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Kurpiowskie Granie
Tekst i zdjęcia: Andrzej Niedźwiedzki
Oddział Ostrołęka

P

ielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez muzykę
i śpiew piosenek ludowych jest
jedną z najpiękniejszych form działalności wiejskich społeczności lokalnych.
Służy temu wiele konkursów organizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Sławny jest Ogólnopolski
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym, mogliśmy się też
zetknąć z relacją z Mazowieckiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Mińsku Mazowieckim. Kurpie zawsze
wyróżniają się w tych konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Skąd u dumnych potomków Puszczaków
taka aktywność w tej dziedzinie?
Niewątpliwie przyczynia się do tego
wieloletnie zaangażowanie samorządowców i pracowników instytucji kulturalnooświatowych, którego owocem jest szereg
znanych imprez folklorystycznych organizowanych na Kurpiach. Warto wspomnieć
takie jak: Na Łowy, Miodobranie Kurpiowskie, Wesele Kurpiowskie, Niedziela
Kadzidlańska oraz Kurpiowskie Granie.
Dzisiaj przybliżymy sobie ostatnią z wymienionych imprez.

Ocalanie tradycji
W czasach poprzedzających powszechną
elektryfikację kapela wyposażona w jedną lub dwie harmonie pedałowe, skrzypce
i bębenek umilała czas licznym biesiadnikom wygrywaniem tradycyjnych melodii.
W późniejszych latach instrumenty elektryczne i melodie na miejską nutę zdominowały zabawy i wesela wiejskie, a dawni
muzykanci często zostali zapomniani.
Kierując się chęcią zachowania tradycji
puszczańskiej, potrzebą popularyzacji naj-

lepszych przykładów dorobku
muzycznego Kurpiów w regionie, szacunkiem dla talentów i niewątpliwej pasji wiejskich muzykantów oraz z chęci propagowania dziedzictwa
kulturowego wśród młodego
pokolenia, podjęto inicjatywę
organizacji imprezy skierowanej do tej grupy.
Historia
Kurpiowskiego
Grania sięga roku 1997, kiedy
pod tą nazwą odbył się w Lelisie I Regionalny Przegląd
Harmonistów i Skrzypków
Ludowych. Wzięło w nim udział 22 muzykantów. Organizatorzy zachęceni frekwencją, pozytywnymi reakcjami w prasie oraz
opiniami znawców folkloru kurpiowskiego
wzmogli wysiłki w celu dotarcia do jak
najszerszego grona muzykantów na obszarach wiejskich.
Konkurs przez lata zmieniał formułę
i zwiększała się liczba kategorii. W roku 2002
dołączono, obok gry na harmonii pedałowej
i skrzypcach, trzecią kategorię - grę na harmonijce ustnej. Na scenie w Lelisie można było
usłyszeć muzykantów grających na ligawkach, klarnecie, bębenku, a nawet całe kapele.

Jak było w tym roku?
Tegoroczny XIX Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych Kurpiowskie Granie odbył się w niedzielę, 4 października, w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie. Organizatorami imprezy byli Wójt
Gminy Lelis, Gminny Ośrodek KulturalnoOświatowy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie.
Głównym celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania,
popularyzacji tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla
młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Uczestnicy grający na harmonii lub
skrzypcach występują w czterech kategoriach: do lat 25 (występujący po raz pierwszy na przeglądzie), do lat 25, od 25 do 55
lat i powyżej 55 lat. Każdy uczestnik może
wystąpić tylko w jednej kategorii. Osoba ta
zobowiązana jest do wykonania dwóch melodii autentycznych tańców kurpiowskich
(oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik),
w tym jednej melodii losowanej. Losowanie nie dotyczy najmłodszych uczestników

występujących po raz pierwszy. Grający na
harmonijce ustnej występują w jednej kategorii wiekowej. Czas każdej prezentacji
jest ograniczony do 6 minut. Jury ocenia
grę na każdym z instrumentów oddzielnie, biorąc pod uwagę zgodność repertuaru
z regulaminem, technikę wykonania, muzykalność i rytmiczność.
W zeszłorocznym przeglądzie udział
wzięło 44 uczestników, w tym 33 harmonistów (5 po raz pierwszy), 5 skrzypków
i 6 osób grających na harmonijce ustnej.
Imprezie tradycyjnie towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Imprezę uatrakcyjnił
dodatkowo występ zespołu Nowe Latko
oraz Orkiestry Kurpiowskiej powstałej
w listopadzie 2009 r. Z uczestników „Kurpiowskiego Grania” wybrano wtedy kilka
osób i przeprowadzono rozmowę dotyczącą wspólnego muzykowania. Pomysł
został przyjęty. W skład orkiestry wchodzi
obecnie 9 osób grających na harmonii pedałowej, 1 skrzypek, 1 osoba grająca na
bębenku oraz śpiewaczka ludowa. W repertuarze znajdują się autentyczne utwory
muzyki tanecznej regionu Kurpiowskiej
Puszczy Zielonej.

Zapraszamy!
Wszystkich miłośników autentycznej
muzyki kurpiowskiej zachęcam do odwiedzenia Lelisa, malowniczej miejscowości
gminnej oddalonej zaledwie 12 km od
Ostrołęki i około 130 km od Warszawy. n
Źródła:
1) „15 lat Kurpiowskiego Grania.” GOK-O w Lelisie. Lelis 2011.
2) www.goko-lelis.eu
3) Konsultacja z Dyrektor GOK-O w Lelisie mgr
Anną Gniewską z dnia 26.08.2015 r.
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Dobre gospodarstwo
z Północnego Mazowsza
tekst i zdjęcia: Maria Malińska
Oddział Ostrołęka

G

ospodarstwo Bogusławy i Andrzeja Nałęczów leży wśród
malowniczych pół i zieleni.
Znajduje się we wsi Bartołty, w gminie
Krasne, w powiecie przasnyskim. Swoją
przygodę z rolnictwem państwo Nałęczowie rozpoczęli w roku 1992, pracując
w gospodarstwie rodziców. Zaczęło się
od zagospodarowania poddasza w oborze na kurnik i produkcji brojlera kurzego. Roczna produkcja wynosiła wtedy około 18 000 sztuk.
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docelowej 80 000 sztuk brojlerów i dostosowane do standardów Unii Europejskiej.

Od roku 2012 państwo Nałęczowie działają w grupie producentów drobiu „DROBOS” zrzeszającej 5 gospodarstw z powiatu przasnyskiego, a zlokalizowanej w gminie Krasne. Andrzej Nałęcz pełni w niej
funkcję wiceprezesa. Produkowany w jego
gospodarstwie żywiec brojlera kurzego
sprzedawany jest właśnie poprzez grupę.
Grupa zakupuje też wspólnie pisklęta i pasze.
Uprawy polowe, na glebach klas III i IV,
zajmują powierzchnię 40 ha. Struktura zasiewów przedstawia się następująco: na 26
ha uprawia się pszenicę ozimą o średniej
wydajności 7 ton/ha i 14 ha rzepaku ozimego o średniej wydajności około 4ton/ha.
Całość produkcji roślinnej przeznaczona
jest na sprzedaż.
Żywienie brojlerów oparte jest na mieszankach pełnoporcjowych, pochodzących
z zakupu i zadawanych za pomocą paszociągów spiralnych. Zwierzęta hodowane
w gospodarstwie sprzedawane są do ubojni
drobiu, zgodnie z umową kontraktacyjną,
i na wolnym rynku. Produkcja towarowa
brojlerów to 1200 ton żywej wagi.

Zaplecze techniczne
Park maszynowy dostosowany jest do
potrzeb gospodarstwa. Jest tu komplet niezbędnych maszyn, narzędzi i urządzeń słudokończenie na str. 5
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

Kurpiowskie granie
W Andrzejkowy wieczór ...

PRAWO NA CO DZIEŃ

Produkcja roślinna i zwierzęca

Prawomocnymi właścicielami gospodarstwa o powierzchni 20 ha, ukierunkowanego na chów krów mlecznych i produkcję
mleka, zostali już w dwa lata później (rok
1994). Jako następcy zmienili jednak profil
produkcji na chów brojlera kurzego i uprawy polowe oraz powiększyli powierzchnię
zasiewów do 40 ha.
Obecnie całość produkcji odbywa się
w 6. cyklach rocznie. W latach 1994 i 1997
zostały wybudowane kurniki o obsadzie
13 500 szt. każdy. Następnie, przy wsparciu kredytu z linii „młody rolnik”, w roku
2006 zostały one rozbudowane do obsady

TRADYCJE, ZWYCZAJE,
CIEKAWOSTKI ...

Zagrożenia przy pracy rolniczej
a znajomość BHP

11

PYTANIA OD ROLNIKÓW
Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

12

Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance)
w gospodarstwie
13

OCHRONA ŚRODOWISKA

Mikroorganizmy w rewitalizacji
środowiska, cz. 1

14

Dobór odmian borówki amerykańskiej
w Integrowanej Produkcji

15

OGRODNICTWO TOWAROWE
RADY GOSPODARSKIE

Prawidłowa uprawa żyta ozimego
Dlaczego nawóz nie działa? cz.1
Wyzwania w płodozmianie
Polskie rasy kur w chowie
przydomowym, cz. 1
Kukurydza cukrowa w Polsce
Żywienie cieląt po odsadzeniu
O wydajności mlecznej krów za rok,
decydujemy już teraz
Prawidłowe żywienie krów zasuszonych

16
17
18
22
24
25
26
27

MODR INFORMUJE
SPACERKIEM PO MAZOWSZU
Rusinów jesienią
PSZCZELARSTWO
Zapraszamy do "Biblioteki MODR"

19
20

Apiterapia, czyli produkty pszczele
w lecznictwie

23

Listopad w ogrodzie
Zupy na chłodne dni
Miód warto wykorzystać w kuchni
Nalewki z domowej spiżarni

28
30
31
32

Przepisy naszych Czytelników

33

Krzyżówka Nr 10
Rebus 10

38
38

PORADNIK GOSPODYNI

KONKURS
KĄCIK DLA DZIECI
3

W i eści mazowie c k ie

Dzień Kukurydzy i Buraka w Poświętnem
tekst: Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz
zdjęcia: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne

W

Oddziale Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 17 września 2015 r., odbył się
po raz siedemnasty Dzień Kukurydzy i Buraka. Po
otwarciu imprezy przez dyrektora MODR Andrzej Kamasę
wszyscy zainteresowani uprawą buraka cukrowego i kukurydzy wzięli udział w konferencji.
Wykład na temat integrowanej ochrony buraka cukrowego i kukurydzy przed chwastami wygłosił Adam Paradowski z Instytutu
Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. W części poświęconej ochronie
buraka, omówił działanie herbicydów doglebowych i nalistnych.
Podkreślił, że przy wykonywaniu zabiegów doglebowych największe ryzyko polega na odpowiednim doborze herbicydów.

herbicydów w dawkach dzielonych, obejmujących na ogół dwa zabiegi: doglebowy i nalistny lub dwa razy nalistny.
Kolejny,zabierający głos dr Henryk Ławiński z firmy Pfeifer
& Langen Polska S.A., omówił właściwe techniki zbioru i przechowywania buraków cukrowych.
Producenci kukurydzy i buraka otrzymali materiały konferencyjne opracowane przez wspomnianych mówców oraz specjalistów
MODR (charakterystyki odmian buraka cukrowego i kukurydzy).

Prezentacja maszyn
Następnie na polu doświadczalnym odbyły się pokazy pracy
nowoczesnych maszyn rolniczych. Pierwszym, był zbiór buraków
cukrowych kombajnem Grimme Maxtron 620. Następnie pracownicy Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. pokazali prawidłowe formowanie pryzmy oraz sprawdzali razem z publicznością jakość wyoranych buraków. Odbyły się także pokazy pracy maszyn nowej
generacji:
• uprawa pasowa gleby w technologii Stripp-Till,

Słuchacze wykładu

O sposobach zwalczania chwastów
Zdaniem Paradowskiego, brak możliwości rozpoznania gatunków chwastów przed ich wschodami jest najtrudniejszym elementem ochrony buraka w tym terminie. Trzeba jak najdokładniej
określić skład gatunkowy spodziewanego zachwaszczenia. W tym
celu należy rozłożyć na polu przezroczystą folię i w narożnikach
przysypać glebą, albo obłożyć kamieniami, aby nie porwał jej
wiatr. Pod folią jest cieplej i zwiększa się wilgotność. Wpływa
to na przyspieszenie wschodów chwastów i tym samym pozwala oznaczyć je jeszcze przed wykonaniem zabiegu zwalczającego
oraz dokonać odpowiedniego doboru herbicydu.
Wykładowca zaprezentował aktualny program zwalczania
chwastów w kukurydzy. Zabiegi odchwaszczania plantacji podzielił na wykonywane przedwschodowo i powschodowo. Zabiegi powschodowe powinny być wykonywane w terminach od jednego
do dziewięciu liści. W zależności od intensywności zachwaszczenia można stosować preparaty jedno-, dwu- lub trzyskładnikowe.
Innym rozwiązaniem zdobywającym popularność jest stosowanie
4

Uprawa pasowa gleby technologia Stripp-Till
• uprawa pożniwna - przy zastosowaniu agregatów uprawowych,
• orki siewnej i wałowania.

Na omacnicę - wiatrakowiec
Kolejnym punktem programu XVII DKiB było zademonstrowanie pracy wiatrakowca służącego do biologicznej walki z omacnicą prosowianką - najpoważniejszym szkodnikiem kukurydzy, który rozwija się bardzo szybko w naszym klimacie przy sukcesywnie
wzrastającej ilości uprawy tej rośliny. Omacnica prosowianka (motyl) powoduje osłabienie roślin przez uszkodzenia wiązek przewodzących (wyłamywanie roślin), co z kolei wpływa niekorzystnie
na jakość nasion, a tym samym zwiększa ryzyko porażenia chorobami grzybowymi i tworzenie mikotoksyn. Ograniczanie populacji
omacnicy nie musi się odbywać jedynie przy użyciu insektycydu.
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

Wi e ś c i m a z ow i e c k i e
wej do 100 km/h. W czasie jednego lotu, trwającego około 40 - 60
minut, kruszynek aplikowany jest na obszarze prawie 80 ha.

Kolekcje odmian roślin uprawnych

Rolnicy oglądający wystawę zbóż i ziemniaków z pola
doświadczalnego
Można do tego wykorzystać innego owada, który na omacnicy pasożytuje. Jest nim kruszynek, drobna błonkówką z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli. Kruszynek zrzucany jest na plantację kukurydzy za pomocą niewielkiego
statku powietrznego, zwanego wiatrakowcem. Taka oferta walki
biologicznej przeznaczona jest dla większych producentów i daje
im możliwość relatywnie taniego i bardzo efektywnego sposobu
rozprowadzania pasożyta po polu kukurydzy.
Szczegóły aplikacji kruszynka za pomocą wiatrakowca Zen
1 przedstawił mgr inż. Andrzej Wilczański z firmy RAPS ze Sztumu. Wiatrakowiec używany w celach rolniczych wyposażony
jest w dwa dozowniki do aplikacji kruszynka (każdy o poj. 2,5 l),
umieszczone na końcach podczepionych belek. Zabieg wykonywany jest na wysokości 5 m nad roślinami przy prędkości przeloto-

Niemniej interesująca była kolekcja odmian kukurydzy i buraka
cukrowego. Na polu doświadczalnym 14 firm hodowlanych zaprezentowało 75 odmian kukurydzy, a 4 hodowle buraka cukrowego pokazały 16 swoich odmian. Była to z pewnością wyjątkowa
lekcja, pozwalająca porównać i ocenić różne odmiany kukurydzy
i buraka uprawiane w tych samych warunkach glebowych i o tej
samej technologii, a zarazem ciekawa konfrontacja świata nauki
z praktyką. Rolnicy poznali także różne technologie nawożenia,
stosowania aktywatora, fungicydów, herbicydów i dokarmiania
dolistnego w uprawach kukurydzy i buraka cukrowego.
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się także wystawa tegorocznego ziarna zbóż i snopków różnych odmian oraz
bulw ziemniaka zebranych z pola doświadczalnego w Poświętnem. Zwiedzający interesowali się charakterystykami eksponowanych odmian.
Tradycyjnie pracownicy Oddziału Poświętne MODR przygotowali stoiska z materiałami informacyjnymi i udzielali zainteresowanym fachowych porad. Informacjami służyli również przedstawiciele ARiMR, banków oraz firm pracujących na rzecz rolnictwa
i jego otoczenia.
Podczas trwania imprezy przeprowadzono wśród rolników konkurs wiedzy na temat uprawy buraka i kukurydzy w formie pytań testowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody, których sponsorami
były następujące firmy: Bayer, Caldena, Du Pont, Luvena, Pfeifer&Langen Cukrownia Glinojeck, Osadkowski, Syngenta. n

dokończenie ze str. 3
żących do uprawy polowej, pielęgnacji i ochrony roślin oraz zbioru plonów. Korzystając z funduszy unijnych PROW 2007-2013,
z działania „modernizacja gospodarstw rolnych” Nałęczowie
doposażyli park maszynowy w nowoczesne maszyny. Wszystkie
budynki inwentarskie dostosowane są do standardów Unii Europejskiej. Część gospodarcza z parkiem maszynowym i budynkami
inwentarskimi oddzielona jest od części mieszkalnej.
Gospodarstwo dysponuje też bazą magazynową do przechowywania wszystkich płodów rolnych, co umożliwia ich sprzedaż
przez cały rok. Dodatkowo znajdują się tu budynki, w których - po
dokonanych konserwacjach - przechowywane są wszystkie maszyny i urządzenia. Wszędzie panuje ład i porządek.

Śladami rodziców
Po ukończeniu szkoły rolniczej w roku 2011 straszy syn państwa Nałęczów rozpoczął własną działalność rolniczą. Otrzymał
od rodziców 5,00 ha ziemi, wybudował kurnik i zajął się chowem
brojlera kurzego w ilości około 240 000 sztuk rocznie. W przyszłości przejmie gospodarstwo od rodziców i będzie kontynuował
prowadzoną przez nich działalność. n
Wieś Mazowiecka, listopad 2015
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Poświętne nie tylko dla rolników
Danuta Bronowska
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne

M

azowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
Poświętne poprzez wrześniową, plenerową imprezę, jaką jest Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”,
pielęgnuje szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe mazowieckiej wsi. Występy ludowych zespołów artystycznych czy
klubów senioralnych, jak i możliwość zakupu tradycyjnej, lokalnej żywności, poznanie zasad zdrowego odżywiania się to
oferta dla uczestników X Jesiennego Jarmarku „Od pola do
stołu”, który w tym roku odbył się 20 września.

VI Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych

Oficjalne otwarcie
Program Jarmarku obejmował wiele atrakcyjnych wydarzeń.
W VI Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych wzięło
udział 13 zespołów, w kategorii muzyczno-wokalnej osiem zespołów, a w kategorii muzyczno-tanecznej – pięć. Widzowie z zaciekawieniem oglądali dawne tańce, przysłuchiwali się ludowym
melodiom, podziwiali kunszt muzyczny i taneczny młodzieży
i bardzo piękny śpiew solistów, solidnie nagradzając oklaskami
uczestników Przeglądu. Występy oceniało 7-osobowe jury, któremu przewodniczyła Izabella Bednarczyk, zastępca dyrektora Instytutu Kultury w Warszawie.
Kapitula przyznała nagrody następującym zespołom:
KATEGORIA MUZYCZNO – WOKALNA
1 miejsce - Zespół Ludowy „Dąbkowiacy” z Dąbek
2 miejsce - Kapela Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Sanniki” z Sannik
3 miejsce - Klub Seniora „Wesoła Paczka” z Kuczborka
Wyróżnienie Zespół senioralny „Wiecznie Młodzi”
KATEGORIA MUZYCZNO – TANECZNA
1 miejsce - Regionalny Zespół Pieśni Tańca „ Sanniki” z Sannik
2 miejsce - Ludowy Zespól Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca
3 miejsce - Szkolny Zespól Taneczny „Krajkowiacy” z Krajkowa
Wyróżnienie - Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowa
Ponadto przyznano nagrody specjalne dla solistek
z następujących zespołów:
- Zespołu Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowa
- Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”
- Zespól Ludowy „Dąbkowiacy” z Dąbek
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Laureatom VI Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych
uroczyście wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów.
Ważnym punktem Jarmarku było seminarium połączone z degustacją na temat: „Jak przy pomocy jogurtów i kefirów naturalnych
odbudować mikroflorę jelit i wzmocnić odporność organizmu”,
które poprowadził dr nauk medycznych Leszek Marek Krześniak.
Uczestnicy z dużą uwagą wysłuchali wykładu i pytali o zasady
stosowania zakwasków do mleka, niezbędnych do wytwarzania
domowymi sposobami zdrowych, probiotycznych jogurtów i kefirów.
Na Jarmark przybyli rolnicy i mieszkańcy Mazowsza aby
zapoznać się z ciekawymi formami przedsiębiorczości wiejskiej,
porozmawiać z producentami lub wytwórcami, wymienić poglądy
czy doświadczenia. Nie zawiedli także mieszkańcy Płońska.
W tym roku na imprezę zawitała 20-osobowa delegacja producentów z odległych Chin, którym towarzyszyli przedstawiciele ambasady chińskiej.
Jarmark to też możliwość bezpośredniej rozmowy z doradcami
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Poświętne, pracownikami rejonowego biura Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, pracownikami Agencji Rynku Rolnego
Oddziału Terenowego w Warszawie oraz pracownikami banków
działających w otoczeniu rolnictwa, w celu pozyskania konkretnych informacji ważnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.
Wystawcy zachęcali do zakupów tradycyjnych wyrobów, takich
jak pieczywo, wędliny, miody, sery czy nalewki. Nie brakowało
ciekawych przykładów rękodzieła i sztuki ludowej, a także bogatej
oferty kwiatów, drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. W tegorocznej imprezie swoje produkty oferowało 65 wystawców.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że X Jesienny Jarmark „Od
pola do stołu” spełnił oczekiwania przybyłych i dostarczył im miłych wrażeń. n
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Siedleckie Targi Miodu
tekst i zdjęcia: Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

W

niedzielę, 20 września br. odbyło się doroczne święto
pszczelarzy - Siedleckie Targi Miodu. Jego organizatorami byli: Podlaskie Koło Pszczelarzy w Siedlcach oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
w Siedlcach. Podobnie jak w ubiegłych latach impreza odbyła
się przy siedleckim amfiteatrze.
Trzeba przyznać, że nasze miody mają spore grono sympatyków.
Co roku wiele osób przybywa na Targi z całymi rodzinami, aby nie
tylko dokonać zakupów, ale i mile spędzić czas.

