe, a otwarte - od jasnożółtych do prawie białych. 
Cała wiecha przypomina wyglądem płomień. 

Wilec klapowany wymaga stanowisk słonecznych, osłoniętych 
od wiatrów oraz przepuszczalnego, wilgotnego i w miarę zasobne-
go podłoża. Rozmnaża się przez wysiew nasion. Można je wysiać 
w maju bezpośrednio do gruntu, lecz jeśli chcemy mieć rośliny 
wcześniej kwitnące, należy to zrobić na początku marca. Rozsadę 
uprawiamy w doniczkach, aby po ostatnich przymrozkach wysa-
dzić ją z całą bryłą korzeniową. 

Wilec świetnie nadaje się do obsadzania altan, pergoli i trejaży. 
Uprawiany w dużych pojemnikach może służyć jako ozdoba bal-
konów, ale należy wtedy pamiętać o umiarkowanym podlewaniu 
oraz obfitym nawożeniu.

Pnącza  w po jemnikach 
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Powojniki (Clematis)

Spośród pnączy wieloletnich do obsadzania pojemników, ze 
względu na niższy wzrost, świetnie nadają się niektóre gatunki 
i odmiany powojników. Wspinają się one po podporach przy po-
mocy długich, wijących się ogonków liściowych. Roślinom upra-
wianym w pojemnikach należy zapewnić podłoże próchniczne, 
przepuszczalne, wilgotne, o odczynie obojętnym lub lekko zasado-
wym. Wszystkie powojniki lubią, gdy ich podstawa jest ocieniona, 
więc pojemniki nie powinny się nadmiernie nagrzewać, a podłoże 
warto wyściółkować.

Mniejsze wymagania mają rośliny odmian botanicznych, które 
są bardziej mrozoodporne i zdrowsze. Można je polecić do upra-
wy początkującym ogrodnikom i osobom mającym mniej czasu na 
ich pielęgnację. Warto tu wymienić powojnik alpejski, którego 
szeroko dzwonkowate i niebiesko-fioletowe kwiaty pojawiają się 
od kwietnia do czerwca (są miododajne). Po przekwitnięciu ozda-

biają rośliny puszyste owoce. Powojnika tego nie tnie się co roku,  
a w przypadku nadmiernego rozrośnięcia po kwitnieniu należy 
skrócić pędy do około 1 m. Powojnik alpejski najlepiej rośnie 
w miejscach półcienistych, ale również dobrze spisuje się we 
wszystkich innych wystawach. Z odmian polecić można odmianę 
Pamela Jackman o intensywnie lawendowo-niebieskich kwiatach 
oraz Ruby o kwiatach purpurowo-różowych. 

Podobne wymagania ma, ale znacznie słabiej rośnie, powojnik 
wielopłatkowy osiągający około 1-2 m wysokości. Jego kwiaty są 
szeroko otwarte, o średnicy 5-10 cm, półpełne. Zwisają pojedynczo 
z długich szypułek, a pojawiają się już w kwietniu. W sprzedaży 
znajdują się odmiany mieszańcowe tego gatunku z powojnikiem 
alpejskim. Do uprawy można polecić biało kwitnący White Swan, 
Purple Spider o kwiatach ciemnofioletowych, prawie czarnych, 
i błękitną Cecile. n

Kamil Linka
Oddział Ostrołęka 

Do rodzaju dynia należy około 30 gatunków, z cze-
go 5 jest ważnych z gospodarczego punktu widzenia. 
W Polsce znaczenie mają 2 gatunki - dynia olbrzymia 

i dynia zwyczajna. Dynie, kabaczki, cukinie i patisony są bota-
nicznymi odmianami dyni zwyczajnej. 

Dynie pochodzą z Ameryki Środkowej, a do Europy przyby-
ły w czasach Kolumba. W Polsce dynia znana była już w XVI 
wieku jako roślina lecznicza. 

Dynia makaronowa (Cucurbita pepo var. giramontia) to odmiana 
botaniczna dyni zwyczajnej należąca do rodziny dyniowatych. Jest 
krzaczastą rośliną jednoroczną, jednopienną, o pędach płożących 
osiągających długość 10 m. Cała roślina jest szorstko owłosiona. 
Liście ma ogonkowe, 5-klapowe, ułożone skrętolegle. Jej kwiaty 
są rozdzielnopłciowe - męskie osadzone w pęczkach, a żeńskie po-
jedynczo w kątach liści. Owoce są wydłużone lub eliptyczne. 

Jest rośliną ciepłolubną. Jej nasiona kiełkują w temperaturze 
powyżej 12°C po 6-8 dniach, a minimalna temperatura wzrostu 
to 8°C. Dynia makaronowa najlepiej rośnie w temperaturze 25°C. 
Należy ją wysiewać gniazdowo, wprost do gruntu, w drugiej deka-
dzie maja. Nasiona powinniśmy siać po 2-4 sztuki, na głębokość 
3-4 cm, w rozstawie 100-150 x 150-200 cm. Po wzejściu roślin 
w gnieździe pozostawimy tylko najsilniejszą - pozostałe usuwamy. 

Roślina ta wymaga dużo światła i źle rośnie w zacienieniu. Ma 
bardzo wysokie wymagania wodne. Preferuje gleby żyzne, prze-
wiewne, nie zaskorupiające się i wilgotne o pH 6,7-7. Jej wegeta-
cja trwa 120-150 dni. 

Jeśli ze względu na chłodne lato owoce dyni makaronowej są 
niedojrzałe, można ich dojrzewanie przyspieszyć skracając pędy 
za drugim liściem nad ostatnim zawiązkiem. Ogławianie powodu-
je ograniczenie wzrostu wegetatywnego rośliny i szybsze dojrze-
wanie owoców. 

