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Zapraszamy na Mazowsze!
Danuta Arcipowska
MODR Warszawa
„Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na
Mazowszu”, to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Priorytet
VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 Turystyka,
zrealizowany w 2014 roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Turystyka wiejska jest nieodzownym elementem turystyki na Mazowszu i wpisuje się
w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich. Pozwala ona na dywersyfikację źródeł dochodów miejscowej
ludności. Dzięki rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, społeczność
lokalna może liczyć na zwiększenie liczby oraz zróżnicowanie miejsc pracy, wykształcenie umiejętności gospodarczych,
utrzymanie i ożywienie lokalnego rzemiosła, sztuki ludowej oraz wdrożenie nowych
innowacyjnych pomysłów.

Nasz potencjał
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od początku lat dziewięćdziesiątych
prowadzi działania w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej, dotyczące przekwalifikowania rolników w kierunku tworzenia
pozarolniczych źródeł dochodu, przygotowania gospodarstw agroturystycznych
i obiektów turystyki wiejskiej do prowadzenia usług turystycznych na odpowiednim poziomie jakościowym, tworzenia
atrakcyjnej oferty turystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz ich promocji.
Działalność ta zaowocowała współpracą
z ponad 300 obiektami turystyki wiejskiej,
w tym agroturystyki. Większość z nich, to
klasyczne gospodarstwa rolne oferujące
możliwość obserwowania i uczestniczenia
w ich życiu, poznawania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
życia na wsi oraz korzystania ze zdrowego
wiejskiego jedzenia. Na pobyt w takich gospodarstwach najczęściej decydują się roWieś Mazowiecka, czerwiec 2015

dziny z dziećmi. Z informacji uzyskanych
od ich właścicieli wiemy, że potencjalnym
turystą odwiedzającym mazowieckie gospodarstwa agroturystyczne, często tylko
w weekendy, jest dość zamożny i wykształcony mieszkaniec Warszawy, lub innego dużego miasta. Wiedza ta pozwala na
określenie potrzeb i oczekiwań docelowej
grupy gości, poszukujących produktów
wysokiej jakości oraz kompleksowości
oferowanych usług.
W projekcie postanowiliśmy przedstawić
właśnie taki kompleksowy produkt, wykorzystując mniej znany potencjał turystyczny Mazowsza, drzemiący w tzw. „małych
ojczyznach, zapomnianych prowincjach”.
A wszystko mieści się w popularnej grze
terenowej nazwanej geocaching (termin ang. wymawiamy dżijokaszin). Ideą
przewodnią projektu było połączenie tej
innowacyjnej usługi z ofertą turystyki
wiejskiej, w tym agroturystyki oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Mazowsza.

Realizacja projektu
Jej skutkiem było przeprowadzenie następujących działań:
I. Opracowano siedem tematycznych
szlaków turystycznych - przeprowadzono weryfikację i analizę zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Mazowsza, która służyła wytypowaniu
i opracowaniu siedmiu tematycznych
szlaków. Stawialiśmy na ciekawe, mało
znane miejsca, które warto poznać i pokazać turystom. W konsekwencji, dzięki
olbrzymiej pracy i zaangażowaniu pracowników MODR, zostały opracowane
wymienione poniżej szlaki tematyczne,
które oprócz atrakcji turystycznych zawierają również obiekty współpracujące
z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, świadcząc usługi agroturystyki i turystyki wiejskiej:
„Okruszki historii – od Puszczy Bolimowskiej do Kampinoskiej” - okolice Sochaczewa,
„Przyroda północno-wschodniego Mazowsza” – okolice Ostrołęki,
„Powrót do korzeni” – okolice Płocka,
dokończenie na str. 4
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MODR informuje
dokończenie ze str. 3
„Świadkowie dziejów północnego Mazowsza” – okolice Płońska,
„Dziedzictwo kulturowe Ziemi Radomskiej” – okolice Radomia,
„Magiczne Mazowsze” – okolice Siedlec,
„Szlacheckie rezydencje i królewskie włości” – okolice Warszawy.
II. Wydano broszurę informacyjną „Geocaching innowacyjną formą turystyki wiejskiej na Mazowszu” w nakładzie 1000
egzemplarzy, której celem jest przybliżenie idei geocachingu, stanowiącego rodzaj gry terenowej, odbywającej się za pomocą urządzenia GPS.
Geocaching jest popularny na całym świecie. Zabawa ułatwia
odkrywanie ciekawych, często nieznanych miejsc, przyczyniając
się tym samym do zwiększenia ruchu turystycznego. Geocaching to
szansa dla takich krain jak Mazowsze - nie w pełni odkrytych, a bogatych w przepiękne miejsca,
które
warto odwiedzić i poznać.
III. Wytypowano lokalizację i założono ponad
70 skrytek
– geocachy
w terenie i na
portalu internetowym
www.geocaching.com
Geocaching,
jak napisałam
wcześniej,
polega
na
odkrywaniu
miejsc za pomocą ukrytych skrytek
- geocachy,
których zlokalizowanie możliwe jest dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. W projekcie skrytki tworzono przy wykorzystaniu różnego rodzaju pojemników, od najmniejszych magnetycznych do większych, szczelnie zamykanych. Wewnątrz pojemnika
umieszczono przede wszystkim logbook, czyli papierowy dziennik
wpisów, ołówek i mały drewniany klocek z logo MODR Warszawa
służący wymianie. Skrytki umieszczono przy atrakcjach wskazanych na szlaku. Każda skrytka posiada swój opis w serwisie internetowym. Zachęcam do wchodzenia na stronę www.geocaching.com
i odkrywania skrytek założonych w ramach projektu.
IV. Opracowano i wydano katalog „Agroturystyka i turystyka
wiejska na Mazowszu” w wersji polsko-angielskiej i nakładzie
10000 egzemplarzy, stanowiący ważny element promocji oferty
turystyki wiejskiej Mazowsza. Zawarty w nim materiał podzielony jest na siedem regionów, prezentujących opisane powyżej szlaki tematyczne, na których pokazane jest bogactwo przyrodnicze
i kulturowe regionu. Katalog promuje oferty wypoczynku w ponad
4

250 obiektach Wiejskiej Bazy Noclegowej - gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących
z Mazowieckim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
V. Wykonano
aplikację „Magiczne Mazowsze”
Aplikację
tę
można pobrać
w sklepie Google Play (Android), w 4 wersjach
językowych: polskiej,
angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Wystarczy
otworzyć „Sklep
Play” i wyszukać aplikację po
nazwie „Magic
Mazovia”, albo
„Magiczne Mazowsze”. n

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Powiatowy finał w Łosicach
Tekst i zdjęcia: Maria Sudnik
Oddział Siedlce
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maja br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyła się
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości. Poprzedziły ją eliminacje
gminne zorganizowane we wszystkich gminach powiatu łosickiego. W finale powiatowym zmierzyły się laureatki (zdobywczynie I, II i III miejsca ) tegorocznych olimpiad gminnych.
Laureatki olimpiad gminnych, sponsorzy i organizatorzy
frekwencja na olimpiadzie wyniosła 60 osób. W każdej gminie były to
bardzo uroczyste spotkania, którym poza sprawdzianem wiedzy towarzyszyły występy zespołów ludowych i artystycznych, ciekawe pogadanki, wystawy rękodzieła, konkursy kulinarne i degustacje.
Fundatorami nagród były samorządy terytorialne, których przedstawiciele uczestniczyli we wszystkich spotkaniach. Nadzór mery-

Eliminacje gminne w Platerowie
Zadaniem uczestniczek było wypełnienie testu zawierającego
40 pytań i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania praktyczne. Komisja konkursowa, po sprawdzeniu wszystkich prac, nie była jednak w stanie wyłonić zwycięzców. Koniecznym okazało się przeprowadzenie dogrywki ustnej, w wyniku której: I miejsce zdobyła
Justyna Rumowska z gminy Stara Kornica, II miejsce - Bożena
Kierczuk z gminy Huszlew, III miejsce - Jadwiga Zupkowicz
z gminy Platerów.
W powiecie łosickim Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem. W tym roku wzięło w nich udział ponad 360 kobiet, średnio

Występ zespołu mandolinowego z Sarnak
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Degustacja potraw konkursowych w Huszlewie
toryczny nad realizacją olimpiad prowadził MODR Oddział Siedlce. Organizatorem był Terenowy Zespół Doradczy w Łosicach,
w którym szczególnymi umiejętnościami organizacyjnymi i zaangażowaniem wykazała się Wiesława Malczewska. n

Finalistki olimpiady powiatowej
5

Wieści mazowie c k i e

Światowy Dzień Ziemi w Ostrołęce
Stanisław Orłowski
Zdjęcia: Edward Piwowarski
Oddział Ostrołęka

26

kwietnia br. obchodzony był Światowy Dzień Ziemi
- w Ostrołęce świętowany po raz siódmy, w Polsce
po raz szesnasty, a na świecie mający już 25-letnią
tradycję. Tegoroczne hasło przewodnie imprezy brzmiało:
„Z energią zmieńmy źródła”. Tym razem z centrum Ostrołęki,
gdzie odbywała się dotychczas, impreza przeniesiona została
na plac przy niedawno zbudowanej Galerii Bursztynowej, która była jednym z jej organizatorów.

Nie zabrakło także innych stoisk, które zawsze prezentowane są
podczas Dnia Ziemi w Ostrołęce, m. in. Nadleśnictwa Ostrołęka
czy Schroniska dla Zwierząt Canis. Nowością był warsztat Manufaktury Papieru Czerpanego z Kobyłki, przy którym wszyscy chętni mogli wziąć udział w zajęciach z wykonywania papieru i jego
marmoryzacji (koloryzacji).
Oficjalnie impreza rozpoczęła się o godz. 13.00. Przedstawiciele
organizatorów: Grzegorz Płocha - wiceprezydent miasta Ostrołęka,
Jerzy Grabowski - przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, Wiesław Szczubełek - dyrektor MODR Warszawa Oddział Ostrołęka,
Bogdan Sokalski - prezes Stowarzyszenia Ekomena, Wacław Karolak - doradca ds. reklamy i marketingu Galerii Bursztynowej oraz
Beata Kaczyńska - kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Ostrołęce przywitali zebranych widzów i po
krótkich przemówieniach dokonali jej oficjalnego otwarcia.
Część artystyczną rozpoczął blok występów dzieci z wielu placówek: Przedszkoli Miejskich Nr 5, 7, 16 i 17, ostrołęckiej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkół Podstawowych w Nasiadkach
i Jazgarce, Zespołów Szkół Nr 3 i 4, Szkoły Podstawowej Nr
2 w Ostrołęce, a także Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, dzieci z Ośrodka Wsparcia TPD w Ostrołęce i Olszewo-Borkach oraz
Zespołu Szkół STO w Ostrołęce, a także młodzieży z Gimnazjów

Oficjalne otwarcie
Festyn rozpoczął się o godz. 10.30, ale stoiska - ustawione zarówno na placu przy galerii, jak i w jej pasażach - otwarte zostały
już po godz. 8.00. Jak zwykle nie zabrakło namiotów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka, pod którymi swoje „skarby” prezentowali zaprzyjaźnieni twórcy ludowi
i gospodarstwa agroturystyczne oraz znajdował się punkt informacyjny MODR, w którym pracownicy naszej firmy udzielali fachowych porad związanych z rolnictwem i oferowali wydawnictwa
MODR.
Stałym uczestnikiem imprezy jest także stoisko Ostrołęckiego
Klubu Kolekcjonerów Unikat (działającego w ramach Stowarzyszenia Unikat - Przyjazna Gmina), na którym w tym roku - poza
obejrzeniem zbiorów kolekcjonerskich członków klubu - można
było nabyć nową monetę lokalną, wydaną przez Stowarzyszenie:
130 Talarów Kurpiowskich z okazji 130. rocznicy urodzin Adama
Chętnika, znanego regionalisty i badacza Kurpiowszczyzny.

Na konkursy Nadleśnictwa Ostrołęka czekali najmłodsi
6

Namioty MODR - stały element Dnia Ziemi
Nr 1 i 2 w Ostrołęce. Prawie wszystkie występy najmłodszych
dotyczyły ekologii, a motywem dominującym była moda ekologiczna - prezentacja strojów stworzonych z przeróżnego rodzaju
materiałów wtórnych i śmieci.
Nie zabrakło zespołów muzycznych i solistów. Na scenie zagrali
i zaśpiewali: Aleksandra Dzwigała, duet akordeonowy Mamzel &
Vertim, Kapela Kurpiowska Ryszarda Maniurskiego, Crowley, Grupa
Nie Oni Jedni, Zupa Grzybowa i Odmienne Stany Świadomości. Każdy z wykonawców grał inną muzykę - nie zabrakło coverów utworów
popowych, melodii kurpiowskich, rocka, autorskich piosenek i ballad
- zatem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nad występami czuwał
ostrołęcki Kabaret Szuje, czyli Jakub Rutka i Staszek Orłowski.
Organizatorami tegorocznego Dnia Ziemi w Ostrołęce były
Galeria Bursztynowa i Stowarzyszenie Ekumena, a Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka był jednym
z partnerów przedsięwzięcia. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Targi Rolne i Przedsiębiorczości w Sochaczewie
Bożena Kalkowska
Oddział Bielice

W

ostatnią niedzielę kwietnia odbyły się XXII Targi
Rolne i Przedsiębiorczości w Sochaczewie. Ponad
100 wystawców z różnych stron Polski prezentowało
swoje towary i usługi.

Rolnicy zasięgali opinii i porad w punktach informacyjnych
ARiMR. KRUS i MODR. Pytania dotyczyły płatności obszarowych, szczególnie zazieleniania. Wielu rolników zainteresowanych było możliwościami rozwoju gospodarstw, w tym skorzystania z takich działań jak "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz
"Premia dla młodego rolnika". Prowadzenie działalności pozarolniczej i możliwości skorzystania z pomocy na ten cel w ramach
nowego PROW 2014 - 2020 to temat, który również był chętnie
podejmowany w rozmowach z doradcami MODR.
Podczas ubiegłorocznych targów, zapoczątkowaliśmy promocję
produktu tradycyjnego i lokalnego. Wielu uczestników imprezy
dowiedziało się jak je identyfikować i wprowadzać na „Listę Produktu Tradycyjnego”. Można było też spróbować smakowitych
wyrobów. Ponieważ temat cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, postanowiliśmy kontynuować promocję tych specjałów.

Otwarcie Targów i powitanie gości
Celem targów była promocja producentów rolnych i przedsiębiorców, popularyzacja nowoczesnego gospodarowania z zasadami zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podkreślenie wartości
produktów regionalnych. Bogatą ofertę przedstawiły firmy z branży
rolniczej, ogrodniczej, mechanicznej, przetwórstwa spożywczego oraz
instalacji grzewczych. Ze względu na porę roku dominowały krzewy
ozdobne, kwiaty i sadzonki różnych roślin. Wszyscy, którzy przyjecha-

Wiosenny kiermasz
li na zakupy ogrodowe mieli duży wybór sprzętu ogrodniczego, mebli
ogrodowych i wiklinowych oraz naturalnych produktów spożywczych.
Można było także kupić wędliny tradycyjne, pieczywo na zakwasie,
sery z Zakopanego oraz miody z rodzimych pasiek. Dużym powodzeniem cieszyły się też stoiska z rękodziełem artystycznym.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Degustacja produktów lokalnych
Dlatego również w tym roku, pod dachem namiotu MODR, odbyła się prezentacja produktów lokalnych i tradycyjnych pt. „Smaki
Powiatu”. Producenci produktów otrzymali podziękowania i upominki ufundowane przez sponsorów TUW i TWS Ubezpieczenia.
Jak co roku przyznano puchar starosty sochaczewskiego - HIT
TARGÓW – za najatrakcyjniejszy produkt. Puchar trafił do lokalnej firmy „Tęczowy Ogród” z Brzozowca, która produkuje naturalne soki owocowe i owocowo - warzywne.
Ponadto wręczono puchar Mazowieckiej Izby Rolniczej za najciekawsze stoisko, które otrzymał Bank Spółdzielczy w Teresinie.
Najmłodsi uczestnicy targów korzystali z licznych atrakcji, m.in.
zjeżdżalni, karuzeli czy przejażdżek na kucykach. Na scenie zaprezentowała się Sochaczewska Orkiestra Dęta i Kapela Mazowiecka
z Sochaczewa. Popularne utwory polskie i zagraniczne w wykonaniu zespołu Randez Vous umilały czas zwiedzającym.
Targi otworzyli wspólnie: Tadeusz Głuchowski - wicestarosta
sochaczewski, Andrzej Kamasa - dyrektor MODR, Tomasz Obrączka - dyrektor ZS RCKU oraz Mirosław Adam Orliński - radny
sejmiku województwa mazowieckiego. Targi odwiedził także Maciej Małecki - poseł na Sejm RP.
Patronat honorowy nad imprezą objęli Wojewoda Mazowiecki
i Marszałek Województwa Mazowieckiego. n
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ARiM R informuj e
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

Wykorzystać szansę

W

ywiad z Marcinem Podgórskim dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Panie Dyrektorze przed polskimi rolnikami kolejne „tłuste lata”
jeśli chodzi o pulę środków przeznaczonych do wykorzystania.
O jakich kwotach mówimy?
W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
w latach 2014-2020 Polska będzie miała do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne
i krajowe). Mam nadzieję, jestem wręcz pewny, że znaczna część
tych pieniędzy trafi do mazowieckich rolników. W poprzednim
okresie finansowania właśnie rolnicy, przedsiębiorcy z Mazowsza byli liderami w wykorzystywaniu unijnego wsparcia z PROW
2007-2013.
Jakie jest najważniejsze zadanie Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w najbliższych latach? Czyli na jakie działania rolnicy
otrzymają wsparcie?
Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian
strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest
w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano, aż ok. 1/3
jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy
rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć
współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego
w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb
konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników. Prawie 20 proc. środków z nowego PROW
ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi.
Ale PROW 2014- 2020 to nie tylko pomoc rolnikom?
Innym ważnym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest wspomaganie rozwoju terenów
wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć, m.in. pieniądze na rozwój usług, nie tylko
rolniczych, a także produkcji, przy czym dofinansowanie będzie
możliwe, jeśli inwestycje nie będą szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi.
Czym różni się nowy okres finansowania od PROW 2007-2013?
Zakres nowego PROW jest podobny do znanego już z PROW
2007- 2013, ale została nieco zmieniona jego konstrukcja. Jest teraz mniej, tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych „poddziałań”. Przewidziano 25 form wsparcia,
w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat. Zwraca uwagę zmo8
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dyfikowanie wsparcia z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Teraz wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można
dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne
inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie
do 500 tys. zł, a na pozostałe przedsięwzięcia, czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości
do 200 tys. zł.
A co z młodymi rolnikami?
Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych
dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na „premie” na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch etapach:
najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc.
W nowym PROW nie zapomniano również o rolnikach gospodarujących w małych gospodarstwach?
Tak. Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie
premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą
one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie,
wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120
proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.
Dziękuje za rozmowę. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

P o r a d y prawne

Zasady szacowania szkód łowieckich
Lech Durski
Oddział Ostrołęka

Z

asady te reguluje Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo
Łowieckie (Dz. U. nr 147 poz. 413) wraz z aktami wykonawczymi w postaci rozporządzeń Ministra Środowiska.
W myśl w/w ustawy zwierzętami objętymi Prawem Łowieckim
w zakresie szkód łowieckich są: jeleń, daniel, łoś, sarna i dzik.
W związku z moratorium na pozyskanie łosia, szkody łowieckie
wyrządzone przez to zwierzę są czasowo wyłączone z procedury
szacowania. Za szkody wyrządzone przez żubry, bobry, wilki,
rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa.

W myśl Prawa Łowieckiego właścicielowi gruntu przysługują
następujące prawa:
• prawo do odszkodowania za plony i zasiewy, oraz prawo do pokrycia kosztów zagospodarowania trwałych użytków zielonych –
bez prawa do zwrotu utraconych korzyści,
• prawo do obecności przy szacowaniu szkód łowieckich – wstępnym i ostatecznym,
• prawo do wnoszenia uwag do protokołu szacowania szkody wstępnego i ostatecznego,
• prawo do odmowy podpisania protokołu szacowania szkody wstępnego i ostatecznego,
• prawo do wezwania przedstawiciela Izby Rolniczej przy oględzinach – wstępnych czy ostatecznych,
• prawo do wystąpienia do jednostek administracji lokalnej z prośba o mediację,
• prawo do wystąpienia na drogę sądową w przypadku braku porozumienia z dzierżawcą obwodu,
• brak prawa do odwołań zgodnie z KPA – nie jest to postępowanie
administracyjne.

Prawa dodatkowe właściciela gruntów

Dodatkowo właściciel lub prawny użytkownik gruntów może gromadzić wszelkie dowody powstałych szkód, powoływać własnego
rzeczoznawcę do oszacowania szkód, ograniczać wejście osób postronnych - jeśli wykracza to poza czynności związane z prowadzeniem polowania i gospodarki łowieckiej, wezwać policję w przypadku rażącego naruszania prawa własności, negocjować sposoby ograniczania szkód łowieckich, zawierać z kołami umowy cywilno-prawne
co do sposobu zapobiegania szkodom łowieckim, ustawiać na własnym gruncie własne urządzenia techniczne zapobiegające szkodom,
uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym o wydzierżawienie
obwodu, oraz żądać kopii protokołu szacowania szkód.