Atrakcyjna oferta
Tym razem na klientów oczekiwało 16 stoisk z produktami okolicznych pasiek. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza pań, cieszyło się stoisko oferujące obszerną gamę kosmetyków wytworzonych w oparciu o produkty pszczele: kremy, balsamy, maseczki,
itp. Panów bardziej interesowały same miody i ule (drewniane, poliuretanowe i styropianowe), różnorodne urządzenia do produkcji
miodu i literatura fachowa. Wielu klientów zainteresowanych pozyskiwaniem miodu rozmawiało z pszczelarzami. Osoby dorosłe
mogły posmakować świetnych nalewek na miodzie, a dla dzieci
przygotowano, m.in. wielką nadmuchiwaną zjeżdżalnię. Jak zwykle ofertę Targów wzbogacały stoiska z rękodziełem ludowym,
swojskimi wędlinami i małą gastronomią.

Nagrodzono aktywnych pszczelarzy
W uroczystości otwarcia Targów uczestniczyli przedstawiciele
władz Siedlec, powiatu siedleckiego oraz prezesi firm i kierownicy
wielu instytucji państwowych i samorządowych. Byli też prezesi
i członkowie kół terenowych Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Siedlcach (z Łukowa, Olszanki, Siedlec, Węgrowa i Wierzbna),
a także zaprzyjaźnionych związków pszczelarzy z Białej Podlaskiej i Mińska Mazowieckiego.
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

Oczywiście nie zabrakło nagród dla najbardziej aktywnych
pszczelarzy w regionie, które wręczyli patroni honorowi imprezy:
Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa i Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski.
I tak:
• puchary Prezydenta Miasta Siedlce otrzymali Barbara Krasnodębska i Wacław Izdebski z Siedlec;
• puchary i nagrody rzeczowe od Starosty Siedleckiego otrzymali Antoni Harasim z Grabinowa i Józef Złoch ze Stoku Lackiego;
• puchar Wójta Gminy Siedlce otrzymał Jerzy Szymaniak
z Chodowa.

Ludowe śpiewanie
W czasie trwania imprezy pracownicy ZUO Siedlce - firmy
sprawującej eko-patronat nad Targami - przeprowadzili konkurs
wiedzy o pszczelarstwie i ekologii dla dzieci i młodzieży.
Z zainteresowaniem publiczności spotkały się również występy zespołu muzycznego Krysters oraz artystek z Klubu Seniora
„Rafa”. Wiele oglądających osób razem z nimi nuciło popularne
niegdyś, a dziś zapomniane piosenki ludowe. Publiczność rozbawił też występ siedleckiego „Janka Muzykanta” czyli Mieczysława Borkowskiego z Borków Kosów.
Siedleckie Targi Miodu są potrzebne, a świadczy o tym to, że
cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Dla pszczelarzy stanowią podsumowanie sezonu (udanego w tym roku), natomiast ich
klientom dają możliwość dokonania zakupów i miłego spędzenia
czasu. n
7
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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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miana ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych, została zamieszczona w Ustawie z 10 lipca 2015
roku (Dz. U. z 01.09.2015 r., poz. 1276).
miana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, została opublikowana w Ustawie z 23 lipca 2015 roku
(Dz. U. z 01.09.2015 r., poz. 1283).
horoby zakaźne zwierząt, przeciw
którym nie stosuje się szczepień,
określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2015
roku (Dz. U. z 02.09.2015 r., poz. 1289).
miana rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla
paszportów roślin oraz sposobu
ich wypełniania, została zamieszczona
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2015 roku
(Dz. U. z 08.09.2015 r., poz. 1332).
miana ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, została dokonana
w Ustawie z 10 lipca 2015 roku (Dz.
U. z 09.09.2015 r., poz. 1338).
ednolity tekst ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, został ogłoszony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 24 sierpnia 2015
roku (Dz. U. z 09.09.2015 r., poz. 1340).
arunki i tryb przeprowadzania
czynności kontrolnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 roku
(Dz. U. z 09.09.2015 r., poz. 1344).
miana rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
została zamieszczona w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 roku
(Dz. U. z 09.09.2015 r., poz. 1345).
W 2015 roku Agencja udziela pomocy
finansowej producentom porzeczki czarnej.
Stawka pomocy wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2015 roku upraw
porzeczki czarnej. Pomoc przyznawana jest
w drodze decyzji kierownika biura powiato-
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wego Agencji, na wniosek rolnika złożony
do 30 września 2015 roku na formularzu
ARiMR. Do wniosku dołącza się oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz oświadczenie rolnika o powierzchni owocujących
w 2015 r. upraw porzeczki czarnej, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej.
miana rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
została zamieszczona w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z 7 września 2015 roku
(Dz. U. z 09.09.2015 r., poz. 1346).
W 2015 roku Agencja udziela pomocy
producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Pomoc przyznawana
jest w drodze decyzji kierownika biura
powiatowego Agencji, na wniosek producenta, złożony do 30 września 2015 r. Do
wniosku dołącza się: kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję oraz informację dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o wysokości otrzymanej pomocy publicznej.
Stawka pomocy wynosi: 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących drzew i krzewów
owocowych, na której wystąpiły szkody;
400 zł na 1 ha powierzchni upraw innych
niż wyżej wymienione, na której wystąpiły
szkody spowodowane przez suszę.
dzielanie pomocy inwestycyjnej na
kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014
- 2020, określa Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
roku (Dz.U. z 11.09.2015 r., poz. 1364).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 -2020 - zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 roku
(Dz. U. z 11.09.2015 r., poz. 1371).
Pomoc przysługuje rolnikowi, który jest
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posiadaczem samoistnym lub zależnym
gospodarstwa rolnego, obejmującego co
najmniej 1ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych,
gruntów rolnych zabudowanych, gruntów
pod stawami i rowami lub nieruchomości
służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze:
a) rozwój produkcji prosiąt, lub
b) rozwój produkcji mleka krowiego, lub
c) rozwój produkcji bydła mięsnego, lub
d) związanym z racjonalizacją technologii
produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanego produktu.
Pomoc w okresie realizacji programu
wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo:
ü 500 tys. zł -na inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków
inwentarskich, w tym ich wyposażenie, lub
adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
w tym ich wyposażenie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażenie ;
ü 200 tys. zł -przypadku operacji obejmujących inne niż ww. inwestycje:
ü 900 tys. zł - w przypadku operacji realizowanych w obszarze rozwój produkcji prosiąt.
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie
warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny
produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu, został zamieszczony w Obwieszczeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 sierpnia 2015
roku (Dz. U. z 14.09.2015 r., poz. 1385).
d 1 stycznia 2016 roku minimalne
wynagrodzenie za pracę w wysokości
1850 zł, wprowadza Rozporządzenie
Rady Ministrów z 11 września 2015 roku (Dz.
U. z 14.09.2015 r., poz. 1385).
ednolity tekst ustawy o samorządzie
województwa, zawiera Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
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A R i M R i nfo rmu j e

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”
składamy do 17.11.2015 r.

J

eszcze do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała
wnioski na działanie PROW 2014-2020
„Modernizacja gospodarstw rolnych".
Termin przyjmowania wniosków ogłosił prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, 17
września br. w dzienniku ogólnopolskim
i na portalu internetowym ARiMR. Podał
też zasady udzielania wsparcia na operacje
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł
Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku.
Na realizację wyżej wymienionych inwestycji, w całym PROW 2014 - 2020 przewiPolskiej z 24 sierpnia 2015 roku (Dz.U.
z 15.09.2015 r., poz. 1392).
ednolity tekst ustawy - Prawo o stowarzyszeniach został opublikowany
w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 24 sierpnia 2015
roku (Dz. U. z 15.09.2015 r., poz. 1393).

J
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dziano łącznie 1,3 mld euro. Kwota ta została
podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość
ekonomiczna mieści się w przedziale od 10
do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać
wniosek o przyznanie dofinansowania na
inwestycje w "Modernizację gospodarstw
rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw
musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w
roku w którym zostanie złożony przez nich
wniosek o wypłatę ostatecznej płatności,
gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w postaci dofinansowania poniesionych przez nich
kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo
50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko
w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa
wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze
względu na miejsce realizacji inwestycji.
Można je również złożyć za pośrednictwem
biura powiatowego ARiMR, należącego do
takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można
składać osobiście, przez upoważnioną osobę

S

zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie
pomocy składa się w oddziale regionalnym
ARiMR właściwym ze względu na położenie
gospodarstw osób wspólnie wnioskujących,
przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są
położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.
Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Pod uwagę będą brane, m.in.: wzrost liczby
zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie
dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym
systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat
oraz czy inwestycja, którą będzie realizował
służy ochronie środowiska naturalnego.
ARiMR przygotuje w ramach każdego
naboru dwie listy określające kolejność
przysługiwania pomocy. Jedną dla rolników z województwa mazowieckiego,
a drugą dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej
wiadomości przez prezesa ARiMR w ciągu
90 dni od zakończenie terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy. n
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

infrastruktury, w tym inwestycji w energetykę odnawialną i w oszczędzaniu energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 4 września 2015 roku (Dz.
U. z 18.09.2015 r., poz. 1414). n
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Rozwijać czy „zwijać’’ gospodarstwo rolne?
Maria Brzezińska
Oddział Poświętne

P

rogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje wiele
możliwości pozyskania funduszy na rozwój gospodarstw rolnych. Po
wejściu Polski do UE, niektórzy rolnicy
wręcz zachłysnęli się możliwościami inwestycyjnymi i pisali wnioski o przyznanie pomocy finansowej na co się tylko
dało, nie zawsze według rzeczywistych
potrzeb. Zdarzało się, że powodem zakupu nowych i „wypasionych” maszyn rolniczych był park maszynowy sąsiadów.
W wielu przypadkach były to inwestycje na kredyt. Oczywiście większość
beneficjentów modernizacji wycofała podatek VAT od zakupionego sprzętu. Nie
wszyscy jednak zdawali sobie sprawę, że
Urząd Skarbowy w perspektywie wieloletniej nie może wyjść na minus. Po kilku
latach rolnicy są zobowiązani do zapłaty
podatku VAT od produkcji rolnej, a zwroty z bieżącej działalności są znacznie
mniejsze.

Trzeba zachować rozwagę
Są osoby, które wciąż szukają możliwości inwestowania, aby znów skorzystać na
rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Jest
to jednak zły powód do zaciągania kolejnych zobowiązań. Każdy rolnik zamierzający występować o fundusze z PROW
2014-2020, w najbliższych latach powinien wziąć pod uwagę kilka aspektów:
• swój wiek (im bliżej do emerytury, tym
rozważniej inwestować),
• kto będzie następcą (jego wykształcenie
i stan cywilny), lepiej nie uszczęśliwiać
dziecka majątkiem wbrew jego planom,
• zasoby gospodarstwa (materialne i finansowe – nie można dopuszczać do nadmiernego zadłużenia gospodarstwa).
Środki finansowe z nowego PROW są
znacznie trudniejsze do pozyskania. We
wszystkich działaniach inwestycyjnych
preferowane są określone obszary inwestowania: ochrona środowiska, produkcja zwierzęca, innowacje, przygotowanie
do sprzedaży. Określono w PROW mak10 10

symalne kwoty dofinansowania i uzależniono je od kierunku i skali produkcji.
Nie można zatem kupić takich samych
maszyn, jakie były zakupione w ramach
PROW 2007-2013, jeśli rolnik korzystał już z takiego dofinansowania. Chcąc
aplikować o środki trzeba mieć produkcję towarową na określonym poziomie,
a w wyniku realizacji operacji (zainwestowania środków unijnych) musi wzrosnąć dochodowość gospodarstwa i ten
wzrost trzeba utrzymać do końca okresu
związanego z celem. I, co najistotniejsze,
wyniki ekonomiczne trzeba dokumentować, prowadząc uproszczoną rachunkowość rolną przez okres 5. lat od uzyskania płatności.

Nowe możliwości
Stworzono szansę rozwoju małych gospodarstw, w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Środki będą
dostępne dla rolników, którzy ze względu
na małą skalę produkcji w poprzednim
okresie nie mieli możliwości skorzystania
z dofinansowania.
Szczególnie przemyślane powinny być
inwestycje w budynki inwentarskie, gdyż
są to bardzo duże koszty, które zwracają
się w okresie wieloletnim, a w przypadku
niepowodzenia zainwestowane pieniądze
mogą być niemożliwe do odzyskania.
Trochę mniejsze ryzyko pociąga za
sobą zakup maszyn, gdyż te po okresie
wygaśnięcia zobowiązania można sprzedać, nie ponosząc strat. Najbezpieczniejszą inwestycją w rolnictwie jest zakup
gruntów rolnych, gdyż zawsze uprawa
daje jakieś dochody i uzyskujemy corocznie dopłaty obszarowe, a w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa, ziemię rolną można sprzedać lub
wydzierżawić.

Nie trzymajmy gospodarstwa za
wszelką cenę
Nie zawsze rozwój gospodarstwa jest
ekonomicznie uzasadniony, świadczą
o tym wyliczenia, jakie wykonujemy jako
doradcy dla rolnika. Nie należy utrzymywać gospodarstwa za wszelką cenę.

W niektórych przypadkach lepiej wykorzystać posiadane budynki do działalności gospodarczej, czy maszyny do świadczenia usług rolniczych. Na takie cele
z PROW 2014-2020 można też uzyskać
wsparcie w ramach działań „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
czy „Rozwój usług rolniczych”.
Posiadane grunty rolne rolnik może
sprzedać lub przekazać na powiększenie
innego gospodarstwa i skorzystać z działania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Jeśli ma grunty słabej jakości i nie chce ich sprzedać
ze względu na cenę lub z sentymentu do
„ojcowizny’’, może je zalesić korzystając
z działania „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Można mieszkać i pracować na wsi, niekoniecznie będąc aktywnym rolnikiem.
PROW 2014-2020 daje szeroki wybór
możliwości i ułatwia finansowo start zawodowy w wybranej branży. W efekcie
sprzyjać to będzie rozwojowi obszarów
wiejskich i poprawie komfortu życia na
tych terenach.
Osoby starsze, bez zdeklarowanego następcy, ze złym stanem zdrowia, powinny szczególnie rozważnie podejmować
decyzje w gospodarstwie, a może nawet
zmierzać do zaprzestania działalności
rolniczej. Są to trudne decyzje. Dlatego
rolnik, nim zdecyduje się na działania
inwestycyjne, powinien zastanowić się
do kiedy nastąpi realizacja dotychczas
zaciągniętych przez niego zobowiązań,
spłata kredytów i uszanować wybór kariery zawodowej dzieci.
Przed emeryturą każdy z nas powinien
zapewnić sobie dożywotnio ciepłe i niedrogie w utrzymaniu mieszkanie, zapasy
środków finansowych na „czarną godzinę”,
a rolnik wyzbyć się gospodarstwa. Jeśli
mamy siły i pasję, możemy zostawić sobie
na własne potrzeby działkę przyzagrodową by uprawiać warzywa, owoce i kwiaty
oraz hodować drób i króliki. Wtedy dzieci
i wnuki będą chętnie odwiedzały rodziców
i dziadków, których życie potoczy się spokojnie. n
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Zagrożenia przy pracy rolniczej a znajomość BHP
Anna Dobkowska
Oddział Ostrołęka

S

pecyfika pracy w gospodarstwie rolnym oraz niski poziom
stanu bezpieczeństwa i higieny są przyczynami wysokiej
liczby wypadków i zachorowań na rolnicze choroby zawodowe. Dodatkowo, przyczynia się do tego zmiana warunków pracy na skutek stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń. Aktem prawnym regulującym bezpieczeństwo w rolnictwie
jest Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia
1990 r., powołująca Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Oprócz przyznawania i wypłacania rolnikom ubezpieczenia i świadczeń, KRUS również edukuje, m.in. na temat bezpieczeństwa w rolnictwie. Działania ustawowe KRUS sprowadzają się przede wszystkim do prewencji i promocji bhp wśród rolników, gdyż wspomniana
ustawa nie dostarcza instrumentów prawno-restrykcyjnych umożliwiających egzekwowanie bezpiecznej pracy. Mimo, że udział rolników w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny, a stan prawny nie
nakłada sankcji na osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia
i życia w gospodarstwie rolnym, prowadzone działania prewencyjne
przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń.

Wypadki w rolnictwie

Stan bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS
uległ znaczącej poprawie. Świadczy o tym spadek w ostatnich latach liczby wypadków zgłaszanych do KRUS, z ok. 66 tys. w 1993
roku do ok. 22 tys. w 2014 roku (było ich trzykrotnie mniej). Pomimo, że liczba wypadków z roku na rok spada, statystyki alarmują,
iż częstą ich przyczyną są zaniedbania i niedopatrzenia, które przy
odpowiedniej wiedzy można byłoby wyeliminować.
Poniższy wykres przedstawia liczbę wypadków według grup
zdarzeń, w następstwie których w roku 2014 wypłacono jednorazowe odszkodowanie. Najwięcej zdarzeń, na podstawie których
wypłacono jednorazowe odszkodowanie, odnotowano w grupach:
„upadek osób” (49%), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (13,1%) oraz „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (11,99%).

Jak dochodziło do wypadków?

Wskutek „upadku osób” zginęło 15 rolników - najczęściej po upadku z wysokości: z drabin, poddaszy, strychów i schodów budynków
gospodarskich oraz maszyn rolniczych, pryzm obornika i rusztowań.
„Upadki osób” były przede wszystkim skutkiem braku dbałości o stan
nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niestosowania
obuwia roboczego lub stosowania obuwia zniszczonego i zabrudzonego, bez protektorowanej podeszwy i usztywnienia kostki. Do zaistnienia wypadków z tej grupy przyczyniły się również wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, brak zabezpieczenia otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, nieprawidłowe
wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych, przyczep, wozów,
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a także użytkowanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin (nie
posiadających zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem, ze złym
rozstawem szczebli). Przyczyną wielu „upadków osób” były nieodpowiednie przejścia i dojścia oraz nie uprzątnięte ciągi komunikacyjne.
W wyniku „pochwycenia przez części ruchome maszyn i urządzeń”
śmierć poniosło 6 osób, natomiast na skutek pogryzienia, przygniecenia i uderzenia przez zwierzęta zginęły 4 osoby. Najczęstsze przyczyny wypadków w grupie „pochwycenia przez części ruchome maszyn
i urządzeń” występowały podczas obsługi pilarek oraz innych maszyn
i urządzeń stolarskich (51,8%), pracy z maszynami do produkcji polowej (15,8%) i korzystania z elektronarzędzi ręcznych, np. wiertarek,
szlifierek kątowych (15,7%). Przyczyną tych wypadków były: niewłaściwy sposób wykonywania pracy (tj. niewłaściwe uchwycenie i trzymanie narzędzi oraz niewłaściwe operowanie kończynami w strefie
zagrożenia), brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia elementów
ruchomych maszyn i urządzeń oraz wykonywanie różnych prac przy
obsłudze maszyn czy urządzeń, bez usunięcia zagrożenia (nie wyłączenia napędu maszyny lub nie odłączenia napięcia).
Większość wypadków w grupie „pogryzienia, przygniecenia
i uderzenia przez zwierzęta” (94,1%) odnotowano podczas codziennej obsługi zwierząt - zadawania karmy, udoju, czyszczenia
pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz przepędzania lub załadunku zwierząt na środki transportu. Dochodziło do
nich najczęściej w pomieszczeniach produkcyjnych (2 025 wypadków, tj. 81,4%), na podwórzu gospodarstwa (242 wypadki, tj.
9,7%), a także na polach i łąkach (165 wypadków, tj. 6,6%). Przyczyną tych zdarzeń była nieznajomość zachowań i fizjologii zwierząt, błędy w ich obsłudze, a także nie zapewnienie zwierzętom
dobrostanu - odpowiedniej przestrzeni do życia, dostępu do wody
i karmy oraz możliwości zaspakajania ich instynktów.