Dynia makaronowa nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgna-
cyjnych, z wyjątkiem nawadniania w okresach długotrwałej suszy. 
Jest też odporna na choroby i szkodniki i można ją przechowywać 
przez kilka miesięcy w chłodnym pomieszczeniu. 

Skąd wzięła się jej nazwa? Dynia ta ma tę niezwykłą właściwość, 
że po ugotowaniu jej miękisz rozpada się na pasemka podobne do 
makaronu. Jest też bardzo delikatna w smaku. Można z niej robić 
wszystkie potrawy, które przyrządza się z innych gatunków dyni, 
ale najefektowniejsze z nich to dynia gotowana w różnych sosach 
oraz dynia marynowana w occie (w tej formie zachowuje swoją 
niezwykłą postać, jeśli ją przekroimy w poprzek na pół i widelcem 
delikatnie wyjmiemy miąższ). Często podaje się ją jako niskokalo-
ryczne spaghetti zamiast klusek.
Są dwie odmiany polskie dyni makaronowej: 
• Makaronowa Warszawska – ma podłużno-owalne owoce, o ma-
sie około 1kg. Ich skórka jest pomarańczowa, gładka, w delikatne 
cętki, a miąższ gruby, jasno pomarańczowy, doskonały na spaghetti.
• Pyza – jej owoce są średniej wielkości, o kształcie eliptycznym 
i masie około 1kg. Barwa skórki jest żółtopomarańczowa, z deli-
katną żółtą mozaiką. Miąższ ma kolor od kremowego do poma-
rańczowego. Pyza jest odporna na choroby i nie wymaga ochrony 
chemicznej. n

Dyn ia  makaronowa
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Poradnik gospodyni

Małgorzata Bielawska
Oddział Ostrołęka

Kiedy dzień staje się dłuższy i słońce zaczyna przygrze-
wać mocniej, nasz organizm już nie potrzebuje ciężko-
strawnych, kalorycznych dań. Mamy ochotę na lżejsze, 

lekkostrawne, a zarazem pełne witamin posiłki. Oczy kuszą no-
walijki na straganie i młode roślinki w ogródku. Przyroda ofe-
ruje nam bogactwo witamin i zdrowia. Korzystajmy wiec z tego 
dobrodziejstwa i urozmaicajmy nasz codzienny jadłospis. 

Nowalijki sprzedawane do połowy maja pochodzą z upraw 
szklarniowych. Czy są bezpieczne? Zagrożenie może stanowić 
zbyt duże nawożenie azotem, gdyż powstające z niego związki 
mają charakter rakotwórczy. Nie traktujmy więc nowalijek jako 
głównego źródła witamin, lecz jako atrakcyjne urozmaicenie po-
siłków. Wybierajmy warzywa z gładką skórką, o liściach bez prze-
barwień i nie wyrośnięte nadmiernie. 

Za to samodzielnie wyhodowane kiełki i rzeżucha są absolutnie 
bezpieczne. Zawierają tak potrzebne nam wiosną witaminy: C, A, 
B PP oraz K. Kiełki to bogactwo białka, soli mineralnych: wap-
nia, żelaza, siarki, cynku, magnezu, selenu, potasu i litu. Rzeżu-
cha zawiera sporo witaminy C i duże ilości żelaza i magnezu. Pod 
względem zawartości wapnia jest ona drugą rośliną po orzechach 
laskowych. Jest też bogatym źródłem łatwo przyswajalnego jodu, 
poleca się ją więc osobom z niedoczynnością tarczycy. Poza tym 
obniża poziom cukru we krwi, zaś zawarty w niej chrom wspoma-
ga prawidłową pracę trzustki.

Rzeżuchę wysiewamy na talerzyk wyłożony kilkoma warstwami 
mokrej bibuły. Codziennie przelewamy je letnią wodą i utrzymu-
jemy stałą wilgotność. Kiedy roślinki podrosną na wysokość 2cm, 
stopniowo używamy je do jedzenia – do twarożku, jajek na twardo, 
sałatek i surówek, albo wprost na chleb z masłem. 
A oto kilka sprawdzonych przepisów z wiosennych nowalijek. 

 
Chłodnik z botwinki z jajkiem

Składniki: 2 pęczki botwinki, pęczek szczypiorku, koperku i natki, 
1 młoda marchewka i pietruszka, mały ogórek sałatkowy, 3 łyżki kon-
centratu z buraków, sól, listek laurowy, szczypta kwasku cytrynowego, 
pół szklanki słodkiej śmietanki 18%, 4 jajka ugotowane na twardo.
Wykonanie: Botwinkę i zieleninę dokładnie płuczemy. Buraczki 
z botwinki oraz marchewkę i korzeń pietruszki drobno kroimy, 
wrzucamy do garnka z lekko osolonym wrzątkiem, dodajemy li-
stek laurowy i szczyptę kwasku cytrynowego. Gotujemy przez 15 
minut, po czym wrzucamy pokrojoną drobno botwinę i ponownie 
gotujemy 10 minut. Po odstawieniu z ognia wlewamy śmietankę, 
sok z buraków dla koloru, posiekaną zieleninę i ogórek pokrojony 
w cienkie półplasterki. Doprawiamy do smaku solą i odrobiną pie-
przu, studzimy. Na talerze kładziemy jajko pokrojone na cząstki 
i zalewamy chłodnikiem.