Prawa dzierżawcy obwodu łowieckiego

Z kolei dzierżawca obwodu łowieckiego ma prawo do:
• wejścia na teren, w celu polowania i prowadzenia gospodarki
łowieckiej,
• powołania własnego rzeczoznawcy lub biegłego,
• wezwania przedstawiciela Izby Rolniczej,
• wyznaczenia przedstawiciela do szacowania szkód łowieckich,
• prawo do oszacowania szkód łącznie z określeniem plonu i ceny
rynkowej,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

• prawo do ustawiania w porozumieniu z właścicielem lub użytkownikiem gruntu urządzeń technicznych ograniczających szkody,
• prawo do zawierania umów cywilno-prawnych z właścicielem
gruntu dotyczących zasad rozwiązywania problemu szkód łowieckich,
• prawo do występowania do jednostek administracji samorządowej z prośbą o mediację.

Obowiązki dzierżawcy gruntów

Dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek zgłoszenia do
lokalnych jednostek administracji samorządowej wykazu danych
teleadresowych, pod które poszkodowani właściciele gruntów
będą mogli zgłaszać szkody łowieckie.
Ma on obowiązek dokonania szacowania wstępnego lub ostatecznego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Z szacowania sporządza się protokół w który określa się gatunek zwierzyny powodującej szkodę, rodzaj i jakość uprawy, całkowity obszar uprawy, oraz
obszar uprawy na której wystąpiła szkoda. Na żądanie dzierżawcy
występujący o odszkodowania ma obowiązek przedstawić udokumentowane prawo do gruntu (akt własności, umowa dzierżawy itp.)
Właściciel gruntu nie ma obowiązku uczestniczenia w oględzinach,
jednak dzierżawca ma obowiązek skutecznego powiadomienia go
o terminie oględzin. W ramach protokołu powinno się określić obsadę roślin n jednostkę powierzchni, ustalenie powierzchni uszkodzonej wraz z naniesieniem jej na szkic uprawy.

Obowiązki właściciela gruntów

Ma on obowiązek w ciągu 7 dni od wystąpienia szkody, pod adres podany przez dzierżawce obwodu, zgłoszenia szkody na piśmie. Na potrzeby postępowania dowodowego korzystne jest aby
zgłaszający posiadał dowód wysłania pisma. W zgłoszeniu należy
podać dane teleadresowe zgłaszającego, datę powstania szkody,
przypuszczalny gatunek zwierzyny powodującej szkodę, miejsce
jej wystąpienia, rodzaju uprawy oraz rozmiar szkody.
W przypadku szacowania wstępnego, właściciel gruntu ma obowiązek nie później niż na 7 dni przed zbiorem powiadomić dzierżawcę obwodu o terminie zbioru, który z kolei ma obowiązek dokonania szacowania ostatecznego wraz z wyliczeniem ekwiwalentu za powstałe szkody. Ze względów dowodowych powinno ono
być przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Jeśli zbiór
nie nastąpi w ciągu 14 dni od deklarowanego terminu, odszkodowanie nie przysługuje.

Wysokość odszkodowania

W przypadku szacowania ostatecznego występują redukcje odszkodowania w zależności od terminu szacowania. W uprawach
wymagających zaorania wysokość odszkodowania wynosi w zależności od terminu szacowania:
• do dnia 15 kwietnia - 25% szacowanej szkody,
• 16 kwietnia - 20 maja - 40 % szacowanej szkody,
• 21 maja – 10 czerwca - 60 % szacowanej szkody,
• od 11 czerwca - 85 % szacowanej szkody.
Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego określenia wysokości szkody w formie ustalonej przez
zainteresowane strony. n
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Prawo na co dzi e ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce
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zczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
- 2020, zawiera Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2015
roku (Dz. U. z. 24.03.2015 r., poz.415).
ykonywanie praktyk równoważnych
reguluje
Rozporządzenie
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 marca 2015
roku (Dz. U. z 25.03.2015 r., poz. 433).
Rozporządzenie jest przepisem wykonawczym do Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
W pakiecie „Rolnictwo zrównoważone”
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, realizacja wymogu, to zastosowanie 4 upraw w plonie
głównym.
ednolity tekst rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
wykazu chorób zakaźnych zwierząt,
dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 10 marca 2015 roku (Dz.
U. z 26.03.2015 r., poz.440).
miana rozporządzenia w sprawie
wprowadzania „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych
gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014
-2020, została zawarta w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 6 marca 2015 roku (Dz. U. z 01.04.2015
r., poz.468).
miana ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, została dokonana w Ustawie z 20 lutego 2015 roku
(Dz.U. z 01.04.2015 r., poz. 470).
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arunki, jakie powinny spełniać
jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może
powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
- określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 marca 2015
roku (Dz.U. z 02.04.2015 r., poz.473).
asady i warunki wykonywania
działalności w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biopłynów; mechanizmy i instrumenty
wspierające wytwarzanie: energii elektrycznej, biogazu rolniczego i ciepła - w instalacjach odnawialnego źródła energii,
oraz inne kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii, reguluje Ustawa z 20
lutego 2015 roku (Dz. U. z 03.04.2015 r.,
poz. 478).
tawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny, lub kwalifikowany wynosi: 80 zł w przypadku zbóż i mieszanek
zbożowych lub mieszanek pastewnych;
130 zł - w przypadku roślin strączkowych;
400 zł - w przypadku ziemniaków, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z 20 marca 2015 roku (Dz. U. z 07.04.2015 r.,
poz. 485).
ednolity tekst ustawy o rolnictwie ekologicznym, zawiera Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 18 marca 2014 roku (Dz. U.
z 09.04.2015 r., poz. 497).
rogram bioasekuracji mający na
celu zapobieganie szerzeniu się
afrykańskiego pomoru świń na lata
2015 -2018, wprowadza Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 3 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 14.04.2014
r., poz. 517).
ednolity tekst ustawy o środkach ochrony roślin, zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 20 marca 2015
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roku (Dz. U. z 20.04.2015 r., poz. 547).
ednolity tekst ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zawiera Obwieszczenie
Marszałka
Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej z 8 kwietnia 2015 roku (Dz. U.
z 28.04.2015 r., poz. 577).
Ze środków budżetu państwa udzielane są
dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów
ubezpieczenia:
1. Upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek,
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin
strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia
do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód
spowodowanych przez: huragan, powódź,
deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki
przezimowania oraz przymrozki wiosenne
lub
2. Bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń
od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi,
lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.
Umowa ubezpieczenia może obejmować
wszystkie lub wybrane przez producenta
rolnego rodzaje ryzyka, o których mowa
wyżej . Ustawa precyzuje poszczególne rodzaje ryzyka, np. huragan - oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru
o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody;
pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym
sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; przymrozki wiosenne - oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie temperatury poniżej 0 0C, w kresie od 15 kwietnia
do 30 czerwca, polegające na całkowitym
lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu lub jego części .
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących
w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe w gospodarstwach rolnych na terytoWieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Wypadek przy pracy w rolnictwie
jakie odszkodowania?
Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka

Z

a wypadek przy pracy rolniczej
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło podczas wykonywania
czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej albo pozostających
w związku z ich wykonywaniem (artykuł
11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników). Jeśli poszkodowanym jest
ubezpieczony w KRUS, może starać się
o odszkodowanie z tej instytucji.
Jeśli w zdarzeniu odniosły urazy osoby trzecie, trzeba sięgać do OC rolników.
W praktyce często takie sprawy trafiają do
sądu, ponieważ KRUS odmawia uznania
zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej
i wypłaty odszkodowania.
Artykuł 13 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa jednorazowe odszkodowanie, które ustala się w wysokości
proporcjonalnej do określonego procentowo
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu. W przypadku śmierci należy się
ono najbliższej rodzinie. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spowodował wypadek umyślnie,
albo wskutek rażącego niedbalstwa, lub będąc w stanie nietrzeźwym, albo pod wpływem innych środków odurzających.
Należy pamiętać, że o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej trzeba zawiadomić
KRUS niezwłocznie, ale nie później niż
6 miesięcy od dnia wypadku przy pracy rolniczej. Lekarz udzielający pierwszej pomocy

kieruje poszkodowanego na badania, jeżeli
istnieje przypuszczenie, że poszkodowany
w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym
lub po wpływem innych środków. Poszkodowany musi poddać się temu badaniu. Odmowa powoduje pozbawienie prawa do świadczenia. Koszty badania pokrywa KRUS.
Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne
są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem
OC rolników oraz budynków. Reguluje to
ustawa z 22 maja 2003 r. Polisa OC określa odpowiedzialność cywilną rolnika oraz
każdej osoby pracującej w gospodarstwie,
kiedy została wyrządzona szkoda. Chodzi
o szkodę, której następstwem jest śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź
też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia (art.50). Co ważne, artykuł 53 ustawy stwierdza, że zakład ubezpieczeń nie
odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu przez osoby pracujące w gospodarstwie

lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
W razie zaistnienia zdarzenia należy
zapewnić bezpieczeństwo oraz pomoc
lekarską. W sytuacji, w której doszło do
wypadku z ofiarami w ludziach lub istnieje przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, trzeba niezwłocznie zawiadomić
policję. O szkodzie należy poinformować
również zakład ubezpieczeń, który - gdy
nie ma komplikacji - wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni. Jeżeli zdaniem
ubezpieczyciela odszkodowanie nie przysługuje, lub przysługuje w innej wysokości
niż określone w zgłoszonym roszczeniu,
zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno
zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sadowej.
		

rium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu
wskazanym w umowie ubezpieczenia.
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez:
Ø huragan, powódź, deszcz nawalny, grad,
piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki
wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym
wynoszą co najmniej 10%,
Ø suszę, jeżeli szkody w plonie głównym
wyniosą co najmniej 25%.

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie, jest obowiązany zawrzeć umowę
ubezpieczenia upraw, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź,
suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek
ubezpieczenia będzie spełniony, jeżeli od
1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie,
w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% po-

wierzchni upraw, od co najmniej jednego
z w/w ryzyk. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, jest obowiązany wnieść
opłatę, stanowiącą równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. Opłata za niespełnienie
obowiązku zawarcia umowy, jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. n

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy Nr 37/2014
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Ochrona środow i s k a

Jak ograniczyć zanieczyszczenie wód?
Natalia Kraśniewska
Oddział Poświętne

N

a przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, w efekcie
niekorzystnej działalności człowieka, bardzo wzrosło
zanieczyszczenie zbiorników wodnych. Przyczynami
tego powszechnie występującego zjawiska są, m.in. nieograniczony i niekontrolowany wyrąb lasów, uprawa roli oraz inne
podobne prace. Najbardziej niekorzystny wpływ na wody wywierają jednak produkcja bogatych w nutrienty ścieków oraz
stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych.
Dynamizacja i specjalizacja rolnictwa przyczyniła się do zagrożenia całego środowiska naturalnego, a zwłaszcza jednego z podstawowych jego elementów - wody. Użytki rolne, szczególnie
grunty orne i sady, są głównym źródłem zanieczyszczeń obszarowych. Do kluczowych przyczyn zanieczyszczenia wód można
zaliczyć stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych w nadmiernych dawkach i niewłaściwych terminach. Głównie są to:
nawozy azotowe, fosforowe oraz gnojówka i gnojowica.
Połowa azotu trafiająca do Bałtyku pochodzi z zanieczyszczeń
generowanych przez rolnictwo, czyli środki ochrony roślin (z racji
nieprawidłowego przechowywania, złego przygotowanie do użycia, nieprawidłowego mycia opryskiwaczy, wymywania do wód
po zabiegu lub znoszenia przez wiatr), substancje toksyczne wprowadzane z osadami ściekowymi lub kompostami przemysłowymi
oraz erozję wodną i wietrzną.
Ostatnie lata charakteryzują się dużym postępem w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych i przyzagrodowych na terenach wiejskich sprawiła, że obecnie głównym zagrożeniem dla czystości zbiorników
retencyjnych są zanieczyszczenia pochodzące z użytków rolnych.

Podstawowe zasady, o których rolnik powinien pamiętać
Należy podkreślić, że podejmujemy działania mające na celu
zmniejszenie zanieczyszczeń wód. Najważniejsze z nich to przestrzeganie przez rolników zasad zawartych w Kodeksie Dobrej
Praktyki Rolniczej oraz wdrażanie przez rząd programów rolnośrodowiskowych, a szczególnie pakietu „Ochrona gleb i wód”.
Przestrzegając Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej należy zadbać
o stosowanie nawozów zgodnie z zasadami doradztwa nawozowego, a w szczególności pamiętać o:
• nie przekraczaniu w ciągu roku dawki 170 kg czystego azotu na
hektar w postaci nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica),
• nie stosowaniu nawozów naturalnych w okresie od 1 grudnia do
28 lutego,
• unikaniu stosowania obornika latem i wczesną jesienią oraz nie wysiewaniu nawozów mineralnych w odległości mniejszej niż 20 m od
brzegów zbiorników, cieków wodnych czy też ujęć wodnych,
• unikaniu stosowania, w miarę możliwości, gnojówki i gnojowicy
na obsianą glebę,
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• nie stosowaniu nawozów na glebach zalanych wodą,
• nie stosowaniu ścieków i osadów ściekowych na zamarzniętą
lub przykrytą śniegiem glebę oraz na gruntach, gdzie zwierciadło
wody znajduje się płyciej niż 1,5 m od powierzchni ziemi.
Środki ochrony roślin powinniśmy stosować tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że agrofag występuje w ilości przekraczającej
próg szkodliwości. Dobieramy wówczas właściwy preparat, aby
w jak najmniejszym stopniu zagrażał środowisku naturalnemu.
Przy używaniu środków ochrony należy pamiętać, aby ich ilość
nie była większa niż przewiduje instrukcja. Powinniśmy używać
w pełni sprawnego opryskiwacza, omijać strefy przybrzeżne wód
oraz równoległe do kierunku płynącej wody i wykonywać zabiegi
tylko podczas sprzyjającej pogody. Natomiast podczas napełniania
opryskiwacza oraz jego mycia po zabiegu nie można dopuszczać
do wylewania wody do cieków wodnych.

Stosowanie zasad agrotechnicznych w dwójnasób się opłaca
Zmianowanie roślin ozimych, wieloletnich i wszelkiego rodzaju
polonów czy międzyplonów, ogranicza przemieszczanie się azotu
do wód gruntowych. Ponadto stratom azotu zapobiega przyorywanie resztek pożniwnych, w szczególności rozdrobnionej słomy
zbóż, kukurydzy i rzepaku.
Wspomniane agrotechniczne metody zapobiegania zanieczyszczaniu wód dofinansowane są ze środków publicznych. Rolnicy
mogą korzystać z dopłat do tego typu działań w ramach pakietu
Ochrona gleb i wód w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020. Pakiet ten zawiera trzy warianty:
• międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy – ma na celu
poprawę właściwości biologicznych gleby, zwiększenie stopnia
pokrycia jej roślinnością (co zapobiega erozji), upowszechnianie
dobrych praktyk prowadzących do ograniczania zanieczyszczeń
wód azotanami pochodzenia rolniczego, a także dobrych praktyk
prowadzących do poprawy kultury gleby;
• pasy ochronne trwałych użytków zielonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%).

***
Wdrożenie wyżej wymienionych działań oznacza poprawę praktyk rolniczych stosowanych w gospodarstwach, będącą wynikiem
zdobycia przez rolników umiejętności identyfikowania, przewidywania i rozwiązywania problemów, w szczególności z zakresu ochrony środowiska. Przyczyni się to w znacznym stopniu do
ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na jakość wód. n
Źródła:
1. Rozporządzenie Nr7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów
szczególnie narażonych Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, Krępianka, Niestępówka,
Pniewnik i Wkra.
2. Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.
3. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

O c h r o n a ś r odowiska

Integrowana ochrona roślin
w produkcji sadowniczej
Tomasz Pająk
Oddział Radom

S

zybki rozwój rolnictwa na świecie opiera się na nowoczesnych zdobyczach nauki i techniki. Wykorzystuje się
osiągnięcia chemii, mechanizacji, genetyki i inżynierii
genetycznej. Wysokie plony są osiągane poprzez niespotykaną wcześniej intensyfikację produkcji. Wprowadzenie do powszechnego użycia środków ochrony roślin pozyskiwanych
w drodze syntezy chemicznej stworzyło możliwość łatwej
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Niestety nadmierne, nie zawsze uzasadnione ich stosowanie niesie jednak
za sobą liczne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
Ten stan rzeczy skłania do poszukiwań nowych technologii
i sposobów produkcji, które pozwolą uzyskiwać wysokie plony,
wyprodukowane jednak przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego. Systemem spełniającym te wymagania jest integrowana
ochrona roślin, jako metoda, która daje gwarancję bezpiecznego
produktu żywieniowego i zapewnia ochronę środowiska.

Akty prawne
Obowiązek stosowania w Polsce od 1 stycznia 2014 roku zasad
integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników
wynika z art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz Rozporządzenia Nr
1107/2009/WE. Reguluje to ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.poz.455) oraz rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie
wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U.poz.505).
Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszystkich
dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod niechemicznych. Włączenie w system uprawy metody agrotechnicznej, mechanicznej, biologicznej czy hodowlanej, pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu chemicznych środków ochrony na
środowisko i zdrowie ludzi.

Potrzebna jest wiedza
O efektywności wdrażania zasad integrowanej ochrony z całą
pewności będą decydować wiedza i doświadczenie producenta. Decyzje o wykonaniu zabiegów powinny być podejmowane
w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych
w danej uprawie, uwzględniając przy tym progi zagrożenia (progi zagrożenia zostały zamieszczone w metodykach integrowanej
ochrony roślin dla poszczególnych gatunków i w programie ochrony roślin sadowniczych).
Prowadzenie integrowanej ochrony wymagać będzie posiadania
znajomości i umiejętności rozpoznawania organizmów szkodliwych, uszkodzeń, jakie powodują, ich biologii oraz wpływu waWieś Mazowiecka, czerwiec 2015

runków pogodowych na ich rozwój. Nie bez znaczenia jest także
umiejętność rozpoznawania fauny pożytecznej, tj. wrogów naturalnych, drapieżców i pasożytów szkodników. Każdy sadownik
umie rozpoznać biedronkę czy pszczołę miodną i doskonale wie,
że są one bardzo pożądane. Owadów takich w naszym otoczeniu
jest jednak znacznie więcej. Ocenia się, że w Polsce jest około
10 000 gatunków pożytecznych. Widząc na roślinie dziwnego
owada nie zawsze zdajemy sobie sprawę, iż może on być naszym
sprzymierzeńcem. Aby efektywnie wykorzystać potencjał organizmów pożytecznych należy stworzyć dogodne warunki do ich rozwoju. Istotne jest stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
selektywnych dla fauny pożytecznej.
Należy także wspomnieć o możliwości introdukcji obcych gatunków. Przykładem są drapieżne roztocza z rodziny dobroczynkowatych. Najszersze zastosowanie w praktyce spośród wielu
gatunków naturalnie występujących w przyrodzie, jak i rozmnażanych w warunkach laboratoryjnych, znalazł dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri). Obecnie najpowszechniejszą metodą wprowadzania go do sadów jest zawieszanie na pniach drzew
opasek filcowych, w których się znajduje.

Co jeszcze jest ważne?
W produkcji sadowniczej istotna jest znajomość wymagań klimatycznych, glebowych i agrotechnicznych nie tylko odmiany
szlachetnej, ale także podkładki.
Ważnym elementem jest wybór odpowiedniego stanowiska. Zakładanie sadów i plantacji na terenach nisko położonych (w zastoiskach mrozowych) będzie sprzyjało przemarzaniu roślin, co prowadzi do ich większej podatności na takie choroby jak np. srebrzystość liści, rak drzew owocowych czy zgorzel kory. Stanowisko
będzie miało wpływ także na mikroklimat, a tym samym rozwój
chorób i szkodników. Na terenie, gdzie będzie dłużej utrzymywała
się duża wilgotność, zajdzie potrzeba wykonania częstszych zabiegów przeciwko parchowi jabłoni, rakowi drzew owocowych, czy
zarazie ogniowej.
Wybór odmian charakteryzujących się wysokim stopniem odporności na agrofagi pozwala na zmniejszenie liczby chemicznych
zabiegów ochrony roślin. Prawidłowe cięcie roślin pozwoli na
lepszą przewiewność, co zmniejszy czas zwilżenia liści i owoców,
a tym samym potencjalne zagrożenie infekcją. Dzięki prawidłowo
uformowanym koronom będzie możliwe: dobre pokrycie roślin
preparatem, dobra penetracja wewnątrz korony oraz dokładne wykonanie zabiegów chemicznych. Natomiast prawidłowe nawożenie pozwoli na utrzymanie roślin w dobrej kondycji i poprawi ich
odporność na choroby.
Następnym elementem integrowanej ochrony roślin jest usuwanie porażonych organów (pędów, mumii) oraz dziko rosnących roślin gospodarzy, w celu ograniczenia lub wyeliminowania źródeł
infekcji.
dokończenie na str. 14
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Rady gospodars k i e

Chwast prawdę Ci powie
Anna Matusik
Oddział Siedlce

C

hwasty to rośliny „obce w łanie określonej rośliny uprawnej
na polu, łące”. Są dużą konkurencją roślin uprawianych,
roznoszą choroby i stanowią środowisko życiowe wielu
szkodników. Warto przyjrzeć się im z bliska, gdyż chwasty - wbrew
wszelkim zastrzeżeniom - mogą być pomocne w określaniu rodzaju
gleby i informują nas czego w niej brakuje, a czego jest w nadmiarze.
Wiele gatunków chwastów rośnie tylko na określonym typie
gleby. Niektóre występują wyłącznie na glebach suchych, inne na
wilgotnych, jeszcze inne na kwaśnych lub tylko wapiennych. Ta
specyficzna zależność powoduje, że chwasty odgrywają szczególną
rolę jako rośliny wskaźnikowe, czyli rośliny o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w odniesieniu do jakiegoś czynnika środowiska.
Wiele chwastów jest kosmopolitycznych - występują powszechnie na znacznych obszarach i różnych typach gleb, np. mlecz polny, mniszek pospolity, rdest ptasi, tasznik pospolity.
Sporadyczne występowanie pojedynczych chwastów jeszcze
o niczym nie świadczy. Dopiero wtedy, gdy pojawiają się w znacznej liczebności, lub występuje kilka gatunków chwastów wskaźnikowych dla danej gleby, można być zupełnie pewnym co do słuszności wyciągniętych wniosków.