Choroby zawodowe

Choroba zawodowa rolnika to choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym - jeżeli objęta jest wykazem
chorób zawodowych. W strukturze chorób zawodowych rolników
(z tytułu których przyznano odszkodowanie w 2014 roku) najdokończenie na str. 12
11 11
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Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Chciałbym dalej inwestować w swoje gospodarstwo zajmujące
się produkcją bydła mięsnego. W PROW 2007-2013 zakupiłem
ciągnik i kilka maszyn rolniczych. Od tamtej pory powiększyłem
gospodarstwo i potrzebowałbym zakupić kolejny ciągnik o dużej
mocy oraz jałówki hodowlane.
Obecnie ogłoszony został nabór w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Niestety jako koszty kwalifikowane dla działania nie można dokonywać zakupu stada podstawowego zwierząt oraz nabywać maszyn takiego samego rodzaju jak
zostały kupione w PROW 2007 -2013.
Jedyną możliwością, jaka w tej chwili istnieje, jest skorzystanie
z kredytu preferencyjnego dla gospodarstw linia RR – Inwestycje
w rolnictwie i rybactwie śródlądowym.
( Prowadzę działalność gospodarczą. Jest to mały sklep z częściami zamiennymi wykorzystywanymi przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W związku z tym prowadzę zapisy w Książce przychodów i rozchodów. Kiedy będę musiał przeprowadzić
w mojej firmie, tzw. spis z natury i na czym on powinien polegać.
Spis z natury powinien być sporządzany na dzień 1 stycznia
i koniec roku podatkowego. W przypadku spółek osobowych jest
konieczność jego przeprowadzenia przy zmianie jednego ze wspólników, zmianie proporcji udziałów w spółce, na dzień likwidacji
działalności gospodarczej, a także w momencie uruchomienia działalności w trakcie roku obrachunkowego oraz jej zamknięcia. Spisodokończenie ze str. 11
większą grupę stanowiły choroby zakaźne, w tym: borelioza (194)
i kleszczowe zapalenie opon mózgowych (13), choroby układu oddechowego: zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych
(21) oraz astma oskrzelowa (19). Rolnicze choroby zawodowe powstają na skutek długotrwałego oddziaływania szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy lub wynikają ze sposobu wykonywania określonych czynności zawodowych.

Działania przeciwdziałające chorobom rolniczym

Oprócz działań prewencyjnych realizowanych przez jednostki administracyjne, rolnicy powinni stosować indywidualne środki ochrony:
• respiratory - chroniące układ oddechowy przed alergizującym
i toksycznym pyłem,
• maski z filtrami lub filtropochłaniaczami - ich użycie jest wskazane podczas wykonywania czynności, podczas których powstają
duże ilości pyłów,
• odpowiedni strój ochronny.
Biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną większości alergicznych
i immunotoksycznych chorób układu oddechowego są drobnoustroje i szkodniki rozwijające się w ziarnie zbóż oraz innych surowcach
roślinnych, warto również zadbać o odpowiednie warunki zbioru
i przechowywania płodów rolnych. Wśród czynności, które mogą
zminimalizować ryzyko zachorowań na tego typu schorzenia należą:
szybki zbiór ziarna i siana, odpowiednie suszenie zebranych surowców,
dbałość o odpowiednie warunki magazynowania płodów rolnych, korzystanie (w miarę możliwości) z nowoczesnych technologii przecho12

wi podlegają składniki majątku przedsiębiorstwa, takie jak: towary
handlowe, materiały i surowce podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe oraz braki i odpady. Towary
obce, jeśli znajdują się w firmie, ewidencjonujemy tylko ilościowo,
nie wyceniamy ich, określamy do kogo należą. W przypadku likwidacji działalności spisem z natury obejmujemy także wyposażenie.

( Prowadzę małe rodzinne gospodarstwo rolne. Nie mogę skorzystać z działania Modernizacja gospodarstw rolnych, a chciałbym zakupić agregat uprawowy, który pozwolił by mi zrezygnować z korzystania z usług rolniczych, co w sposób bezpośredni
przyczyniło by się do wzrostu moich dochodów.
Możliwą do wykorzystania opcją byłoby skorzystanie z działania
Restrukturyzacja małych gospodarstw. Warunkiem skorzystania
jest posiadanie ubezpieczenia w KRUS, w pełnym zakresie przez
24 miesiące przed złożeniem wniosku, prowadzenie gospodarstwa
rolnego w celach zarobkowych (posiadanie udokumentowanego
fakturą VAT lub fakturą VAT RR przychodu ze sprzedaży produktów rolniczych w wysokości minimum 5 tysięcy złotych). Rolnik otrzymuje premię w wysokości 60 tysięcy złotych wypłacaną
w dwóch ratach – 80% i 20%. W wyniku działania należy wykazać
się wzrostem wartości wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO)
do poziomu minimum 10 tys. EURO, jednak co najmniej o 20%
w stosunku do wartości wyjściowej. Beneficjent korzystający z dofinansowania będzie musiał prowadzić uproszczoną rachunkowość
rolniczą co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. n
wywania pasz, posługiwanie się chemicznymi i fizycznymi metodami
ograniczania zagrożeń, takimi jak konserwacja pasz czy montaż nowoczesnych systemów wentylacyjnych, dbałość o właściwą kondycję maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy zbiorze i obróbce surowców.
W swojej pracy rolnicy często mają do czynienia ze środkami
chemicznymi, dlatego niezwykle ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad związanych z użytkowaniem tych substancji. Należą
do nich: dbałość o odpowiedni stan urządzeń wykorzystywanych
podczas oprysków, uwzględnienie czynników środowiskowych
(nie wykonywanie zabiegów przed spodziewanymi opadami deszczu, na terenach podmokłych czy zamarzniętych), zabezpieczenie
wszelkich cieków wodnych, studni, zachowanie stref ochronnych
wymaganych przepisami, nieobecność dzieci podczas wykonywania
jakichkolwiek zabiegów chemicznych, zapewnienie odpowiednich
warunków przechowywania środków chemicznych, postępowanie
tylko zgodnie z instrukcjami zawartymi na etykietach.
Ponadto niezwykle ważne jest również: przestrzeganie zasad higieny zarówno podczas pracy w gospodarstwie, jak i w trakcie wykonywania zwykłych czynności domowych, przestrzeganie przepisów sanitarnych na wypadek chorób zwierząt, natychmiastowe opatrywanie
nawet niewielkich skaleczeń, przeprowadzanie szczepień ochronnych
ludzi i zwierząt, zwalczanie nosicieli i źródeł zarazków. n
Źródła:
1. www.krus.gov.pl
2. www.rme.cbr.net.pl
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - przegląd dorobku i rekomendacje
dla polityki w tym zakresie, opracowanie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
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Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance )
w gospodarstwie
Krzysztof Zieliński
Oddział Siedlce

Z

asady wzajemnej zgodności (cross compliance) oznaczają powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności
bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów.
Obowiązują one rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, dopłaty ONW, płatności z tytułu
zalesienia gruntów rolnych oraz płatności z tytułu programu
rolno środowiskowego.
Zasady wzajemnej zgodności weszły w życie od 01.01.2009
roku. Ich wymogi zostały podzielone na trzy obszary:
1. Obszar A - obejmuje dobrą kulturę rolną zgodną z wymaganiami ochrony środowiska, ochronę środowiska i identyfikację i rejestrację zwierząt. Obowiązuje on od 01.010.2009 roku.
2. Obszar B - obejmuje zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt,
zgłaszanie niektórych chorób i zdrowotność roślin. Obowiązuje od
01.01.2011 roku.
3. Obszar C - obejmuje dobrostan zwierząt, czyli minimalne normy ochrony cieląt, minimalne normy ochrony świń i ochronę zwierząt gospodarskich. Obszar ten obowiązuje od 01.01.2013 roku.
Za nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności kwota
przyznanych płatności (obszarowych, ONW, rolno środowiskowych i za zalesienie) ulega zmniejszeniu od 1% do nawet 100%
w zależności od tego, czy działanie było nieświadome, czy celowe
oraz od: zasięgu (gospodarstwo, sąsiednie gospodarstwa, szerzej),
dotkliwości (lekka, średnia, ciężka), trwałości (krótka, długa, nieodwracalna) oraz powtarzalności.

Przykładowe przepisy
Szczegółowych przepisów dotyczących wymogów wzajemnej
zgodności jest tak dużo, że dokładne ich omówienie w tym artykule jest niemożliwe. Dlatego przedstawię te uregulowania wyrywkowo, aby zasygnalizować czytelnikom najważniejsze zagadnienia. Na
przykład dla zapewnienia dobrego stanu zwierząt (obszar C) należy
koniecznie przestrzegać, aby sprzęt używany do karmienia, pojenia
i wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń znajdowały się w należytym stanie sanitarnohigienicznym oraz technicznym i były wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia. Pomieszczenia, kojce
i ich wyposażenie, nie mogą stwarzać zagrożenia zranieniem poprzez
wystające elementy ścian i wyposażenia, czy też ostre krawędzie i powierzchnie. W pomieszczeniach dla świń i cieląt maksymalne stężenia dwutlenku węgla (CO2) nie może przekraczać 3000 ppm, stężenie
siarkowodoru (H2S) 5 PPM, a stężenie amoniaku (NH3) 20 ppm.

Co się zmieniło?
Od roku 2015 zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą
niż zazwyczaj liczbę norm i wymogów DKR (Dobrej Kultury Rolnej). Z jej zakresu zostały usunięte wymogi dotyczące stosowania
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

osadów ściekowych (dotychczas SMR 3) oraz chorób zwierząt:
pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego
języka (dotychczasowe SMR 13-15). W zakresie DKR najważniejsza zmiana dotyczy obowiązku utrzymania gruntów rolnych, dotychczas realizowanego przez normy, m.in. ochrony trwałych użytków zielonych i przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności na grunty rolne. Obowiązek ten został wzmocniony i od jego
spełnienia zależy czy grunty rolne, na których nie jest prowadzona
produkcja, zostaną zakwalifikowane do płatności bezpośrednich.
Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy w zakresie
płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie. Na finansowanie płatności z tego
tytułu przeznaczone jest 30% krajowej koperty finansowej, tj. ok.
1 mld EUR rocznie.

Zazielenienie będzie realizowane…
poprzez:
1. Dywersyfikację upraw - dotyczy to gospodarstw o powierzchni
powyżej 10 ha gruntów ornych, przy czym w liczących od 10 do
30 ha gruntów ornych obowiązuje prowadzenie co najmniej 2 różnych upraw, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej
niż 75% gruntów ornych. W gospodarstwach powyżej 30 ha gruntów ornych rolnicy są zobowiązani do prowadzenia co najmniej
3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna
nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 gruntów ornych.
2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) - w ramach
tych wymogów na obszarach NATURA 2000 obowiązuje zakaz
przekształcania, lub zaorywania, wyznaczonych cennych przyrodniczo Trwałych Użytków Zielonych, w tym gleb torfowych i podmokłych. Każdy rolnik, który posiada TUZ cenne przyrodniczo,
został o tym powiadomiony w karcie informacyjnej dołączonej do
wstępnie wypełnionego wniosku o płatność w 2015 roku. W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ cenne przyrodniczo,
oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w użytki zielone.
Ponadto, aby zapobiec masowemu przekształcaniu TUZ w grunty orne, został wprowadzony obowiązek utrzymania ich udziału
w powierzchni gruntów rolnych całego kraju, który to udział nie
może się zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego w 2015 roku.
3. Utrzymanie obszarów proekologicznych EFA - dotyczy to gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych, które są
zobowiązane do utrzymania obszarów proekologicznych EFA na
powierzchni co najmniej 5% gruntów ornych. Do obszarów proekologicznych można zaliczyć takie elementy jak: grunty ugorowane (na których od 01. stycznia do 31 lipca w danym roku nie
jest prowadzona produkcja rolnicza), drzewa, oczka wodne, rowy
(których szerokość przekracza 2 m), żywopłoty lub pasy zadrzewień, drzewa wolnostojące, zadrzewienia liniowe, zadrzewienia
grupowe, zagajniki śródpolne, miedze śródpolne, rowy. n
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Mikroorganizmy w rewitalizacji środowiska, cz.1
Krzysztof Bińkowski
Oddział Radom

W

marcu ub.r, w gminie Lesznowola odbyła się konferencja, której
tematem były „Pożyteczne mikroorganizmy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych oraz w integrowanej ochronie roślin”. Rozpoczęła ona cykl działań
szkoleniowych przybliżających niezmiernie
istotny problem konieczności ochrony środowiska, praktycznie w każdym aspekcie
działania współczesnego człowieka.
Mikroorganizmy niepodzielnie panowały
na Ziemi przez ponad 3,5 mld lat. Wytworzyły
wszechstronnie wyspecjalizowane narzędzia
biologiczne - enzymy. Pozwalają one mikrobom na metabolizm w każdych warunkach.
Miały więc kluczowy udział w przygotowaniu
warunków bio-fizyko-chemicznych dla zaistnienia i rozwoju życia wyżej zorganizowanych
form. Dziś też żyją na całej naszej planecie.
Prowadzą metabolizm w ujemnych temperaturach Antarktydy i w skrajnie wysokich temperaturach lawy wewnątrz Ziemi. Zamieszkują,
więc wszystkie środowiska, a w niektórych
jedynie one reprezentują życie.

Ten świat dopiero zaczynamy
odkrywać

Rośliny, zwierzęta i ludzie od chwili zaistnienia na Ziemi pozostają w stałych, ścisłych
relacjach z mikroorganizmami. Wyżej zorganizowane formy życia zasiedlane są wewnątrz
i na zewnątrz swoich organizmów kilkakrotnie
większą ilością mikrobów, niż posiadają własnych komórek. Mikroorganizmy nie muszą
stanowić przypadkowego zanieczyszczenia
organizmów roślin, zwierząt i ludzi, lecz mogą
odgrywać istotną rolę ochronną i odżywczą
wobec nich. Ważnym wyzwaniem jest dzisiaj wykorzystanie genetycznej i metabolicznej różnorodności świata mikroorganizmów.
Szacuje się, że nauka zidentyfikowała ponad
50% populacji ssaków i jedynie 0,2% populacji mikroorganizmów. Potwierdzeniem
tego stanu wiedzy jest nie tak dawny pogląd
nauki, ze w środowisku żołądka człowieka
nie mogą żyć żadne mikroorganizmy. Tymczasem zaprzeczeniem tego stało się odkrycie bakterii Helicobakter pylori, powodującej
chorobę wrzodową żołądka. Za to odkrycie,
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dokonane przez dwóch lekarzy australijskich
w 2005 roku, przyznano nagrodą Nobla. Najnowsze odkrycia w tej dziedzinie wskazują
na obecność w naszych żołądkach ponad stu
dotąd nierozpoznanych szczepów mikroorganizmów. Nauka wciąż odkrywa nowe aktywności mikroorganizmów, o których wcześniej
nie posiadaliśmy stosownej wiedzy.

ściekowe, zieleń miejska.
W gospodarstwie domowym: dom,
ogród przydomowy, warzywniak, szambo,
oczyszczalnia przydomowa.
W medycynie: zdrowie człowieka.
Inne: pola golfowe, rekultywacja terenów
poprzemysłowych.

Em-Farming - co to jest?

1) Bakterie kwasu mlekowego:
• mają silne właściwości sterylizujące
- hamują w środowisku rozwój takich drobnoustrojów, jak: fusarium, enterokoki, salmonella, bakterie coli,
• produkują kwas mlekowy z cukrów i innych węglowodanów wytwarzanych przez
bakterie fotosyntetyzujące i drożdże,
• przyspieszają przyjazny dla środowiska
rozkład materii organicznej.
2) Bakterie fotosyntetyzujące:
• są niezależnymi, samożywnymi mikroorganizmami,
• funkcjonują jak rośliny zielone,
• tworzą pożyteczne dla roślin substancje
z wydzielin korzeni, materiału organicznego,
i szkodliwych gazów jak siarkowodór, wykorzystując do tego dwutlenek węgla CO2,
z atmosfery, światło słoneczne i ciepło gleby,
• produkują aminokwasy, kwasy nukleinowe i substancje bioaktywne.
3) Grzyby fermentujące:
• powodują szybszy rozkład materii organicznej, w wyniku której powstają alkohole, estry,
i antymikrobiologiczne substancje tłumiące
brzydkie zapachy i hamujące rozwój owadów.
4) Promieniowce:
• produkują substancje o działaniu antybiotycznym, hamujące rozwój szkodliwych
grzybów i bakterii z aminokwasów wydzielanych przez bakterie fotosyntetyzujące
i z materii organicznej,
• przyśpieszają wiązanie azotu.
5) Drożdże:
• syntetyzują antybiotyczne i pożyteczne
dla roślin substancje z wydzielin, m.in. bakterii fotosyntetyzujących,
• produkują hormony i enzymy aktywizujące podział komórek,
• ich wydzieliny są substratem dla bakterii
kwasu mlekowego i promieniowców. n

EM-Farming jest kompozycją mikroorganizmów opracowaną przez Amerykanina
Matthew Wood’a, ucznia prof. Teruo Higa.
W skład EM-Farming wchodzi ponad 80
gatunków powszechnie występujących w naturalnym środowisku mikroorganizmów:
bakterii fotosyntetycznych, bakterii kwasu
mlekowego, drożdży, grzybów i promieniowców. Są one tak dobrane, że każdy z jego
elementów spełnia ściśle określoną funkcję.
Wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają
w działaniu. Kompozycja mikroorganizmów
EM-Farming jest naturalną, żywą substancją,
nie modyfikowaną genetycznie, całkowicie
przyjazną zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin.
Mikroorganizmy wchodzące w skład EMFarming są głównie organizmami beztlenowymi, które w procesach metabolizmu uwalniają do środowiska wolny chemicznie tlen.
Ma to wielkie znaczenie dla ochrony zanieczyszczonego środowiska. Mikroorganizmy
te mają silne działanie antyutleniające.
Preparat EM-Farming jest żółtobrunatną cieczą o pH 3-3,5, o słodko-kwaśnym
smaku i zapachu zakwasu chlebowego,
lub fermentującego soku owocowego. Pożyteczne mikroorganizmy EM-Farming
poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych.

Zastosowanie EM-Farming

W rolnictwie: regeneracja gleby, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, przemysł rolno-spożywczy, przechowalnictwo,
ogrodnictwo i szkółkarstwo.
W ochronie środowiska: rewitalizacja
wody, oczyszczanie akwenów i cieków
wodnych, oczyszczanie powietrza, zapobieganie zjawiskom epidemiologicznych po
powodziach, podtopieniach, zatruciu gleby.
W gospodarce komunalnej: oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, kompostownie, ujęcia wody i wodociągi, trakcje

Skład EM-Farming™

Od Redakcji: O konkretnych efektach działania mikroorganizmów można będzie przeczytać w drugiej części
artykułu zamieszczonej w grudniowym numerze WM.
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Dobór odmian borówki amerykańskiej
w Integrowanej Produkcji
Edmund Sarnecki
Oddział Radom

I

ntegrowana Produkcja (IP) to system gospodarowania,
w którym w sposób harmonijny wykorzystuje się postęp
techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie
roślin. Produkcja ta uwzględnia też cele ekologiczne - ochronę
otaczającego środowiska i krajobrazu oraz dba o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno producenta, jak i konsumenta. Podstawa prawną Integrowanej Produkcji jest Ustawa o ochronie
rośli z dnia 08 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.455.
Borówka amerykańska, zwana też borówka wysoką, należy do
rodziny wrzosowatych Eriaceae, rodzaju Vaccinium. Jest to gatunek o wyjątkowych wymaganiach siedliskowych, ale w naszym
kraju panują sprzyjające mu warunki klimatyczno-glebowe.