Zupa jarzynowa z lanym ciastem

Składniki: Pęczek młodej włoszczyzny, młody kalafior, 2 młode 

ziemniaki, łyżka dobrego masła, pół szklanki śmietany 22%, 2 jaj-
ka, 4 czubate łyżeczki mąki, sól, pieprz, ziele angielskie, liść lau-
rowy.
Wykonanie: Włoszczyznę myjemy, cienko obieramy i kroimy 
w plasterki. Oskrobane ziemniaki kroimy w paseczki, a kalafiora 
dzielimy na różyczki. Zalewamy wrzątkiem, lekko solimy i gotu-
jemy pod przykryciem przez 20 minut, z listkiem laurowym, 2 zia-
renkami ziela angielskiego i pieprzu. Dodajemy na koniec masło, 
doprawiamy do smaku solą i wlewamy cienkim strumieniem lane 
ciasto (całe jajka rozcieramy z mąką do konsystencji gęstej śmie-
tany), zagotowujemy. Ewentualnie można zaprawić śmietaną roz-
prowadzoną w szklance gorącej zupy, by się nie zwarzyła.

Młoda kapusta z koperkiem

Składniki: 1 główka młodej kapusty, pęczek koperku, listek lauro-
wy, pieprz i sól, szczypta kwasku cytrynowego, łyżka smalcu i pła-
ska łyżka mąki do zasmażki, ew. kawałek mięsa, np. skrzydełko 
z indyka.
Wykonanie: Kapustę myjemy i kroimy drobno. Zalewamy wrząt-
kiem, a po zagotowaniu odlewamy wodę. Zalewamy ponownie 
niewielką ilością wrzątku, dodajemy ewentualnie mięso oraz listek 
laurowy i kilka ziarenek pieprzu. Dusimy na małym ogniu przez 
40 minut, doprawiamy do smaku solą i trochę zakwaszamy (kwa-
skiem, sokiem z cytryny, octem owocowym). Na koniec dodajemy 
posiekany koperek. Na patelni topimy smalec, wsypujemy mąkę 
i rozcieramy dolewając ćwierć szklanki zimnej wody. Wlewamy 
do kapusty energicznie mieszając i zagotowujemy. 
 

Sałatka „witaminka”

Składniki: Główka sałaty, pęczek dymki, łyżka posiekanego koper-
ku i natki pietruszki, kiełki sojowe lub każde inne, rzeżucha, pęczek 
rzodkiewki, ogórek sałatkowy, 2 jajka na twardo, łyżka majonezu 
i 2 łyżki oliwy, sól, pieprz mielony, sok z cytryny.
Wykonanie: Sałatę dokładnie płuczemy i osuszamy. Rwiemy na 
drobne kawałki, dodajemy posiekaną cebulkę dymkę, rzeżuchę, 
koperek i natkę, pokrojoną rzodkiewkę, ogórek oraz kiełki. Ma-
jonez ucieramy z oliwą, sokiem z cytryny, solą i świeżo zmielo-
nym pieprzem i polewamy sałatkę. Lekko mieszamy, dekorujemy 
ćwiartkami jajek na twardo i gałązką koperku.

Sałata wiosenna

Składniki: Główka sałaty, zielony ogórek, 1/2 strąka czerwonej 
papryki, pól szklanki świeżo wyłuskanego zielonego groszku, 1 po-
midor, kilka gałązek świeżej kolendry, po pół pęczka szczypiorku, 
natki pietruszki i koperku, łyżka oliwy, sól, pieprz
Wykonanie: Sałatę myjemy i rwiemy na niewielkie kawałki. Ogó-
rek kroimy w talarki. Paprykę pozbawiamy nasion i kroimy w nie-
wielkie paseczki. Pomidora kroimy w kostkę, a gałązki kolendry 
drobno siekamy. Wszystko wrzucamy do miski, wsypujemy zielo-
ny groszek i posiekaną zieleninę. Dodajemy oliwę i doprawiamy 
solą i pieprzem.

Wiosna na  ta le rzu
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Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2015 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Przepisy naszych Czytelników

Surówka obiadowa

Składniki: Pół główki młodej kapusty, zielony ogórek, pęczek rzod-
kiewek, koperek, sól, pieprz, sos z jogurtu greckiego (kilka łyżek 
jogurtu, sól, łyżeczka soku z cytryny, płaska łyżeczka cukru).
Wykonanie: Wszystkie składniki drobno siekamy, solimy do sma-
ku i polewamy sosem. Odstawiamy na kilka minut do lodówki. 
Surówka świetnie komponuje się z młodymi ziemniaczkami z ko-
perkiem, mięsem lub rybą.

Kalarepka duszona z marchewką

Składniki: 2 kalarepki, 3 marchewki, 1 łyżka masła, 2 łyżki posie-
kanej natki pietruszki, sól i pieprz do smaku.
Wykonanie: Kalarepki i marchewki myjemy, obieramy i kro-
imy w kostkę, a następnie wrzucamy do rondelka. Dodajemy pół 
szklanki wody, masło i dusimy pod przykryciem do miękkości. Pod 
koniec duszenia posypujemy natką i doprawiamy solą i pieprzem. 
Podajemy na jarzynkę do każdego rodzaju mięsa i ziemniaków. n

Krokiety z pieczarkami

Ciasto naleśnikowe: 1 szklanka mąki, 2 jajka, 2 szklanki mleka, 
sól, 1 łyżka oleju.
Składniki na farsz: 500 g pieczarek, 2 małe cebule, 2 łyżki oleju, 
150 g sera żółtego sól, pieprz.
Dodatkowo: 2 jajka, bułka tarta do panierowania i olej do smażenia.
Wykonanie: Z mąki, mleka, oleju, jajek i szczypty soli zrobić 
ciasto naleśnikowe. Na patelni usmażyć cienkie naleśniki. 
Pieczarki umyć, oczyścić i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Na 2 łyżkach oleju podsmażyć 
najpierw cebulę. Następnie dodać pieczarki i smażyć do momentu 
wyparowania całej wody z pieczarek. Przyprawić solą i pieprzem. 
Po przestudzeniu dodać starty ser. Farsz wyłożyć na naleśniki i 
zwinąć w krokieta (tj. założyć boki i zwinąć w rulon). Jajka 
rozkłócić w głębokim talerzu. Do drugiego talerza nasypać bułkę 
tartą. Naleśniki obtaczać w jajku i następnie w bułce tartej. Smażyć 
na rozgrzanej patelni z olejem, aż do zarumienienia się bułki