Gleba kwaśna czy zasadowa?

Ze względu na odczyn gleby chwasty można podzielić na kwasolubne i zasadolubne. Chwasty będą bujnie rosły w takich warunkach, jakie są dla nich korzystne. Pojawienie się przedstawionych
poniżej gatunków chwastów jest dla nas informacją, czy należy
wykonać wapnowanie, czy gleba jest zbyt zasadowa.
Chwasty wskazujące
gleby kwaśne
czerwiec roczny
chłodek drobny
czyściec polny
fiołek trójbarwny
kłosówka miękka
koniczyna polna
sporek polny
szczaw polny

Chwasty wskazujące gleby
zasadowe
bniec dwudzielny
czyściec prosty i roczny
jaskier polny
kurzyślad błękitny
miłek letni
nostrzyk żółty
przetacznik lśniący
rumianek pospolity

dokończenie ze str. 13

Stosowanie ochrony chemicznej
W przypadku, kiedy metody niechemiczne okażą się nieskuteczne, zajdzie potrzeba zastosowania ochrony chemicznej. Przy wyborze środka ochrony roślin należy uwzględnić:
• fazę rozwojową rośliny;
• obfitość źródła infekcji, liczebność agrofaga, dominujące stadium rozwojowe;
• warunki atmosferyczne;
• właściwości preparatu, jego mechanizm działania;
• rotację związków o różnym mechanizmie działania;
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Chwasty wskazujące gleby
ubogie w wapń
chaber bławatek
czerwiec roczny
fiołek polny
maruna bezwonna
pięciornik srebrny
rumian polny
szczaw polny

Chwasty wskazujące gleby
bogate w wapń
blekot pospolity
gorczyca polna
miłek wiosenny
oset zwisły
ostrożeń polny
szałwia łąkowa
świerzbnica polna

Wskazanie zasobności gleby w azot

Przy intensywnej uprawie bardzo ważna jest zasobność gleby
w azot. Masowe występowanie chwastów azotolubnych sygnalizuje przenawożenie gleby azotem. Chwasty te wymagają gleb żyznych, głębokich, bogatych w azot i fosforany.
Chwasty wskazujące gleby
bogate w azot
cykoria podróżnik
pokrzywa zwyczajna
rdest ostrogorzki
serdecznik pospolity
stulicha psia

Chwasty wskazujące gleby
ubogie w azot
fiołek trójbarwny
wrzos zwyczajny
babka lancetowata
wyczyniec polny
Koniczyna biała

Informacja o strukturze gleby

Warto też wspomnieć, że chwasty mogą nas informować o strukturze gleby. Takie informacje są nam przydatne w celu napowietrzenia lub wzbogacenia jej w próchnicę.
Chwasty wskazujące
gleby piaszczyste
bodziszek drobny
fiołek polny
ślaz zaniedbany
złocień polny

Chwasty wskazujące
gleby gliniaste
łoboda rozłożysta
gorczyca polna
łopian większy
szałwia łąkowa

Powtórzmy: chwasty są tylko wskaźnikiem i nie mogą posłużyć
nam jako jedyny wykładnik zasobności i struktury gleby. Ich obecność jest natomiast sygnałem do podjęcia stosownych kroków,
w celu stworzenia optymalnych warunków pod uprawę roślin. n
Źródła:
1. D. Sadowska, Dwa oblicza chwastów
2. E. Olesiejuk, Wykorzystanie roślin wskaźnikowych w monitoringu gleby

• występowanie form odpornych agrofagów z danej grupy;
• selektywność w stosunku do fauny pożytecznej.

Podsumowanie
Integrowana ochrona roślin pozwala na produkcję owoców wysokiej
jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania środków ochrony
roślin pozyskiwanych w drodze syntezy chemicznej, oraz zminimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
człowieka. Aby ten cel uzyskać, potrzebna jest jednak stale uzupełniana
wiedza i doświadczenie producenta oraz intensywne badania naukowe
nad tym zagadnieniem, a później wdrożenie wyników do produkcji. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

R a d y g o s p odarskie

Międzyplon ścierniskowy - warto zasiać
Hanna Kulesza
Oddział Ostrołęka

M

iędzyplonem nazywamy roślinę lub mieszankę roślin uprawianą między dwoma plonami głównymi
na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę
lub na przyoranie - jako zielony nawóz. Uprawa ta ma duże
znaczenie nie tylko dla produkcji paszy, ale i ze względu na
zwiększanie biologicznej aktywności i żyzności gleby, wzbogacenie jej w azot (przez rośliny motylkowe) oraz działanie strukturotwórcze roślin.
Uprawa międzyplonów ścierniskowych zwiększa stopień wykorzystania gruntów ornych do produkcji masy organicznej. Rośliny
uprawiane na zielony nawóz wzbogacają glebę w próchnicę oraz
poprawiają jej właściwości fizyko-chemiczne i stosunki wodnopowietrzne. Poza tym ograniczają wymywanie składników mineralnych do głębszych jej warstw, wykorzystują nadmiar azotu
zgromadzonego w glebie i ograniczają jego straty. Jednocześnie
okrywając powierzchnię gleby chronią ją przed niszczącym i erozyjnym działaniem deszczu, wiatru oraz zmniejszają zachwaszczenie. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy maleje w gospodarstwach
produkcja zwierzęca, a co za tym idzie dostępność do nawozów
organicznych, np. obornika. Szczególnie istotne jest uprawianie
międzyplonów ścierniskowych to na glebach lekkich, gdzie ograniczony jest dobór gatunków roślin uprawnych. Wartość nawozowa przyoranej zielonej masy jest podobna do wartości takiej samej
ilości obornika, liczonej w suchej masie.

Co i jak siać?
Jest wiele gatunków roślin, o dość dużej wartości odżywczej,
polecanych do uprawy jako międzyplon ścierniskowy. Na glebach
lekkich zaleca się wysiewać łubin żółty, facelię i seradelę, na średnio zwięzłych grykę, wykę ozimą, groch pastewny, słonecznik, łubin wąskolistny, rzodkiew oleistą i gorczycę białą, a na ciężkich
wykę jarą, bobik i kapustę pastewną. Spośród roślin motylkowych
największe znaczenie mają: peluszka, łubin żółty i wąskolistny, seradela oraz wyka ozima
Na gleby lekkie zaleca się mieszanki np.: łubin żółty (130 kg/
ha) + wyka kosmata (40 kg/ha), seradela (30 kg/ha) + facelia
(3 kg/ha), gorczyca biała (10 kg/ha) + facelia (5 kg/ha). Z kolei na
przeciętne warunki glebowe polecane są: łubin żółty (100 kg/ha) +
groch pastewny (100 kg/ha), łubin wąskolistny (140 kg/ha) + groch
pastewny (100 kg/ha). Z kolei na gleby ciężkie wskazane są: bobik
(80 kg/ha) + groch pastewny (80 kg/ha) + wyka siewna (40 kg/ha).

Właściwości zielonki
Uprawa międzyplonów ścierniskowych może dostarczać cennej
paszy. Zależy to głównie od terminu siewu i przebiegu pogody,
zwłaszcza od opadów i ciepłych dni. Główną zasadą w ich uprawie
jest dążenie do jak najwcześniejszych siewów. Jest to konieczne do
właściwego wzrostu i rozwoju roślin.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Za wczesny termin siewu w naszych warunkach uważa się okres
do 25 lipca, za normalny do 4 sierpnia, za późny zaś do 10 sierpnia.
Średnie plony zielonej masy międzyplonów ścierniskowych
kształtują się w granicach 12-30 t/ha.
Zielonkę można wykorzystywać do skarmiania, kiedy kończy się
użytkowanie pastwisk, lub zakisić. Wartość paszowa takich roślin
i ich przydatność do kiszenia jest jednak dość słaba. Wynika to z niskiej koncentracji suchej masy. Właśnie ze względu na małą zawartość suchej masy zielonka powinna być spasana z dodatkiem pasz
suchych, takich jak siano i słoma. W wypadku zakiszania można ją
mieszać z surowcami mniej uwodnionymi. Rośliny przeznaczone na
zielony nawóz mogą być przyorane po jesiennych przymrozkach.

Wykorzystanie
Większość roślin można wypasać, ciąć lub przyorywać, niektóre
jednak (np. rośliny płożące się - peluszka czy wyka) nie powinny być wypasane. Do wypasania nadają się, np.: seradela, łubin
żółty i trawy. Łubin wąskolistny, bobik i facelia to typowe rośliny użytkowania kośnego. Gatunki te uzupełniają się wzajemnie,
co sprawia, że często wysiewane są łącznie w postaci mieszanek.
Zaletą ich jest zmniejszenie ryzyka uprawy, warunki niekorzystne
dla jednego gatunku mogą być, bowiem odpowiednie dla drugiego
i następnych.
Do roślin wolno rosnących, o najdłuższym okresie wegetacji,
zalicza się łubin żółty, seradelę i kapustę pastewną. Szybciej rosną, ale równie długo wegetują: peluszka, wyka ozima i jara, rzepa ścierniskowa. W grupie roślin szybciej rosnących, o krótszym
okresie wegetacji, są: łubin wąskolistny, słonecznik, bobik, rzepak
i trawy. Najkrótszy okres wegetacji mają: gorczyca biała, facelia,
rzodkiew oleista, gryka i zboża jare.
W Polsce warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie międzyplonów w wielu regionach kraju, z wyjątkiem terenów podgórskich i częściowo północnych. Warunkiem uzyskania zadowalających plonów jest suma opadów w okresie lipiec-wrzesień wynosząca 140-160 mm oraz średnia temperatura nie niższa niż 12°C.
Okres wegetacji międzyplonów ścierniskowych jest dość krótki,
wynosi zaledwie 70-90 dni. n
Źródła: FARMER 14/2007, www.farmer.pl, agrotechnika 6/2010
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Integrowane metody zwalczania much
Skuteczna profilaktyka

Barbara Eibin
Oddział Ostrołęka

W

yjątkowe warunki pogodowe - obfite opady i wysoka temperatura - przyczyniły się do znacznego rozwoju populacji owadów, również tych mocno uprzykrzających nam życie, jak mucha domowa (Musca domestica).
Występuje ona wszędzie tam, gdzie żyją ludzie i żywi się tym
samym pokarmem, co człowiek. Przebywa wokół nas i naszych
zwierząt inwentarskich, którym bardzo dokucza i chociaż nie
kłuje i nie wysysa krwi, to daje się we znaki swym natręctwem.
Jest uciążliwym konsumentem potu, wydzielin błon śluzowych,
krwi i wycieku z ran ludzi i zwierząt domowych. Muchy są nie
tylko niezwykle dokuczliwą plagą dla ludzi, ale lepią się do oczu
i nozdrzy zwierząt inwentarskich wywołując w nich niepokój. Na
dokuczliwość much narażeni jesteśmy każdego roku w okresie letnio-jesiennym. Owady pojawiają się w pomieszczeniach inwentarskich wiosną, ale w większych ilościach występują latem, w lipcu
i sierpniu.

Jak je zwalczać?
Do zwalczania much najczęściej wybierana jest metoda chemiczna
polegająca na stosowaniu produktów biobójczych czyli insektycydów.
Tylko za ich pomocą możemy gwałtownie obniżyć populację owadów
i zmniejszać ich liczebność. Chemiczne zwalczanie wszędobylskich
much jest metodą szybką, prostą i gwarantującą skuteczne wyniki.
Przed przystąpieniem do zabiegu należy ściany i sufit oczyścić z pyłów,
brudu i pajęczyn, ponieważ duża ilość pyłu i brudu pochłania stosowany
preparat i znacznie obniża jego skuteczność. Aktywność wielu dobrych
środków owadobójczych jest krótka w pomieszczeniach zapylonych
i brudnych. Natomiast z obiektu inwentarskiego należy usunąć zalegający obornik, w którym rozwijają się larwy. Podczas dezynsekcji zwierzęta nie powinny przebywać w pomieszczeniu inwentarskim, a w czasie
wykonywania zabiegu należy zwrócić uwagę, aby nie pryskać miejsc
składowania paszy oraz koryt służących do karmienia. Przed wprowadzeniem zwierząt pomieszczenia należy dokładnie wywietrzyć.

Metody chemiczne
Na rynku dostępnych jest wiele środków owadobójczych - zarówno na larwy much, jak i dorosłe owady - w postaci proszku do
sporządzania zawiesiny wodnej, która najlepiej nadaje się do opryskiwania powierzchni, ale też może być stosowana do ich malowania powierzchni lub w formie trutki pokarmowej. Do zwalczania
much służą insektycydy, które dzieli się na dwie grupy:
• larwicydy - środki służące do zwalczania larw much,
• adultycydy - środki do niszczenia osobników dorosłych much.
Larwy w oborniku i gnojownikach mogą być niszczone mlekiem
wapiennym, które przygotowuje się z wapna palonego i wody.
Używa się 20% roztworu w ilości 10-20 litrów na 1 m2 powierzchni. Innym sposobem jest posypywanie wapnem palonym dołów
z płynną zawartością używając 1 kg CaO na 1 m2.
16

Sukces każdej metody zależy od właściwego wdrożenia środków zapobiegawczych (profilaktycznych) polegających na przestrzeganiu ogólnych zasad higieny w pomieszczeniach. Mają one na celu ograniczenie
dostępu much do pokarmu lub miejsc, w których nastąpić może ich rozwój. Należy do nich troska o stan sanitarny śmietników, dołów kloacznych i gnojowników. Ubikację należy utrzymywać w czystości i zabezpieczać przed dostępem much i innych owadów. Resztki żywności i odpady kuchenne trzeba zamykać w plastykowych workach i umieszczać
w szczelnych pojemnikach, z których powinniśmy je regularnie i często
usuwać. Domowe resztki można też spalać lub zakopywać w ziemi na
głębokość przynajmniej 20-30 cm, a po zakopaniu dokładnie ugnieść.
Należy też często zmieniać ściółkę w pomieszczeniach inwentarskich,
a usuwany z nich obornik przechowywać w możliwie suchym stanie
w wybetonowanych gnojownikach.
Możemy zapobiegać wnikaniu much do pomieszczeń inwentarskich poprzez zakładanie w oknach siatki czy firanki rozpiętej na
drewnianej ramie. Dostępne są siatki nasączone środkami owadobójczymi. W otworach wejściowych możemy zamontować zasłony
lub samozamykające się drzwi.

Inne sposoby
Skuteczne są też metody mechaniczne - specjalne lepy i muchołapki. Tego typu produkty zawierają feromon płciowy naniesiony
na powierzchnię lepów, który zwabia muchy. Są to produkty zazwyczaj tanie oraz łatwe i bezpieczne w użyciu, jednak przy pladze
much mogą okazać się mało skuteczne.
Skuteczniejsza, ale trochę droższa jest metoda fizyczna, czyli
lampy owadobójcze - lepowe lub rażące. Lampy te mają specjalny
wkład pokryty lepem, a świetlówki emitują światło przyciągające muchy. W lampach rażących insekty są porażane prądem elektrycznym.
Istnieją również biologiczne metody zwalczania much za pomocą
tzw. biomuchy. Polegają one na wprowadzaniu do budynków inwentarskich drapieżnych larw innych much lub drapieżnych błonkówek
niszczących larwy i poczwarki muchy domowej. Wrogiem śmiertelnym muchy domowej jest inna muchówka - Ophyra aenescens, należąca do tej samej rodziny Muscidae co mucha domowa. Nie ma polskiej nazwy, więc możemy spolszczyć jej nazwę łacińską na ofyra. Na
czym polega wrogość ofyry w stosunku do much? Otóż jej larwy, gdy
osiągną stan owada, stają się mięsożerne i drapieżne i dlatego atakują
i zjadają czerw much. Osobniki dorosłe ofyr, nie są dla nas i zwierząt
dokuczliwe. Ponadto same regulują swoją liczebność, ponieważ kiedy
są zbyt liczne, zjadają się nawzajem (kanibalizm).
Jeśli hodowca nie zechce zwalczać much domowych drapieżnymi
muchami, to może zdecydować się na drobne błonkówki będące pasożytami muchy domowej. Pasożytem nazywamy organizm pobierający
pokarm z drugiego żywego organizmu, na którym lub w którym spędza część swego życia. W obrębie pasożytów wyróżnia się takie, które
w końcowym stadium rozwojowym zabijają swego żywiciela. Do pospolitych pasożytów muchy domowej należą bardzo drobne owadziarki, których samice składają jaja w bobówki muchy domowej. Z tych
jaj wylęgają się larwy rozwijające się wewnątrz bobówki i odżywiające
się ciałem poczwarki muszej, która w końcowej fazie rozwoju zamiera.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

R a d y g o s p odarskie

Ubój na użytek własny
Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce

W

gospodarstwach hodujących zwierzęta często dokonuje się uboju na potrzeby własne. W Polsce istnieje
jednak konieczność zgłaszania zamiaru dokonania
uboju zwierząt na terenie gospodarstwa do Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Jakie przepisy obowiązują w tym zakresie?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010 r.
Nr 207, poz. 1370) dozwolony jest ubój w gospodarstwach: cieląt
do 6 m-ca życia, świń, owiec, kóz, nutrii i drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. Mięso pochodzące
z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny, nie może być sprzedawane.

Warunki uboju
Właściciel zwierzęcia musi przestrzegać następujących warunków doboru zwierząt do uboju:
• zwierzęta muszą być zdrowe,
• gospodarstwo rolne musi być wolne od chorób zakaźnych zwierząt,
• w przypadku stosowania produktu leczniczego (czyli czasowego
leczenia zwierzęcia) musi upłynąć okres karencji.
Poza tym należy poinformować na piśmie powiatowego lekarza
weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków)
na co najmniej 24 godziny przed jego dokonaniem ze względu na
miejsce przeprowadzenia uboju. Informację przekazuje posiadacz
zwierząt, jeżeli ubój jest dokonywany w gospodarstwie, w którym
zwierzęta były utrzymywane. W przypadku gdy ubój dokonywany
jest w innym gospodarstwie, informację przekazuje podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Co powinna zawierać informacja?
Powinna zawierać:
• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza
zwierząt,
• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo,
• gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

***
Biologiczna metoda zwalczania much z wykorzystaniem drapieżnych much i pasożytniczych błonkówek będzie szczególnie
skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie włączona w kompleksowy
system metod zwalczania much, czyli gdy zostanie częścią integrowanej metody zwalczania szkodnika. Powinna być zawsze
stosowana w tych budynkach inwentarskich, w których opryskiwanie insektycydami jest niemożliwe W miarę możliwości
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

• numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi,
• miejsce i termin uboju,
• imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia
uboju,
• inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym,
numer telefonu.
Przy wykonywaniu uboju szczególny nacisk położyć trzeba na
bezwzględne respektowanie konieczności badania świń i dzików
na obecność włośnia. Pasożyt ten stanowi zagrożenie dla zdrowia
konsumentów mięsa.

Materiały szczególnego ryzyka
Istnieje konieczność zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka stanowiącego materiał kategorii I pochodzącego z uboju przeżuwaczy. Uboczne produkty zwierzęce uzyskane w wyniku uboju poddaje się utylizacji na koszt właściciela lub podmiotu prowadzącego
gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innego gospodarstwa. Zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza
Weterynarii należy odjąć z ubitych zwierząt i przesłać do utylizacji:
• jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezkę i migdałki (cielęta do
6 m-cy),
• jelito biodrowe i śledzionę (owce, kozy poniżej 12 m-cy),
• jelito biodrowe, śledziona, czaszka łącznie z mózgiem, gałkami
ocznymi i migdałkami, rdzeń kręgowy (owce, kozy powyżej 12
m-cy)
Oczywiście trzeba pamiętać, że ubój musi odbywać się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt. Mają one na celu zminimalizowanie ich cierpienia, związanego z czynnościami wykonywanymi w trakcie uboju. Czynności te powinny być wykonywane
przez osobę przygotowaną teoretycznie i praktycznie.