Wymagania i cechy owoców

Borówka wymaga gleb przepuszczalnych (gleby piaszczyste
i piaszczysto-gliniaste), próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych
oraz silnie kwaśnych (pH 3,5-4,5). Wysokie pH ogranicza wzrost
krzewów. Na glebach o pH powyżej 5,5 plony są bardzo niskie,
a gleby o pH powyżej 6,8 nie nadają się pod uprawę borówki krzewy wtedy nie rosną i zamierają. Kwasowość poniżej 3,5 Ph
powoduje chlorozę i odbarwienia liści.
Poziom próchnicy winien wynosić 3,5%, a optymalny 7%. Ponieważ borówka korzeni się płytko, poziom wody gruntowej powinien znajdować się 35-60 cm poniżej powierzchni gruntu.
Szanse uzyskania dobrej jakości owoców daje Integrowana Produkcja, prowadzona w sposób w pełni kontrolowany przez PIORIN,
oparta o najnowszą wiedzę i doświadczenie producentów. Integrowana produkcja umożliwia wyprodukowanie owoców zdrowych, smacznych, dietetycznych, o dużej zawartości soli mineralnych, mikroelementów, barwników (antocyjany i karotenoidy), witamin (szczególnie A, C, E oraz B), kwasów organicznych i garbników hamujących
rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych przewodu pokarmowego.
Szczególną cechą owoców borówki amerykańskiej jest zawartość fitoestrogenów (hormony roślinne) chroniących ludzi przed arteriosklerozą i chorobami układu krążenia dzięki zmniejszaniu poziomu złego
(LDL) cholesterolu i zwiększaniu poziomu dobrego (HDL).

Charakterystyka odmian nadających się do IP

Głównym podziałem odmian borówek jest pora dojrzewania
owoców. Krzewy kwitną od połowy maja do czerwca, a dojrzewają od początku lipca do końca września. Zbiór trwa od 2 tygodni
do 4 tygodni. Owoce przeważnie dojrzewają nierównomiernie, dlatego zbiór należy powtarzać. Warto wiedzieć, że z jednego krzaka
można zebrać od 3 do 10 kg i więcej.

Odmiany wczesne

Weymouth - najwcześniejsza odmiana (termin dojrzewania 01Wieś Mazowiecka, listopad 2015

10 lipca), wytrzymała na mróz, wrażliwa na suszę, plonuje obficie
i daje owoce średniej wielkości, o długim okresie dojrzewania, łatwo odchodzące od szypułki.
Earlyblue - owocuje regularnie i corocznie, dojrzewa w pierwszej
połowie lipca. Owoce są duże, jasnoniebieskie, z intensywnym
nalotem, smaczne, jędrne, aromatyczne. Grona są luźne, średniej
wielkości. Dojrzewa nierównomiernie.
Duke - krzew silnie rośnie, pędy ma wzniesione do góry. Jest średnio odporny na mróz, wrażliwy na suszę. Ponieważ silnie owocuje,
wymaga silnego cięcia. Owoce dojrzewają od połowy lipca, zbiera
się je trzykrotnie. Wiszą w dość luźnych gronach, są średniej wielkości, jasnoniebieskie, jędrne, o grubej skórce, mają łagodny smak.
Odmiana nadaje się do zbioru mechanicznego.
Patriot - odmiana odporna na mróz, o krótkich pędach, wymaga
przerzedzania i właściwego cięcia, silnie się krzewi. Owoce dojrzewają pod koniec lipca, jagody są duże do małych (duże zróżnicowanie wielkości w gronie), jędrne, smaczne, aromatyczne.
Spartan - krzew silnie rośnie, ma luźny i wzniesiony pokrój.
Krzewi się słabo. Odmiana jest dość odporna na mróz, plenna.
Owoce są duże, jędrne, o wyśmienitym smaku, ale po drugim
zbiorze drobnieją. Dojrzewają pod koniec lipca. Owoce łatwo
opadają.

Odmiany o średniej porze dojrzewania

Bluecrop - krzew o wzroście silnym (wysokość ok. 2 m). Pędy
ma sztywne, z tendencją do rozchyleń. Owoc jest duży, jasnoniebieski, pokryty nalotem, smaczny. Zbiór w sierpniu. Odmiana
plenna, dość łatwa w uprawie, odporna na: mróz, choroby i niedobór wody w podłożu. Jest najlepszą odmianą, najczęściej uprawianą.
Toro - krzew osiąga wysokość 2 m, pędy ma sztywne, rozchylające się. Owoce są duże, jasnoniebieskie z nalotem, dojrzewają
w pierwszej połowie sierpnia. Tworzą duże grona o dobrej, jakości,
smak owoców znakomity - typowa odmiana deserowa.
Chandler - krzew silnie rosnący (wysokość ok. 1,5 m) o wzniesionym pokroju, idealnie rozgałęziony. Plonuje regularnie, obficie.
Owoce są bardzo duże - największe z wszystkich odmian borówek,
jędrne, smaczne. Okres dojrzewania długi - od sierpnia do połowy
września. Odmiana jest średnio odporna na mróz, nadaje się do
produkcji towarowej.

Odmiany średnio-późne

Bluegold - krzew o kulistym pokroju, średniej wielkości, pędy zagęszczone, owocuje obficie. Jagody są duże, smaczne, dojrzewają
w drugiej połowie sierpnia.
Bonifacy - krzew wzniosły, o sztywnych pędach (wysokość ok.
2 m), plonuje obficie. Owoce są smaczne, aromatyczne, dojrzewają
w sierpniu. Odmiana jest odporna na choroby grzybowe. Odmiana
wyhodowana w Polsce.
Nelson - odmiana plenna, wysokość krzewu do 1,5 m, pokrój
dokończenie na str. 16
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Prawidłowa uprawa żyta ozimego
Zofia Szymańczyk
Oddział Poświętne

S

pośród wszystkich zbóż ozimych, żyto ma najmniejsze wymagania glebowe i dlatego można je uprawiać na glebach
słabszych. Nie oznacza to jednak, że źle plonuje na glebach lepszych (na glebach klasy 4 i 5 uprawiane jest głównie ze
względów ekonomicznych). Żyto jest tolerancyjne na niedobory
wody, dobrze się rozwija na stanowiskach o pH niższym niż 6,0.
Jest też zbożem najbardziej odpornym na niskie temperatury,
znosi - 25oC, dlatego straty w wyniku wymarznięcia są niewielkie.
Najkorzystniejsze temperatury od siewu do wschodów to 1013oC, i około 7-8oC w czasie wegetacji wiosennej. Dzięki mocnemu, silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu i mniejszemu
ulistnieniu (w porównaniu do innych zbóż), żyto ma mniejsze wymagania wodne. Najlepszymi przedplonami są: rośliny strączkowe, ziemniaki, owies i jęczmień, złymi zaś zboża ozime.

Uprawa roli i siew

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na plonowanie,
a szczególnie terminowe i odpowiednio wczesne wykonanie orki
siewnej - najlepiej na 2-3 tygodnie przed siewem. Do siewu żyto
wymaga dobrze odleżałej roli. Należy także prawidłowo wykonać
uprawę przedsiewną. Doprawienie roli przed siewem powinno być
bardzo staranne, co gwarantuje szybkie i wyrównane wschody,
a w rezultacie wysoki i dobrej jakości plon.
Terminu siewu ma wpływ na wysokość i jakość plonu. Odmiany
mieszańcowe źle znoszą opóźnienie tego terminu - muszą zakończyć krzewienie jesienią, żeby wydać duży plon ziarna. Optymalny

dokończenie ze str. 15
wzniesiony, pędy sztywne. Owoce duże do bardzo dużych, smaczne, zebrane w luźne grona, nie opadają i dobrze znoszą transport.
Brigitta - krzew jest wzniosły i sztywny (wysokość do 2 m). Owoce są duże, bardzo smaczne, długo przetrzymują się po zbiorach,
szczególnie w kontrolowanej atmosferze. Odmiana o małych wymaganiach pokarmowych i długim okresie wegetacji.
Rubel - plonuje obficie, owoce ma równej wielkości. Krzew osiąga
wysokość do 2 m, tworzy luźne grona. Jagody nadają się do zamrażania, znoszą dobrze transport, nadają się do mechanicznego zbioru.

Odmiany późne

Darrow - krzew rośnie do wysokości 1,5 m, ma rozłożysty pokrój
i sztywne pędy. Owoce są bardzo duże, o znakomitym smaku. Odmiana typowo deserowa, wymaga ciepłego stanowiska.
Elliott - odmiana plenna, krzewy rosną do 2 m i wymagają odpowiedniego cięcia, aby owoce były odpowiedniej wielkości. Jagody są średniej wielkości, dojrzewają od września do polowy października. Odmiana nadaje się do zbioru mechanicznego i długiego
przechowywania, szczególnie w chłodni.
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termin siewu jest podobny jak odmian populacyjnych i w zależności od regionu przypada pomiędzy 15 a 30 września.
Gęstość siewu żyta zależy od jakości gleby, przedplonu, terminu
oraz odmiany i wynosi 180-300 ziaren/m2, tj. 80-140 kg/ha. Rozstawa rzędów wynosi 12-15 cm, a głębokość siewu 2-3 cm. Zbyt głęboki siew opóźnia wschody i krzewienie, a w rezultacie obniża plon.

Nawożenie

Wysokość nawożenia mineralnego zależy od zasobności gleby, stanowiska i przewidywanego plonu. Nawożenie fosforowo-potasowe
powinno wynosić 40-100 kg P/ha oraz 60-120 kg K/ha. Nawożenie
azotowe stosuje się w zależności od jakości gleby, przedplonu i spodziewanych zbiorów. Wynosi ono 100-140 kg N/ha i stosowane jest głównie
wiosną w trzech dawkach - w momencie ruszenia wegetacji, początku
strzelania w źdźbło i w początku kłoszenia. W przypadku słabszego stanowiska można zastosować nawożenie azotowe jesienią - ok. 30 kg/ha.

Ochrona i zbiór

Żyto stosunkowo dobrze radzi sobie z chwastami. Jeżeli jednak spodziewamy się większego zachwaszczenia, niezbędne będzie zastosowanie zalecanych herbicydów. W przypadku intensywnej technologii uprawy, niezbędne jest zwalczanie pojawiających się chorób i szkodników.
Zbioru dokonuje się w trzeciej dekadzie lipca, w fazie pełnej dojrzałości, gdy ziarniaki są twarde i trudno je podzielić.

***

Unikajmy, zatem uprawy żyta na zbyt słabych stanowiskach, silnie zakwaszonych, zbyt niskiego nawożenia, zbyt późnego termin
siewu i zbyt gęstego siewu. Zaprawiajmy ziarno, stosujmy odpowiednią ochronę - to nam zapewni dobry plon. n

Kilka zdań o uprawie

W integrowanej produkcji nawożenie przeprowadza się na podstawie analizy chemicznej gleby, liści i owoców. Szczególnie należy
badać kwasowość gleby i to najlepiej 1-2 razy w ciągu rok. Decydując się na integrowaną produkcję borówki amerykańskiej należy pamiętać, że mamy do dyspozycji ograniczoną gamę środków ochrony roślin. Wykaz dopuszczonych do stosowania możemy znaleźć
w Metodyce Integrowanej Produkcji Borówki Amerykańskiej (wysokiej). Występująca naturalnie na plantacji borówki amerykańskiej
fauna odgrywa istotną rolę w niszczeniu wielu gatunków szkodników, dlatego też konieczne jest ograniczenie do minimum zabiegów
insektycydami oraz akarycydami i stosowanie preparatów selektywnych dla fauny pożytecznej. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
pozostałości środków ochrony roślin, lub stosowanie niedopuszczonych w integrowanej produkcji, dyskwalifikuje producenta owoców.
Integrowana produkcja borówki amerykańskiej daje szansę
i możliwość uzyskania plonów wysokiej jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin i racjonalnym nawożeniu. Wymagania konsumentów spowodowały, że trafiające na rynek produkty muszą spełniać określone
cechy. Potwierdzeniem ich są certyfikaty IP. n
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

R a d y g o s p o d a rs k i e

Dlaczego nawóz nie działa? cz.1
Adam Fabijańczuk
Oddział Siedlce

P

rzy zakwaszonej glebie nawozy mogą nie działać prawidłowo. W Polsce zakwaszenie gleb wynika z naturalnego ubytku wapnia spowodowanego zabieraniem go wraz
z plonem oraz wypłukiwania w głąb profilu glebowego. Powstający na skutek oddychania organizmów glebowych dwutlenek węgla w niskich temperaturach koncentruje się w glebie
i po połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy, który również
wpływa na wzrost zakwaszenia. Postępujący niedobór wapnia
oraz wzrost kwaśności gleb sprawiają, że zakłócony zostaje ich
skład chemiczny i życie biologiczne.
Niski odczyn gleby przejawia się zmniejszoną przyswajalnością
fosforu przez rośliny, wskutek łatwego jego przechodzenia w trudno
rozpuszczalne połączenia z glinem i żelazem, słabym pobieraniem
azotu w formie amonowej oraz zakłóconym pobieraniem magnezu,
mimo dużych niejednokrotnie zasobów tego składnika w glebie.
Wykorzystanie potasu z zastosowanych nawozów przy pH 4,5
spada do 40%. W odniesieniu do mikroelementów wzrost kwasowości oddziałuje w sposób zróżnicowany. Mangan pobierany jest
w dużym nadmiarze kosztem miedzi i cynku. Luksusowe pobieranie manganu i łatwo rozpuszczalnego żelaza prowadzi do zatrucia
roślin i ich wyginięcia, a w najlepszym przypadku do znacznego
obniżenia wysokości plonu i jego jakości.

Ziemia zamiera
Zakłócenie chemizmu gleby objawiające się zmianą stosunków
ilościowych między przyswajalnymi formami składników mineralnych sprawia, że zachwianiu ulega życie biologiczne gleby.
Wiele pożytecznych mikroorganizmów nie znajduje warunków
do bytowania i ginie. Tak dzieje się z bakteriami nitryfikacyjnymi,
zarówno tymi, które samodzielnie żyją w glebie, jak i gatunkami
symbiotycznymi żyjącymi na korzeniach roślin motylkowatych.
Brak wapnia sprawia także, że gleba traci swoją podstawową cechę
fizyczną, jaką jest nadana jej w wyniku uprawy i nawożenia struktura.
Gruzełki gleby nie mając wapnia, będącego ich lepiszczem, łatwo ulegają
rozpadowi pod wpływem uprawek mechanicznych, deszczu i działania
wiatru. Grunty, które straciły swoją strukturę, szybko i łatwo zaskorupiają
się po opadach. Zakłócona w tych warunkach wymiana powietrza powoduje, że rozkład materii organicznej przebiega w warunkach beztlenowych, przez co nie jest odnawiany zasób próchnicy w glebie.
Przedstawione zjawiska są złożone, a jednocześnie bardzo ze
sobą splecione. Ich oddziaływanie jest tak silne, że przy nieuregulowanym odczynie gleby nawet najlepsze odmiany nie mogą
wykazać swoich plonotwórczych zdolności.

Skuteczność wapnowania
Przechodzenie wapnia, zawartego w nawozie, w formy aktywnie działające w glebie, wymaga przede wszystkim rozpuszczenia
w wodzie oraz czasu na reakcje chemiczne. Dlatego efekt odkwaWieś Mazowiecka, listopad 2015

szający jest zauważalny dopiero w następnym sezonie wegetacyjnym. O skuteczności, a właściwie szybkości działania nawozów
wapniowych, decydują również inne ich właściwości. Szybciej uaktywniają się nawozy silnie rozdrobnione, a jednocześnie o wysokiej
zawartości procentowej wapnia. Cechy te są lepiej zauważalne, jeśli
nawozy zostaną wymieszane z glebą, co ułatwia proces rozpuszczania się w glebie. Dlatego właśnie wapnowanie poleca się wykonywać w okresie pożniwnym, przed zabiegami umożliwiającymi wymieszanie ich z warstwą orną. Z kolei na użytkach zielonych wapń
z nawozu wapniowego zastosowanego w klasycznym terminie jesiennym, wiosną znajdzie się na głębokości zaledwie 2 cm, a nie jest
to przecież strefa głównego rozwoju korzeni traw łąkowych.

Fałszywa oszczędność
Gospodarstwa powszechnie rezygnują ze stosowania nawozów
wapniowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS), nawozy wapniowe stosuje w naszym kraju tylko ok. 8 proc.
wszystkich gospodarstw, czyli niespełna 110 tys. Jednocześnie średnie
zużycie na 1ha jest na żenująco niskim poziomie - ok. 35 kg CaO/ha.
Poziom wapnowania gleb w poszczególnych województwach wahał
się w granicach od ponad 100 kg CaO/ha w woj. opolskim, do ok. 4 kg/
ha w woj. świętokrzyskim. Stosunkowo wysokie zużycie nawozów
wapniowych (na poziomie 60 kg CaO/ha) rejestrowane jest również
w województwach: zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.
Porównując zużycie na 1 ha nawozów zawierających trzy podstawowe makroskładniki, czyli NPK z tymi zawierającymi CaO
(forma przeliczeniowa), należy zwrócić uwagę, że wielkość krajowego zużycia nawozów makroelementowych przewyższa poziom wykorzystania nawozów wapniowych ponad 3-krotnie,
a w niektórych województwach nawet ponad 20-krotnie (woj.
świętokrzyskie). Tendencja ta jest niezwykle niebezpieczna w skutkach. Powoduje bowiem znaczny spadek wykorzystania nawozów
mineralnych przez rośliny, a więc ich efekt plonotwórczy jest mierny, a tym samym rosną koszty wytworzenia 1 t ziarna. Jednocześnie
wprowadzane do gleby nawozy (szczególnie fizjologicznie kwaśne
azotowe) pogłębiają problem niskiego ich odczynu.
Jeszcze gorzej przedstawia się wykorzystanie nawozów wapniowomagnezowych. W roku gospodarczym 2010/11 zużyto ich w rolnictwie zaledwie 299 tys. t (w czystym składniku). Ich zużycie nie przekracza 20 kg CaO+MgO/ha użytków rolnych. Najchętniej korzystają
z nich rolnicy w woj. opolskim - blisko 60 kg/ha, zachodniopomorskim
- 35 kg, kujawsko-pomorskim - 32 kg i dolnośląskim - 31 kg. Najniższe
zużycie GUS odnotowuje w woj. świętokrzyskim - 2 kg/ha, małopolskim - ok. 3 kg/ha, podkarpackim - 7 kg/ha i podlaskim - 9 kg/ha.
Systematyczny spadek zainteresowania gospodarstw nawozami wapniowymi ma swoje źródło we wciąż niewystarczającym zasobie wiedzy
rolników na temat wpływu wapnia na właściwości fizyczne i chemiczne gleby, jej życie biologiczne, odżywianie mineralne roślin uprawnych
oraz wielkość i jakość zbieranego plonu. Wprowadzenie tego pierwiastka do gleby nie wywołuje tak spektakularnych efektów plonotwórczych
jak azot. Trudniej też zauważyć pierwsze symptomy jego niedoboru. n
Od Redakcji: Druga część artykułu ukaże się w grudniowym numerze WM.
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R ady gospodar s k ie

Wyzwania w płodozmianie
Najlepiej jest stosować…

Urszula Głażewska
Oddział Ostrołęka

P

łodozmian jest racjonalnym zmianowaniem roślin,
zaplanowanym z góry na kilka lat, na określonej powierzchni uprawnej w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego. Jeżeli jest prawidłowy, pozwala stworzyć warunki dla wzrostu lub przynajmniej utrzymania na stałym poziomie żyzności i biologicznej aktywności gleby, głównie dzięki
dodatniemu bilansowi substancji organicznej.
Nawożenie obornikiem podnosi ilość glebowej substancji organicznej i istotnie poprawia stanowisko w płodozmianie.
Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (-) glebowej
substancji organicznej (t/ha/rok) - według Eicha i Kundlera
Roślina lub nawóz
Okopowe, warzywa
korzeniowe
Kukurydza, warzywa
liściaste
Zboża, oleiste, włókniste
Strączkowe
Trawy polowe
Motylkowe i ich mieszanki
Międzyplony na zielony
nawóz
Obornik (25% s.m.)
Gnojowica (6-8% s.m.)
Słoma (85% s.m.)

Jednostka

Współczynniki dla gleb
lekkich średnich ciężkich

1 ha

-1,26

-1,40

-1,54

1 ha

-1,12

-1,15

-1,22

1 ha
1 ha
1 ha

-0,49
+0,32
+0,95

-0,53
+0,35
+1,05

-0,56
+0,38
+1,16

1 ha

+1,89

+1,96

+2,10

1 ha

+0,63

+0,70

+0,77

1 t s.m.
1 t s.m.
1 t s.m.