Elżbieta Kaczorek, zam.Wymysły, gmina Krasnosielc

Kaczka z pomarańczami i żurawiną

Składniki: 1 sprawiona kaczka, 2 ząbki czosnku, tymianek, majera-
nek, 20 dag suszonej żurawiny, 1 cebula, 2 łyżki masła, 2 pomarań-
cze, suszona natka pietruszki, świeża natka pietruszki, pieprz, sól
Wykonanie: Połowę żurawiny zalać gorącą wodą. Kaczkę opłu-
kać, osuszyć. Natrzeć solą, pieprzem, czosnkiem i pietruszką na 
zewnątrz i od wewnątrz. Od środka natrzeć także majerankiem 
i tymiankiem, a następnie zalać wnętrze tuszki sokiem z 1 poma-
rańczy. Drugą pomarańczę obrać, cząstki włożyć do środka kaczki, 
zaszyć nicią kuchenną. Cebulkę posiekać, zeszklić na oleju. Dodać 
odsączoną żurawinę. Powstałym sosem polać kaczkę. Wstawić na 
24 godz. do lodówki. Następnie piec w piekarniku w temperaturze 
180oC przez ok. 1,5 godz. na złocisty kolor. Polewać sosem wyto-
pionym podczas pieczenia.

Sernik kokosowy

Składniki na ciasto: 1 szklanka pokruszonych ciasteczek maśla-

nych lub biszkoptowych, ½ szklanki posiekanych orzechów wło-
skich, ½ wiórek kokosowych, 3 łyżki masła, 3 łyżki cukru.
Na masę serową: 70 dag serka kremowego, ½ szklanki cu-
kru, 2 łyżki cukru waniliowego, 3 łyżki budyniu śmietankowego, 
3 jajka, 1 szklanka mleczka kokosowego, 4 łyżki soku z cytryny,  
½ szklanki wiórek kokosowych.
Wykonanie: Z podanych składników zagnieść ciasto i wyłożyć 
nim spód natłuszczonej tortownicy. Piec przez 15 minut w tem-
peraturze 180oC. Zmiksować ser z cukrem i budyniem. W trakcie 
miksowania dodawać stopniowo jajka, mleczko kokosowe, wiórki 
kokosowe i sok z cytryny. Miksować wszystko przez kilka minut. 
Masę przelać na spód sernika i piec przez 45 minut w piekarni-
ku nagrzanym do 180oC. Zmniejszyć temperaturę do 160oC i piec 
jeszcze przez 30 minut. Po upieczeniu zostawić do ostudzenia 
w lekko uchylonym piekarniku.

Elżbieta Jagiełło, zam. Borki, gmina Goworowo

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym 

Składniki: 1 polędwiczka wieprzowa, ¾ - 1 szklanki suszonych 
grzybów, 2-3 łyżki śmietany, 1 cebula, 3-4 łyżki natki pietruszki, ½ 
kostki rosołowej drobiowej lub warzywnej, sól, pieprz, oliwa, woda
Wykonanie: Grzyby umyć kilkakrotnie, zalać gorącą wodą i po-
zostawić na noc. Cebulę posiekać i wrzucić na rozgrzaną oliwę 
na patelnię. Zeszklić na złoty kolor. Dodać grzyby razem z wodą 
i zagotować. Całość zmiksować blenderem. Przelać do rondelka. 
Dodać około ¾ szklanki wody (lub odrobinę mniej, jeśli grzyby 
moczyły się w większej ilości wody ) i kostkę rosołową. Polę-
dwiczkę umyć i oczyścić. Pokroić na plastry o grubości 2 cm. Każ-
dy kotlet spłaszczyć dłonią lub lekko tłuczkiem do mięsa. Posolić 
i popieprzyć z obu stron. Polędwiczki obsmażyć na złoty kolor na 
patelni (około 1minuty z każdej strony). Usmażone przełożyć do 
sosu grzybowego i dusić około 20minut pod przykryciem. Pod ko-
niec smażenia dodać posiekaną pietruszkę oraz śmietanę (najlepiej 
wcześniej ją rozmieszać z odrobiną gorącego sosu). Ewentualnie 
doprawić jeszcze solą i pieprzem. Podawać z ziemniakami, kopyt-
kami lub kluskami śląskimi.

Małgorzata Gajdzińska, zam. Bądzyn, gmina Lubowidz



Wieś Mazowiecka, maj 201534

Agroturystyka

Z Dariuszem Myszkowskim wła-
ścicielem gospodarstwa agrotu-
rystycznego we wsi Osiny w gmi-

nie Gostynin rozmawia Jadwiga Sta-
siak z Terenowego Zespołu Doradczego 
w Gostyninie.

Dariusz Myszkowski spędził dzieciń-
stwo w Sierakówku. Już w latach szkol-
nych dał się poznać jako chłopiec niepo-
korny i ambitny. W wieku 15 lat wyjechał 
z rodzinnego domu, by już do niego nie 
powrócić. Najpierw pojechał do Warszawy 
wykształcić się na kolejarza, zgodnie z ro-
dzinną tradycją (ojciec był zawiadowcą). 
Po 18 latach pracy zawodowej doszedł do 
stanowiska naczelnika stacji, a na koniec 
kariery otrzymał odznaczenie „Zasłużony 
dla kolejnictwa”. Następnie, chcąc spró-
bować czegoś nowego w życiu, prowadził 
własną firmę budowlaną. Aktualnie jest 
rolnikiem.