***
Przestrzeganie terminowego zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt podlega kontroli w ramach „Systemu wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt”.
Skutkiem stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków związanych z ubojem, czy innymi zdarzeniami w stadzie,
może być nałożenie sankcji finansowych na rolnika. Opisane wyżej wymagania weterynaryjne będą restrykcyjnie respektowane
podczas kontroli gospodarstw oraz w momencie uzyskania wzajemnie przesyłanych informacji pomiędzy PIW a ARiMR. n

metody te stosujmy jednocześnie, gdyż tylko metoda integrowana daje najlepsze wyniki. n
Źródła:
1. prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Integrowane metody zwalczania much, Trzoda chlewna 5/2012.
2. prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Biologiczne metody zwalczania much Biomach, Bydło 4/2012, Trzoda chlewna 6/2014.
3. dr inż. Adam Majewski, Biomucha - biologiczne zwalczanie much.
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Mechanizm i sposób działania herbicydów
Stanisław Sowa
Oddział Siedlce

H

erbicydy są jednym z najczęściej stosowanych środków chemicznych w ochronie roślin. Początkowo były
to preparaty naturalne, ale w miarę rozwoju chemii
do praktyki zaczęto wprowadzać preparaty syntetyczne. Rolnik - praktyk najczęściej po wykonaniu zabiegu obserwuje
sposób działania preparatu, jednak nie mniej ważna jest znajomość mechanizmu działania. W przypadku herbicydów polega
ono na zakłóceniu lub zablokowaniu procesów fizjologicznych
i metabolicznych zwalczanej rośliny.
Do takich procesów zaliczamy najczęściej pięć zasadniczych
reakcji biochemicznych. Są to: oddychanie, fotosynteza, metabolizm kwasów nukleinowych oraz synteza białek i metabolizm
tłuszczów. W oparciu o znajomość tych procesów opracowano klasyfikację herbicydów. Najpełniejszą jest opracowana przez HRAC
(Herbicide Resistance Action Committee) i systematycznie uaktualniana. Występujące w niej określenia są dosyć specjalistyczne i wymagają zaawansowanej wiedzy biochemicznej, niemniej
jednak postaram się przybliżyć niektóre elementy w niej zawarte.

Zakłócanie fotosyntezy
Fotosynteza to jeden z podstawowych procesów biochemicznych roślin zielonych, polegający na zamianie energii słonecznej
w energię chemiczną. Jest to dosyć skomplikowany proces, w którym wyróżniamy dwa podstawowe etapy: fazę świetlną i fazę,
która może przebiegać w ciemności, czyli bez udziału światła.
Faza świetlna polega na rozkładzie wody i może przebiegać tylko podczas dnia, natomiast faza „ciemna” polega na przyłączaniu
dwutlenku węgla i do jej przebiegu nie jest wymagane światło.
Cały proces polega na przyłączaniu lub odłączaniu oraz transporcie elektronów.
Działanie herbicydów polega na zakłócaniu tych procesów.
Większość stosowanych herbicydów funkcjonuje w fazie z udziałem światła. Do nich należą między innymi Goltix 700 SC, Senkor
70 WG, Tolurex 500 SC, Linurex 500 SC. Są one najbardziej skuteczne w czasie dobrego nasłonecznienia.
Do tych, które działają na fazę bez udziału światła, zaliczamy,
np. Reglone 200 SL.
Cechą charakterystyczną tego typu środków jest oddziaływanie na części nadziemne. Ich skuteczność na rośliny wieloletnie
jest mało efektywna, gdyż regenerują się z części podziemnych,
które nie są niszczone. Z praktyki rolniczej wiemy, że takie
herbicydy stosowane są głownie do desykacji roślin. Wyżej
wymienione mechanizmy działania są w literaturze specjalistycznej wymieniane jako inhibitory fotosyntezy na poziomie
fotosystemu I i II.

Zakłócanie biosyntezy barwników
Z fotosyntezą ściśle związane są barwniki, takie jak chlorofil
i karotenoidy. Herbicydy związane z tą grupą zaliczane są do in18

hibitorów biosyntezy pigmentów. Jakiekolwiek zaburzenia w ich
wytwarzaniu doprowadzają do zaniku ważnych funkcji życiowych
i zniszczenia rośliny.
Do preparatów mających wpływ na destrukcję chlorofilu należą: Goal 240 EC, Aurora 50 WG oraz Fox 480 SC. Pierwszym
efektem ich zastosowania są ciemnozielone plamy na liściach - to
skutek uszkodzeń błon komórkowych i wycieku cytoplazmy do
przestrzeni międzykomórkowych. Następnie pojawia się chloroza liści i następuje ich zasychanie. Środki chemiczne tego typu są
wykorzystywane głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych.
Karotenoidy, oprócz chlorofilu, biorą udział w przemianie światła w energię. Jest to ważny składnik funkcji życiowych. Do preparatów mających wpływ na ten proces zaliczamy Legato 500 SC,
Racer 250 EC, Callisto 100 SC. Herbicydy tej grupy są absorbowane przez korzenie oraz liście. Efekt działania jest widoczny po
kilku dniach pod postacią występujących białych plam lub innych
przebarwień. O dobrej skuteczności preparatu świadczy postępujący proces bielenia liści. Jeżeli białe plamy nie przekroczą 75%
może dojść do regeneracji rośliny.

Degeneracja procesu wzrostu roślin
Każda roślina posiada komórki wzrostowe, często nazywane
stożkami wzrostu. Regulatorami ich działania, są między innymi
auksyny. To ich stężenie decyduje o tym, czy komórka ulega podziałowi (wzrostowi) czy też jej wzrost jest zahamowany. Herbicydy z tej grupy zostały odkryte już podczas II wojny światowej. Początkowo traktowano je jako potencjalną broń, a następnie zaczęto
je syntetyzować jako skuteczny środek do zwalczania chwastów.
Aktualnie wiele jest wykorzystywanych w praktyce rolniczej. Należą do nich: Pielik, Aminopielik, Chwastoksy, Mustang Forte,
Starane, Butisan Star 416 EC, Fernando 225 EC, Navigator 360
SL. Zastosowanie tych preparatów powoduje deformację łodyg
i liści - roślina wygląda jak poskręcana.
Mechanizm działania polega na rozregulowaniu procesu wzrostowego - jedne komórki rosną szybciej, inne wolniej, lub ich
wzrost zostaje zahamowany - stąd efekt poskręcanej rośliny. ZaWieś Mazowiecka, czerwiec 2015

R a d y g o s p odarskie
burzenia we wzroście powodują zaburzenia w funkcjonowaniu komórek. W efekcie roślina powoli zamiera.
Rośliny zbożowe są tolerancyjne na tego typu środki, jednak pod
pewnym warunkiem. Zboża są najbardziej tolerancyjne w okresie
krzewienia, za wyjątkiem owsa. Owies w tej fazie jest wrażliwy,
dlatego tego typu herbicydy powinniśmy stosować do fazy krzewienia, w szczególności jeżeli zawierają grupę aktywną 2,4-D.
Preparaty te można wykorzystać w innych fazach rozwojowych
roślin, jednak narażamy się wtedy na działania niepożądane, objawiające się deformacją roślin i obniżką plonów.

Blokada syntezy aminokwasów
Glifosat jest chyba najbardziej znanym herbicydem, najczęściej występującym pod nazwą handlową Roundup. Mechanizm
jego działania polega na blokowaniu enzymu syntazy EPSP, który uczestniczy w wytwarzaniu niektórych aminokwasów (tryptofanu, fenyloalaniny, tyrozyny). Aminokwasy te są niezbędne
do budowy białek roślinnych. U roślin najpierw następuje zahamowanie wzrostu, następnie postępująca od najmłodszych liści
chloroza, żółknięcie i zamieranie pędów nadziemnych i podziemnych. Do całkowitego zniszczenia rośliny dochodzi po 2-3
tygodniach. Podobne działanie w blokowaniu syntezy, ale innych
aminokwasów (leucyny, waliny, izoleucyny), wykazują herbicydy o nazwach handlowych: Grodyl 75 WP, Chisel 75 WG, Salsa 75 DF, Huzar 100 OD, Maister 31 OD, Milagro Extra 6 OD,
Apyros 75 WG.

Hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych
Kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach węglowych są składnikiem skórki i są syntetyzowane oraz wykorzystywane do produkcji wosków pokrywających liście i pędy. Ich wytwarzanie
rozpoczyna się już od fazy kiełkowania. Podstawową funkcją

wosków jest ochrona rośliny przed niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. Rośliny pozbawione wosków szybko więdną
i równie szybko zamierają. Ten mechanizm znalazł zastosowanie w opracowaniu niektórych herbicydów. Preparaty hamujące
biosyntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach mają zastosowanie głównie w fazie kiełkowania. Dlatego stosuje się je
wyłącznie doglebowo. Kiełkowanie wrażliwych gatunków jest
wtedy upośledzone, lub nie kiełkują w ogóle. Rośliny mają poskręcane liście, ich wzrost zostaje zahamowany w fazie siewki,
a następnie dochodzi do zamierania. Herbicydy wykorzystujące
ten mechanizm to: Guardian Max 840 EC, Trophy 840 EC, Butisan Duo 400 EC, Devrinol 450 SC.

Zaburzanie funkcjonowania komórek
Mikrotubule i mikrofilamenty stanowią szkielet komórki roślinnej - uczestniczą w podziale komórek, ich wzroście i funkcjonowaniu. Niektóre herbicydy zakłócają powstawanie i funkcjonowanie
tych elementów, wpływają destabilizująco na wszystkie procesy
życiowe komórek, a przede wszystkim zatrzymują ich podziały, co
prowadzi do zamierania roślin. Preparaty o takich właściwościach
stosuje się głównie doglebowo. Ponieważ słabo przemieszczają
się w roślinach, najskuteczniej oddziałują na komórki, z którymi
weszły w kontakt. Na skutek wywołanych zaburzeń w podziałach
komórek, rośliny albo nie kiełkują, albo ich wzrost zostaje zahamowany. Korzenie u takich roślin są mocno skrócone i zgrubiałe.
Po kilkunastu dniach rośliny zamierają. Znanymi środkami chemicznymi o takim działaniu są: Stomp 400 EC, Kerb 50 WP, Criptic 400 EC.
Innym mechanizmem wykorzystywanym w zwalczaniu chwastów są inhibitory biosyntezy celulozy. Celuloza, jak wiemy, jest
ważnym składnikiem ściany komórkowej, co stanowi o trwałości
samej komórki. Jakiekolwiek zaburzenie tego procesu doprowadza
do deformacji ścian komórkowych i zaburzeń procesów wewnątrzkomórkowych.
Większość tych preparatów jest stosowana doglebowo. Charakterystycznymi objawami ich działania są zahamowanie kiełkowania i brak wschodów (przy stosowaniu doglebowym), zahamowanie wzrostu siewek i zgrubienia korzeni, a następnie stopniowe
zamieranie chwastów (przy stosowaniu dolistnym). Przedstawicielem tego rodzaju preparatów jest Casoron 6,75 GR, aktualnie
w Polsce nie zarejestrowany.

***
Mechanizm działania herbicydów to rozległe zagadnienie.
Znajomość jego będzie bardzo pomocna w walce ze zjawiskiem uodparniania się chwastów na niektóre z nich, a jest ono
coraz częściej sygnalizowane przez rolników. W tym artykule
przedstawiłem je tylko w sposób syntetyczny. Osoby chcące
dokładniej poznać to zagadnienie odsyłam do literatury źródłowej. n
Źródła:
1. Zenon Woźnica, Herbologia
2. Kazimierz Adamczewski, Odporność chwastów na herbicydy

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Tradycje, zwycz a j e , c i e k a w o s t k i . . .

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki”
Tekst: Anna Orlik
Oddział Płock
Zdjęcia: archiwum GOK w Sannikach

D

zięki zespołom ludowym pamiętamy o wielkich skarbach naszej kultury, którą tworzyli nasi przodkowie,
i która odróżnia nas od innych. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” wywodzi się z regionu sannickiego, inaczej zwanego gąbińsko-sannickim. Jest to odrębny region etnograficzny na Mazowszu. Mimo silnego sąsiedztwa łowickiego,
ma on odrębny strój ludowy, sztukę, taniec i muzykowanie.
Zespół „Sanniki” powstał w roku 1953 z połączenia istniejącego
wcześniej chóru im. Fryderyka Chopina, działającego przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sannikach oraz chóru Włó-

Obrzęd dożynkowy - rok 2011
się zebrać pierwsze stroje, w których występowali członkowie.
Już na początku istnienia, czyli do końca lat 50. często występował zarówno w najbliższej okolicy, jak i poza nią: m.in. wziął
udział w Centralnych Dożynkach w Warszawie i Ogólnopolskim Konkursie Amatorskim Zespołów Artystycznych również
w Warszawie. W roku 1960 przekształcił się w grupę tanecznośpiewaczą, która przygotowała nowy program „Sannicka wycinanka”. Trzy lata później, w 10-lecie istnienia zespołu, odbyła się pre-

Na Wigilii mieszkańców w 2013 r.
kienniczej Spółdzielni Pracy w Sannikach. Przez pierwsze 7 lat
istnienia składał się z 8-osobowej kapeli i grupy śpiewaczej. Do
roku 1989 jego opiekunem i mecenasem była Włókiennicza Spółdzielnia Pracy, a następnie zespół przeszedł pod kuratelę Gminnego Ośrodka Kultury, czyli samorządu lokalnego.

Początkowo w repertuarze…
…zespół miał dawne pieśni ludowe regionu sannickiego. Dzięki
zabiegom instruktorów, spółdzielni, oraz życzliwych ludzi udało

Podczas nagrania spotu reklamowego dla TV
miera nowego widowiska „Sannickie wesele”. W niedługim czasie
pojawił się następny program pt. „Stare śpiewki od Sannik”, który
sprawił, że zespół stał się rozpoznawalny i zapraszany na imprezy
o zasięgu ogólnopolskim. W tym okresie miało miejsce wiele ważnych występów: udział w II i III Festiwalu Folklorystycznym
w Płocku, w Przeglądach Zespołów Amatorskich Spółdzielczości Pracy w Otwocku i Warszawie, w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, i w wielu miastach.
Zespół wziął również udział w „I Niedzieli Sannickiej”, która zapoczątkowała coroczną i trwającą do dnia dzisiejszego prezentację
zespołu dla środowiska i przybyłych gości.

Ważnym momentem było…

Jubileuszowy występ podczas Niedzieli Sannickiej w 2013 r.
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…otrzymanie nowych strojów ludowych, a następnie strojów
narodowych, co pozwoliło na rozbudowę repertuaru sięgającego
poza region Sannik. Zespół gościł na cenionych festiwalach ludowych w kraju, koncertował również wielokrotnie za granicą,
m.in. w: Holandii, Austrii, Francji, Niemczech i Szwajcarii oraz
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

T r a d y c j e , z w y c z a j e , c i e k a w ostki ...

Występ we Francji - rok 2008
Grecji. Wszędzie gdzie pojawiał się (i pojawia do dnia dzisiejszego) wprawia w zachwyt widzów. Z wielu konkursów i przeglądów
twórczości ludowej, które niejednokrotnie wygrywał rywalizując
z zespołami zagranicznymi, powracał z nagrodami i wyróżnieniami. Każdy wyjazd za granicę był dla jego członków sporym wydarzeniem, a jednym z najważniejszych koncertów okazał się występ
w ramach obchodów 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej w roku
1983 na deskach sceny w Wiedniu obok Filharmonii Krakowskiej oraz znakomitych aktorów. Jubileusz ten zbiegł się z wizytą papieża Jana Pawła II. Zespołowi „Sanniki”, w barwnych
strojach ludowych, zezwolono na utworzenie kolorowego szpaleru, kiedy papież wchodził do polskiego kościoła w Wiedniu.

Na przestrzeni przeszło 60 lat istnienia…

podczas jego wizyty w sannickim pałacu we wrześniu 1997 roku,
wizyty cudzoziemców, jubileusze, dożynki. Ze statystyk wynika,
że Zespół dał około tysiąca koncertów i występów, które obejrzało co najmniej milion widzów.
Należy podkreślić, że jest to grupa ludzi, którzy współdziałając
i poświęcając swój prywatny czas tworzą coś wielkiego. Od powstania przewinęły się przez zespól setki wykonawców, których
nie sposób wymienić. Często zdarzało się, że tradycja członkostwa
w zespole przechodziła z pokolenia na pokolenie, szczególnie
w umuzykalnionych i uspołecznionych rodzinach.
Kapela Ludowa „Sanniki” koncertowała zwykle w pięcioosobowym składzie: skrzypce, akordeon, klarnet, bęben ze stalką i kontrabas. Zdarzały się występy rozszerzone o trąbkę lub puzon. Na
swoim koncie Kapela ma nagraną w studio Polonia Records płytę,
na której są 24 utwory, wydaną w ramach serii „Polish Folk Music” (płytę wznowiono w roku 2008).

W roku jubileuszu 55-lecia…
…Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Zasłużony
dla Kultury Polskiej.
W roku 2013 Zespół obchodząc 60-lecie działalności odebrał od
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika medal Pro Masovia.
Oto aktualny repertuar zespołu regionalnego „Sanniki”:
• Tańce narodowe tańczone w strojach krakowskich-bronowickich,
• „Suita sannicka” w strojach regionu gąbińsko-sannickiego,
• „Obrazek Sanniki”,
• „Widowisko wigilijne”,
• „Wesele sannickie”.

…Zespół brał udział w wielu ważnych wydarzeniach. Demonstrował folklor, z którego niegdyś czerpał Fryderyk Chopin tworząc muzykę, przy tak ważnych wydarzeniach jak Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju i Międzynarodowy Konkurs
im. F. Chopina w Warszawie.

Podczas jubileuszu 60 - lecia zespołu
Najbliższy termin, w którym można zobaczyć i usłyszeć Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki’ jest występ w ramach programu 47. „Niedzieli Sannickiej”, która odbędzie się 02.08.2015 r.
w Sannikach. n
Występ w kościele - Jasełka 2014
Zespół „Sanniki” uświetnił wiele ważnych lokalnych wydarzeń,
np.: spotkanie z prezydentem RP Ryszardem Kaczorowskim
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Źródła:
1. J.B. Nycek, Gmina Sanniki, Marow - J.B.Nycek 2011 r.
2. Opracowania Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach
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Prawidłowy odchów prosiąt
Jadwiga Bachanek
Oddział Siedlce

O

powodzeniu i efektach chowu trzody chlewnej - aż do
uzyskania tucznika - decyduje odchów prosiąt. Aby uzyskać korzystne wyniki w produkcji prosiąt, należy zadbać o nie jeszcze w okresie życia płodowego. Prawidłowe żywienie i pielęgnacja loch prośnych, właściwe warunki ich utrzymania, odpowiednia profilaktyka oraz opieka weterynaryjna mają
istotny wpływ na liczbę, masę ciała i odporność noworodka.
Kojce porodowe powinny zapewnić prosiętom swobodny dostęp do
matki, a jednocześnie chronić je przed zagnieceniami. Podłoga musi
być czysta, sucha i ciepła, co sprzyja szybkiemu osuszeniu prosiąt.
Pierwsze dni po urodzeniu są poważnym stresem w ich życiu.
Nowonarodzone prosięta nie posiadają zdolności termoregulacji,
dlatego należy zapewnić im odpowiednie warunki mikroklimatyczne. Optymalna temperatura w pierwszych dwóch tygodniach
życia to 34-28oC. Aby ją utrzymać, często należy zastosować dodatkowe podgrzewanie kojców instalując promienniki ciepła, bądź
maty grzewcze Prosiętom powyżej drugiego tygodnia życia można
stopniowo obniżać temperaturę otoczenia. Przy odsadzeniu powinna ona wynosić 20-23oC.
System wentylacji mechanicznej, lub grawitacyjnej, powinien
dostarczać świeże powietrze nie powodując przewiewów, a usuwając nadmiar szkodliwych gazów, kurzu i drobnoustrojów. Wilgotność względna może wahać się w granicach 50-70%.

Pierwsza doba
Prosię po urodzeniu należy wytrzeć za śluzu i osuszyć. Noworodki pozbawione są ciał odpornościowych i dlatego powinny być
jak najwcześniej dosadzone do ssania, nawet przed zakończeniem
porodu. Poza tym karmienie uspokaja lochę, skutkiem czego poród
przebiega szybciej i bez zakłóceń. Siara matki jest źródłem substancji energetycznych, odżywczych i odpornościowych. Zawarte
w niej gama-globuliny chronią młode organizmy przed chorobami, głownie biegunkowymi. Prosięta powinny mieć stały dostęp
do lochy, a odstępy między karmieniami powinny regulować sobie
same.
W ciągu pierwszej doby po urodzeniu nie zaleca się wykonywania dodatkowych zabiegów. W tym czasie prosięta powinny skupić
się na pobieraniu siary i adaptacji do nowych warunków życia.

Opieka higieniczno-weterynaryjna…
…nad narodzonym miotem wpływa na dalszy rozwój i wzrost
prosiąt. Po porodzie w pierwszej kolejności należy podwiązać,
zdezynfekować oraz skrócić pępowinę na taką wysokość, aby nie
sięgała powierzchni legowiska, kiedy prosię stoi. Następną czynnością jest piłowanie kiełków. Celem tego zabiegu jest zapobieganie ranienia gruczołu mlekowego lochy oraz wzajemnego okaleczania się podczas walki o sutek.
Powszechnym zabiegiem jest kastracja knurków, która powinna
być przeprowadzona w ciągu pierwszych 3-4 dni życia. Wczesna
22

kastracja jest o tyle korzystna, że rany goją się szybciej dzięki
obecności w organizmie prosięcia przeciwciał pochodzących od
matki. Zabieg po siódmym dniu życia powinien być przeprowadzony w znieczuleniu. Z kolei zabieg obcinania ogonków najlepiej
przeprowadzać obcinaczem gazowym lub elektrycznym, co zapobiegnie krwawieniu i zakażeniom.