+0,35 [ok. 4-5 t świeżej masy]
+0,28 [ok.10-16 t świeżej masy]1)
+0,21 [ok. 1,1 t świeżej masy]

1)- 10 - 12 t świeżej gnojowicy bydlęcej i ok. 16 t świeżej gnojowicy świńskiej
Żródło: Chemia rolna, Fotyma M. Mercik S., PWN 1992

Przy układaniu zmianowania konieczna jest znajomość wymagań poszczególnych roślin oraz jakości pozostawianego przez nich
stanowiska. Szczególnie korzystny wpływ na poprawę ekosystemu
pola uprawnego mają rośliny bobowate (motylkowe). Utrzymują
one dodatni bilans substancji organicznej w glebie, a międzyplony
pozostawiane na zimę - oprócz poprawy bilansu substancji organicznej - zmniejszają wymywanie azotanów w okresie jesiennozimowym i chronią glebę przed erozją.
Rozpatrzmy dwa przykłady:
1) strączkowe- zbożowe - zbożowe,
2) zbożowe - zbożowe - zbożowe.
W pierwszym przykładzie trzecia roślina będzie miała lepsze stanowisko niż w drugim. Praktyczne jest uwzględnianie nie dwóch,
ale trzech przychodzących po sobie roślin. Stanowią one ogniwo
zmianowania ułatwiające konstrukcję płodozmianów. Przyjęto tak
układać płodozmian, aby zaczynać od rośliny o dużych wymaganiach co do uprawy i nawożenia, w szczególności upraw z zastosowaniem nawożenia naturalnego.
18

…urozmaicone 4-6 gatunkowe płodozmiany, w których uprawiane są przemiennie:
• rośliny jare z ozimymi,
• jednoroczne z wieloletnimi,
• zbożowe z nie zbożowymi,
• rośliny, które pobierają dużo składników pokarmowych, z roślinami o mniejszych wymaganiach,
• rośliny głęboko korzeniące się (rzepak, strączkowe, lucerna,)
z roślinami o płytkim systemie korzeniowym,
• rośliny zostawiających dużo resztek pożniwnych (bobowate wieloletnie drobnonasienne) z tymi, które ich nie pozostawiają (okopowe),
• rośliny strukturotwórcze (bobowate) z roślinami niszczącymi
strukturę gleby (zbożowe).
Ponadto należy zachować właściwy odstęp w uprawie po sobie
poszczególnych gatunków. Ze względu na, tzw. zmęczenie gleby odstępy w uprawie na tym samym polu powinny wynosić, np.
2 lata dla pszenicy, jęczmienia, 3-6 lat dla bobowatych, 3 lata dla
ziemniaków, owsa, 4 lata dla rzepaku.
Jeśli w płodozmianie jest kilka roślin zbożowych, to najbardziej
wrażliwa na złe stanowisko jest pszenica ozima, następnie pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto, żyto. Owies ma najmniejsze
wymagania przedplonowe, ponadto nie jest żywicielem chorób
fuzaryjnych i w płodozmianie zbożowym oddziałuje fitosanitarnie.

Co należy uwzględnić?
Przy opracowywaniu płodozmianu należy brać pod uwagę:
• analizę warunków glebowo-klimatycznych i dobór właściwych
gatunków i odmian;
• analizę warunków rynkowych;
• bilans pasz własnych w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą;
• bilans substancji organicznej na poszczególnych działkach;
• bilans składników pokarmowych;
• możliwości sprzętowe i siłowe gospodarstwa;
• regulację odczynu gleby.
Wypracowany przez stulecia płodozmian norfolski (okopowezbożowe jare - motylkowe - zbożowe ozime) ustąpił pod presją
uproszczeń i doraźnej opłacalności. Postęp techniczny pozwolił
na powrót monokultury (zwiększone nawożenie, intensywna chemiczna ochrona roślin, specjalistyczny sprzęt), ale powstałe zachwiania równowagi ekologicznej i postępujące zmiany klimatu
skłaniają do prowadzenia działalności rolniczej przyjaznej środowisku naturalnemu.

Jakie są cele dobrego płodozmianu?
Obecne wyzwania w płodozmianie, to m.in.:
• poprawne stosowanie zmianowania i jego właściwa realizacja
w praktyce,
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

MO D R i n fo rmu j e

Zapraszamy do „Biblioteki MODR”
Roman Lusawa
Oddział Poświętne

W

łaśnie mija ćwierć wieku od momentu uruchomienia
Internetu w Polsce. Pierwsze prace w tym zakresie
wykonano we wrześniu i listopadzie 1990, a od 20
grudnia 1991 roku jest on oficjalnie dostępny w naszym kraju. Początkowo Internet miał mieć zastosowania militarne (zapewniać łączność w warunkach wojny nuklearnej) i naukowe
(ułatwiać łączność między uniwersytetami). Wkrótce jednak
w literaturze pojawiły się wizje świata wirtualnego - zaspokajającego wiele podstawowych potrzeb ludzkich.
Pisano wówczas o: wirtualnych sklepach, wirtualnych filharmoniach, wirtualnych kinach, placach zabaw, muzeach i wirtualnych bibliotekach. Większość z tych wizji została już zrealizowana, przy czym pierwszeństwo uzyskały rozwiązania komercyjne.
W wirtualnym banku (sklepie z pieniędzmi) można za niską opłatą wyręczyć urzędnika i dokonać przelewu należności za nabyte
w innym internetowym magazynie zakupy. Można za niewielką
opłatą obejrzeć film, posłuchać muzyki, lub na wirtualnym poligonie (plac zabaw dla mężczyzn) przećwiczyć obsługę czołgu albo
innego sprzętu w warunkach wojennych. Wirtualne muzea czy biblioteki funkcjonują rzadziej. Pozytywnym przykładem mogą być:
Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego (http://1944.wp.pl/

• podnoszenie żyzności gleby,
• regulacja stosunków wodno-powietrznych,
• wapnowanie gleb,
• poszukiwanie nowych technologii i stosowanie ich w praktyce
[uprawa bezorkowa konserwująca; technologia pasowa Strip-Till
- (ziemia między rzędami siewu nie jest uprawiana, co ogranicza
wzrost chwastów, a także jej wysuszenie); specjalne agregaty uprawowe polepszające zatrzymywanie wody w glebie, np. Compil;
i tym podobne...],
• nowe odmiany i gatunki tolerancyjne na wahania warunków środowiskowych (odporne na suszę, nadmierne nasłonecznienie, upowszechnianie nowych czy marginalnych gatunków, np. soja jako
źródło białka i łamacz zmianowania,
• nie zaniedbywanie podstawowego nawożenia,
• skuteczne zwalczanie chwastów (z uwzględnieniem agrotechniki, płodozmianu).
„Lepsze i przyjazne oddziaływanie uprawianych roślin rolniczych na środowisko glebowe w obecnej sytuacji, przy wysokim
(ponad 70%) udziale zbóż w strukturze zasiewów, nie jest możliwe
do osiągnięcia, jeżeli nie ulegnie korekcie monokulturowe następstwo zbóż w zmianowaniu. Polska ma określoną jakość gleb oraz
warunki klimatyczne, których nie da się zmienić, i dlatego należy
zrobić wszystko, aby tą drogą ograniczyć procesy degradacyjne
gleb. Poprawniejsze niż dziś stosowane zmianowanie ściśle wiąże
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

index2.php#) czy Muzeum Polskich Formacji Granicznych (http://
www.muzeumsg.pl/). Można też w sieci znaleźć wirtualne biblioteki, z których część udostępnia swoje zasoby za odpłatnością.
Wśród darmowych znajduje się rozpoczynająca działalność
Wirtualna Biblioteka Rolnicza (http://biblio.modr.mazowsze.pl/).
Powstała ona w ramach tworzonego przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie systemu e-usług). Skorzystać
z niej może każdy, kto zechce wykorzystać podany wyżej adres lub
wejść na stronę Ośrodka (http://www.modr.mazowsze.pl/). W drugim przypadku należy następnie wybrać znajdującą się w lewej części ekranu zieloną ikonę „Biblioteka MODR”. Na ekranie wyświetli
się wówczas strona główna, na której znajdują się (jak w każdej bibliotece) dwa katalogi: autorski (u góry) i tematyczny. Wykorzystując zestawienia w nich zawarte można próbować znaleźć potrzebne
teksty. Biblioteka prezentuje obecnie dorobek jedynie 137 autorów.
Jednak współpraca z instytucjami takimi jak: Instytut Nawożenia,
Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Urząd Statystyczny w Warszawie, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz czasopismami fachowymi (np.
Wieś Jutra) gwarantuje stały wzrost zasobów.
W chwili pisania niniejszej informacji (1.X.br.) licznik odwiedzin wskazywał 40135 odsłon artykułów. Mamy nadzieję, że gdy
Państwo odwiedzicie tę stronę, liczba ta - pokazująca ruch w bibliotece - będzie już odpowiednio wyższa. n

się z lepszym wykorzystaniem zasobów siedliska i ograniczeniem
rozprzestrzeniania się chorób, szkodników i chwastów. Jest to też
jedna z agrotechnicznych dróg prowadzących do ograniczenia stosowania pestycydów, a więc zapraw nasiennych, fungicydów, insektycydów i herbicydów.”(5) - Takie ujęcie problematyki wpisuje
się doskonale w aktualne wyzwania w płodozmianie. n
Źródła:
1. Podstawowe elementy agrotechniki w gospodarstwach ekologicznych, Krzysztof
Jończyk, Wydawnictwo JUNG Puławy, 2002.
2. Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym, M. Krzysztoforski, T. Stachowicz,
CDR Radom 2008
3. Właściwości chemiczne gleb lekkich w ekologicznym systemie produkcji, Cezary
Trawczyński, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział Jadwisin.
4. Ogólna uprawa roślin - Wyd. 4, popraw., Bolesław Świętochowski, Bronisław
Jabłoński, Roman Krężel, Maria Radomska - „PWRiL, Warszawa 1996,
5. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska, Wojciech K. Święcicki, 1Maria Surma, Wiesław Koziara, Grzegorz Skrzypczak, Jerzy Szukała, Iwona Bartkowiak-Broda, Janusz Zimny, Zofia Banaszak,
Karol Marciniak, 1Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń, Polish Journal
of Agronomy 2011, IUNG Puławy
6. Badania i innowacje w produkcji roślin - VI Konferencja Polskiego Towarzystwa
Agronomicznego - materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 17-19 września 2015 r. w Krakowie
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Rusinów jesienią
Katarzyna Wojcieszczyk
Zdjęcia: Agnieszka Maciejczak
Oddział Radom

G

mina Rusinów leży w centrum powiatu przysuskiego,
w województwie mazowieckim. Siedzibą władz samorządu gminnego jest miejscowość Rusinów. Budynek
Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Żeromskiego 4. Gmina
posiada herb, który widnieje na budynku Urzędu: „W polu
czerwonym pod złotym krzyżem św. Andrzeja głowa łabędzia
srebrnego z szyją i skrzydłem, ze złotym dziobem”.
Tradycja heraldyczna gminy Rusinów wynika z najstarszych dokumentów, jednym z nich jest potwierdzony przez króla Kazimierza akt podziału ogromnego majątku rodu Duninów herbu
Łabędź z 25 stycznia 1354 r., w którym wymienione są Rusinów
i Krzesławice. Ród Duninów odgrywał w historii całego terenu dzisiejszej gminy Rusinów - ogromną i wielowiekową rolę. Wielu
późniejszych właścicieli, tak Rusinowa jak i innych miejscowości,
nie odznaczyło się w historii gminy na tyle mocno jak ten właśnie
ród. Sam herb zaś pokazuje konkretne relacje i wpływy kościelne,
a jednocześnie obrazuje najważniejsze stosunki własnościowe panujące wieki temu.

jest uprawa warzyw w tunelach foliowych nieogrzewanych. Na drugim
miejscu znajduje się hodowla bydła mlecznego, ale gospodarstwa są
małe, rodzinne, liczące 20-40 sztuk
krów mlecznych. Mimo niesprzyjających warunków - ziemi niskiej klasy bonitacyjnej (III, IV, VI), dużego rozdrobnienia działek
ewidencyjnych, braku uregulowań co do własności ziemi, ciężkiej
pracy, niesprzyjających warunków pogodowych (huragan, susza) nie brakuje młodych i chętnych do pracy w gospodarstwach, a wsie
leżące na terenie gminy z roku na rok, wyglądają coraz piękniej.
Włodarze gminy starają się, aby każda wieś miała swój plac zabaw
dla dzieci, świetlicę do spotkań i drogi w dobrym stanie.

Jest co oglądać
Na terenie gminy znajdują się zabytki godne zwiedzenia. Wjeżdżając do Rusinowa od strony Przysuchy nietrudno zauważyć
solidny kamienny mur, a za nim Zespół Pałacowo-Parkowy, barokowo-klasycystyczny, w tym XVIII-wieczny pałac. Pałac ten
został wybudowany pod koniec XVIII wieku przez Franciszka

Pracowici mieszkańcy
Gmina Rusinów graniczy z gminami: Odrzywół, Klwów, Potworów, Przysucha, Gielniów, oraz z gminą Drzewica, leżącą w powiecie opoczyńskim (woj. Łódzkie). Obszarowo zajmuje powierzchnię
82,93 km2, z czego użytki rolne stanowią 68%, a użytki leśne 25%.
Gminę zamieszkuje około 4400 mieszkańców. Rusinów otoczony
jest lasami mieszanymi. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki:
Drzewiczka oraz Wiązownica, będąca dopływem Radomki.
Na terenie gminy brak jest dużych zakładów pracy. Jest to gmina
typowo rolnicza, zaliczana do tzw. zagłębia paprykowego (Potworów, Klwów, Rusinów).Głównym źródłem dochodu mieszkańców
Jesień w parku przy XVIII - wiecznym pałacu

Drewniany kościół wybudowany w latach 1925 - 1926
20

Dembińskiego, ówczesnego starostę wolbromskiego i jego żonę
Urszulę z Morsztynów. Siedziba Dembińskich w Rusinowie to
dzieło wysmakowane, łączące formy późnego baroku, oraz wczesnego klasycyzmu. Autorem projektu był gdańszczanin Ferdynand Nax, architekt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Przed II wojną światową pałac został sprzedany rodzinie Dąbrowskich. Następnie w roku 1985, syn Emilii Dąbrowskiej, sprzedał
posiadłość przedsiębiorcy z Warszawy. W roku 1995 budynek doszczętnie spłonął. Obecny właściciel gruntownie go wyremontował
i przywrócił mu dawną świetność. Wiernie odbudowany po pożarze pałac od niedawna funkcjonuje jako pensjonat. Jego parter
ma charakter reprezentacyjny, tu znajdują się: Sala Balowa z zabytkowymi freskami, Salon Kominkowy, bar i sale konferencyjne. Górne kondygnacje zostały zaadaptowane na część mieszkalną
Wieś Mazowiecka, listopad 2015
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Krzysztofa Anioła z Katowic. Jego budowa rozpoczęła się w roku
1985, staraniem ks. Bolesława Janisza. Konsekracja kościoła miała
miejsce 14 lipca 2006 r., dokonał jej bp Zygmunt Zimowski.

Nieznamierowice - stara wieś w gminie Rusinów

Nowy kościół w Rusinowie

pensjonatu. Pałac mieści się w parku z XVIII wieku, w którym
zachowały się liczne okazy starodrzewu oraz aleja lipowa.
Po drugiej stronie ulicy znajduje się kościół drewniany pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła wybudowany w latach 1925-1926 staraniem ks. Stanisława Gruszki z Nieznamierowic i ks. Michała Rzeszowskiego - pierwszego proboszcza Rusinowa. Tuż obok jest piękny, nowy kościół, zbudowany według projektu architektów Marka
Stanika z Radomia i Ryszarda Dudy z Katowic oraz konstruktora

Początki miejscowości sięgają czasów kultury łużyckiej. Znajdował się tu gród obronny na niewielkim wzniesieniu, otoczonym przez wody rzeki Drzewiczki. W roku 1028, król Mieszko
II, uczynił Nieznamierowice wsią królewską oraz założył tu
wspólnotę rodową Znamierowskich, nadając wsi jednocześnie
nazwę „Znamierowice”. Od końca XV w. Znamierowice posiadały prawa miejskie. Od tego również czasu miejscowość nosi nazwę
Nieznamierowice. Wieś utraciła prawa miejskie w roku 1720. Pod
koniec XVIII w. Urszula Dembińska starościna wolbromska zakupiła dobra nieznamierowickie od rodziny Krzeczkowskich.
W Nieznamierowicach możemy zwiedzić kościół parafialny Św. Andrzeja Apostoła wybudowany w latach 1923-33 oraz
mieszczące się w starej plebani muzeum wsi.
W Nieznamierowicach można skorzystać ze spływu kajakowego na trasach Nieznamierowice- Odrzywół, Drzewica-Nieznamierowice-Odrzywół.
Źródła:
1. strona internetowa: rusinow.pl
2. www.palacrusinow.pl
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Polskie rasy kur w chowie przydomowym, cz.1
Waldemar Witek
Oddział Radom

S

pecjaliści szacują, że z ponad 600 ras kur występujących
w Europie, około 200 jest zagrożonych wymarciem. Te cenne
rodzime rasy, utrzymywane od wieków w różnych krajach,
przystosowane są do miejscowych warunków środowiskowych,
a więc odporne na niekorzystne warunki i czynniki chorobotwórcze. Charakteryzują się wysoką zdolnością reprodukcyjną, długowiecznością oraz samodzielnością w zdobywaniu pokarmu.
Instytut Zootechniki w Balicach wraz z innymi jednostkami naukowymi opracował w latach 70-tych ub. wieku programy zachowania rodzimych ras kur, kaczek i gęsi. Określono w nim optymalną
i minimalną liczebność stad, aby został zapewniony prawidłowy
sposób kojarzeń i zachowanie drobiu w czystości ras. Stada będące
pod ochroną są w każdym pokoleniu poddawane ocenie wartości
użytkowej, co jest warunkiem ich wpisu do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy/rodu. Metoda opracowana przez polskich specjalistów ochrony rodzimych ras drobiu jest unikalna na skalę światową.
Programem ochrony zasobów genetycznych populacji kur nieśnych objęte zostało 19 ras/rodów kur, w tym: zielononóżka kuropatwiana (Z-11, Zk), Żółtonóżka kuropatwiana(Ż-33), Polbar
(Pb), Rhode Island Red (karmazyn) (R-11, K-22), Rhode Island
White (A-33), Sussex (S-66), New Hampshire, ród N-11, Barred
Rock, rody: WJ-44, P-11, D-11 oraz Leghorn (G-99, H-22). Rasy
te zostały wpisane przez FAO do światowych zasobów genetycznych podlegających ochronie. Rody: Rhode Island Red (karmazyn) (R-11, K-22), Rhode Island White (A-33), Sussex (S-66),
New Hampshire, ród N-11, Barred Rock, rody: WJ-44, P-11, D-11
są wykorzystywane w programie krzyżowania towarowego w celu
uzyskania zestawów rodzicielskich do produkcji komercyjnych
mieszańców kur nieśnych, charakteryzujących się wysoką produkcyjnością w intensywnym chowie klatkowym i na ściółce, np.
handlowa nazwa tych mieszańców to Astra: S, N, D, P, W-1 i W-2.

Dlaczego są cenne?
Rodzime rasy kur są nierozłącznie związane z rolniczym krajobrazem, tradycją i kulturą społeczności wiejskich. Są one także
świadectwem wielopokoleniowego dorobku hodowców. Ponadto
są cenne z punktu widzenia żywienia człowieka, np. jaja kur rasy
zielononóżka kuropatwiana charakteryzuje niższy w porównaniu
z innymi rasami poziom cholesterolu, a mięso kogutków żółtonóżki kuropatwianej ma wyjątkowo dobry smak, zapach oraz kruKury, wywodzące się z Azji, były pierwszymi udomowionymi zwierzętami. Do dziś żyje w lasach Indii potomek ich protoplasty - czerwonego
kura. W Egipcie znane były w 1500 roku p.n.e., na Sycylię dotarły 500
lat p.n.e. z kolonistami greckimi, a stamtąd do Rzymu. Między rokiem
700, a 600 p.n.e. pojawiły się na wiejskich podwórkach w Grecji. Około III wieku p.n.e. były już we Francji, a w II wieku p.n.e. w Anglii.
W tym samym czasie zdobyły Europę Środkową, a w XVI wieku dotarły
do Ameryki.
22

chość przy bardzo małym otłuszczeniu. Dlatego obecnie wraca się
do tych ras, gdyż coraz bardziej liczy się, jakość oraz wartość smakowa i dietetyczna mięsa i jaj.
Rodzime rasy kur to: Zielononóżka kuropatwiana, Żółtonóżka
kuropatwiana, Polbar, Rhode Island Red(R-11) zwane Karmazynami, Czubatka dworska oraz Karzełek polski (liliput).