Jadwiga Stasiak: - Jak zaczęła się Pana 
przygoda z agroturystyką i skąd pomysł, 
żeby kupić gospodarstwo i świadczyć usłu-
gi turystom?
Dariusz Myszkowski: - Stan zdrowia nie 
pozwolił mi na dalsze prowadzenie firmy 
i powstał problem znalezienia sensu dal-
szego życia. Stąd pomysł, aby kupić ziemię 
w ładnej okolicy i spróbować farmerstwa. 
Taka okazja nadarzyła się właśnie w Osi-
nach. Po wyremontowaniu domu rozpoczą-
łem świadczenie usług dla turystów.

J.S.: - Myszogród, bo tak się nazywa Pana 
gospodarstwo, to pasja czy sposób na ży-
cie?
D.M.: - Myszogród, to sposób na życie 
z pasją. Natomiast nazwa gospodarstwa 
pochodzi od tego, że w tej okolicy wystę-
puje dużo myszołowów, które można pod-
patrywać i fotografować w ich naturalnym 
środowisku. W tym celu zbudowaliśmy 
specjalną czatownię, aby ułatwić obserwa-
cję tych żyjątek.

J.S.: - W każdej działalności nawet taka 
osoba jak Pan (niepokorna i ambitna) na-
potyka trudności. Czy było ich wiele?
D.M.: - Chętnie odpowiem. Jak to w życiu, 
trzeba było uczyć się wszystkiego od nowa: 
uprawy roli, podejścia do zwierząt, postę-

powania z gośćmi, itp. Uwarunkowania 
ekonomiczne na wsi są zupełnie inne niż 
w mieście. Największą trudnością w moim 
przypadku jest słabo rozwinięta infrastruk-
tura, nie wspominając już o Internecie, któ-
ry działa sporadycznie. W obecnym czasie 
jest to także uciążliwe dla moich gości. 

J.S.: - Czy przy zakładaniu gospodarstwa 
agroturystycznego jakaś instytucja udzie-
liła Panu wsparcia finansowego lub me-
rytorycznego?
D.M.: - Zawsze mogłem liczyć na pomoc 
miłych pań z TZD w Gostyninie: Pani 
Marzeny, która wprowadziła mnie w pro-
blemy właściwej uprawy roli i właśnie 
Pani - zdradzającej mi tajniki działalności 
agroturystycznej. Współpracuję też z sa-
morządem gminnym i Fundacją Aktywni 
Razem.

J.S.: - Proszę opowiedzieć o inwestycjach 
w gospodarstwie. Są tu ciekawe budowle. 
Są też kolektory.
D.M.: - Starałem się wykorzystać poten-
cjał miejsca nie zmieniając jego charakte-
ru, czego przykładem jest adaptacja starej 
kamiennej stajni na budynek rekreacyjny. 
Dzięki wsparciu Fundacji Aktywni Razem 
z Łącka zamontowaliśmy kolektory sło-
neczne w celu ogrzewania wody dla gości. 
Korzystamy z ujęcia wody głębinowej, 
która jest bardzo dobrej jakości. Na stawie 
zbudowano most, wyposażono pokoje go-
ścinne… Zmienia się estetyka gospodar-
stwa.

J.S.: - Widzę też kolekcję zabytkowych na-
rzędzi i maszyn rolniczych. Czy interesują 
się tym zbiorem turyści przyjeżdżający na 
wypoczynek?
D.M.: - Tak, bardzo. Podam przykład pana, 
który przyjechał z USA. Po obejrzeniu tego 
zbioru okazało się, że pracował 40 lat temu 
w fabryce produkującej kopaczki konne 
w Ostrowie Wielkopolskim. Zainspirowa-
ny tym widokiem pojechał następnego dnia 
w poszukiwaniu wspomnień do nieistnie-
jącej już dziś fabryki. Stare maszyny i na-
rzędzia rolnicze są dobrą lekcją historii dla 
dzieci uczących się w szkole. 

J.S.: - Jak liczne grupy turystów odwie-
dzają gospodarstwo i skąd najczęściej 
przyjeżdżają? Może również zza granicy?
D.M.: - Z czasem są to te same osoby, 
które powracają do tego miejsca. Oprócz 
zwyczajnych gości z Warszawy, Łodzi czy 
Płocka, zdarzają się miłośnicy przyrody 
i fotografowania. Przeważnie są to turyści 
z Niemiec.

J.S.: - Przysłowie mówi, że reklama jest 
dźwignią handlu. Proszę powiedzieć, gdzie 
i w jaki sposób reklamuje Pan swoje go-
spodarstwo?
D.M.: - Wbrew pozorom, poza Internetem 
i katalogiem MODR, nie reklamujemy się 
nigdzie. Muszę przyznać, że „poczta pan-
toflowa” w naszym przypadku działa naj-
bardziej skutecznie.

J.S.: - Wzrastająca świadomość ekologicz-
na społeczeństwa rozbudza chęć przeby-

„Myszogród” to sposób na życie z pasją

Sauna fińska i balia w gospodarstwie Dariusza Myszkowskiego
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Agroturystyka

wania w czystym środowisku, a Pana gospodarstwo ma certyfikat 
produkcji ekologicznej. Czy jest to czynnik wzbogacający ofertę 
turystyczną?
D.M.: - W moim przypadku nie ma to większego znaczenia, bo 
jak Pani słusznie zauważyła, mieszkam w absolutnie czystym śro-
dowisku, daleko od innych zabudowań. Gospodarstwo graniczy 
z parkiem krajobrazowym i ekologicznymi uprawami, toteż każ-
dy turysta wybierający moją ofertę wie, iż przyjeżdża do miejsca 
przyjaznego pod względem ekologii i ochrony środowiska.