Profilaktyka i leczenie
Aby zapewnić prawidłowy rozwój organizmu prosięcia, należy
dostarczyć mu niezbędnych ilości żelaza, ponieważ niedobór tego
pierwiastka powoduje anemię. Choroba powstaje na tle zmniejszenia się ilości hemoglobiny we krwi. Niedobory żelaza wynikają
z szybkiego wzrostu prosiąt w ciągu siedmiu pierwszych dni życia oraz zmniejszającej się zawartości żelaza w mleku matki. Objawy choroby nasilają się najbardziej w 3-4-tym tygodniu życia.
Anemiczne prosięta są osowiałe, słabe, tracą apetyt, niechętnie ssą
matkę, maleje ich odporność i są podatne na zakażenia.
Najczęściej stosowanymi lekami przeciwko anemii są ferrodex
i suiferrowit. Doustnymi preparatami żelazowymi są pasty witaminowo-probiotyczne. Prosiętom z objawami biegunki nie można
jednak podawać żelaza, ponieważ jego aplikacja w tym okresie pogłębia proces chorobowy.

Żywienie
Ważne jest zapewnienie prosiętom ssącym stałego dostępu do
świeżej, czystej wody już od pierwszych dni życia. W zależności
od liczebności miotu i mleczności matki, pod koniec pierwszego
tygodnia życia można zacząć im podawać specjalnie dla nich przygotowaną paszę. Powinna to być mieszanka pełnoporcjowa, charakteryzująca się wysokim stopniem przyswajania.
W pierwszym okresie życia prosięta mają kłopoty z prawidłową
regulacją pracy przewodu pokarmowego, którego odczyn pH jest
zbyt wysoki, co sprzyja występowaniu biegunek wywołanych przez
bakterię Escherichia coli. Pasze dla nich podajemy w karmikach
przystosowanych wysokością do ich wzrostu, 2-3 razy dziennie,
usuwając zawsze niedojedzone resztki, przy zapewnionym stałym
dostępie do świeżej i czystej wody. Mieszanki pełnoporcjowe uzupełniają mleko matki pod względem składników pokarmowych, witamin, makro- i mikroelementów oraz zawierają w swoim składzie
antybiotyki, które chronią młody organizm przed chorobami.

Odsadzanie
Jednym z krytycznych momentów w życiu prosiąt jest odsadzanie. Przeprowadza się je w 28-35. dniu życia, w zależności od ilości
prosiąt w miocie. Aby zmniejszyć stres związany z pozbawieniem
matki, odsadzone prosięta powinny pozostać w tym samym kojcu,
gdzie się urodziły i wychowały. Po odsadzeniu należy żywić je
umiarkowanie, co najmniej przez tydzień taką paszą jak przed odsadzeniem, aby zapobiec wystąpieniu choroby obrzękowej.
Zastosowanie powyższych wskazówek pozwoli uzyskać hodowcom zdrowe i silne prosięta z przeznaczeniem do dalszego
tuczu. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Stres cieplny u świń
Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce
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ysokie temperatury panujące podczas upałów powodują u świń zachwianie termoregulacji. Może to
wywołać stres cieplny objawiający się szeregiem zaburzeń stanu ogólnego: podwyższonym ciśnieniem krwi, wzrostem ciepłoty ciała i przyśpieszeniem oddechu. W skrajnych
przypadkach stres prowadzi do upadków zwierząt.
Jest on odpowiedzią obronną organizmu na niekorzystny wpływ
czynników środowiskowych. Skutkiem oddziaływania czynników
stresogennych są: pobudzenie nerwowe zwierząt, wzrost ciśnienia
krwi i ciepłoty ciała oraz hiperglikemia.
Przekroczenie zdolności adaptacyjnych organizmu - zarówno
w zakresie niskich temperatur, jak i wysokich - stanowi zagrożenie
dla zdrowia i życia świń. Spośród wszystkich zwierząt gospodarskich są one najbardziej wrażliwe na działanie wysokich temperatur,
gdyż posiadają stosunkowo grubą warstwę podskórną tłuszczu oraz
niewielką ilość gruczołów potowych. Decyduje to o ograniczonej
zdolności regulacji temperatury ich ciała poprzez usuwanie nadmiaru ciepła na zewnątrz organizmu.

Wpływ temperatury pomieszczeń
Na ilość ciepła wymienianego między organizmem a otoczeniem
w istotny sposób wpływa temperatura pomieszczenia, w którym
przebywają zwierzęta. Natomiast oddawanie ciepła przez zwierzę
odbywa się m. in. na drodze:
• przewodzenia – poprzez kontakt z chłodniejszymi elementami
budynku, np. podłogą, rusztem, ścianą (świnie leżące na chłodnym
i wilgotnym podłożu mogą utracić nawet 10% ciepła),
• parowania – to jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed
stresem cieplnym, jeśli temperatura powietrza wzrasta powyżej 25OC.
Temperatura odczuwalna przez zwierzęta zależy także od ich
wieku. Zbyt niska ma szczególnie niekorzystny wpływ na prosięta.
Ze względu na słabo jeszcze wykształcony mechanizm termoregulacji może dochodzić do ich osłabienia, śpiączki, a nawet padnięć.
Pozostałe skutki działania niskiej temperatury to spadek przyrostów i wzrost występowania infekcji.
Jak wiadomo w warunkach produkcyjnych świnie utrzymywane są w grupach. Z uwagi na występowanie hierarchii stadnej pobieranie paszy w grupie nie jest jednakowe. Najczęściej jest tak,
że zwierzęta najsłabsze zajmują gorsze i zazwyczaj chłodniejsze
miejsca w kojcu. Dlatego temperatury w pomieszczeniach powinny być dostosowane do najmłodszej grupy wiekowej.
Z kolei zbyt wysokie temperatury, obok ogólnych objawów
związanych z oddziaływaniem czynników stresogennych, powodują, m.in.: zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzenia w poruszaniu się, otępienie, itp. Wyższe temperatury gorzej
znoszą starsze osobniki z wyższą masą ciała. Wysoka temperatura w chlewni powoduje zmniejszenie apetytu, pogarsza kondycję
zwierząt i obniża przyrosty dzienne wydłużając okres tuczu.
Optymalne temperatury, w jakiej powinny być utrzymywane poszczególne grupy wiekowe świń, powinny wynosić odpowiednio:
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

dla nowonarodzonych prosiąt 32-36OC, dla starszych 17-24OC,
a dla tuczników 12-24OC.

Wilgotność a temperatura
Obok temperatury ważnymi elementami, które należy brać pod
uwagę w hodowli, są wilgotność i ruch powietrza. W pomieszczeniach dla trzody chlewnej wilgotność powinna wynosić 65-75%.
Zbyt wysoka zawartość pary wodnej będzie ochładzała powietrze
w niskich temperaturach, a ogrzewała w podwyższonych. Znaczny wzrost wilgotności może powodować wzrost zużycia paszy
oraz spadek przyrostów. Z kolei zbyt niska zawartość pary wodnej
w powietrzu obniża strawność paszy.
Wilgotność ma także wpływ na stopień zapylenia powietrza oraz
obecność drobnoustrojów w chlewni.

Rola właściwej wentylacji
Wysoki ruch powietrza przy niskich temperaturach zwiększa ochładzanie zwierząt, co wymaga dodatkowej produkcji ciepła, a przez to
dalszego pobierania przez nie paszy. Natomiast latem wzmożony ruch
powietrza jest czynnikiem korzystnym, stymulującym ochładzanie.
Ogólnie rzecz biorąc w budynkach dla trzody chlewnej prędkość ruchu powietrza nie powinna przekraczać latem 0,3 m/s.
W nowoczesnych chlewniach coraz częściej instaluje się specjalne systemy ochładzania zwierząt - kropelkowy i natryskowy
(zraszanie). Woda parująca z powierzchni ciała obniża temperaturę
dając zwierzętom uczucie chłodu. Dostępne na rynku urządzenia
do zraszania, lub zamgławiania, pozwalają obniżyć temperaturę
powietrza w pomieszczeniu nawet o 5-8OC.
Dużą rolę odgrywa zagęszczenie zwierząt w budynku. Nadmierna
koncentracja świń utrudnia im proces wydalania ciepła z organizmu.

Wpływ dobrego żywienia
Obok zapewnienia w budynku inwentarskim optymalnych warunków mikroklimatycznych dla świń, należy zwrócić uwagę
na ich prawidłowe żywienie. Latem wskazane jest ograniczenie
udziału pasz zawierających dużą ilość włókna, ponieważ podczas
ich trawienia wydziela się duża ilość ciepła.
W celu zmniejszenia negatywnego wpływu wysokich temperatur oraz podwyższenia odporności zwierząt zaleca się wprowadzanie dla knurów i loch suplementacji witaminy C. Korzystnie wpływają także dodatki paszowe zawierające antyoksydanty (witaminy
A, E i mikroelementy: Na, K, Mg).
Zalecane jest częste karmienie świń małymi porcjami w chłodniejszych porach dnia. Bezwzględnie pamiętać należy również,
że w okresie upałów ich zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet
trzykrotnie. Woda działa w organizmie jak system chłodzenia i jest
w stanie obniżyć temperaturę ciała nawet o 0,5OC. Dlatego należy
zadbać o to, aby zwierzęta miały do niej nieograniczony dostęp.
Zapewnienie świniom komfortu termicznego poprzez optymalizację warunków zoohigienicznych, mikroklimatycznych i żywieniowych oraz ograniczenie występowania stresu cieplnego daje możliwość podwyższenia wskaźników produkcyjnych w ich chowie. n
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Hodowla bydła mięsnego
Krzysztof Zieliński
Oddział Siedlce

R

ozwój hodowli bydła mięsnego w Polsce nastąpił dopiero w latach 90-tych XX wieku, w wielkiej mierze dzięki
powstaniu Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego. Niestety, nie ma u nas tradycji konsumpcji wołowiny,
co wynika z faktu, że Polacy nie znają prawdziwego smaku
wołowiny kulinarnej pochodzącej od ras bydła mięsnego. Spożywaliśmy dotychczas przede wszystkim, wołowinę z wybrakowanych sztuk ras mlecznych, która nie jest zbyt dobra.
Najwięcej gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mięsnego znajduje się w województwach warmińsko-mazurskim,
zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim, gdzie jest duży
areał użytków zielonych lub nieużytków pozostałych po dawnych
gospodarstwa sektora państwowego. Natomiast w rejonach, gdzie
przeważają małe gospodarstwa nie przystosowane do produkcji
mleka (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie ), pogłowie ras
mięsnych jest bardzo niskie. Jest to wielka szkoda, ponieważ bydło ras mięsnych nie wymaga kosztownego zaplecza technicznego
i mogłoby stanowić doskonałą perspektywę dla tych hodowców.

Popularne rasy
Najbardziej popularnymi rasami bydła mięsnego w Polsce
są: rasa Limousine (czyt. Limuzin) pochodzenia francuskiego
- stanowiąca około 70% ras czystorasowych w Polsce oraz rasa
Charolaise (czyt. Szarolez) też pochodzenia francuskiego, stanowiąca około 15% ras czystorasowych w Polsce. Hodowane
są również rasy angielskie: Angus i Hereford i rasa pochodzenia
szwajcarskiego Simentale (czyt. Zimental), których udział sięga po kilka procent wszystkich ras mięsnych w naszym kraju.
W śladowych ilościach hodowanych jest także kilkanaście innych
ras bydła mięsnego.
Są różne metody produkcji żywca wołowego. Można wykorzystać likwidowane stado mleczne - do produkcji przeznaczyć krowy pokryte buhajami ras mięsnych. W ciągu 8-10 lat stado bydła
mlecznego przez, tzw. krzyżowanie wypierające można przekształcić w stado bydła mięsnego. Można też produkować wołowinę w stadzie bydła mięsnego czystorasowego, lecz jest to sposób
kosztowny z uwagi na wysokie ceny zakupu krów i cieląt bydła
czystorasowego.

Systemy chowu
Wyróżnia się trzy systemy chowu bydła mięsnego:
• pastwiskowy - z dostępem do miejsc schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
• pastwiskowo-alkierzowy,
• alkierzowy z dostępem do wybiegów.
Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne najczęściej stosowany jest u nas system pastwiskowo-alkierzowy, polegający na
utrzymywaniu bydła w okresie od wiosny do późnej jesieni na
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pastwisku, a następnie na przezimowaniu zwierząt w budynkach
inwentarskich.
Chów bydła powinien być dostosowany do stopnia odporności
ras na niekorzystne warunki środowiska. Rasy mniej odporne, jak:
Charolaise, Limousin oraz Blonde d‘Aqitaine (czyt. Blond Dakiten) powinny mieć stały dostęp do schronień. Rasy bydła bardziej
odporne (bydło Szkockie Górskie, Galloway, Hereford czy Nagus)
mogą praktycznie przez cały rok przebywać na świeżym powietrzu i jedynie w bardzo trudnych okresach korzystać z zadaszeń.
Obowiązuje tu jednak zasada, że w stadzie bydła mięsnego nie
trzeba zmieniać raz ustalonego sposobu utrzymywania. Oznacza
to, że bydło przyzwyczajone do systemu pastwiskowego nie może
być zamykane od czasu do czasu w budynkach inwentarskich i na
odwrót - stado bydła mięsnego utrzymywane w budynkach zamkniętych nie może być okresowo utrzymywane poza budynkami,
zwłaszcza w nocy i sezonie zimowym.

Warunki utrzymania zwierząt
Pastwiska, na których utrzymywane jest bydło, powinny charakteryzować się obecnością traw wartościowych pod względem
paszowym, jak: wiechlina błotna, wyczyniec łąkowy, wiechlina
zwyczajna i mietlica biaława. Każde pastwisko powinno być wyposażone w stały, swobodny dostęp do wody ( najlepiej naturalne
zbiorniki wodne ), schronienie (najlepiej naturalny zagajnik) i bezpieczne ogrodzenie (metalowe, drewniane, pastuchy elektryczne).
Niedozwolone jest stosowanie drutów kolczastych.
Obory dla ras mięsnych powinny być proste, tanie w budowie
i modernizacji, najlepiej typu otwartego z dużym wybiegiem, wyposażone w cztery rodzaje pomieszczeń: dla krów, matek z cielętami, młodzieży hodowlanej, opasów i buhajów rozpłodowych.
Chów bydła mięsnego powinien być zbliżony do naturalnych warunków przyrodniczych. Pożywienie, woda, schronienie, kontakty
w stadzie, możliwość zaspokojenia potrzeb, bytowanie zgodnie
z instynktem, poczucie bezpieczeństwa oraz swoboda poruszania
się - to najważniejsze warunki, jakie trzeba zapewnić zwierzętom.
Bydło mięsne źle znosi chów uwięziowy i nie powinno być wiązane.
W jego chowie można wyróżnić dwa cykle produkcyjne - dwuletni i trzyletni. W cyklu dwuletnim pierwsze wycielenia jałówek
następują w wieku 24 miesięcy. Już w trzecim roku cyklu jałówki
cielą się w tym samym sezonie co pozostałe krowy w stadzie. Innym rozwiązaniem jest cykl trzyletni, w którym pierwsze wycielenia następują w wieku 36 miesięcy. Chów i produkcja bydła mięsnego przebiega zawsze w 2 etapach. W pierwszym etapie, w stadach matecznych, w których cykl produkcyjny rozpoczyna się od
rozrodu w stadzie podstawowym, a kończy na odsadzeniu cieląt.
W czasie odchowu cielęta przebywają z matkami od 7 do 9 miesięcy. Następnie, po odsadzeniu, wartościowe buhajki kierowane
są do wychowalni buhajków, a pozostałe buhajki i jałówki trafiają
na opas. Jałówki po odsadzeniu pozostają do remontu stada, albo
też sprzedawane są jako odsadki w wieku 10-12 miesięcy, lub też
jako jałówki cielne. Drugi etap polega na opasie młodego bydła do
uzyskania dojrzałości opasowej. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Króliki – idealne do chowu ekologicznego
Urszula Dąbkowska
Oddział Ostrołęka

W

ysokie walory smakowe i zdrowotne mięsa króliczego sprawiają, że zapotrzebowanie na nie z każdym
rokiem wzrasta. Pomimo tego, chów królików jest
wciąż niedocenianą dziedziną produkcji zwierzęcej - zwierzęta
utrzymywane są głównie w małych gospodarstwach i wielu hodowców traktuje ich hodowlę jako hobby. Zazwyczaj uzyskane
w ten sposób mięso - poza niezbyt dużą ilością ferm produkujących na rynek wewnętrzny i eksport - jest spożywane przez
samych hodowców.
Tymczasem z mięsa króliczego można przyrządzić wiele smacznych potraw. Na pieczeń odpowiednie są comber i uda, poza tym
można z niego zrobić bardzo smaczny pasztet i wędliny. Książki
kucharskie i strony internetowe poświęcone tej tematyce wprost
prześcigają się w przepisach potraw.

Chów jest łatwy
Króliki jako zwierzęta produkcyjne charakteryzują się wysokimi
wskaźnikami cech użytkowych decydującymi o ich przydatności
w rolnictwie ekologicznym. Charakteryzują się dużą płodnością
i plennością. Przy czterokrotnym kryciu samic i przeciętnej liczbie 6 młodych w każdym miocie, w ciągu roku można uzyskać
24 sztuki przychówku od jednej samicy.
Króliki wcześnie dojrzewają. Zwierzęta typowych ras mięsnych
można użyć do rozpłodu już w wieku 4-5 miesięcy. Dobrze wykorzystują pasze, a przyrosty młodych królików wynoszą powyżej
35 g/dzień. Cechuje je też bardzo wysoka wydajność rzeźna oraz
bardzo korzystny stosunek mięsa do kości.
Żywienie królików w gospodarstwach ekologicznych opiera się
głównie na paszach gospodarskich. Zielenina stanowi podstawową paszę w żywieniu królików latem, a podczas zimy są to siano
i okopowe. Poza tym króliki potrzebują paszy treściwej w postaci
ziarna zbóż: jęczmienia, pszenicy, kukurydzy i owsa. Ziarno zbóż
można podawać im w całości lub po ześrutowaniu, zmieszane
z ziemniakami lub zagniecione z wodą, o konsystencji ciasta. Cenną paszę stanowią otręby pszenne lub żytnie. Można też wykorzystać czerstwe, nie spleśniałe pieczywo. Oprócz tego można im podawać nasiona roślin strączkowych: bobu, bobiku, grochu i łubinu
słodkiego - do 5% dawki.

Tanie utrzymanie
Latem chów królików bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję
samowystarczalnego gospodarstwa, chociażby z tego powodu, że
zwierzęta mogą zjadać ścinki traw, różne odżywcze chwasty, jak
pokrzywy, mniszek lekarski, cykorię, łopian czy produkty dla nas
niejadalne lub takie, których już jeść nie chcemy, np. sałata, która
zaczęła kwitnąć, nać buraków czy marchwi. Dzięki temu jesteśmy
w stanie produktywnie wykorzystać dużą cześć produktów z naszego ogrodu. Ziemniaki winno się skarmiać po uprzednim ugotowaniu
lub uparowaniu. Można im podać także obierzyny, po oczyszczeniu
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

ich z ziemi, piasku. Z innych roślin okopowych na paszę doskonale
nadają się: marchew - zarówno ogrodowa, jak i pastewna, buraki,
brukiew, a także rzepa. Buraki pastewne, półcukrowe oraz ćwikłowe
są zimą i wczesną wiosną cennym pożywieniem, szczególnie dla
samic w okresie laktacji, ze względu na właściwości mlekopędne.

Jakie pomieszczenia?
Króliki jako zwierzęta udomowione, wymagają odpowiednich pomieszczeń, które mogłyby im zapewnić ochronę przed ich naturalnymi
wrogami, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz były możliwe łatwe do wykonania i wygodne do obsługi. Korzystne jest umieszczenie ich w pustej szopie, komórce, starym składzie czy też nie używanym chlewiku. Umożliwia to urządzenie dla nich taniej, przestronnej
zagrody, a przy tym zwierzęta nie są narażone na zakażenia. Należy
jednak pamiętać o wybiegach, zwłaszcza przy wychowie młodych.
Najlepszym sposobem trzymania jest system klatkowy, który
daje hodowcy możliwość stosowania wszelkich zabiegów hodowlanych zmierzających do zachowania zdrowia królików. Wszelkiego rodzaju klatki możemy ustawić wewnątrz większego pomieszczenia, albo na zewnątrz. Decydując się na umieszczenie zwierząt
na powietrzu musimy zadbać o to, aby miejsce to było chronione
przed deszczem, śniegiem, wiatrem oraz kurzem. Frontowa ściana
klatki powinna być skierowana na południowy wschód.