Zielononóżka kuropatwiana
Kury te są doskonale przystosowane do warunków ekstensywnego chowu na wolnych wybiegach. Wyróżniają się bardzo dobrą
zdolnością wykorzystywania paszy na naturalnych żerowiskach,
ruchliwością oraz świetną odpornością na choroby.
Zielononóżka kuropatwiana jest rodzimą rasą kur, która została
wyodrębniona pod koniec XIX wieku. Jest ona najczęściej spotykaną kurą w gospodarstwach ekologicznych. Wyróżnia się dwa rody,
które chronione są programem ochrony zasobów genetycznych, są
to: Z-11 i Zk. Ród Z-11 utrzymywany jest od roku 1995 w Instytucie Zootechniki PIB w ZD w Chorzelowie, a wielkość tej populacji
wynosi ok.1000 osobników (910 samic i 90 samców). Natomiast
ród Zk związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,
a konkretniej z Fermą Kur Nieśnych w Felinie. Wielkość tej populacji szacuje się na ok. 910 sztuk (800 samic i 110 samców).
Zielononóżka kuropatwiana cechuje się upierzeniem kuropatwianym oraz zielonymi skokami. Koguty są wielobarwne, a ich
upierzenie efektowne. Osiągają ok. 2,5 kg masy ciała. Kury są natomiast szarobrązowe i ważą ok.1,70 kg. Samice do 64 tygodnia
życia znoszą ok. 180-190 jaj o kremowym zabarwieniu i masie
55-58 g, które w porównaniu z jajami innych ras, charakteryzują się genetycznie uwarunkowaną niższą zawartością cholesterolu
w żółtku, a także zwiększoną zawartością witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz intensywniej zabarwionym żółtkiem. Jaja pochodzące od Zielononóżek są też bardziej wytrzymałe i mają większą masę. Mięso Zielononóżek, które pochodzi
od kogutków odchowywanych do 14 tygodnia życia na wolnych
wybiegach, jest wyjątkowo smakowite i zawiera mało tłuszczu.

Żółtonóżka kuropatwiana
Żółtonóżka kuropatwiana jest kurą typu ogólnoużytkowego. Powstała w wyniku krzyżówki Zielononóżki kuropatwianej z kogutami New Hampshire. Od roku 1995 w Instytucie Zootechniki PIB
w ZD w Chorzelowie utrzymywany jest też ród Ż-33, o populacji
liczącej ok. 1000 sztuk (910 samic i 90 samców). Ród ten jest również objęty programem ochrony zasobów genetycznych.
Kury te, podobnie jak Zielononóżki, charakteryzują się kuropatwianym upierzeniem z brunatnym nalotem. Ponadto mają żółtą skórę i żółte skoki. Koguty ważą ok. 2,60 kg, a kury 1,70 kg. Żółtonóżki mają
większą nieśność i masę jaja w porównaniu do Zielononóżki rodu Z-11.
Kury do 64 tygodnia życia znoszą 190-210 kremowych jaj o masie 5660 g. Mięso Żółtonóżek uważane jest za znakomite i dietetyczne. n
Ciąg dalszy w kolejnym numerze „Wsi Mazowieckiej”
Wieś Mazowiecka, listopad 2015
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Apiterapia, czyli produkty pszczele w lecznictwie, cz. 1
Elżbieta Głuchowska
Oddział Siedlce

O

dobroczynnym działaniu miodu i innych produktów
pszczelich chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Czy
jednak zdajemy sobie sprawę, jak szerokie jest zastosowanie apiterapeutyków w lecznictwie? Przysłowie niemieckie brzmi: „Jeden ul może odebrać chleb dziesięciu lekarzom”
- i właśnie to przesłanie chcę wykazać w akrytkule.
Apiterapia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się wykorzystaniem produktów pszczelich w leczeniu i profilaktyce różnych schorzeń. Dawniej termin ten był zastrzeżony dla leczenia
schorzeń reumatycznych jadem pszczelim. Obecnie ta dziedzina
lecznictwa nosi nazwę apitoksynoterapii, natomiast wykorzystanie
pozostałych produktów pszczelich w lecznictwie określa się mianem właściwej apiterapii i pod tym pojęciem rozumiemy leczenie
chorób produktami zebranymi, przetworzonymi lub wydzielonymi
przez pszczołę.

Miód zawsze był ceniony
Właściwości lecznicze produktów pszczelich były znane i wykorzystywane już w starożytnym Egipcie i Asyrii. Prawdopodobnie nawet Inkowie nakładali na rany propolis. Hipokrates leczył miodem
choroby wątroby i trudno gojące się rany. W Polsce natomiast, za
ojca polskiej apiterapii, uznaje się księdza doktora Henryka Ostacha.
Kilkadziesiąt lat temu apiterapię zaliczano do medycyny niekonwencjonalnej. Dziś jest to przedmiot wykładany na uczelniach
medycznych, a leki zawierające aktywne substancje pochodzące z produktów pszczelich, są coraz bardziej rozpowszechnione.
Choć leczenie produktami pszczelimi stosowane było w medycynie ludowej od dawna, dopiero obecnie odkrywane są naukowe
podstawy wyjaśniające mechanizmy działania tych produktów na
organizm ludzki oraz jednoznacznie wskazujące na ich skuteczność. Przewagą produktów pszczelich (apiterapeutyków) nad produktami syntetycznymi, czyli popularnymi lekami, jest brak efektów ubocznych (oczywiście przy fachowym stosowaniu) i łatwość
przyswajania przez organizm - w przeciwieństwie do chemiofarmaceutyków, traktowanych przez organizm jako ciało obce.

Niezwykłe właściwości
O apiterapii można powiedzieć, że ma dwa oblicza. Pierwsze,
dostępne dla każdego, to możliwość wykorzystania produktów
pszczelich w codziennej diecie. Drugie oblicze związane jest z pozyskiwaniem tych produktów jako surowców, z których wyodrębnia się, tzw. frakcje farmakologiczne, będące później podstawą
leków stosowanych w prawie każdej dziedzinie medycyny, m.in.
w dermatologii, pediatrii, ginekologii, laryngologii, chirurgii, kardiochirurgii oraz ortopedii. W apiterapii stosuje się:
• pyłek kwiatowy - produkt przyniesiony przez pszczoły,
• propolis, miód nektarowy, pierzgę - produkty przyniesione
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

i przetworzone przez rodzinę pszczelą,
• mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk - substancje wydzielane
przez pszczołę.
Produkty te są bardzo cenne dla człowieka, dzięki ich niezwykłym właściwościom. Wiele z nich charakteryzuje się działaniem
antymikrobiologicznym, przyśpieszającym regenerację tkanek,
działaniem immunostymulacyjnym, oraz niespecyficznym oddziaływaniem na cały organizm, co objawia się ogólną poprawą samopoczucia, szybszym powrotem do zdrowia po przebytych chorobach, czy wzmocnieniem organizmu osób starszych.

Produkty, które leczą
Miód - znajduje zastosowanie w leczeniu chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego, skóry i błon śluzowych, hemoroidów oraz schorzeń ginekologicznych.
Propolis - znajduje zastosowanie w leczeniu czyraków i odleżyn, chorób alergicznych i reumatycznych, uszu, oczu oraz układu krążenia.
Pyłek kwiatowy i pierzga - znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób żołądka, jelit, wątroby, prostaty, układu krwiotwórczego
oraz schorzeń psychicznych.
Mleczko pszczele - znajduje zastosowanie w leczeniu chorób
układu krążenia, układu pokarmowego, skóry, błon śluzowych,
oczu, zaburzeń przemiany materii, chorób narządu ruchu i wieku
starczego.
Jad pszczeli (tzw. apitoksynoterapia) - znajduje zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych, alergicznych i blizn pooperacyjnych.

Wartość miodu
Miód jest najbardziej znanym owocem pszczelej pracy. Pszczoły wykorzystują go jako źródło energii, natomiast my korzystamy
z miodu nie tylko dla dodania sobie sił, ale także w celach leczniczych. Jego smakowe i lecznicze właściwości znane są od kilku tysięcy lat - miód znajdowano nawet w grobowcach faraonów. Jest on
jedynym produktem, który nigdy się nie psuje, więc jeszcze dzisiaj
ze spokojem moglibyśmy zjeść zawartość garnków wypełnionych
w starożytnym Egipcie, czy w czasach biblijnych w Izraelu. Miód
jest artykułem spożywczym, a nie lekarstwem - przede wszystkim
ze względu na swój niepowtarzalny, zmienny skład (skład leków
musi być zawsze identyczny). Działa silnie bakteriobójczo: zwalcza ziarniaki gram-dodatnie, takie jak gronkowce i paciorkowce
oraz pałeczki gram-ujemne. Poza tym zwalcza laseczki wąglika,
prątki gruźlicy, rzęsistka pochwowego oraz chorobotwórcze dla
człowieka grzyby drożdżoidalne z rodzaju Candida. Miód jest także naturalnym antybiotykiem - takie właściwości wykazują przede
wszystkim miody spadziowe (ze spadzi iglastej) oraz miód lipowy i gryczany. Ze względu na zawartość cukrów prostych ma on
ogromne właściwości odżywcze i jest bardzo dobrze przyswajany
przez organizm, a przy tym wspomaga detoksykację. n
Od Redakcji: Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze.
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Kukurydza cukrowa w Polsce
Hanna Kulesza
Oddział Ostrołęka

K

ukurydzę cukrową (potocznie zwaną również słodką)
uprawia się na około 7 tysiącach hektarów, z czego 5,5
tys. ha na potrzeby przemysłu przetwórczego (głównie
na ziarno konserwowane w puszkach i na mrożone kolby) podaje Polski Związek Producentów Kukurydzy. W Polsce jest
ona uprawiana z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia,
jak również dla przetwórstwa - wyrobu mrożonek, bądź do
konserwowania.

Kukurydza cukrowa jest spokrewniona z kukurydzą pastewną.
Odróżnia się jednak od niej dużą zawartością cukrów prostych
w ziarniakach, dlatego zaliczana jest do roślin warzywnych.
Oprócz łatwo przyswajalnych, wysoce energetycznych cukrów
prostych, zawiera dużo błonnika, wiele witamin oraz komplet
mikro- i makroelementów. Charakteryzuje się dużą zawartością
wapnia, magnezu, żelaza oraz cynku. Spośród roślin warzywnych
wyróżnia się bardzo wysoką zawartością selenu, który odgrywa
olbrzymią rolę w profilaktyce antynowotworowej.

Odmiany mieszańcowe kukurydzy cukrowej…

jej wegetacji trwa od trzeciej dekady kwietnia do wystąpienia jesiennych przymrozków w końcu września lub w pierwszej połowie października. W zasadzie może być uprawiana w tych samych
rejonach co kukurydza na ziarno, jednak większe ryzyko uprawy
występuje w rejonach podgórskich i północnych. Kukurydza cukrowa jest bardzo wrażliwa na przymrozki jesienne, które definitywnie kończą wegetację. Jej wczesne siewy rozpoczynają się na
przełomie drugiej i trzeciej dekady kwietnia, a najpóźniejsze kończą się w pierwszej dekadzie czerwca.
Okres zbioru przypada od trzeciej dekady lipca do połowy października. Można ten okres przyspieszyć, stosując wysadzanie kukurydzy z rozsady w tunelach foliowych lub przykrywając wysadzoną rozsadę agrowłókniną. Przyspieszenie wegetacji następuje
również po bezpośrednim wysiewie nasion do gruntu pod agrowłókninę lub specjalną perforowaną folię.
Wszystkie typy odmian kukurydzy cukrowej - słodkie, o podwyższonej zawartości cukru i supersłodkie - są narażone na zapylenie kukurydzą pastewną. Wytwarzają się wówczas ziarniaki bogate w skrobię, które pogarszają walory smakowe i przetwórcze oraz
jednolitość barwy. Należy więc pamiętać o izolacji przestrzennej
wynoszącej około 200 m. Jedynie odmiany SU i SE mogą być wysiewane na tym samym polu. Należy też zapewnić izolację między
uprawą kukurydzy cukrowej normalnej i supersłodkiej Sh2.

Warunki uprawowe

…dzielą się na trzy typy, w zależności od zawartości cukrów
w świeżej masie ziarna: słodkie typu SU - 4-6%, o podwyższonej
zawartości cukru typu SE - 6-8% i supersłodkie typu Sh2 - powyżej 8%. U tych ostatnich przemiana cukrów w skrobię jest bardzo
wolna, co powoduje, że nie tracą tak szybko wartości handlowej,
jak odmiany z pierwszej grupy. W praktyce pozwala to na nieco
dłuższe przetrzymywanie kolb na roślinie oraz dłuższe przechowywanie po zbiorze, bez obawy obniżenia wartości handlowej.
W polskim przetwórstwie używane są głównie odmiany supersłodkie, w mniejszym zakresie słodkie. Zarówno na świeży rynek,
jak i do przetwórstwa akceptowane są wyłącznie odmiany o żółtym zabarwieniu ziarna. Odmiany najwcześniejsze to Comanche
F1 - przeznaczona do bezpośredniego spożycia, konserwowania
i mrożenia, a także odmiana do uprawy amatorskiej Złota Karłowa. Do przetwórstwa i na świeży rynek dostępna jest również odmiana Ambrozja F1.
W charakterystyce odmian kukurydzy cukrowej zwraca się
uwagę na takie cechy jak: potencjał plonowania, wielkość kolby,
wielkość i barwę ziarna, delikatność okrywy owocowo-nasiennej
(perikarpu), odporność na wyleganie, choroby i szkodniki oraz
na długość okresu wegetacji (odmiany wczesne, średniowczesne
i późne). W przetwórstwie preferowane są odmiany o wydłużonym (głębokim) ziarnie, które zapewniają wysoki uzysk surowca
w procesie odziarniania kolb.

Kukurydza cukrowa jest nieco bardziej wymagająca pod względem warunków uprawy niż pastewna. Pod jej uprawę należy przeznaczać gleby o dużej zawartości próchnicy, szybko się nagrzewające i przepuszczalne, których odczyn pH wynosi około 6,5. Na
glebach słabszych zaleca się nawożenie organiczne.
Dawki nawozów mineralnych trzeba ustalić na podstawie analizy gleby. Orientacyjnie na 1 hektar podaje się: 120-180 kg K2O,
60-80 kg P2O5 oraz 60-100 kg N. Nawozy fosforowe i potasowe
dajemy jesienią lub po połowie - jesienią i wiosną, natomiast
azotowe wiosną pod uprawki przygotowujące pole do siewu. Na
glebach silniejszych wystarcza jednorazowe przedsiewne podanie nawozu azotowego w postaci mocznika, natomiast na glebach
o słabym kompleksie sorpcyjnym połowę dawki stosujemy przedsiewnie, a drugą część (w postaci saletry amonowej) pogłównie,
w fazie szóstego liścia.
W okresie kwitnienia rośliny mają największe zapotrzebowanie
na wodę. Podczas suszy oraz upalnej pogody nawadnianie istotnie
wpływa na stopień zapylenia kwiatów. W okresie wzrostu potrzebują 350-400 mm wody. Wzrost jest najlepszy, gdy zawartość wody
w glebie wynosi 70-80%. W warunkach suszy glebowej uzyskanie
produktu o wysokiej jakości jest niemożliwe bez nawadniania, gdyż
korzenie rozwijają się w pobliżu powierzchni gleby (40-60 cm).

Charakterystyka ogólna

Agrotechnika i zbiór

Kukurydza cukrowa jest rośliną ciepłolubną, do rozwoju wymaga temperatury co najmniej +10°C. W warunkach Polski okres

Kukurydzę cukrową można uprawiać po każdej innej uprawie,
pod warunkiem dobrego przygotowania gleby. Można ją uprawiać
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Żywienie cieląt po odsadzeniu
Barbara Matychniak
Oddział Radom

W

odchowie cieląt istotną rolę odgrywa wiele czynników, jednak najistotniejszym - wpływającym na
właściwy ich rozwój - jest żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w jego
trakcie mają negatywny wpływ na ogólną kondycję zwierząt,
ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność
produkcji.
Żywienie powinno być tak prowadzone, aby odchować zwierzęta zdrowe, silne, dające doskonałe efekty w opasie lub reprodukcji.

Różnice w żywieniu
Odchów cieląt inaczej wygląda w stadach bydła mięsnego, a inaczej u bydła mlecznego.
Po urodzeniu cielę rasy mięsnej zostaje ze swoją matką aż do
odsadzenia, tj. ok. 7 miesiąca życia. Przez cały ten czas pobiera
bezpośrednio mleko od matki, ucząc się stopniowo pobierania innych pasz. Natomiast cielęta „mleczne” są oddzielane od matki
optymalnie w wieku 3-5 dni po porodzie i pojone preparatami mleko zastępczymi oraz uczone pobierania pasz stałych i objętościowych. Mleko dojone od ich matek jest sprzedawane.
Niezależnie od rodzaju wychowu oraz przeznaczenia bydła, najważniejszą czynnością hodowcy jest upewnienie się, czy świeżo
urodzone cielę pobrało siarę od matki. Siara, czyli pierwsze mleko,
jest „eliksirem życia” zawierającym przeciwciała (immunoglobuliny), które na wiele tygodni gwarantują noworodkowi odporność
na wiele chorób. Po okresie pojenia siarą (optymalnie 3 do 5 dni)
w stadach mlecznych cielę oddziela się od matki i zaczyna być
pojone preparatami mlekozastępczymi.
Niezależnie z jakiej firmy paszowej pochodzi preparat, najważniejsze jest, aby rozrobić go z wodą o odpowiedniej temperaturze,
we właściwych proporcjach i podawać w ilościach wskazanych
przez producenta (okolo 10% masy ciała; np. 60 kg wagi cielęcia
to 6 litrów rozrobionego preparatu dziennie, w dwóch dawkach
po 3 litry). Zaleca się podawanie preparatu mlekozastępczego
z wiaderka ze smoczkiem, które znajduje się około 60 cm ponad
na tych samych polach przez kilka lat, jednak uprawa rok po roku
(w monokulturze) znacząco zwiększa zagrożenie związane z chorobami, szkodnikami i zachwaszczeniem. Generalnie technologia
produkcji jest podobna do uprawy kukurydzy pastewnej. Zalecana
jest mniejsza obsada roślin 50-60 tys. na 1 ha. Kukurydzę cukrową
sieje się płycej niż pastewną na glebach bardziej zwięzłych na głębokość około 3-4 cm, a na glebach lżejszych do 5 cm.
Przeciętny plon kukurydzy z uprawy wynosi 10-18 t/ha. Kolby
przeznaczone do sprzedaży powinny mieć wyrównaną wielkość,
bez objawów porażenia przez choroby czy szkodniki.
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

podłożem. Powoduje to powstawanie, tzw. rynienki przełykowej
podczas picia mleka, dzięki której mleko trafia bezpośrednio do
trawieńca. Standardowy odchów na preparacie trwa 7-10 tygodni.

Karmienie paszami treściwymi
Zaleca się jak najwcześniej przyzwyczaić cielęta do paszy treściwej - już od 5 dnia życia należy podawać im jej niewielkie ilości.
Szczególnie jest to ważne w skróconym systemie odchowu - kwasy masłowy i propionowy, powstające przy fermentacji skrobi pochodzącej z pasz treściwych, doskonale stymulują żwacz.
Przy szybkim odsadzeniu cieląt od mleka lub pójła należy upewnić się, że zwierzę pobiera min. 1kg paszy treściwej dziennie.
W sprzedaży są dostępne prestartery i startery w postaci granulatu.
Od początku należy cielętom umożliwić stały dostęp do wody
- samo mleko nie wystarczy do zaspokojenia pragnienia. Aby mikroorganizmy się rozwijały w żwaczu, musi być stworzone środowisko wodne.
Spośród pasz objętościowych, siano jest pierwszą paszą, z którą
spotykają się cielęta. Pomaga ono w rozwoju żwacza - zapewnia
rozwój mięśniówki.

Żywienie po 10 tygodniach
Po około 10 tygodniach odstawiamy preparaty mlekozastępcze, ale w dalszym ciągu podajemy pasze treściwe oraz na
większą skalę pasze objętościowe. Niezależnie od tego czy
stosujemy skrócony (3-6 tygodni) odchów cieląt, czy standardowy (7-10 tygodni), najważniejszą sprawą jest zapewnienie
młodym zwierzętom najkorzystniejszych warunków rozwoju.
Mam na myśli odpowiednie pomieszczenie i ścielenie (aby
cielęta nie leżały na zimnym betonie). Nie wolno narażać ich
na wychłodzenie lub przegrzanie (przeciągi są bardzo szkodliwe dla cieląt). Kojec powinien być czysty i pobielony wapnem. Pójło do picia powinno mieć odpowiednią temperaturę,
wiaderka i smoczki należy regularnie myć. Podane siano nie
może zawierać pleśni.
Podsumowując: Im więcej serca włożymy w odchów i im częściej będziemy doglądać cielęta, tym większe będzie prawdopodobieństwo naszego sukcesu. n
Kukurydzę po zbiorze należy szybko schłodzić do temperatury 0oC i utrzymywać ją podczas przechowywania w chłodni, przy
wilgotności względnej powietrza na poziomie 95-98%. Spożycie
kukurydzy cukrowej w naszym kraju wynosi niespełna 0,5 kg na
mieszkańca, zaś w Stanach Zjednoczonych ponad 10 kg. n
Źródła:
1. www.agro-technika.pl
2. Kukurydza cukrowa słodka alternatywa, dr inż. Roman Warzecha
3. www.sadyogrody.pl
4. Coraz większe znaczenie kukurydzy cukrowej w Polsce, dr inż. Roman Warzecha
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O wydajności mlecznej krów za rok,
decydujemy już teraz
Jan Kuczyński
Oddział Płock

W

e wrześniowym numerze „Wsi Mazowieckiej" autorki artykułów „Ziarno kukurydzy w żywieniu
bydła” oraz „Przydatność żywieniowa kiszonki
z kukurydzy” podkreśliły wartość, właściwości i znaczenie kukurydzy w żywieniu zwierząt. Tak, kukurydza jest najbardziej
wydajną, podstawową rośliną pastewną. Wieloletnia praca doradcza i szkoleniowa oraz nowoczesna technika zaowocowały
istotnym postępem w jakości kiszonek, ale nadal obserwuje się
wiele niedociągnięć.
Tegoroczna susza boleśnie zweryfikowała umiejętności wielu rolników co do planowania i organizacji bazy paszowej. Z uwagi na to,
że procesy produkcyjne chowu bydła mają charakter długookresowy,
wymagają one dobrze przygotowanych i przemyślanych decyzji.
Skutki błędów popełnionych w planowaniu bazy paszowej są praktycznie nie do naprawienia, ponieważ występują dopiero po roku.