J.S.: - Jest Pan wpisany do rejestru „Gospodarstwa Gościnne”. 
Czy znaczek GG w jakiś sposób przekłada się na zwiększenie fre-
kwencji turystycznej?
D.M.: - Znaczek GG wzbudza zaufanie i przekonanie o bezpie-
czeństwie turystów oraz zapewnia pewnego rodzaju promocję go-
spodarstwa.

J.S.: - Na terenie powiatu gostynińskiego istnieje dużo gospo-
darstw przyjmujących turystów. Jaka jest obecnie dynamika roz-
woju agroturystyki w naszym regionie, według Pana?
D.M.: - Według mnie żywiołowy okres rozwoju agroturystyki już 
minął. Większość rolników, którzy sądzili, iż turyście wystarczy 
sama wieś - czyste powietrze i słońce - nie jest już konkurencyjna. 
W tej chwili obserwuję tendencję do poprawy jakości usług. Pro-
porcje zmieniły się: zamiast na ilość, stawia się na jakość.

J.S.: - Dlatego oferta gospodarstwa w Osinach to nie tylko po-
koje, ale też wiele innych, ciekawych propozycji. Jakie jeszcze 
atrakcje mogą zachęcić turystów, aby tu przyjeżdżali?
D.M.: - Podczas długiego pobytu w Skandynawii, gdzie prowa-
dziłem prywatną firmę, udało mi się podpatrzeć kilka ciekawych 
rozwiązań z myślą o przeniesieniu ich do kraju. Wynikiem tego 
jest ustawienie i zainstalowanie sauny fińskiej, balii, grill domku 
(wszystko opalane drewnem) oraz altany z naturalnym dachem 
z trawy. Słusznie podejrzewałem, że te rozwiązania przyciągną 
uwagę turystów.

J.S.: - A w jaki sposób godzi Pan życie prywatne z codzienną pra-
cą, albo odwiedziny krewnych z pobytem turystów?
D.M.: - Jak już wspomniałem, wszystko kręci się wokół Myszo-
grodu, zwierząt, rozbudowy i uatrakcyjnienia tego miejsca. Jed-
nak na pierwszym planie jest rodzina dająca mi inspirację i siłę do 
dalszego działania, a krewni utwierdzają mnie w przekonaniu, że 
robię to z pasją i zaangażowaniem.

J.S.: - W roku 2014 został Pan laureatem konkursu „Od agro-
turystyki do turystyki wiejskiej”. Proszę powiedzieć czy jest Pan 
z tego zadowolony, i w jaki sposób może się to przełożyć na pod-
noszenie standardu świadczonych usług?
D.M.: - Tak, obydwoje z żoną tworzymy klimat tego miejsca. Do-
ceniamy to wyróżnienie. Miłe są komentarze gości czytających 
dyplom.

J.S.: - Gospodarstwo istnieje stosunkowo krótko, ale rezultaty 
Państwa pracy są już dobrze widoczne. Co, opierając się na zdo-
bytym doświadczeniu, doradziłby Pan innym rolnikom? Warto 
rozpoczynać taką działalność? 
D.M.: - To trudne działanie. Ja wchodziłem w tę działalność z tro-
chę innym, mentalnym nastawieniem niż rolnik, który żyje tylko 

z uprawy ziemi. Drugi raz postąpiłbym dokładnie tak samo, a czy-
tający ten artykuł niech sami wyciągną wnioski i odpowiedzą na 
to trudne pytanie. 

J.S.: Kończąc chciałam zapytać, jakie są Pana zamiary i nadzieje 
w związku z prowadzonym gospodarstwem?
D.M.: - Myślimy o utworzeniu dużej voliery dla ptaków i terra-
rium z gryzoniami jako kolejnych atrakcji zagrody edukacyjnej 
oraz mini zoo z ciekawymi zwierzętami (daniele, owce św. Jakuba, 
owce kameruńskie). Czeka nas też dokończenie inwestycji - in-
stalacji pompy ciepła do celów grzewczych. Ponadto, po dwóch 
nieudanych próbach otrzymania dotacji na utworzenie „skansenu” 
starych maszyn rolniczych, mam cały czas nadzieję na wsparcie 
tego projektu w nowym okresie programowania. Utworzenie skan-
senu uatrakcyjniłoby dość ubogą ofertę turystyczną w okolicach 
Gostynina. 

J.S.: - Dziękując za rozmowę, życzę Panu oraz rodzinie wielu mi-
łych wrażeń ze spotkań z turystami, a także zrealizowania w jak 
najszybszym czasie wszystkich planów i zamierzeń.

fot. Barbara Snopek
Oddział Płock

* * *
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Materiał  sponsorowany