Warunki dobrego zdrowia
Zarówno te utrzymywane na powietrzu, jak i w pomieszczeniach, powinniśmy uchronić przed wilgocią i przeciągiem, ponieważ te dwa czynniki są dla królików zabójcze. Świeże powietrze
jest wręcz niezbędne, konieczna jest więc dostateczna wentylacja
pomieszczenia, w przeciwnym razie dwutlenek węgla wydychany przez zwierzęta oraz amoniak i siarkowodór wydzielające się
z odchodów nagromadzają się i czynią powietrze niezdatnym do
oddychania. Pomieszczenia muszą być jasne, ale nie możemy wystawiać królików bezpośrednio na słońce, gdyż niekorzystnie działa ono na przebieg tuczu - przebywając w przyćmionym świetle są
spokojniejsze i łagodniejsze.
Króliki są mało wrażliwe na zimno. Podczas zimy ich futerka są
bardzo gęste i chronią je doskonale od zamarznięcia. Jeśli mrozy
nie są zbyt wielkie, wystarczy zapewnić królikom większą ilość
suchej ściółki, a będą czuły się o wiele lepiej. Tylko w przypadku
silnych mrozów konieczne jest osłonięcie wolnostojących klatek
matami słomianymi, lub innym materiałem izolacyjnym.
Źle wpływa na nie zbyt wysoka temperatura - przegrzanie wywołuje podrażnienie dróg oddechowych. Latem należy więc zapewnić królikom cień, ustawiając klatki pod drzewami lub zawieszając nad nimi daszki. n
Źródła:
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Systemy utrzymania a technologie w budowie obór
Jarosław Toruński
Oddział Poświętne

S

ystem utrzymania bydła powinien być ściśle związany z kategorią użytkową i wiekową zwierząt, a przede
wszystkim ze stopniem koncentracji produkcji, czyli
wielkością stada. Zupełnie inaczej przedstawia się utrzymanie
kilku czy kilkunastu zwierząt, a inaczej kilkuset. Jedno z największych zróżnicowań systemów utrzymania odnosi się do
chowu bydła, a przede wszystkim krów mlecznych.

Stosowane w praktyce systemy utrzymania bydła mają swoje zalety,
jak i wady, jednak bezpośrednio decydują o rozwiązaniach stosowanych
w budynkach, w których przebywają zwierzęta. Dla przykładu system
utrzymania bezściołowego daje znaczne oszczędności w nakładach pracy przy obsłudze zwierząt w stosunku do systemu ściołowego, jednak
wymaga większych nakładów inwestycyjnych na budynki inwentarskie. Chodzi przede wszystkim o urządzenia związane z zagospodarowaniem gnojowicy. Porównując system uwięziowy z wolnostanowiskowym należy zwrócić uwagę na to, że system uwięziowy wymaga
znacznie większych nakładów pracy przy obsłudze zwierząt, a dodatkowo (w przypadku bydła mlecznego) dojenie krów na stanowiskach
wiąże się z większą trudnością w utrzymaniu odpowiedniej higieny.
Tabela 1. Systemy utrzymania bydła przy kryterium swobody
ruchu lub jej ograniczenia
Systemy utrzymania
Ściółkowy
Uwięziowy
Bezściółkowy
Z ograniczeniem Kombiboksowy Ściółkowy
swobody ruchu
(kombiboksy
Bezściółkowy
zamknięte)
Ściółkowy
Bezściółkowy
K o m b i b o k s o - Ściółkowy
wy (kombiboksy
Bezściółkowy
otwarte)
Bez wydzielonych Ściółkowy
stanowisk (kojce
Bezściółkowy
grupowe)
Ściółkowy
Bez wydzielonych
(głównie na głęstanowisk
bokiej ściółce)
Boksowy

Zamknięty
Wolnostanowiskowy
Otwarty

Tabela 2. Systemy utrzymania bydła przy kryterium stosowania
ściółki lub bez ściółki

Ściółkowy
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Systemy utrzymania
Z ograniczeniem Uwięziowy
swobody ruchu
Kombiboksowy (kombiboksy zamknięte)
Boksowy
WolnostanowiskoKombiboksowy (kombiboksy otwarte)
wy, zamknięty
Bez wydzielonych legowisk (kojce grupowe)
Wolnostanowiskowy, otwarty (wqol- Bez wydzielonych legowisk
nowybiegowy)

Z ograniczeniem Uwięziowy
swobody ruchu
Kombiboksowy (kombiboksy zamknięte)
BezściółkoBoksowy
wy
Kombiboksowy (kombiboksy otwarte)
WolnostanowiskoBez wydzielonych stanowisk (kojce
wy
grupowe)

Wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń dla bydła
Zwierzęta dzielimy na kategorie ze względu na określone wymagania
odnoszące się do budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń. To
potrzeby zwierząt dyktują rozwiązania stosowane w budynkach i przegrodach budowlanych, takich jak: ściany, dachy, stropy, podłogi, itp.
Nawet w przypadku jednego gatunku zwierząt gospodarskich wyróżnia
się kategorie z podziałem na wiek, masę ciała i kaliber zwierząt.
Budynki dla bydła pod względem izolacyjności (ciepłochronności) można podzielić na następujące kategorie:
• budynki izolowane o współczynniku przenikania ciepła <1,0 W/m² ºC,
• budynki izolowane w stopniu minimalnym, zapobiegającym jedynie wykraplaniu się pary wodnej na przegrodach budowlanych,
o współczynniku przenikania ciepła 1,0-3,0 W/m² ºC,
• budynki bez izolacji, chroniące jedynie przed opadami i wiatrem
o współczynniku przenikania ciepła >3,0 W/m² ºC.
Nieocieplane budynki stosowane są zazwyczaj w chowie bydła
systemem wolnostanowiskowym otwartym, półotwartym, jak i zamkniętym.
Warunki w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych dla
bydła określają przepisy wynikające z zasad racjonalnego utrzymania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi.
Uwzględniają one również wymagania dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt.
W pomieszczeniach dla zwierząt należy zapewnić:
• oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane
do gatunku i kategorii zwierząt,
• wymaganą wymianę powietrza,
• utrzymanie właściwej temperatury,
• zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów
zwierzęcych,
• odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do odpowiednich, szczelnych zbiorników,
• wyposażenie w instalacje i urządzenia dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń,
• odpowiednie warunki do pracy obsługi.
Budynek inwentarski powinien spełniać również wymagania
ewakuacyjne, tj.:
• odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia
ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt 50 m, a przy bezściółkowym 75 m,
• przy bezściółkowym utrzymaniu bydła, trzody chlewnej i owiec,
jeżeli obsada bydła i trzody nie przekracza 15 sztuk, a owiec 200
sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne,
• w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt niż 15 sztuk
należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

R a d y g o s p odarskie

Cykori a podróżnik
Kamil Linka
Oddział Ostrołęka

C

ykoria podróżnik jest typowym przykładem rośliny ruderalnej, czyli takiej która rośnie na wszelkich nieużytkach. Jest
pospolita w całej Polsce, a rozprzestrzenienie się zawdzięcza człowiekowi, gdyż była rośliną uprawną. Surowcem jest przede
wszystkim korzeń cykorii podróżnika (Radix Cichorii), w mniejszym
stopniu ziele (Herba Cichorii). Do celów przemysłowych uprawia się
specjalną odmianę korzeniową (Cichorium intybus L. var sativum),
a także odmianę liściową (Cichorium intybus L. var foliosum).

Cykoria pospolita (Cichorium intybus L.) jest rośliną wieloletnią
(byliną) z rodziny złożonych, o długim mięsistym, słabo rozgałęzionym i głęboko osadzonym w ziemi korzeniu palowym. Osiąga od
60 cm do 120 cm wysokości. Liście dolne są zatokowo pierzastodzielne, skupione w różyczkę. Liście łodygowe są lancetowate, ostro ząbkowane. Kwiaty skupione są w koszyczkach. Duże koszyczki o średnicy około 4 cm umieszczone są po kilka razem na szczytach gałązek
i w kątach liści. W koszyczku znajdują się same kwiaty obupłciowe,
języczkowe, o koronie jasnoniebieskiej, pięcioząbkowej, pozbawione
zapachu. Kwitnie od lipca do września. Korzeń ma długi, rozgałęziony
o brunatnym zabarwieniu i gorzkim smaku.

Gdzie i jak można ją uprawiać?

Cykoria preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. W stosunku do podłoża nie jest wymagająca, ale najlepiej rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym. Może
też rosnąć na bardziej suchych i jałowych terenach, jednak wtedy
kwiaty tracą intensywnie niebieski kolor. Kwiaty te odwiedzają liczne
owady, najczęściej muchówki i pszczołowate, rzadziej zaś chrząszcze i motyle. Miodniki ukryte są na dnie rurki kwiatowej. Koszyczki
kwiatowe w dni pogodne otwierają się wczesnym rankiem i są otwarte zwykle do godziny jedenastej, po czym zamykają się i więdną.
Owocem kwiatów cykorii jest niełupka.
• wrota i drzwi budynku inwentarskiego powinny zawsze otwierać
się na zewnątrz pomieszczenia.

Ogólne wymagania i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
Spełnienie szeregu zaleceń w budownictwie inwentarskim zapewnia zwierzętom odpowiednie warunki środowiskowe, czyli
wymagania określone w projekcie technologicznym, oświetlenie,
temperaturę, wentylację, itp.
Stosowane w budynkach inwentarskich rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne powinny:
• zapewnić wymagane warunki środowiskowe dla zwierząt,
• zostać dopuszczone do stosowania w budownictwie,
• być odpowiednio trwałe,
• konstrukcje i elementy stalowe powinny być trwale zabezpieczone przed korozją, np. poprzez cynkowanie ogniowe,
• konstrukcje drewniane powinny być zabezpieczone preparatem
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Dziką cykorię można rozmnażać poprzez wysiew nasion oraz
przez dzielenie zgrubiałego korzenia. W tym drugim przypadku należy pamiętać, aby na każdym kawałku korzenia był przynajmniej
jeden pąk przybyszowy, z którego wyrosną podziemne rozłogi dające początek nowej roślinie.

Zalety cykorii

Cykoria polecana jest dla osób cierpiących na zmniejszone wydzielanie żółci i soku żołądkowego oraz przy zaburzeniach trawienia, takich
jak: wzdęcia, odbijanie się, niestrawność. Roślina korzystnie wpływa na
przyswajanie pokarmów i reguluje pracę jelit. Zawarta w jej korzeniu
inulina (wielocukier) tworzy korzystne środowisko dla rozwoju pożytecznych bakterii, niezbędnych dla prawidłowej czynności jelit. Cykorię
stosuje się też pomocniczo w leczeniu chorób skóry i dny.
Odmiany uprawne mają gruby, mięsisty korzeń o przyjemnym
zapachu, z którego produkuje się namiastkę kawy. Są przy tym
łagodniejsze i mają słabsze działanie pobudzające.
Korzenie wykopuje się w końcu października. Błękitne kwiaty mogą
być wykorzystywane jako ciekawa jadalna dekoracja gotowych potraw.

Ciekawostki o cykorii

Jej inne nazwy to: batogi św. Jana, kozi mlecz, podróżnik lekarski, popie rurki, miododajna królewna. Jeśli rośnie w suchych
miejscach, to zrzuca część liści, aby zmniejszyć powierzchnię parowania. Liście i łodyga zawierają sok mleczny bogaty w cukry,
fitosterol, kwasy polifenolowe, sole mineralne, śladowe ilości olejków eterycznych, witaminy z grupy B oraz witaminę C.
Cykoria podróżnik jest również rośliną ozdobną - często sadzi
się ją w zegarach kwiatowych z powodu regularnego otwierania
się i zamykania kwiatostanów. n
Źródła:
1. Rośliny towarzyszące człowiekowi, Zofia Schwarz, Janina Szober.
2. Pożyteczne chwasty, Czesław Bańkowski, Jan Serwatka.
3. Pospolite rośliny środkowej Europy, Frantisek Cincura, Viera Ferakova.

bio- i ogniochronnym,
• elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu
towarowego o właściwej klasie.
Ogólne wymagania dotyczące wymiarów stanowisk, powierzchni kojców dla zwierząt, itp., zostały określone w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż
te dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 778).
Pamiętajmy, że parametry podane w rozporządzeniu należy traktować - jak wskazuje sama nazwa - jako wymagania minimalne,
czyli wartości, których nie można zaniżyć. n
Źródła:
1. Dobkowski A., Staśkiewicz K. „Budynki dla bydła”. Warszawa, 2008.
2. Nawrocki L. „Technika a dobrostan bydła”. Politechnika Opolska, 2009.
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Rozwój Obszaró w W i e j s k i c h

W Starych Kozłowicach nie próżnują

Z

Grażyną Okraszewską przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach
rozmawia Jolanta Miazek z MODR Oddział Bielice.
Jolanta Miazek: - Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach powstało
w lipcu 1948 roku jako jedno z pierwszych
na Mazowszu. Z czyjej inicjatywy?
Grażyna Okraszewska: - Inicjatorką założenia Koła była Helena Jarkiewicz,
a pierwszą przewodniczącą została Maria
Adamiak. Koło liczyło wówczas 18 członkiń mieszkających nie tylko w Kozłowicach, ale i w gospodarstw rolnych leżących
na północnych peryferiach Żyrardowa.
J.M.: - Co skłoniło te panie do rozpoczęcia
działalności w Kole Gospodyń Wiejskich?
G.O.: - Były to bardzo trudne czasy, więc
ludzie zaczęli się organizować aby jak najskuteczniej móc wzajemnie się wspierać.
Działalność Kółka Rolniczego, w którym
prym wiedli panowie, była ściśle związana
z powstaniem i działalnością Koła Gospodyń Wiejskich. Panie również postanowiły
wykazać się zaangażowaniem społecznym
i kulturowym, działając na korzyść mieszkańców wsi i gminy. To właśnie członkinie
Koła zorganizowały dzieciniec letni w czasie żniw, którego zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom
rolników ciężko pracującym we własnych
gospodarstwach. Dzieciniec ten działał
przez wiele lat.
J.M.: - Domyślam się, że później działalność KGW wciąż się rozwijała.
G.O.: - Tak, bo członkostwo w Kole gwarantowało możliwość uczestnictwa w różnych szkoleniach i kursach dotyczących
uprawy roślin i odchowu zwierząt, urządzania nowoczesnej zagrody wiejskiej oraz
ogródków przydomowych. Jesienią odbywały się kursy kroju i szycia oraz pogadanki na temat zdrowia. Panie bardzo chętnie
uczestniczyły też w pokazach pieczenia
ciast, racjonalnego żywienia, przygotowywania przetworów z warzyw, owoców
i mięs. Zdobytą wiedzą mogły się wykazać, biorąc udział w licznych konkursach
organizowanych na etapie gminy, powiatu,
ale wykorzystywały ją również z powodzeniem we własnych gospodarstwach.
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Gospodynie, które aktywnie uczestniczyły w pracach Koła angażowały się potem do sprawowania różnych społecznych
funkcji. Były radnymi Powiatowej i Gminnej Rady Narodowej, działały w organach
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Banku Rolnego i Gminnej Spółdzielni. Wiele
inwestycji zostało zrealizowanych dzięki
zaangażowaniu pań z KGW. Do najważniejszych należało wykonanie oświetlenia
ulicznego i budowa wodociągu we wsi.
Członkinie koła wychodziły z założenia,
że nie samą pracą człowiek żyje, więc organizowały rokrocznie po kilka wycieczek
krajoznawczych oraz wyjazdy do teatrów
w Warszawie i Łodzi.
J.M.: - Czy współczesna młodzież jest zainteresowana działalnością w KGW?
G.O.: - Współczesna młodzież nie angażuje się w pracę Koła, ale bacznie przygląda
się jego działalności, kibicuje i pomaga
w różnych inicjatywach podejmowanych
przez panie. Przykładem może być pomoc w organizacji i jubileuszu KGW oraz
wspólne z Radą Sołecką przygotowywanie
różnych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.
Spore zainteresowanie budzi wykonywanie wieńca dożynkowego przez członkinie Koła. Pomagają nawet panowie,
a i młodzież odwiedza świetlicę wiejską
i podziwia efekt końcowy; wiernie też kibicuje podczas występów koła na dożynkach. Z inicjatywy Rady Sołeckiej i dzięki
zaangażowaniu między innymi członkiń
Koła, została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, przy której młodzi
mieszkańcy wsi zorganizowali plac zabaw
dla dzieci. Było to ważne wydarzenie w życiu społeczności Starych Kozłowic.
J.M.: - A jakie cele wyznaczają sobie panie z KGW w Starych Kozłowicach dzisiaj? Przecież teraz żyje się na wsi inaczej?
G.O.: - Rzeczywiście, w porównaniu
z minionymi latami charakter Koła uległ
zmianie, choć wiele inicjatyw przetrwało. Współczesna gospodyni to kobieta
wykształcona, oczytana, zaradna, często
pełniąca funkcję księgowej we własnym
gospodarstwie rolnym i posługująca się
nowoczesnym sprzętem gospodarstwa domowego. Obecnie panie realizują się na
płaszczyźnie kulturalnej, towarzyskiej, in-

tegracyjnej oraz społecznej na terenie swojej wsi i gminy Wiskitki.
J.M.: - W takim razie, czym obecnie zajmuje się KGW?
G.O.: - Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach kultywuje tradycje
i przekazuje je młodemu pokoleniu poprzez organizowanie wspólnych spotkań
z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy
Wielkiej Nocy. Dobrym przykładem może
być wspólne pieczenie pączków na Tłusty
Czwartek. Jest dużo dobrej zabawy, gdy
roztańczony korowód przebierańców prezentuje się zgromadzonej publiczności.
Każdego roku obowiązuje inna tematyka: była już Para Młoda i orszak weselny,
byli Cyganie, Euro 2012 i goście z Izraela.
Wspólnie z Radą Sołecką panie angażują
się też w przygotowanie imprezy dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka oraz
organizowanie spotkania integracyjnego
dla mieszkańców wsi. Do tradycji należy
wykonywanie wieńca dożynkowego na
dożynki gminne i powiatowe. Organizowane są również wycieczki po kraju oraz
wyjazdy do teatru czy operetki. Panie również chętnie uczestniczą w szkoleniach
i pokazach organizowanych przez MODR
Oddział Bielice i angażują się w przygotowanie różnych imprez organizowanych
przez Urząd Gminy. Koło ma swoją siedzibę w świetlicy wiejskiej, więc stara się
zawsze o odpowiedni wystrój sali i utrzymanie ładu i porządku wokół budynku.
J.M.: Staracie się również ocalić od zapomnienia ludowe pieśni?
G.O.: - W Kole jest kilka pań, które przejawiają zdolności artystyczne i to właśnie
one tworzą zespół występujący na uroczystościach dożynkowych, śpiewający polskie pieśni ludowe.
J.M.: - Czy nawiązałyście współpracę z innymi KGW?
G.O.: - Nasze koło współpracuje z kołami z Franciszkowa i Wiskitek. Wspólnie
uczestniczymy w uroczystościach odbywających się na terenie gminy. Zorganizowałyśmy razem trzy zabawy „Andrzejkowe”
i gminne olimpiady wiedzy o przedsiębiorczości, ekologii i gospodarstwie domowym.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

T r a d y c j e , z w y c z a j e , c i e k a w ostki ...

Folklor kołbielski - kolory Mazowsza
Maria Janicka
MODR Warszawa
zdjęcie: archiwum strony www.kolbiel.pl

Z

iemia Kołbielska leży w południowo-wschodniej części
Mazowsza, zaledwie 40 km od Warszawy. Odwiedzając
ją można zachwycić się przydrożnymi kapliczkami, starodawnymi dworkami i tajemniczymi uroczyskami. Natomiast
samych Kołbielaków wyróżniają ciekawy strój, rękodzieło
oraz prosta i smaczna kuchnia.
Ale największym skarbem tego rejonu jest wycinanka,
która stała się symbolem i gwarantem jego tożsamości nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Historia ich powstania sięga lat 60. XIX wieku. Do cech charakterystycznych należą:
kompozycja, jedna oś symetrii, rytmiczna powtarzalność
elementów oraz jednobarwność. Wśród motywów wyróżnia
się drzewka, lalki, koguciki i leluje. Wycinanka przedstawiająca lalki z uniesionymi do góry rękoma, które przechodzą w parę kogutów, stała się motywem przewodnim
polskiego pawilonu na Wystawie Światowej EXPO 2010
w Szanghaju.
Strój kołbielski pozostał tylko w formie cząstkowej, jednak dzięki niezwykłemu przywiązaniu mieszkańców rejonu kołbielskiego
do tradycji, można podziwiać go podczas obchodów świąt religijnych i innych uroczystości ludowych. Ponadto te niszowe stroje
prezentuje Muzeum Etnografii w Warszawie. Strój męski składał
się z: potrek, gaci, drapocki, koszuli, kamizelki, wełnianego pasa,
sukmany (burka, kapota), copki i butów z cholewkami. Z kolei na
strój kobiecy składały się: kiecka, fartuch, zapaska, koszula, gorset, chustka, korale i trzewiki.

Wycinanka kołbielska

Kuchnia kołbielska nie jest zbyt urozmaicona, ale wykorzystuje najzdrowsze produkty jakie można było wytworzyć w gospodarstwie. Mało znanym dziś przysmakiem, chętnie serwowanym kiedyś przez kołbielskie gospodynie, była smażona na maśle komosa.
W Wielkim Poście charakterystyczna potrawą była sójka, czyli
duży pieróg faszerowany kaszą jaglaną i kapustą z dodatkiem
oleju lnianego. Każda zagroda pachniała także świeżym chle-

bem pieczonym na liściach chrzanu, który można dziś czasem
skosztować w niektórych domach.