Banalna prawda

Zakiszona kukurydza z powierzchni 1 ha może pokryć zapotrzebowanie krów mlecznych na energię wystarczającą na wyprodukowanie przez nie nawet ponad 35 000 litrów mleka. Taki wynik
możliwy jest wyłącznie przy starannym doborze odmiany, właściwej agrotechnice, zbiorze w odpowiedniej fazie dojrzałości i prawidłowym zakonserwowaniu zebranej masy. Jednak żeby zrobić
wysokowartościową kiszonkę, musi być najpierw wyprodukowany na polu dobrej jakości surowiec.
Kiszonka z kukurydzy - jako podstawowa pasza - bierze udział
w generowaniu stosunkowo wysokich przychodów z hektara. Przybliżony rachunek (wydajność energii x cena litra mleka) wskazuje
na możliwość dużej różnicy w przychodach wynikających z niewłaściwego doboru odmiany i błędów technologicznych.
Jesienią, pod koniec roku, firmy nasienne rozpoczynają sprzedaż nasion kukurydzy. Najczęściej najlepsze odmiany zostają dość
szybko wyprzedane. Wiosną, w okresie przedsiewnym, wybór już
jest bardzo ograniczony. Plon z nasion zakupionych zimą, a wysianych w kwietniu, będzie zbierany jesienią, czyli prawie za rok. Natomiast będzie skarmiany w postaci kiszonki dopiero w roku 2017.
Krótko mówiąc - o jakości kiszonki i wydajności mlecznej krów
za rok 2017, decydujemy już teraz.

Myślenie nie kosztuje

Z moich obserwacji wynika, że wielu rolników, narzekając na
jakość kiszonki w trakcie skarmiania, dawno już „zapomniało” jak
to kupując materiał siewny (wiele miesięcy wcześniej), zwracali
uwagę przede wszystkim na cenę nasion … „Bo, wie pan, ja na
kiszonkę”. Takie podejście określałem zawsze jako oszukiwanie
samego siebie.
Wybór odmiany jest bardzo ważną decyzją. Wymaga ona
wiedzy i właściwej oceny warunków, w których funkcjonuje go26 26

spodarstwo. Różnice w cenach nasion (ok. 200 zł/ha między najdroższymi i najtańszymi nasionami) wobec możliwości utraty potencjalnego przychodu, liczonego w dziesiątkach tysięcy złotych,
można uznać za nieistotne. Należy przy tym pamiętać, że wysoka
jakość podstawowych pasz objętościowych zapewnia nie tylko
wysoką wydajność mleczną, ale również zdrowotność stada.
Obecnie jest zarejestrowanych w Polsce ok. 200 odmian mieszańcowych kukurydzy. Mamy zatem wprawdzie szeroki, ale i niełatwy
wybór. Decyzja o wyborze odmiany zależna jest w pełni od rolnika.
Wymaga ona znajomości tematu i nieco cierpliwości przy analizowaniu informacji, ale nie wymaga przecież nakładów finansowych.

Wybór odmiany - co jest ważne?

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, lub pamiętać o następujących rzeczach:
1. Nie należy trzymać się uporczywie starych odmian uprawianych
od wielu lat, bowiem postęp genetyczny w hodowli nowych mieszańców jest bardzo wyraźny - zapewnia wzrost plonu o ponad tonę ziarna
w ciągu dziesięciu lat. Świadczą o tym wyniki doświadczeń, jednoznacznie potwierdzające, że „kukurydza kukurydzy nierówna”.
2. Trzeba wnikliwie ocenić warunki uprawy, głównie jakość
gleb i ich zasobność w wodę. Są odmiany charakteryzujące się
mniejszymi wymaganiami glebowymi i tolerancją na suszę.
3. Spośród odmian należy wybierać posiadające wyraźną cechę
- stay green, co oznacza że rośliny kukurydzy pozostają zielone
(zachowują sok w liściach i łodydze mimo dojrzewania ziarna).
Cecha ta jest bardzo istotna, ponieważ proces zakiszania zachodzi tylko w zdrowym materiale wsadowym, natomiast w przypadku obumarłych, suchych, pokrytych kurzem liści, możemy
mówić wyłącznie o procesach gnilnych.
4. Jeżeli mamy wysokowydajne stado krów, powinniśmy dobierać odmiany o wysokim udziale kolb w plonie. W tym wypadku potrzebna jest bowiem wysoka koncentracja energii
w kiszonce, a nie maksymalny plon masy z ha. Chcąc zwiększyć
ilość zebranej masy należy zwiększyć obszar uprawy.
5. Im wyższa wydajność krów, tym istotniejszy jest poziom
strawności kiszonki. Jest on tym wyższy, im wyższy jest udział
ziarna. Strawność ma bardzo istotny wpływ na wydajność mleczną. Niektóre źródła podają, że jej wzrost o 1% może skutkować
zwiększeniem wydajności o 1l mleka dziennie od krowy. Nie dążmy do tego, aby rośliny były nadmiernie wysokie. Im są wyższe,
tym mają bardziej zdrewniałą łodygę, mniej kolb, uboższe ulistnienie - a więc mniejsza jest ich strawność.
6. Informacje o potencjale i stabilności plonowania, tolerancji
na choroby, plonie, zawartości skrobi i wielu innych cechach
można znaleźć w charakterystykach odmian. Szereg istotnych
danych można też odszukać w publikowanych wynikach doświadczeń porównujących odmiany.

Warunki sukcesu

Jeżeli już poświęciliśmy nieco czasu i wybraliśmy tę „perłę” do
swoich warunków najwłaściwszą, postarajmy się dać jej możliWieś Mazowiecka, listopad 2015

R a d y g o s p o d a rs k i e

Prawidłowe żywienie krów zasuszonych
Krystyna Stokowska
Oddział Ostrołęka

Z

asuszenie jest czasem spoczynku, który ma przygotować krowę do zbliżającej się laktacji. Okresu tego nie
należy wykorzystywać do odchudzenia krowy, jak również do poprawy jej kondycji.
Występuje kilka modeli żywienia krów zasuszonych. Najbardziej rozpowszechnionym jest system tradycyjny, obejmujący
ośmiotygodniowy okres spoczynku. W obrębie tego modelu
wyróżniane są dwa podokresy: zasuszenie właściwe i okres
przygotowawczy.
Zasuszenie właściwe obejmuje okres od 8. do 3. tygodnia przed
wycieleniem, czyli trwa około 5 tygodni. Żywienie krów w tym
okresie, zakłada obniżenie koncentracji energii w dawce pokarmowej, dzięki zwiększeniu poziomu węglowodanów strukturalnych,
a także obniżeniu zawartości białka.

Czym karmimy?

Dobrej jakości pasze objętościowe suche i soczyste powinny w pełni pokryć zapotrzebowanie pokarmowe krowy na składniki odżywcze, jeśli pobranie suchej masy kształtuje się na poziomie 1,7-2,0 %
masy ciała. Odpowiednimi paszami w okresie zasuszenia właściwego
są, m.in.: kiszonka z traw, zielonka pastwiskowa, słoma zbożowa dobrej jakości (nie może być zanieczyszczona grzybami), siano łąkowe.

Żywienie w okresie przygotowawczym

Druga część okresu zasuszenia to okres przygotowawczy, który
przypada na ostatnie trzy tygodnie przed wycieleniem. Zadaniem rolnika jest wtedy przygotowanie krowy do nadchodzącej laktacji. Na
tym etapie następuje zwiększenie koncentracji energii w celu pokrycia
potrzeb pokarmowych wynikających ze wzrostu płodu, a także rozpoczynającej się produkcji siary. W związku z tym należy pamiętać, aby:
wość wykazania swoich walorów. Cel ten osiągniemy tylko wtedy,
gdy uzyskamy jednorodny, wyrównany łan. Co o tym decyduje?
Przygotowanie gleby. Wiosenne zabiegi uprawowe należy ograniczyć do minimum. Włóka, a następnie agregat uprawowy (stosowany
tylko na głębokość siewu), zapewnią ogrzanie wierzchniej warstwy
gleby i jednocześnie pozwolą zachować jak najdłużej zapasy wody.
Nawożenie, a szczególnie relacje azot-potas. W przypadku
kukurydzy zachodzi silna korelacja między wykorzystaniem tych
składników. Jeżeli wystąpi niedostatek potasu, rośliny nie będą
mogły wykorzystać azotu. Najefektywniejsze nawożenie to dawki
wynikające z analiz glebowych.
Precyzyjny siew. Ostre redlice zapewniające równomierne rozmieszczenie nasion. Umieszczenie nasion na wilgotnym podkładzie i przykrycie ogrzaną warstwą gleby zapewni równomierne,
wyrównane wschody. Niedopuszczalne jest zagęszczanie siewu.
Mniejszym błędem jest zmniejszenie normy wysiewu niż wysiew ponad zalecaną normę!
Zabiegi uprawowe, nawożenie, zabiegi ochrony roślin (ponoWieś Mazowiecka, listopad 2015

• zwiększyć zawartość białka i energii w dawce pokarmowej poprzez wprowadzenie mieszanki treściwej oraz zwiększenie udziału
kiszonki z kukurydzy (w żywieniu krów o wysokiej wydajności
jest to podstawowa pasza objętościowa),
• maksymalna dawka pasz treściwych w ostatnim tygodniu zasuszenia nie
powinna przekraczać około 0,5% masy ciała (około 3 - 4 kg/szt./dzień),
• minimalizować stres - karygodnym błędem jest wiązanie krów
w tym okresie (szczególnie pierwiastek oraz krów z obór wolnostanowiskowych),
• maksymalizować pobranie suchej masy poprzez wprowadzenie
do dawki pasz charakteryzujących się wysoką smakowitością,
• żywić do woli (brak niewyjadów oznacza niewłaściwe żywienie),
• wycofać z dawki słomę,
• stosować przez cały okres przejściowy dodatek około 2-2,5 kg
siana - pamiętajmy krowa musi przeżuwać,
• w sytuacji żywienia „tradycyjnego” zawsze jako pierwszą podawać paszę objętościową,
• regularnie kontrolować sprawność poideł,
• w sytuacji krów będących w zbyt dobrej kondycji wprowadzić
na okres 2 tygodni przed wycieleniem i 2 tygodni po wycieleniu
dodatek glikolu propylenowego, śrutę kukurydzianą oraz niacynę,
• w przypadku obór wolnostanowiskowych zwrócić uwagę na to,
czy wszystkie krowy mają jednakową szansę dotarcia do stołu paszowego (pierwiastki, wieloródki).

***

Wielu hodowców nie przywiązuje jeszcze zbyt wielkiej wagi do
okresu zasuszenia - kładą nacisk przede wszystkim na początek laktacji. Powinniśmy jednak wiedzieć, że coraz częściej okres zasuszenia
nazywa się początkiem następnej laktacji. Nie przykładanie wagi do
okresu zasuszenia spowodowane jest najczęściej mylnym pojęciem,
że krowa która nie daje mleka, nie wymaga szczególnej opieki. n
Źródła:
www.sano.pl, www.farmer.pl, www.wrp.pl, www.agroproducts.com.pl, www.agrosukces.pl

sząc dodatkowe koszty) można poprawić lub uzupełnić, ale siewu
poprawić się nie da! Wprawdzie można zrobić przesiew, ale stare
przysłowie mówi, że kto dwa razy sieje … ten, ani razu nie zbiera.
Nie dopuścić do zachwaszczenia we wczesnych fazach rozwoju kukurydzy. W początkowym okresie (faza 2-5 liści), roślina
ma płytki system korzeniowy i konkurencja chwastów znacznie ją
osłabia, co skutkuje wyraźnym spadkiem plonu.
Jeżeli powyższe czynności wykonamy starannie i terminowo,
możemy spokojnie poczekać do fazy początku dojrzewania ziarna,
czyli dojrzałości kiszonkowej. Podstawą oceny nie jest stopień
podsychania dolnych liści, tylko faza dojrzałości ziarna (linia
mleczna od 1/2 do 2/3 ziarniaka). Zawartość suchej masy w całej
roślinie osiąga wtedy poziom 30-35%. Kukurydza należy do roślin
łatwo zakiszających się, więc jeżeli dysponujemy sieczkarnią rozdrabniającą rośliny na sieczkę o długości poniżej 1 cm i zgniatającą ziarno, o jakość kiszonki możemy się nie martwić.
Przypominam: Już teraz decydujemy, co będziemy mieli w pryzmach za rok. n
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Listopad w ogrodzie
Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka
est ostatnim miesiącem, w którym możemy cieszyć się jaskrawymi barwami jesieni – z drzew opadają ostatnie liście, a na
niektórych krzewach połyskują jeszcze owoce.
W listopadzie ostatecznie porządkujemy ogród
i przygotowujemy rośliny do zimy. Od tego
zależy, jak przezimują i czy będziemy się nimi
cieszyć w przyszłym sezonie. Dlatego ruszajmy
do ogrodu, korzystając z ostatnich przebłysków
słońca i suchej pogody.

• Okrywamy rośliny wrażliwe na niskie temperatury.
Glebę wokół roślin o mało odpornych na mróz korzeniach (różaneczniki, magnolie) trzeba wyściółkować
korą sosnową, trocinami, igliwiem lub liśćmi. Krzewy róż
należy okopczykować ziemią, a krzewy zimozielone (różaneczniki, berberysy) należy okryć w całości za pomocą
słomianych mat lub gałązek roślin iglastych. Jednak z zakładaniem zimowych osłon nie należy się zbytnio spieszyć, aby nie opóźnić przejścia roślin w stan spoczynku.
• Po pierwszych przymrozkach zabezpieczamy posadzone na rabatach cebule tulipanów, narcyzów, hiacyntów
i lilii. Glebę należy okryć około 5 cm warstwą ściółki z liści, torfu, kory lub pociętej słomy.

Oto najważniejsze prace ogrodnicze w listopadzie.

Trawnik i ozdobne trawy

Drzewa i krzewy, żywopłoty

• Mokre miejsca podsypujemy piaskiem i nakłuwamy
podłoże, robiąc w nim otwory drenażowe.
• Sprawdzamy, czy w miejscach często używanych trawnik nie jest nadmiernie ubity. Udeptane i ubite części
trawnika należy zastąpić płytami, kratką betonową
z otworami na trawę, lub wysypać żwirem.
• Usuwamy ostatnie opadłe liście. Jeśli trawnik jest mokry, zbity, albo omszały, jeszcze raz przeprowadzamy
wertykulację. Mokre miejsca posypujemy drobnym piaskiem, zwłaszcza na ścieżkach, żeby uniknąć poślizgnięć
na mokrej trawie.

J

• Przymocowujemy młode drzewka, dobrze ubijamy
glebę wokół pnia.
• Sadzimy nowe drzewa i krzewy bez bryły korzeniowej.
Po zasadzeniu dobrze podlewamy, formujemy dokoła
niewielki wał, który będzie zatrzymywał wodę i zakrywamy ściółką powierzchnię pod koroną drzewa.
• W razie potrzeby po raz ostatni przycinamy żywopłoty
i formowane krzewy (można to nawet zrobić radykalnie).
• Sadzimy drzewa i krzewy żywopłotowe o liściach opadających na zimę, aż do zamarznięcia gleby.
• Zabezpieczamy rośliny sadownicze przed mrozem
- przede wszystkim te, które niedawno posadziliśmy.
Szczególnej troski wymagają brzoskwinie, morele,
orzech włoski, winorośl i jeżyna bezkolcowa. Zabezpieczyć musimy nie tylko ich części nadziemne, ale również
korzenie. Dlatego wokół nasady każdego pnia warto usypać kopczyk wysokości około 25 cm z ziemi lub rozdrobnionej kory. Wiosną, po rozgarnięciu kopczyków, kora
będzie stanowiła cenną warstwę ściółki.
• Przed nastaniem zimy należy obficie podlać wszystkie
liściaste i iglaste drzewa i krzewy zimozielone, gdyż częstym powodem obumierania roślin w czasie zimy jest nie
tylko mróz, ale również brak wody w glebie. W słoneczne
zimowe dni woda odparowuje z gleby, a rośliny dodatkowo wysuszane są przez mroźne i suche wiatry.

Zielne rośliny ozdobne
• Ścinamy i usuwamy zaschnięte części roślin jednorocznych i bylin. Usuwamy wszelkie części porażone chorobami, a także nasienniki i kwiatostany.
• Przygotowujemy nowe rabaty bylin: zagrabiamy je,
dodajemy kompostu i przykrywamy ochronną warstwą
liści.
28

Ogrodowe oczka wodne
• Instalujemy przeciwzamrażacz.
• Demontujemy wrażliwe na mrozy urządzenia (pompy,
itp.), spuszczamy wodę z rur, wstawiamy w miejsce przechowywania.
• Przestajemy karmić ryby. Zwierzęta nie przyjmują już
pożywienia, a wszystko, co gnije na dnie zbiornika, odbiera im tlen.
• Zdejmujemy siatki zabezpieczające przed spadającymi
liśćmi, które utrudniają dostęp światła.
• Instalujemy urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem wody, albo wstawiamy pionowo do powierzchni
oczka pęki trzciny.

Warzywa i rośliny sadownicze
• Po zakończeniu zbiorów zagony czyścimy i usuwamy
z nich resztki roślinne. Resztki, nie porażone przez choroby, możemy przeznaczyć na kompost. Glebę, szczególnie ciężką, warto przekopać. Oprócz rozluźnienia
gleby, zniszczymy w ten sposób część larw i poczwarek
zimujących w niej szkodników, takich jak np. połyśnica
marchwianka, śmietka cebulanka, pędraki czy drutowce.
• Porządkujemy ogród ziołowy, wzruszamy glebę i przy-

krywamy kompostem. Wokół ziół wrażliwych na mróz
wtykamy gałęzie, a przestrzenie wypełniamy luźno liśćmi.
• Sadzimy cebulki (ząbki) czosnku.
• Kontrolujemy przechowywane owoce i warzywa.
• Po pierwszym przymrozku zbieramy brukselkę i jarmuż.
• Zbieramy buraki, kapustę, pora i topinambur.
• Kończymy przycinanie drzew owocowych przed nadejściem mrozów.
• Zabezpieczamy drzewa przed gryzoniami.
• Owijamy drzewa (głównie młode) słomą, trzciną czy
papierem w celu ochrony przed gryzoniami i przemarzaniem.

Rośliny doniczkowe
• Przesadzamy rośliny rabatowe wrażliwe na mróz do
donic i wstawiamy na zimę w odpowiednie miejsce.
• Odporne na mróz rośliny w pojemnikach wkopujemy
w glebę wraz z pojemnikami.
- Przesadzamy zioła do doniczek i przenosimy do domu,
aby móc korzystać z nich także zimą.
• Ograniczamy podlewanie zimozielonych, mrozoodpornych roślin doniczkowych, przenosimy je pod ścianę budynku i w mroźne słoneczne dni chronimy przed słońcem.
• Doniczki stojące na dworze ustawiamy ciasno na drewnianych podstawkach i owijamy.