1. Czasem słońce, czasem deszcz, czyli 
z pogodą sam nie wygrasz

W ostatnich latach zdarzenia pogodowe 
o charakterze katastroficznym występu-
ją w Polsce coraz częściej. Spowodowane 
przez nie straty w bezpośredni sposób 
wpływają na sytuację finansową gospo-
darstwa rolnego. Jednymi z największych 
niebezpieczeństw dla plonów na wiosnę 
sągradobicia, przymrozki wiosenne, desz-
cze nawalne oraz huragany.Nie sposób 
przewidzieć gdzie wystąpią. Nie można się 
też przed nim uchronić. 
2. Państwo pomoże, skorzystaj z dopłaty 
do składki
Rolnicy nie mogą liczyć na pomoc budżetu 
państwa, jeżeli nie zabezpieczyli wcześniej 
swojego gospodarstwa. Otrzymają za to 
dopłatę do składki ubezpieczeniaupraw 
rolnych. Budżet państwa po ostatnich 
zmianach ustawowych pokrywa do 50% 
wysokości składki.
Przed wprowadzeniem ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich, polisy  oferowane były wyłącznie 
na warunkach komercyjnych. Wprowadze-
nie ustawy spowodowało bardzo duże za-

interesowanie zwłaszcza ubezpieczeniami 
upraw. Obecnie powierzchnia chronionych 
upraw kształtuje się na poziomie ok. 3,5 
mln ha w stosunku do ok. 0,8 mln ha przed 
wprowadzeniem systemu dopłat – to po-
nad 4-krotny wzrost. Z roku na rok rośnie 
zarówno powierzchnia zabezpieczonych 
upraw jak i liczba ubezpieczonych rolni-
ków. Dotyczy to szczególnie gospodarstw 
towarowych, dla których ubezpieczenie 
jest elementem właściwego zarządzania 
ryzykiem.
3. Preferencyjny kredyt? Tak, ale tylko 
z ubezpieczeniem
Dla wielu rolników uzyskanie kredytu sta-
nowi jedyną szansę na rozwój gospodar-
stwa. Jednak przekonanie o tym banku nie 
należy do najłatwiejszych. Nieodzownym 
w przypadku starania się o kredyt prefe-
rencyjny jest posiadanie ubezpieczenia.
4. Dotacje też nie od ręki
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy 
rolnik, który pobiera dopłaty bezpośred-
nie, ma obowiązek zawarcia umowy ubez-
pieczenia. W celu uniknięcia problemów 
z uzyskaniem dotacji, warto skorzystać 
z ubezpieczenia wszystkich upraw w go-
spodarstwie, zwłaszcza, że państwo i tak 
dopłaci do składki.

5. Spokój najważniejszy
Myśląc o zaletach ubezpieczenia gospo-
darstwa rolnego, nie należy zapominać 
o tej najważniejszej – gwarancji spokojne-
go snu. Warto więc przemyśleć, czy za roz-
sądną cenęnie kupić sobie i swojej rodzinie 
bezcennego spokoju. Tym bardziej, gdy 
nasza przyszłość zależy od tak nieprzewi-
dywalnego czynnika, jakim jest pogoda.

Centrum Handlowo-Usługowe 
„Bugaj” Tomasz Bugaj
Zągoty 22
09-230 Bielsk
e-mail: tomasz.bugaj@bugaj.agro.pl
tel. 604184027

5 powodów… 

Współczesne gospodarstwo rolne niczym nie przypomina tego sprzed lat, jednak niezmiennie narażone jest na działanie gradu, 
przymrozków czy ulewnego deszczu. Nikt nie może sobie pozwolić na pozostawienie wszystkiego losowi, dlatego rolnicy coraz 
chętniej korzystają z ubezpieczeń.  Z pomocą idzie też państwo, zwiększając dopłaty do składek. 
Tomasz Bugaj– Agent Concordii Ubezpieczenia, wymienia 5 powodów, dla których warto ubezpieczyć uprawy na wiosnę.
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Reklama

Nowa formuła
z Tarnowa

już tej wiosny!

www.nawozy.eu

Saletrosan®30 zawiera w swoim składzie: 30% azotu (N) w tym 17%  
w formie amonowej i 12% w formie saletrzanej oraz 6% siarki (S)  
w formie siarczanowej (SO

3
 - 15%).

Granulacja między 2 - 6 mm pozwala na równomierny wysiew nawozu na polu  
w precyzyjnie dobranych dawkach.

Saletrosan®30 nawóz najwyższej jakości, polecany do wiosennego stosowania 
pod wszystkie rośliny uprawne w szczególności pod zboża ozime i jare.
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Kącik dla  dzieci

Krzyżówka Nr 5
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Cięte lub doniczkowe
2. Twierdza otoczona fosą
3. 26 maja świętujemy „Dzień …”

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 29 maja 
2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 5".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go - wydawca miesięcznika.

4. Długi weekend majowy
5. Kwiaty które kojarzą się z Holandią
6. 3 maja obchodzimy „Święto Konstytucji …”
7. 1 maja przypada „Święto …”
8. Rosła polna, a nad nią szumiał gaj
9. Majowa bylina o wonnych kwiatach w kształcie dzwoneczków
10. Śpiewający ptaszek polny
11. 2 maja to „Dzień …”
12. Łapie muchy w sieć
13. Ptak, który podrzuca jaja do gniazd innych ptaków

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 3 - MARZANNA.
Nagrody książkowe wylosował: Adrian Figarski, gm. Jastrząb.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Andrzej Kamasa
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Rozwiązanie Rebusu 3 - GDY W PALMOWą NIEDZIELę 
SŁOńCE ŚWIECI, BęDą PEŁNE STODOŁY, BECZKI I SIECI.

Nagrody książkowe wylosowała: Jakub Jazgierski, 
gm. Góra Kalwaria.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
29 maja 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. 
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 5".

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

Rebus 5

 

 

                     



Spacerkiem po Mazowszu

tekst i zdjęcia: Wiesław Tarkowski
Oddział Siedlce

Iganie - obecnie podzielone na dwa sołectwa Stare i Nowe 
Iganie - to wieś położona na Wysoczyźnie Siedleckiej, 
przy drodze krajowej nr 2, w gminie Siedlce. Wieś leży nad 

rzeką Muchawką, lewym dopływem Liwca, 4 km od centrum 
Siedlec i liczy łącznie 1700 mieszkańców. W historii znana jest 
jako miejsce zwycięskiej bitwy stoczonej podczas Powstania 
Listopadowego, w dniu 10 kwietnia 1831 roku. Do dzisiaj stoi 
dwór pamiętający tamte czasy. 