J.M.: - A może współpracujecie też z innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi?
G.O.: - Ścisłą współpracę nawiązałyśmy z Urzędem Gminy Wiskitki, Radą Sołecką i MODR Oddziałem Bielice.

G.O.: - Głównym źródłem utrzymania Koła są nasze składki.

J.M.: - Czy macie firmowych sponsorów lub osoby, które Was
bezinteresownie wspierają?
G.O.: - Nie mamy sponsorów. Czasami na realizację swoich pomysłów otrzymujemy środki od samorządu gminnego.
J.M.: - Skąd więc bierzecie fundusze na swoją działalność?
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Mieszkańcy Ziemi Kołbielskiej to niezwykle ciepli i gościnni ludzie, którzy dzięki bogatej tradycji stworzyli to niezwykłe
miejsce. Z szacunkiem i dumą pielęgnują tradycje i obrzędy, które
z całą pewnością można nazwać magicznym zakątkiem Mazowsza. n

J.M.: - Na koniec powiedzmy, jakie są Wasze plany na najbliższe
miesiące.
G.O.: - Zamierzamy nadal udzielać się społecznie na rzecz mieszkańców naszej wsi i gminy, kultywować tradycje lokalne, organizować spotkania, imprezy, wycieczki. Chcemy też uczestniczyć
w szkoleniach i pokazach, a przy tym wszystkim dobrze się bawić.
J.M.: - Właśnie tego, oraz zwiększenia liczby członkiń Koła
w przyszłości, serdecznie Paniom życzę. n
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Czerwiec w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

• Uruchomić fontanny i zgromadzić zapasy wody w zbiornikach
i cysternach.

iosna dobiega końca i mija wspaniały okres
kwitnienia większości roślin. Wkrótce powitamy
lato, zacznie się także okres urlopów i wakacyjnych
szaleństw. Mimo to nie powinniśmy zapominać o doglądaniu
roślin w naszych ogrodach i na działkach.

• Bieżący miesiąc to okres intensywnych prac pielęgnacyjnych
w warzywniku. Należy regularnie rośliny odchwaszczać, nawozić,
nawadniać i doglądać, czy nie występują choroby lub szkodniki.
• Na początku miesiąca wysiać ogórki, dynie i patisony, a także
kalarepę oraz buraki na późny jesienny zbiór.
• Aby zapewnić sobie ciągłość zbiorów, dosiać fasolę szparagową,
rzodkiewkę i sałatę.
• Do połowy czerwca na pustych zagonach (opustoszałych po
zbiorach warzyw wczesnych) można wysiewać buraki ćwikłowe
i marchew, przeznaczone na zbiór jesienny i do przechowywania.
• Na rozsadniku przygotować rozsadę warzyw do poplonowej
uprawy na zbiór jesiennny: kalafiora, brokułów, kalarepy, sałaty
kruchej, rzymskiej i masłowej oraz kopru włoskiego.
• Przerwać wysiane w maju ogórki, cykorię i marchew.
• W uprawach pod osłonami kontrolować temperaturę i wilgotność. W upalne dni tunele i szklarnie wietrzyć (temperatura nie
może przekroczyć 30°C).
• Podwiązać pomidory i regularnie usuwać boczne pędy.
• Oderwać rozłogi truskawek i zasadzić.
• Czerwiec jest okresem silnego wzrostu młodych drzewek owocowych. W młodym sadzie należy zająć się formowaniem koron.
Młode gałązki przyginamy do pozycji poziomej za pomocą klamerek lub drewnianych rozpórek. Gałązki silniejsze, bardziej zdrewniałe, można obciążać ciężarkami.
• Pamiętać o regularnym podlewaniu młodych drzew w sadzie.
• Przywiązać pędy roślin szpalerowych i podeprzeć drzewa owocowe.
• Zabezpieczyć czereśnie przed ptakami.
• Zebrać wczesne odmiany czereśni, truskawek i poziomek.
• Przerzedzić zawiązki owoców jabłoni, grusz i innych drzew owocowych. Dzięki temu owoce będą bardziej dorodne.
• Przerzedzić zagony malin. Wycina się najsłabsze odrosty korzeniowe.
• Chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami.

W

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Usunąć przekwitłe kwiatostany różaneczników (najlepiej ostrożnie
obrywać je palcami), azalii, lilaków i róży. Z tych ostatnich wycinamy też dzikie pędy (wyrastają z ziemi i są jaśniejsze niż pozostałe).
• Przyciąć po kwitnieniu szczodrzeniec żarnowiec (żarnowiec miotlasty).
• Skrócić długie pędy roślin pnących.
• Pod koniec miesiąca przyciąć krzewy i żywopłoty formowane.
• Nawieźć róże, przekwitłe kwiaty regularnie obcinać nożyczkami.
• Powtórzyć cięcie żywopłotów zaniedbanych.

Zielne rośliny ozdobne

• W czerwcu zaczyna być bardzo ciepło i słonecznie, należy więc
podlewać i zraszać rośliny. Najlepszą porą do zraszania jest wieczór. Zaleca się to robić długo, ale rzadziej niż krótko i codziennie.
• Posadzić ostatnie rośliny jednoroczne.
• Podeprzeć gatunki o wysokich łodygach, żeby nie przełamały się
w czasie deszczu.
• Wyrwać chwasty i przysypać rabaty ściółką.
• Rośliny wcześnie kwitnące, takie jak ostróżki, przyciąć nad ziemią
na szerokość dłoni, dzięki temu późnym latem zakwitną jeszcze raz.
• Wysiewać rośliny dwuletnie: stokrotki, niezapominajki, bratki, goździki, malwy, naparstnice oraz dzwonki. Ponieważ podczas kiełkowania powinny mieć dużo wilgoci, warto wysiać je w miejscu cienistym.
• Wysiać pozostałe rośliny jednoroczne.
• Wykopać i rozdzielić cebule tulipanów, gdy 1/3 łuski jest zbrązowiała. U tulipanów zabieg ten wykonujemy co roku, a u innych
roślin cebulowych co 3 lub 4 lata.
• Wysiać byliny na rozsadniku: orlika, gipsówkę, złocienie, rogownice, słonecznik, goździk pierzasty, rudbekie, dzwonek karpacki i łubin.
• Wysiać nasiona sasanki tuż po zbiorze.
• Podzielić byliny, które już przekwitły i przechodzą w stan spoczynku: aster alpejski, pierwiosnek pruhonicki i zawciąg nadmorski.
• Rozmnożyć byliny przez sadzonkowanie - płomyk (floks) wiechowaty.
• Zwalczać choroby i szkodniki.

Trawnik i ozdobne trawy

• Szybko rosnący trawnik należy kosić nie rzadziej niż raz w tygodniu (gdy trawa ma 7-8 cm wysokości). Warto go również grabić
metalowymi grabiami, co zmniejszy ryzyko tworzenia się mchu.
• Usunąć podmokłe zagłębienia i uszkodzone miejsca trawnika,
spulchniając glebę, dodając nowej i siejąc nasiona.
• W fazie wzrostu trawnik można trzykrotnie dokarmić nawozem
wieloskładnikowym. Jeżeli nie posiadamy urządzenia do rozpryskiwania nawozu, można go rozsypać ręcznie.

Ogrodowe oczka wodne

• Usunąć rośliny, które nadmiernie się rozrosły, zwracając uwagę
na zwierzęta.
• W razie potrzeby uzupełniać świeżą wodą; kontrolować dopływ tlenu.
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Warzywa i rośliny sadownicze

Rośliny doniczkowe

• Dokończyć sadzenie roślin w donicach, zaopatrzyć je w długo
działający nawóz i w miarę możliwości obsypać ściółką.
• Sprawdzić, czy nie ma szkodników i ewentualnie przeprowadzić
zwalczanie metodami biologicznymi.
• Zawiesić wiszące kosze na rośliny, żeby mogły się równomiernie
rozrastać.
• Kiedy tulipany przekwitną, ostrożnie wykopać wszystkie cebule,
oczyścić i przenieść do chłodnego i suchego miejsca (do jesieni).

Infrastruktura i narzędzia

• Dokończyć urządzanie tarasu, udekorować go kwiatami i innymi
elementami ozdobnymi.
• Zapewnić osłonę przed słońcem na placu zabaw.
• Uporządkować i dokładnie posprzątać szklarnie.
• Przygotować nawozy z roślin - gnojówkę roślinną i nawóz zielony.
• Przygotować miejsce do składowania ściętej trawy, gałęzi po
przycięciu żywopłotów, itp. n
Źródła: ABC ogrodnictwa – praca zbiorowa, Reader’s Digers, www.poradnikogrodniczy.pl

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

P o r a d n i k g ospodyni

Jedzmy warzywa !
Katarzyna Stefaniak
Oddział Siedlce

R

ola warzyw w codziennej diecie człowieka jest nieoceniona. Zdajemy sobie sprawę z ich dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie, jednak nie zawsze zadajemy sobie
trudu, by urozmaicić nimi codzienne menu. To błąd. Warzywa
zawierają bowiem cenne składniki pokarmowe, tj. witaminy,
składniki mineralne, enzymy i dający poczucie sytości błonnik.
Jedne zapobiegają więc infekcjom, drugie mają właściwości odtruwające, jeszcze inne poprawiają apetyt. A wszystkie chronią nasz organizm
przede wszystkim przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za uszkodzenia komórek i tkanek. Surowe, gotowane, pieczone
czy suszone są jednakowo pożyteczne, a przede wszystkim wyśmienite.
Pamiętajmy, by zawsze kupować warzywa sezonowe - mają
one wtedy maksymalną zawartość składników odżywczych, a my
mamy pewność, że są świeże. Co to oznacza w praktyce?

Wiosną

• Szczaw - jego liście posiadają dużą wartość odżywczą, ponieważ
są zasobne w beta-karoten, witaminę C, składniki mineralne ;żelazo i wapń a także błonnik pokarmowy i rutynę.
• Rabarbar - zawiera całą paletę cennych składników mineralnych, takich jak: potas, wapń, magnez, sód, żelazo, fosfor, witaminy z grupy B, witaminę C i karoten.
• Botwinę - to młode liście i korzonki buraka ćwikłowego. Zawierają
błonnik, białko, węglowodany, witaminę C i kwas foliowy.
• Rzodkiewkę - jest bogatym źródłem potasu, fosforu, żelaza,
wapnia. Obfituje w witaminę C i witaminy z grupy B.
• Szparagi - to bomba witamin i składników mineralnych. Są bogatym źródłem witaminy K i kwasu foliowego. Zawierają karoten witaminy B, B2,
B6, witaminę C, a także sole potasowe, wapń, sód, magnes, fosfor i żelazo.

Latem

• Pomidory - owoce pomidora zawierają m.in.: sód, potas, magnez, żelazo, miedź, cynk, jod, karoten. Znajdziemy w nim także
witaminy K, B, B1, B2, B6, PP, C oraz kwas foliowy, szczawiowy,
pantotenowy oraz błonnik
• Paprykę - czerwona to bogactwo beta-karotenu i witaminy C,
zielona - witaminy i kwas foliowy, żółta i pomarańczowa - zawiera dużo luteiny.
• Brokuły - są bardzo bogate w witaminy: A, Coraz witaminy z grupy B1, B2. Zawierają składniki mineralne takie jak fosfor i wapń.
• Kalafior - zaliczany jest do najcenniejszych warzyw ze względu
na swój skład chemiczny, walory smakowe i dietetyczne. Zawiera
sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź, cynk, fosfor,
fluor, chlor, jod, karoteny, witaminy: K, B1, B2, B6, C; kwasy nikotynowy i pantotenowy. Poza tym w skład kalafiora wchodzą
olejki eteryczne, nadające mu przykry zapach podczas gotowania,
w trakcie którego wydziela się siarka.

Jesienią

• Dynię - zawiera witaminy C, D, B1, B2, PP, kwas foliowy i dużą
dawkę beta-karotenu, mającego działanie antyutleniające się, które
z kolei przeciwdziała nowotworom i chorobom układu krążenia.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Pestki dyni obfitują w cynk i lecytynę, a sok z dyni jest najlepszym
połączeniem żelaza, miedzi, magnezu i potasu.
• Cukinię - bogata w potas, wapń, witaminy B1, B2, PP, C i karoten.
Nie kumuluje metali ciężkich a zawarte w niej związki zasadowe
działają odkwaszająco i wpływają korzystnie na proces trawienia.
• Bakłażany - posiadają dużą ilość potasu, fosforu, żelaza, wapnia oraz
witaminę A, C i witaminy z grupy B. Są bogate w błonnik (50% więcej
niż jabłko czy brzoskwinia).Bakłażan wspomaga trawienie tłustych mięs.
• Brukselkę - ceniona jest ze względu na swoje walory zdrowotne,
Posiada szereg składników mineralnych: sód, potas, wapń, żelazo,
karoten a także witaminy E, K, H, C, B1, B2, B3, B5, B6. Brukselka
ma sporo kwasu foliowego. Jest źródłem beta-karotenu i witaminy
B1, która wpływa korzystnie na zdrowie układu nerwowego. Jest
najbogatszym w białko warzywem kapustnym.

Zimą

• Marchew - zawiera witaminę A, witaminy z grupy B oraz witaminy: C, E, K, PP. Dużo beta-karotenu i całe bogactwo mikro
i makro elementów takich jak: wapń, żelazo, magnez, cynk, potas.
• Ziemniaki - bogate są w potas, a także wapń, żelazo i fosfor.
Ponadto zawierają ważne witaminy: A, B1, B2, B3, B6 i PP, a także
cenny błonnik, który wspiera przemianę materii.
• Kiszoną kapustę - jest bogatym źródłem witaminy C, witamin
z grupy B, witaminy K, A i E. Witaminy A, C i E to przeciwutleniacze, które oczyszczają organizm z nadmiaru wolnych rodników.
Kapusta bogata jest w związki manganu, cynku, wapnia, potasu,
żelaza i siarki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wytworzony w trakcie fermentacji kwas mlekowy
ma dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy.

Surowe są najzdrowsze

Najwięcej cennych witamin mają oczywiście warzywa surowe,
ze skórką i z przydomowego ogródka. Niektóre wymagają jednak
„obróbki” termicznej. Zwykłe gotowanie w wodzie lub zbyt długie
duszenie powoduje utratę witaminy C. Wybierzmy więc gotowanie na parze i gotujmy warzywa na półtwardo - rozgotowane również pozbawione są większości witamin.
Poza sezonem jedzmy kiszonki i przetwory domowej roboty aby
i w tym okresie nasze posiłki były urozmaicone i zdrowe.

Pamiętajmy!

1. Nie kupujmy warzyw przy ruchliwych szosach, bo spaliny z samochodów, np.: ołów, tlenek siarki, azotu i węgla trafią wprost na nasz talerz.
2. Wybierajmy warzywa zdrowe, z gładką skórką, bez pleśni i śladów gnicia. Nie sięgajmy po nienaturalnie błyszczące, bo ładny
wygląd to efekt środków chemicznych.
3. Warzywa z własnego ogródka jedzmy ze skórką (pod skórką
znajduje się najwięcej witamin), te z nieznanego źródła lepiej
umyjmy i obierzmy ze skórki.
4. Po pokrojeniu czy starciu warzyw od razu dolejmy do nich odrobinę oliwy.
5. Warzywa gotujmy w całości, a dopiero potem rozdrabniajmy. n
Źródła:
www.produkty-tradycyjne.pl/kalendarz
www.kuchniaplus.pl/
www.styl.pl/zdrowie
http://www.tvp.pl
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Dla każdego coś pysznego
Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

J

uż niebawem zaczną pojawiać się na rynku owoce sezonowe,
które cieszą się dużym powodzeniem wśród konsumentów.
Oprócz konsumpcji bezpośredniej świeże owoce wykorzystywane są w dużej mierze do przygotowywania różnego rodzaju ciast
i deserów. Prezentowane przepisy w przeważającej mierze zawierają owoce w swojej recepturze. Do ich przygotowania posłużyć mogą
również owoce mrożone, kandyzowane, w syropie, itp. Z pośród zaprezentowanych przepisów, każdy znajdzie coś dla siebie. Przepisy
na desery mleczno-owocowe mogą być wykorzystane na dziecięce
przyjęcia, np. na Międzynarodowy Dzień Dziecka i nie tylko. Są
też przepisy na ciasta bardziej pracochłonne, przygotowywane na
specjalne okazje i ciasta wyłącznie „dla dorosłych”.

Panna cotta

Składniki : 0,5 l śmietany kremówki 30%, 0,25 l mleka tłustego,
0,5 szklanki cukru 2,5 łyżeczki żelatyny, wanilia lub cukier waniliowy, maliny lub truskawki, listki melisy lub mięty do dekoracji.
Wykonanie: Śmietanę, mleko, cukier i wanilię zagotować, cały
czas spulchniając rózgą. Gotować jeszcze 10 minut przez cały
czas mieszając. Żelatynę wcześniej namoczoną włożyć w masę
mleczną (nie gotować), mieszać, aż się rozpuści. Rozlać deser do
pucharków. Jak stężeje polać zmiksowanymi malinami (truskawkami) i udekorować owocami i listkami melisy lub mięty.

minuty na najwyższych), dodając porcjami tężejącą galaretkę, ubijając 2-3 minuty. Wyłożyć masę do tortownicy na biszkopty i wstawić
na chwilę (ok. 10 min.) do lodówki, aby masa stężała. Pozostałe mleko ubić i połączyć z drugą galaretką. Masę wyłożyć do tortownicy
i ponownie wstawić do lodówki. Gdy stężeje ułożyć przygotowane
owoce i zalać trzecią galaretką. Wstawić do lodówki na godzinę.

Kukułka

Składniki na biszkopt ciemny: 8 jaj, 6 łyżek mąki pszennej, 3 łyżki
mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 8 łyżek cukru.
Składniki na biszkopt jasny: 3 jaja, 3 łyżki cukru, 6 łyżek mąki,
płaska łyżeczka proszku do pieczenia.
Masa czekoladowa: 0,75 szklanki cukru, 1czekolada gorzka, 1 czekolada mleczna, 3 łyżki kawy rozpuszczalnej, 3-4 kieliszki wódki.
Masa śmietanowa: 800 ml śmietany kremówki, 4 śmietan fiksy, 2 łyżki
cukru pudru.
Polewa: 0,5 kostki margaryny, 3 łyżki kakao, 1 łyżka żelatyny,
5 łyżek cukru pudru, 2 łyżki wody, 2 łyżki gęstej śmietany.
Wykonanie: Upiec 2 biszkopty (białka oddzielić od żółtek i ubić na
sztywną pianę, dodając stopniowo cukier, następnie do ubitych białek
dodać żółtka i pozostałe składniki, delikatnie wymieszać, wyłożyć na
blachę i upiec). Przygotować masę czekoladową: zaparzyć kawę w 2/3
szklanki wody, przelać do garnka, dodać połamane tabliczki czekolady, cukier i podgrzewać do momentu rozpuszczenia czekolad, dodać
alkohol i wystudzić. Następnie przygotować masę śmietanową, ubijając śmietanę z cukrem i śmietan fiksami. Biszkopt ciemny przekroić na
pół i wyłożyć część masy śmietanowej. Na masę śmietanową wyłożyć
pokruszony jasny biszkopt, następnie na pokruszony biszkopt wyłożyć
czekoladową masę i drugą część masy śmietanowej. Na wierzch ułożyć
drugi ciemny biszkopt. Na wierzchu polać polewą przygotowaną z margaryny, kakao, żelatyny, cukru pudru, wody, i gęstej śmietany.

Ciasto czekoladowe z wiśniami

Panna cotta

Deser owocowo - jogurtowy

Składniki: 1 jogurt naturalny grecki, owoce jagodowe (jagoda,
borówka, truskawka, poziomka, kiwi, itp.), 1 cytryna, cukier.
Wykonanie: Owoce zmiażdżyć z cukrem, nałożyć do pucharków na
ok.1/4 wysokości naczynia. Do jogurtu dodać umytą i drobno pokrojoną skórkę z cytryny, wymieszać. Nakładać do pucharków na
miazgę owocową do 2/3 wysokości. Można udekorować owocami.

