
Od Redakcji

W numerze

Targi, konferencje, wystawy rolnicze
XVIII Mazowieckie 
Dni Rolnictwa 3
Polski Finał obchodów 
Światowego Dnia Ziemi  5
Wystawa w Płoniawach Bramurze  39

Z Oddziału Bielice
Kalarepa - cenne warzywo (cz. 2) 6
Chwile ze smakiem  7

Pomoc dla rolników
Działanie „Współpraca”? 
Nabór trwa! 8
Składajmy wnioski  9

Z Oddziału Ostrołęka
Znaczenie motylkowatych 
w płodozmianie 10
Wapnowanie gleb - w praktyce  24

Z Oddziału Płock
Nie można spocząć na laurach 12

Bezpieczne żniwa

Dla mieszkańców miast lipiec i sierpień to czas upragnionych wakacji, wyjazdów, odpoczynku od pracy  
i codziennych obowiązków. Dla rolników to czas wytężonej pracy i zbiorów. Jedni i drudzy powinni jednak 
pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Podczas letnich miesięcy w różnego typu wypadkach 
ginie najwięcej osób. Wakacje niestety sprzyjają wzrostowi groźnych dla życia zdarzeń w gospodarstwach 
rolnych. Dotyczy to również najmłodszych, którzy pomagają w żniwach swoim rodzicom. Dzieci często biorą 
udział w pracach, przy których są narażone na szkodliwe działanie, m.in. środków chemicznych, nadmiernego 
zapylenia czy hałasu. Dopuszczane do maszyn rolniczych doznają obrażeń, a nawet tracą życie. Oprócz 
edukacyjnych wartości jakie niesie udział dzieci we wspólnych pracach gospodarczych, niezorganizowana 
praca, brak nadzoru nad działaniami najmłodszych mogą być przyczyną tragedii. Pamiętajmy o tym  
i zorganizujmy pracę tak, aby nikt nie był poszkodowany. 

Mieszkańcom Mazowsza i Czytelnikom „Wsi Mazowieckiej” spokojnych, słonecznych 
i bezpiecznych wakacji, a rolnikom sprzyjającej aury i udanych zbiorów,

życzy 
Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa   

Od Redakcji

Wokół nas
Jedziemy na ryby! 14

Z Oddziału Poświętne
Wszystko o wierzbie 
energetycznej (cz. 1) 15
Metale ciężkie w środowisku 
a ochrona żywności  16

Nasze sprawy
Rolniku, sprawdź - może to masz? 18
Dywersyfikacja upraw 
- zmiany w przepisach!  19
Ankieta  31

Mazowsze
Spacerkiem po Żyrardowie 20

Z Oddziału Radom
Laury Marszałka 
dla producentów żywności 22

Z Oddziału Siedlce
Zmiany w prawie 25
Efektywne nawożenie fosforem  26

Zdrowie
10 ziół niezbędnych w kuchni 28
Czystek - zioło na wszystko?  30

Kolekcjonerstwo
Czas na odpoczynek, czyli 
odwiedzajcie muzea 33

Kultura
Święte krowy, czyli 
królowe indyjskiego życia 34

Kulinaria - przepisy Czytelników
Czas na sałatki! 35

Skarby natury
Uprawa wawrzynu 
na domowe potrzeby 36
Sok z aloesu - źródło witamin  37

Kącik dla dzieci
Krzyżówka nr 7 38
Rebus 7  38

W wydaniu lipcowo - sierpniowym naszego miesięcznika znajdziemy dużo porad nie tylko dla 
właścicieli gospodarstw rolnych, ale także dla posiadaczy małych ogródków czy ukwieconych 
balkonów. Proponujemy korzystanie z ziół - skarbów natury, którym przypisywanych jest wiele 
właściwości leczniczych. O swojskim, sprawdzonym i zdrowym jedzeniu piszą nasi Czytelnicy. 

Przypominamy o naborach do różnych działań, np. Współpraca (str. 8), czy o składaniu 
wniosków (str. 9). Dziękujemy Redakcji magazynu ludzi przedsiębiorczych AGRO, który 
w dziale AgroPlatforma ODR poinformował, że za najbardziej efektowne strony tytułowe 
spośród czasopism ODR wydawanych w kwietniu 2017 roku uznano okładki: 200 numeru „Wsi 
Mazowieckiej” (zdjęcie obok) i Kuriera Rolniczego Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie (gratulujemy!)

Zapraszamy do czytania!
REDAKCJA

Spotkajmy się w dniach 2-3 września 2017 r. na XXIV  Międzynarodowych Dniach z Doradztwem 
Rolniczym w Siedlcach!