Właśnie o igańskie zabudowania dworskie, blokujące dostęp 
do grobli na Muchawce, walczono przez kilka godzin. Dowódcą 
sił polskich w tej bitwie był gen. Ignacy Pantaleon Prądzyński 
dysponujący niespełna 7 tys. żołnierzy i 14 działami. Jego prze-
ciwnik, rosyjski generał Rosen miał ponad 10 tys. ludzi wspiera-
nych ogniem 36 armat. Bitwa rozpoczęła się o godz. 15.00 polskim 
atakiem na Iganie od strony Żelkowa. Po dwóch godzinach wal-
ki, gdy zdawało się, że Rosjanie są bliżsi zwycięstwa, gen. Prą-

dzyński rzucił w bój ostatni 
odwód. Polskie kontrnatarcie 
zatrzymało atak doborowych 
jegrów. Naszym udało się 
zdobyć groblę i most na Mu-
chawce. Żołnierze Rosena 
walczący na wschodnim brze-
gu rzeki poszli w rozsypkę, 
zginęli lub dostali się do nie-
woli. Rosjanie stracili blisko 
5 tys. zabitych i rannych, przy 
polskich stratach wynoszą-
cych zaledwie 400 żołnierzy. 
Zwycięstwo to, jak i wiele 
innych w polskiej historii, nie 
zostało jednak wykorzystane. 

Co zostało z tamtych dni? 

Miejsce bitwy upamiętnia pomnik odsłonięty 13 września 1931 
roku, dobrze widoczny z trasy A2. Czasy powstania przypomina 
również mogiła kapitana Hipolita Stokowskiego z pułku grena-
dierów, który poległ pod koniec bitwy. Zginął od kuli armatniej, 
która urwała mu głowę. Dopiero sześć lat później wdowie po 
Stokowskim i jego matce, władze carskie pozwoliły wznieść na 
miejscu niewielki pomniczek, bez żadnych napisów prócz imienia 
i nazwiska. W takiej formie zachował się on do dziś. 

Wracając do dworu - jego budowę ukończono w roku 1828, 
o czym świadczy wyryta nad arkadą komina data. Jest to dwór 
murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na planie wydłużone-
go prostokąta. Należał do wyjątkowo, jak na owe czasy, skrom-
nych - proste okna, czterospadowy dach kryty gontem (obecnie 
trzyspadowy, kryty płaskim eternitem), gładkie elewacje. Jedynie 
od strony frontowej umieszczono kryty dwuspadowym daszkiem 
niewielki przedsionek zwieńczony trójkątnym szczycikiem. Od 
frontu znajdował się niegdyś kolisty podjazd oraz niewielki park 
użytkowo-spacerowy, po którym pozostały dwa szpalery drzew. 

Ostatnimi właścicielami dworu przed II Wojną Światową byli Gra-
bowscy. Natomiast po wojnie, jako niewielka własność ziemska, 
majątek nie uległ przymusowej parcelacji, był natomiast dobro-
wolnie sprzedawany po kawałku. Dwór popadał w ruinę, zanim 
jednak ona nastąpiła, nakręcono w tym miejscu sceny do filmu 
„Noce i dnie”.

Jak jest dzisiaj? 

Obecnie Iganie, zarówno Nowe jak i Stare, to bardzo nowocze-
sne miejscowości posiadające wodociąg, kanalizację i sieć gazo-
wą. Bliska lokalizacja i dobre połączenie z dawnym miastem wo-
jewódzkim - Siedlcami - oraz położenie przy trasie A2 sprawia, 

że chętnie osiedlają się tu nowi mieszkańcy. Założyło tu również 
swoją siedzibę wiele podmiotów gospodarczych. 

W Nowych Iganiach znajduje się Zespół Oświatowy o bogatych 
tradycjach. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. generała 
Ignacego Prądzyńskiego i Publiczne Gimnazjum. Szkoła Podsta-
wowa powstała w roku 1918, Gimnazjum w roku 1999. W Zespole 
Oświatowym uczy się prawie 500 uczniów. Szkoła osiąga wysokie 
wyniki edukacyjne, potwierdzone na egzaminach zewnętrznych. 
Nauczyciele oferują szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, m. in.: 
sportowe, językowe, przedmiotowe, informatyczne, plastyczne, 
teatralne i kronikarskie. Szkoła ma wypracowaną obrzędowość 
szkolną: sztandar, hymn oraz zawołanie. 

Nasze Iganie

Działa tu również, i to prężnie, stowarzyszenie „Nasze Iga-
nie”. Jego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw 
i działań społecznych sprzyjających promocji i rozwojowi miej-
scowości Nowe Iganie i Stare Iganie. Co ciekawe, wymieniona 
wcześniej rzeka Muchawka jest niewielka, ale bardzo malownicza 
i w konkursie internetowym na Rzekę Roku 2014 Klubu Gaja zaję-
ła trzecie miejsce. Najpiękniejszą polską rzeką została Rawka, któ-
ra wyprzedziła Świder. Tym, którzy mogliby jechać kiedyś trasą 
A2 prowadzącą z Warszawy do Brześcia radzimy, aby zatrzymali 
się w Iganiach i zobaczyli miejsca tu przedstawione. n

Iganie -  h istor ia  i  współczesność

Pomnik upamiętniający Bitwę 
pod Iganiami 10.04.1831 r.

Młyn na rzece Muchawka

Zrujnowany dwór w Iganiach
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