Puszysty deser mleczny

Składniki: 3 galaretki w różnych kolorach, 1 puszka mleka skondensowanego niesłodzonego, 1opakowanie (150 g) biszkoptów, owoce
do dekoracji (brzoskwinie lub ananasy z puszki, lub inne sezonowe).
Wykonanie: Galaretki rozpuścić oddzielnie w połowie ilości wody.
Tortownicę wyłożyć folią, ułożyć biszkopty. Ubić mikserem połowę
mleka (przez minutę ubijać na niskich obrotach, przez następne trzy
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Składniki na biszkopt: 7 jaj, szklanka mąki, szklanka cukru,
3 łyżki kakao łyżeczka proszku do pieczenia.
Masa: masło śmietankowe 350 g, 1 litr mleka, 3 jaja, 3 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 szklanka cukru (250 g), wiśnie wydrążone w syropie 0,9 l, wódka 200 ml, 2 tabliczki gorzkiej czekolady.
Poncz: woda ¾ l, cytryna 1-2 szt., 3-4 łyżki cukru, aromat rumowy (na spirytusie).
Do obsypania brzegów ciasta starta na tarce czekolada. Można
też wykorzystać okruchy z ciasta biszkoptowego.
Wykonanie: Z jaj cukru, mąki, kakao, proszku do pieczenia upiec
biszkopt w dużej tortownicy. Następnie po wystudzeniu przekroić
go na trzy części. Masło utrzeć na puszystą masę stopniowo dodając
przestudzony budyń, wcześniej przygotowany z mleka, żółtek, cukru,
mąki pszennej i ziemniaczanej cały czas miksując, na koniec dodać
rozpuszczoną na parze i przestudzoną czekoladę. Wiśnie odcedzić
z syropu i zalać alkoholem. Placki biszkoptowe nasączać ponczem
przygotowanym z wody, soku z cytryny, cukru, aromatu rumowego
i odsączonym z wiśni alkoholem i smarować masą czekoladową. Na
masę równomiernie rozkładać wiśnie, zatapiając je w masie. Aby ciasto było efektowne można je udekorować na wierzchu masą i wisienkami. Boki ciasta obsypać startą czekoladą. n
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

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
CIASTO STYROPIAN

SAŁATKA Z MAKARONEM

Składniki: 3 szklanki mąki, najlepiej krupczatki, ½ szklanki cukru, 5 żółtek, 2 łyżeczki proszku, 1 masło lub margaryna.
Wykonanie: Wszystkie składniki włożyć do miski i wymieszać na
duże grudki. Więcej niż połowę kruszonki wyłożyć na dużą blaszkę
(22 x 34 cm, wysmarować masłem i wysypać bułką tartą), lekko zapiec – wylać przygotowaną wcześniej masę, przykryć ją resztą kruszonki. Piec ciasto na złoty kolor w temp. 160 st. C przez 1 godzinę.
Składniki na masę: 2 duże śmietany 18%, 2 jogurty (najlepiej
greckie), pół szklanki cukru, 1 budyń śmietankowy lub waniliowy, 1 paczka wiórek kokosowych, 5 białek, 1 płaska łyżeczka
proszku do pieczenia.
Wykonanie masy: Wymieszać śmietanę i jogurt. Wsypać wiórki.
Ubić pianę na sztywno z cukrem i wsypać przesiany budyń, połączyć ze śmietaną i jogurtem, dodać proszek do pieczenia.

Składniki: 1 paczka makaronu, najlepiej wstążki, 1 puszka brzoskwiń, 4 mandarynki, 1 puszka kukurydzy, parówki berlinki,
ewentualnie kawałek szynki, przyprawa curry, majonez.
Wykonanie: Makaron ugotować na wpół miękko. Brzoskwinie
i mandarynki pokroić, przełożyć do salaterki, dodać wystudzony
makaron, odsączoną kukurydzę, pokrojone parówki, przyprawić
curry i polać majonezem. Wszystko wymieszać, udekorować.

NUTELLA ZE ŚLIWEK
Składniki: 2,5 kg śliwek węgierek (poza sezonem mogą być mrożone), 1 kg cukru, 20 dag kakao, 2 cukry waniliowe.
Wykonanie: Śliwki umyć, wydrylować, przekręcić przez maszynkę do mięsa (można 2 razy). Masę włożyć do dużego garnka, dodać cukier i smażyć na wolnym ogniu ponad 2 godziny, często
mieszając, aby uniknąć przypalenia, pod koniec smażenia dodać
kakao i cukier waniliowy Jeszcze smażyć ok. 0,5 godziny i wkładać do słoików (wcześniej wyparzonych), zakręcać szczelnie pokrywkami i stawiać do góry dnem. Nutellą można smarować blaty
tortów, dodawać do różnych kremów, deserów i na kanapki.

SURÓWKA FANTAZYJNA
Składniki: 1 sałata lodowa, 1 ananas w plastrach, 1 papryka czerwona, 1 papryka zielona, 1 papryka żółta, 1 grono ciemnego winogrona, kiełki sojowe. Przyprawy: sól, cukier, pieprz.
Wykonanie: Sałatę porwać, pozostałe składniki pokroić, wszystko
wymieszać, doprawić do smaku i polać sosem.
Sos: 3 łyżki gęstego jogurtu, 3 łyżki majonezu, sok z ananasa,
2 ząbki zgniecionego czosnku.

SAŁATKA PYSZNA
Składniki: 1 pierś drobiowa ugotowana w rosole, ½ szklanki namoczonych rodzynek, 1 puszka kukurydzy, 1 puszka ananasa,
sól, pieprz, majonez.
Wykonanie: Odsączyć kukurydzę i ananasa z puszki. Wystudzone
mięso pokroić w kostkę, ananasy podzielić na mniejsze kawałki.
Połączyć wszystkie składniki z majonezem. Doprawić do smaku.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

SAŁATKA Z ZIEMNIAKÓW
Składniki: 5 ziemniaków ugotowanych w mundurkach, 30 dag
szynki wędzonej, 1 papryka, 5 szt. ogórków konserwowych,
1 puszka kukurydzy, 5 ugotowanych jajek, 1 łyżka oleju, 3 ząbki
czosnku, sól, pieprz, majonez.
Wykonanie: Ziemniaki pokroić w kostkę. Z oleju, soli i czosnku zrobić sos i wylać na ziemniaki, odstawić na 2 godziny. Szynkę, paprykę, ogórki, jajka pokroić w kostkę. Połączyć składniki i wymieszać
z majonezem. Do majonezu można dodać musztardę i trochę cukru.

SAŁATKA WARSTWOWA
Składniki: 5 jajek ugotowanych na twardo, 20 dag sera żółtego,
4 cebule skroić drobno i sparzyć, 2 puszki tuńczyka, czerwona
fasola z puszki, majonez, jogurt.
Wykonanie: W szklanej salaterce układać warstwami: 1 - starte
białka, 2 – starty ser żółty, 3 - cebula, 4 - tuńczyk, 5. – odsączona fasola, 6 - majonez wymieszany z jogurtem, 7 - starte żółtka.
Wierzch sałatki udekorować czerwoną fasolą.

FILETY Z KURCZAKA W SEZAMOWEJ PANIERCE
Składniki: 60 dag ugotowanych filetów z kurczaka, 300 ml oleju, 3 jajka, ok. 10 dag sezamu, 20 dag bułki tartej, 10 dag mąki,
1/2 łyżeczki słodkiej mielonej papryki, sól, pieprz, 1 łyżeczka granulowanego czosnku, 1/2 łyżeczki curry, 1 łyżeczka bazylii, 1/2
łyżeczki ostrej mielonej papryki, 1/2 łyżeczki tymianku.
Wykonanie:
1. Filety ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Wyjąć, ostudzić, a następnie dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Pokroić w długie paski o grubości ok. 1,5 cm.
2. Mąkę wymieszać ze słodką papryką, solą, czosnkiem, curry, pieprzem i ziołami. Jajka wymieszać. Bułkę tartą wymieszać z sezamem.
3. Mięso dokładnie obtaczać w mące, a następnie w jajku i bułce
z sezamem. Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Osączać
z tłuszczu na papierowym ręczniku kuchennym. Podawać, np.
z ryżem i surówką.
Wanda Michalik – zam. Guzew, gmina Gąbin
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Rady gospodars k i e

Szkodniki warzyw kapustnych
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Janiec
Oddział Radom

N

a warzywach kapustnych odnotowano ponad 200 gatunków
entomofagów. Żerowanie niektórych z nich powoduje znaczne straty
w plonie końcowym. Do najważniejszych
szkodników tej grupy warzyw należą:
śmietka kapuściana, chowacze, pchełki,
mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec i gąsienice motyli.

Śmietka kapuściana - należy do rzędu

muchówek (Diptera). Dorosła muchówka
jest szara, ma około 6mm długości. Larwy są białokremowe, beznogie, o długości
7mm. Bobówka śmietki jest koloru brązowego. Szkody w uprawie kapusty, kalafiora, brokuła, kalarepy oraz innych gatunków z rodziny kapustowatych wyrządzają
larwy. Żerując na korzeniach pozostawiają
widoczne korytarze i pozbawiają rośliny
drobnych korzeni bocznych. W kalafiorze,
w kapustach białej i czerwonej oraz pekińskiej larwy drugiego pokolenia uszkadzają
nerwy liści drążąc korytarze.
Chowacze - to ciemnoszare chrząszcze
o długości okolo 4mm, z charakterystycznym „ryjkiem”. Chowacz brukwiaczek
uszkadza liście sercowe warzyw, a chowacz czterozębny uszkadza pędy oraz
ogonki liściowe. Szyjkę korzeniową uszkadza chowacz galasówek.
Pchełki - to niewielkie (około 2-3 mm)
czarne z niebieskim połyskiem lub czarne z żółtymi prążkami chrząszcze, które
występują przez cały sezon wegetacyjny.
Są groźne dla młodych roślin. Najwięcej
pchełek pojawia się wiosną, kiedy uszkadzają rośliny na rozsadnikach. W liścieniach oraz w liściach wygryzają otworki.
Żerując na kapuście wczesnej obniżają jej
wartość handlową. Mogą również uszkadzać kwiatostany brokuła oraz kalafiora.
Dorosłe samice składają jaja na dolnej
stronie blaszki liściowej, po czym wylęgłe
larwy minują liście.
Mszyca kapuściana - owad koloru zielonego z nalotem woskowym, o długości
około 2 mm. Na ciele można zauważyć
ciemne syfony. Żerując na kapustach, kalafiorze i brokule powoduje, że liście tych
roślin zniekształcają się oraz zmieniają kolor. Mszyca może również wniknąć w głąb
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róży brokuła oraz kalafiora zanieczyszczając roślinę. Szkodnik może żerować
do późnej jesieni na kapuście czerwonej,
brukselskiej oraz na jarmużu.
Wciornastek tytoniowiec - to polifag
żerujący na wielu grupach uprawnych roślin. Z kapustnych warzyw preferuje kapustę głowiastą białą, a największe szkody wyrządza na jej późnych odmianach.
Larwy oraz osobniki dorosłe wchodzą pomiędzy liście wysysając sok, przez co na
powierzchni liści pojawiają się wzniesienia
oraz zgrubienia tkanki.
Gąsienice motyli - w tej grupie szkodników największe znaczenie odgrywają:
Bielinek kapustnik - gąsienica jest żółta
z ciemnymi plamkami, ma długość około

Tantniś krzyżowiaczek - żeruje na dolnej stronie liści wyjadając miękisz, przy
czym nie uszkadza górnej skórki liścia.
Może uszkadzać stożki wzrostu roślin oraz
wżerać się do główek kalafiora. Gąsienice
są jasnozielone (żółtozielone), z ciemną
główką i niewielkie - mają około 11-12 mm
długości. Na ich ciałach wyraźnie oddzielają się szczelinki. W ciągu sezonu może
wystąpić nawet cztery pokolenia.
Piętnówka kapustnica - gąsienice są
na początku jasnożółte, następnie zielone,
po czym brunatnieją i czernieją. Osiągają
wielkość około 4 cm. Żerując wygryzają
otwory w liściach, następnie wgryzają się
do środka główki lub róży. Takie warzywa
są zanieczyszczone odchodami i szybko
gniją. To najgroźniejszy szkodnik odmian
późnych kapusty.
Błyszczka jarzynówka - gąsienice mają
długość około 3 cm, są żółto-zielone. Wygryzają dziury w liściach i niekiedy ich żerowanie prowadzi do gołożerów, wgryzają
się też do wnętrza główek. W ciągu sezonu
rozwija się nawet trzy pokolenia, z czego
najliczniej występuje pierwsze.
***

Bielinek kapustnik

40 mm. Głowa jest wyraźnie odznaczona
od reszty tułowia. Młode gąsienice żerują zbiorowo zeskrobując miękisz. Starsze

Gołożery powstałe w wyniku żerowania
Bielinka kapustnika

wygryzają nieregularne otwory w liściach.
Przy licznym wystąpieniu szkodnika widoczne są tzw. gołożery, czyli na liściu pozostają nerwy główne.
Bielinek rzepnik - gąsienice są jasnozielone, o długości około 35mm. Żerują
pojedynczo. Największe straty powoduje
drugie pokolenie szkodnika, które pojawia
się od lipca do września.

Przy zwalczaniu szkodników należy
pamiętać o niszczeniu chwastów, które
przyciągają motyle oraz muchówki. Aby
zapobiec masowemu wystąpieniu śmietki kapuścianej nie należy zakładać upraw
w sąsiedztwie roślin kwitnących oraz miododajnych. Należy pamiętać o zmianowaniu - nie uprawiamy na tym samym polu
roślin z tej samej rodziny (aby uniknąć
nagromadzenia się w glebie szkodników).
Bardzo dużą rolę odgrywa odpowiednia
uprawa pola - niszczenie mechaniczne
szkodnika.
Chemiczną ochronę warzyw można zastosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika według
aktualnego Programu Ochrony Roślin Warzywnych. Należy pamiętać o obowiązku
stosowania integrowanej ochrony roślin. n
Źródła:
1. D. Ciepielewska, W. Sądej, Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej, 2001 r.
2. J.Robak, J. Szwejda, Integrowana ochrona warzyw
kapustnych przed chorobami i szkodnikami, 2006 r.
3. www.magra.info.pl/userfiles/files/szkodniki.pdf

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

W i e ś c i m a z owieckie

Ważna dyskusja o turystyce wiejskiej
Tekst: Danuta Arcipowska
Zdjęcia: Maria Janicka
MODR Warszawa
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maja w sali widowiskowej Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie odbyła się II konferencja z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu” pt. Potencjał turystyczny Mazowsza i możliwości jego wykorzystania”, realizowana w ramach Pomocy Technicznej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydarzenie
współfinansowane było ze środków pochodzących z Pomocy
Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Honorowy patronat nad konferencją roztoczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym była TVP Warszawa.
Organizatorami spotkania był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz
Mazowieckim Instytutem Kultury.
Wśród 141 uczestników tego wydarzenia byli przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytucji wspierających
rozwój turystyki wiejskiej, stowarzyszeń agroturystycznych na
terenie Mazowsza, przedstawiciele nauki oraz doradcy. Wszyscy
otrzymali bezpłatnie materiały konferencyjne zawierające treści
wykładów, katalog „Agroturystyka i turystyka wiejska” oraz wydawnictwo „Odpoczywaj na wsi, naturalnie” udostępnione przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwarcie konferencji, Andrzej Kamasa dyrektor MODR
Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne:
• Potencjał turystyczny i kulturowy Mazowsza, realizowany przez
wykładowców z SGGW, poruszający cenne zasoby turystyczne Mazowsza, do wykorzystania w rozwoju turystyki wiejskiej
i agroturystyki na Mazowszu. W szczególności zwrócono uwagę
na turystykę kulinarną, rowerową oraz badania dotyczące oczekiwań turystów, preferujących wypoczynek na wsi,

dr Agata Balińska, SGGW - podczas wykładu
• Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju gospodarczym Mazowsza, w którym wykładowcami byli przedstawiciele takich instytucji jak: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Dworu Mościbrody oraz MODR. Wystąpienia poświęcone były możliwościom finansowania usług turystycznych
na obszarach wiejskich ze środków unijnych oraz praktycznym
doświadczeniom wykorzystania potencjału turystycznego.

Uczestnicy konferencji
Konferencję prowadzili Andrzej Kamasa dyrektor MODR
Warszawa oraz dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW.
Gości witała Izabella Bednarczyk dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Gościliśmy również dra hab. Jarosława Gołębiewskiego dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
w Warszawie oraz Jana Błońskiego prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która wspiera rozwój turystyki wiejskiej w wielu projektach, takich jak m.in. Moda na
Mazowsze.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015

Marcin Tomaszewski, MRiRW
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom i mamy
nadzieję na kontynuację tego i innych wydarzeń dotyczących tematyki turystyki wiejskiej i agroturystyki. n
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Reklama

WARUNKI PRENUMERATY
w roku 2015

CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm)
1/2 strony			
1/4 strony			
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm)
1/2 strony			
1/4 strony			
1/8 strony			
Artykuł sponsorowany cała strona
(195 mm x 270 mm)		
Usługa wkładkowania materiałów
reklamowych cały nakład
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4		
zamówienie powierzchni reklamowej
- na cały rok (11 emisji)
- na pół roku (5,6 emisji)
- na kwartał (3 emisje)

- 1700,00 zł
- 1500,00 zł
- 1200,00 zł
- 1000,00 zł
- 1200,00 zł
- 600,00 zł
- 400,00 zł
- 1000,00 zł
- 500,00 zł
- 250,00 zł
- 125,00 zł
- 1000,00 zł
- 1000,00 zł
- 200,00 zł
- rabat 15 %
- rabat 10 %
- rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.
Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wyprzedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na
adres Redakcji:
MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce,
Redakcja „Wsi Mazowieckiej”
lub faxem 25 640 09 45
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Do 20 lipca 2015 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi
Mazowieckiej od numeru 09/2015.
à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
I kwartał		
9,00 zł;
II kwartał		
9,00 zł;
III kwartał 		
6,00 zł;
IV kwartał 		
9,00 zł;
I półrocze
18,00 zł;
II półrocze 		
15,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)
30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.):

I kwartał		
II kwartał		
III kwartał		
IV kwartał		
I półrocze		
II półrocze		
roczna (11 wydań w roku)

14,85 zł;
14,85 zł;
9,90 zł;
14,85 zł;
29,70 zł;
24,75 zł;
51,45 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000
z dopiskiem

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2015”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2015
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Kącik dla dziec i

Krzyżówka Nr 6

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Nawilżający do twarzy.
4. Kamień w pierścionku.
5. Mur, żywopłot, płot.
6. Naczynie na sól.
7. Czerwone kwiaty polne.
8. Dziwaczka z wiersza Jana Brzechwy.
9. Może być genealogiczne lub rosnąć w parku.
10. W wiaderku z łopatką.
11. Bywa strzyżony kosiarką.
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 czerwca
2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 6".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 4 - Wesołych świąt.
Nagrody książkowe wylosował: Mateusz Osoliński, gm. Różan.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. 23 czerwca świętujemy „Dzień ……..”
2. Ptak który naśladuje głos ludzki.

G=K

G=K

POC

POC

C

Rebus 6
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!
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 czerwca 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedl!
ce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 6".
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Rozwiązanie Rebusu 4 - kwiecień co deszczem rosi
wiele owoców przynosi.
Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Sierzpotowska,
gm. Nasielsk.
!
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl,
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca Dyrektora MODR, Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Lucyna Kornas - Frankie, Małgorzata Najechalska,
			
Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: Ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Występ ZPiT "Sanniki" podczas 46. Niedzieli Sannickiej - archiwum GOK w Sannikach
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-19/2015; Nakład: 4550 egz.
Druk: Zenon Gochnio, Stanisław Brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 15 maja 2015 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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S p a c e r k i e m p o Mazowszu

MODR Informuje

Kalendarz imprez promocyjnych MODR Warszawa VI - X 2015 r.
L.p.

Nazwa imprezy
promocyjnej

Organizator/
Współorganizator*

Data
i miejsce

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Dokopiny Ziemniaka

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

23 sierpnia,
Przesmyki

TZD w Siedlcach, Zdzisław Soszyński, 25 640 09 48,
zdzislaw.soszynski@modr.mazowsze.pl

8.

Dni Kukurydzy

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka*

23 sierpnia,
Andrzejewo

TZD w Ostrowi Maz., Bogusław Świderski, 29 746 20 12,
boguslaw.swiderski@modr.mazowsze.pl

9.

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

10.

XXII Międzynarodowe
Dni z Doradztwem
Rolniczym

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

5-6 września,
Siedlce

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
Anna Olędzka, 25 640 09 22
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

11.

Dożynki powiatowe
i VII Festiwal Miodu
Ziemi Sochaczewskiej

MODR Warszawa
Oddział Bielice*

6 września, teren pow.
sochaczewskiego

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki, Małgorzata
Florczak – Umiastowska, tel. 46 862 00 46
malgorzata.florczak@modr.mazowsze.pl

12.

Święto Kukurydzy i Rolnictwa Radomskiego

MODR Warszawa
Oddział Radom*

wrzesień,
Chwałowice

TZD w Radomiu,
Maria Głowacka, 48 365 69 52,
maria.glowacka@modr.mazowsze.pl

13.

XVII Dzień Kukurydzy
i Buraka

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

17 września,
Poświętne

Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa, Ewa Strzeszewska,
23 663 07 10, ewa.strzeszewska@modr.mazowsze.pl

14.

Siedleckie Targi Miodu

MODR Warszawa
Oddział Siedlce

20 września,
Siedlce

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
Witold Kąkol, 25 640 09 11
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

15.

X Jesienny Jarmark
„Od Pola do Stołu”

MODR Warszawa
Oddział Poświętne

20 września,
Poświętne

Zespół Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki, Danuta Bronowska,
23 663 07 26 danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

16.

Kurpiowskie Targi Rolnicze

MODR Warszawa
Oddział Ostrołęka

27 września,
Ostrołęka

17.

XVII Dni Kukurydzy woj.
mazowieckiego i łódzkiego

MODR Warszawa
Oddział Bielice*

4 października,
Skrzelew

Zespół Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw,
Edward Piwowarski, 29 760 03 69,
edward.piwowarski@modr.mazowsze.pl
Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa,
Elżbieta Próchniak, tel. 46 862 00 44
elzbieta.prochniak@modr.mazowsze.pl