Infrastruktura i narzędzia
• Sprzątamy przed zimą pomieszczenie na narzędzia
i urządzenia ogrodnicze.
• Czyścimy, myjemy, naprawiamy i oliwimy wszystkie
narzędzia ogrodnicze.
• Myjemy meble ogrodowe i chowamy na zimę.
• Czyścimy budki lęgowe dla ptaków, ale wcześniej
sprawdzamy czy nie zadomowiły się w nich inne zwierzęta. Jeśli są wolne, wykładamy je świeżą słomą, wiórkami
drzewnymi albo wełną owczą.
• Czyścimy i konserwujemy pompę wodną.
- W razie potrzeby naprawiamy ogrodzenia, żeby zabezpieczyć drzewa przed zającami. n
Źródła:
1. ABC ogrodnictwa, praca zbiorowa
2. Reader’s Digest`s
3. www.poradnikogrodniczy.pl
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W Andrzejkowy wieczór…
Małgorzata Florczak-Umiastowska
Oddział Bielice

S

tare przysłowie mówi: „W dzień
świętego
Andrzeja
pannom
z wróżby nadzieja”. Z jakiego powodu? Otóż noc z 29 na 30 listopada była
niegdyś świętem niezamężnych dziewczyn, które z wielką powagą wróżyły sobie, kiedy zmienią stan cywilny i starały
się z jak największą dokładnością przewidzieć, kim będzie ich wybranek.

Nasze babcie nie świętowały Andrzejek
wspólnie z dziadkami - kobiety bawiły
się osobno obchodząc Andrzejki, a mężczyźni organizowali sobie Katarzynki
w noc poprzedzającą dzień św. Katarzynymęczennicy, który przypadał na 25 dzień
miesiąca.
Przez lata zwyczaje się zmieniły - teraz
bawimy się wspólnie, niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego, a wróżby dotyczą uczuć, przyszłego zawodu, podróży
czy finansów i połączone są z konkursami
i wesołą zabawą.
Pomysłów na andrzejkowe przepowiednie jest całe mnóstwo. I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można:

r Wosk na wodzie. Lanie wosku przez

dziurkę od klucza wprost na wodę jest
bez wątpienia najpopularniejszą wróżbą.
Wosk można lać bezpośrednio z zapalonej świecy, albo roztopić w rondelku na
małym ogniu. Uwaga: rondelek pewnie
do niczego innego nie będzie się już nadawał! Roztopiony wosk przelewamy przez
dziurkę od klucza wprost do zimnej wody,
potem uformowaną z niego „wysepkę”
bierzemy do prawej ręki i na podstawie
kształtu lub rzucanego przez niego cienia,
odgadujemy co ma nastąpić w najbliższej
przyszłości, albo jaki będzie nasz ukochany (np. kształt góry-skały mówi o gwałtowności, a kształt psa lub kota, że będzie
dobrym przyjacielem). Przyznać jednak
trzeba, że ta zabawa wymaga dużej wyobraźni. Nie wszystkie rzeźby z wosku
wyglądają tak, jak życzyłyby sobie tego
panny, dlatego lanie wosku pozwala na
dużą swobodę w interpretacji.

Wieś Mazowiecka, listopad 2015

r Andrzejkowa wróżba z jabłek. Jabł-

ka są nie tylko zdrowe i smaczne. Ciekawą
formą zabawy jest staranne obieranie jabłka tak, aby powstała jak najdłuższa stróżyna. Potem rzucamy ją przez lewe ramię,
a z formy ułożenia skórki próbujemy odczytać inicjały ukochanego lub ukochanej.

r Zabawa z butami. Polega ona na

tym, że uczestnicy ustawiają buty z lewej nogi, z najbardziej oddalonego miejsca sali/pokoju, w kierunku drzwi. Buty
układamy jeden za drugim tak, żeby
przód jednego dotykał pięty drugiego.
Następnie ostatni but przestawia się na
początek „kolejki” i tak aż do czasu, gdy
jeden z butów dotknie progu. Pierwszy
but, który przekroczy próg, zwiastuje
właścicielce lub właścicielowi szybkie
zamążpójście/ożenek lub spełnienie największego marzenia.

r Andrzejkowy pies. Dawniej na wsiach

jedną z popularnych zabaw andrzejkowych
było wróżenie z placków. Dziewczyny kładły na ławie upieczone przez siebie i nasmarowane tłuszczem placki, albo stawały
w kręgu i trzymały je w rękach. Pierwsza,
od której wpuszczony do sali pies zabrał
smakołyk, miała najszybciej wyjść za mąż.
Znaczenie miało również to, co pies zrobił z plackiem. Jeśli wyniósł go z domu, to
ślub miał się odbyć w przeciągu najbliższego roku, a jeśli zjadł na miejscu, to panna
musiała jeszcze trochę poczekać. Ważne,
by w tej wróżbie nie brała udziału właścicielka psa.

r Andrzejkowe koło fortuny, czyli
wróżba z zaczarowaną butelką, która przepowie, co czeka Cię w najbliższej przyszłości. Z kartonu wycinamy koło, dzielimy w zależności od inwencji, np. na sześć
części. Na każdej części koła zamieszczamy andrzejkową wróżbę. Na środku kładziemy zaczarowaną butelkę. Kiedy koło
jest gotowe, uczestnicy kręcą butelką i odczytują wróżby, które wskazuje jej szyjka.
Przykładowe wróżby:
• czeka cię niespodziewany, ale udany wyjazd,
• niedługo wizyta u dentysty,
• niebawem dostaniesz śliczny prezent,

• czeka cię miłą niespodzianka,
• zaprzyjaźnisz się z nową osobą,
• wygrasz nagrodę w konkursie.

r Wróżba z kartkami. Uczestnicy spi-

sują imiona dziewcząt na jednej kartce
(serduszku), a imiona chłopców na drugiej,
następnie kartki odwracamy. Dziewczyny
nakłuwają kartki z imionami chłopców,
a chłopcy z imionami dziewczyn - imię,
które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki/ wybranka. Innym sposobem na poznanie przyszłego małżonka, jest
włożenie pod poduszkę karteczek z wypisanymi imionami. A rano wyciąga się jedną
z kartek, z imieniem.

r Kubeczki. To popularna zabawa an-

drzejkowa, która ma wiele wersji. Tak naprawdę wszystko zależy od naszej fantazji.
Trzeba przygotować kilka plastikowych
kubeczków, pod każdy z nich wkładamy
symbol andrzejkowej wróżby, a uczestnicy losują przedmioty o przypisanym,
umownym znaczeniu. Może to być moneta (symbol szybkiego wzbogacenia się),
pierścionek (rychły ślub), kluczyk (nowy
dom), kostka cukru (szczęśliwe życie), samochodzik (nowy samochód lub podróż
w nieznane), różaniec (powołanie do zakonu) i wiele innych, wystarczy na początku przypisać odpowiednim przedmiotom
„magiczne” znaczenie.
W Andrzejki warto również zaopatrzyć
się w czerwony liść, trzeba napisać na
nim imię ukochanego lub ukochanej,
a szybkość usychania liścia pokaże nam
czy uczucie przetrwa długo czy krótko.
Można również w dniu św. Andrzeja
ściąć kilka gałązek wiśni lub czereśni jeżeli gałązka zakwitnie do Bożego Narodzenia, będzie to zwiastunem szybkiego zamążpójścia.
Andrzejki to taki magiczny wieczór,
więc może warto sobie powróżyć. Kto wie,
może los się do nas uśmiechnie, przecież
im bardziej czegoś pragniemy, tym większa szansa spełnienia. Powodzenia! n
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Zupy na chłodne dni
Małgorzata Bielawska
Oddział Ostrołęka

K

iedy za oknem plucha i ziąb,
jak na jesień przystało, na stole pojawiają się sycące i gorące
dania. Gęste zupy z mięsem to smaczny
obiad, dostarczający organizmowi tak
potrzebnych w chłodne dni kalorii, ale
też białka, witamin i błonnika. W dawnej
Polsce zupy nie gościły na stole za często, bo jadano głównie ryby, dziczyznę,
drób, wołowinę, rzadziej wieprzowinę z kaszą, warzywami, makaronem. Z zup
(zwanych polewkami) znana była zupa
piwna, czernina, barszcz biały i „burakowy”, ale zawsze królował rosół.
Dawne panie domu miały na niego po
kilka przepisów, odziedziczonych po matce i babce. Z biegiem lat w bogatszych domach, zupy zaczęły stanowić nieodzowną
część obiadu, w chłopskich chatach zaś
były głównym posiłkiem porannym lub południowym.

Rosół - tradycyjna polska zupa
W książce kucharskiej „Kuchnia wzorowa” z 1882 roku rozdział „Zupy” otwiera
przepis na rosół: „Najsmaczniejszy rosół
bywa z mięsa wołowego, z dodatkiem cielęciny i kury, lub przynajmniej dróbek z kur
lub indyków”. Powinniśmy gotować go
bardzo wolno, trzy do czterech godzin, szumując, dolewając wrzątku w miarę wygotowania się wody.” I dalej: „Rosół posolić,
włożyć włoszczyzny rozmaitej, jako to: pietruszki w korzonkach, selerów pokrajanych
w ćwiartki, porów, marchwi, bulwę, a nawet
jedną cebulę w całości, z łupiną pierwej ma
blasze upieczoną, jeden lub dwa suszone
grzybki. Kalafiory i kapusta włoska dodają
bardzo dobrego smaku; należy je sparzyć
i włożyć na godzinę przed wydaniem na
stół”.
Rosół można było też przyrządzić z cielęciny lub z kury, ale zalecano gotować go krócej,
bo mięso jest delikatniejsze. „Rosół cielęcy
lub z drobiu podaje się tylko z ryżem, kaszką
zacieraną jajkiem lub kluseczkami lanemi”.
Książka Lucyny Ćwierczakiewiczowej,
dziewiętnastowiecznej wyroczni kulinarnej,
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podaje przepisy na różne odmiany rosołów. Na
przykład rosół rumiany - z mięsa wołowego
i warzyw zrumienionych uprzednio w rondlu
na odrobinie łoju wołowego. Dodatek szparagów, groszku zielonego i kalafiora zagęszczał
zupę, więc nie podawano do niej makaronu.
Albo rosół francuski – do zupy wkłada się
pokrojoną włoską kapustę, kalarepki, pory
i czosnek. Do tej zupy (obecnie nazwalibyśmy
ją jarzynową, lub kapuśniakiem ze słodkiej
kapusty) podawano „groszek ptisiowy” lub
„przypiekane grzanki z bułki, a mięso z rosołu
podaje się osobno obłożone jarzynami”.
Rosół ma tę zaletę, że gotuje się praktycznie sam, jest bardzo pożywny (podaje się go
chorym na wzmocnienie), rozgrzewa, jest lekkostrawny, zabija też ponoć wirusy. Największą wartość ma ten gotowany na wołowinie
z dodatkiem części drobiowych. Przed wojną
u rzeźnika kupowało się wołowinę na rosół,
w skład której wchodziły trzy, cztery rodzaje
mięsa, jak pręga, krzyżowa oraz kości. Ale
i rosół z domowej kury nie ma sobie równych!
Zasadą jest, by mięso - dobrze wcześniej opłukane - zalać zimną wodą, zagotować i po kilku
minutach zdjąć szumowiny. Dopiero wtedy
dodajemy włoszczyznę, liść laurowy, ziele
angielskie, pieprz i nieco soli. Gotujemy na
maleńkim ogniu, przez co najmniej 2 godziny. Przed końcem gotowania doprawiamy do
smaku solą, pieprzem, a na talerzu posypujemy siekaną natką lub koperkiem.
Zupa gulaszowa węgierska (dla 4 osób)
Składniki: 40 dag wołowiny bez kości,
2 strąki czerwonej papryki, 1 cebula,
3 ziemniaki, puszka czerwonej fasoli, 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, pół łyżeczki papryki ostrej, olej, ew. śmietana do
zaprawienia, sól, pieprz, liść laurowy.
Wykonanie: Mięso po umyciu kroimy
w kostkę, posypujemy odrobiną papryki
w proszku oraz solą i obsmażamy na łyżce
oleju. Przekładamy do rondla, zalewamy 4.
szklankami wody, dodajemy listek laurowy
i dusimy ok. 1 godziny. Na patelni podsmażamy pokrojoną w paseczki paprykę
i posiekaną cebulę, przekładamy do rondla,
dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę
i osączoną z zalewy fasolę. Całość gotujemy
do miękkości, doprawiając solą, pieprzem
i papryką w proszku. Można zaprawić łyżką
śmietany wymieszanej z łyżeczką mąki.

Wersja z kurzą piersią:
Składniki: 0,5 kg piersi kurzej, przyprawa do
kurczaka (pikantna), 30 dag pieczarek 1 cebula, 2 strąki papryki czerwonej, 30 dag fasoli szparagowej lub puszka zielonego groszku,
3 ziemniaki, sól, pieprz, listek laurowy.
Przygotowanie jak wyżej, ale że mięso
z kurczaka szybciej się dusi, wystarczy gotować przez ok. 20 minut.
Zupa z kapusty
Składniki: 1 cebula, 2 kostki rosołowe,
1 łyżka oleju, 20 dag mięsa mielonego,
pół główki kapusty włoskiej (ok. 50 dag),
50 dag ziemniaków, 20 dag tartego żółtego sera, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki,
gałka muszkatołowa.
Wykonanie: Cebulę kroimy i podsmażamy
na oleju. Dodajemy mięso mielone, smażymy
przez 5 minut. Kostki rosołowe rozpuszczamy
w 500 ml wody. Obrane ziemniaki kroimy
w kostkę, kapustę szatkujemy. Ziemniaki i kapustę wkładamy do rondla, zalewamy rosołem,
dodajemy mięso. Doprawiamy gałką, solą
i pieprzem i dusimy ok. 30 min. Przed podaniem posypujemy serem i natką pietruszki.
Żółta zupa - krem z groszkiem
ptysiowym lub grzankami
Składniki: 30 dag piersi z kurczaka, 2 marchewki, 1 cebula, 2 papryki żółte, 1 kalafior,
sól, ząbek czosnku, oliwa z oliwek, 3 ziemniaki, sól, pieprz, gotowy groszek ptysiowy
lub 5 kromek bułki i łyżka masła.
Wykonanie: Mięso po opłukaniu kroimy na
kawałki i zalewamy wrzącą wodą. Cebulę
i posiekany czosnek trzeba zeszklić na oliwie, resztę warzyw pokroić w kostkę i dodać do rosołu. Gotujemy przez pół godziny
i miksujemy. Doprawiamy solą i pieprzem,
dodajemy śmietanę i podajemy z grzankami albo groszkiem ptysiowym.
Grzanki: plastry „wczorajszej” bułki kroimy w kostkę i obsmażamy na patelni na
maśle, aż się zrumienią. Wrzucamy je do
zupy przed samym podaniem.
Zieloną zupę-krem otrzymamy biorąc zamiast papryki i kalafiora – brokuły i zielony
groszek. n
Źródła:
1. przepisy własne
2. Kuchnia wzorowa, 1882
3. 365 obiadów, Lucyna Ćwierczakiewiczowa
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Miód warto wykorzystać w kuchni
Kazimiera Wołkowska
Oddział Bielice

M

iód kryje w sobie wiele właściwości odżywczych, leczniczych
oraz pielęgnacyjnych. Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne,
przeciwalergiczne, wykrztuśne i uodporniające. Charakteryzuje się też wysoką
aktywnością antybiotyczną - hamuje bądź
niszczy rozwój bakterii gram-dodatnich,
gram-ujemnych, grzybów, wirusów, pierwotniaków, paciorkowców. Można go stosować w leczeniu wielu chorób.
W celu lepszego wykorzystania właściwości leczniczych miodu, powinno się go
spożywać w postaci roztworu (1-3 łyżki
miodu rozpuszczonego w letniej wodzie
lub mleku). Należy go przygotować 10-12
godzin wcześniej i wypić na czczo. Bezpośrednio przed spożyciem można dodać nieco soku z cytryny, dzięki czemu aktywowane zostaną substancje biologicznie czynne,
takie jak enzymy (posiadają silne właściwości bakteriobójcze oraz uodparniające).
Z uwagi na cenne właściwości zachęcam
do większego stosowania miodu w żywieniu
rodziny. Oto kilka przepisów z wykorzystaniem tego cennego produktu pszczelego.

Kurczak z miodem i ananasem

Składniki: 1 kurczak, 250 g ananasa konserwowego, 1 cebula, ½ pół łyżeczki słodkiej mielonej
papryki, 3 łyżki oleju, 3 łyżki octu winnego.
Wykonanie: Kurczaka podzielić na porcje,
przyprawić solą. Do miski dodać miód,
ananasa drobno pokrojonego, cebulę pokrojoną w talarki, olej i ocet winny. Marynatę
wymieszać i pokryć nią kawałki kurczaka,
odstawić w chłodne miejsce na trzy godziny. Następnie lekko skropić wodą i upiec
w piekarniku. Podawać z ryżem.

Skrzydełka z miodem

Składniki: 1 kg skrzydełek, 2 łyżki miodu,
2 łyżki oleju, 1 łyżka sosu sojowego, garść
ziarna sezamu, sól, pieprz, papryka czerwona łagodna i ostra, chilli, curry, kolendra,
czosnek granulowany, szczypta cynamonu,
szczypta gałki muszkatołowej.
Wykonanie: Skrzydełka umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym. Obsypać solą, pieprzem
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

i czosnkiem granulowanym. Z podgrzanego
miodu, oleju, sezamu i pozostałych przypraw
przygotować marynatę, polać nią skrzydełka
i dokładnie wymieszać. Pozostawić na 30 minut w lodówce. Mięso przełożyć do rękawa
do pieczenia. Piec w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez około 1 godzinę. Na 15
minut przed końcem pieczenia rozciąć woreczek, aby uzyskać chrupiącą skórkę.

Dynia zapiekana z miodem

Składniki: 600 g dyni,150 g sera feta, 3 łyżki miodu, 2 łyżki sezamu, szczypta chili,
pieprz i sól do smaku.
Wykonanie: Posiekać dynie na kawałki,
a następnie przyprawić, polać miodem i posypać sezamem. Pieczenie trwa od 20 do 30
minut (210 OC), a po wyjęciu z piekarnika
wystarczy ją tylko posypać serem feta.

Dynia pieczona na słodko

Składniki: ok. 1 kg dyni, 2-3 łyżki miodu
gryczanego (można zastąpić innym miodem
lub cukrem trzcinowym), 1 łyżeczka cynamonu, kilka posiekanych orzechów włoskich.
Wykonanie: Dynię pokroić na mniej więcej
centymetrowe kawałki, wyrzucić gniazdo nasienne, miąższ ułożyć na blasze. Polać 1 łyżką miodu, posypać posiekanymi orzechami
i cynamonem. Blachę wstawić do piekarnika
nagrzanego do 200 OC i piec około 30 minut.

Sałatka owocowa

Składniki sosu: 4 łyżki jogurtu, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki miodu, ¾ łyżeczki startej
skórki pomarańczowej, ½ łyżeczki musztardy, 3 łyżki soku pomarańczowego.
Owoce: po ½ kg dowolnych dostępnych
owoców (banany, pomarańcze, kiwi, truskawki, wiśnie).
Wykonanie: Składniki sosu dodać do miski, dokładnie wymieszać, dodać owoce,
delikatnie wymieszać. Przykryć, schłodzić
w lodówce przed podaniem.

Szynka w miodzie

Składniki: ½ kg pieczonej szynki, 2 łyżki miodu, 3 łyżki wody, 1½ łyżeczki musztardy, ½ łyżeczki imbiru, ¼ łyżeczki mielonych goździków.
Wykonanie: Do rondelka dodać miód,
wodę, musztardę, imbir i mielone goździki. Składniki sosu delikatnie wymieszać,
podgotować przez 2-3 minuty. Upieczoną

szynkę podzielić na porcje, polać sosem.

Słodko - ostre żeberka

Składniki: 1 kg żeberek wieprzowych, 2 łyżki octu winnego, 100 ml soku jabłkowego,
100 ml keczupu, 3 łyżki płynnego miodu, np.
gryczanego, łyżka musztardy, ostra papryczka chili, 2 łyżki oleju, szklanka jasnego piwa,
listki świeżej kolendry, pieprz, sól.
Wykonanie: Żeberka opłukać, osuszyć, pokroić na porcje z 1-2 kostkami. Zalać wodą, dodać
ocet, sok jabłkowy, trochę soli. Gotować około
30 minut, wyjąć z wody, wystudzić. Keczup
wymieszać z miodem, musztardą, posiekaną
papryczką. Dodać pieprz i olej. Marynatą posmarować żeberka, odstawić na 2 godziny. Następnie piec je na ruszcie grilla około 25 minut,
co pewien czas obracając i polewając piwem.
Przed podaniem posypać posiekana kolendrą.

Ciasteczka dietetyczne

Składniki: 35 dag mąki, 15 dag otrąb
pszennych, 10 dag miodu, 3 jajka.
Wykonanie: Z podanych składników zagnieść ciasto, rozwałkować na grubość 0,5
cm. Wykrawać ciastka. Układać na wysmarowaną tłuszczem blaszkę. Wierzch ciasteczek można posmarować żółtkiem. Piec
w temp. 180 OC przez 15 minut.

Ciasto miodowe z kremem

Składniki: 25 dag masła, 15 dag cukru,
15 dag miodu (np. akacjowy lub lipowy),
6 jaj, 40 dag mąki, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 1 łyżeczka cynamonu.
Krem: ¾ litra mleka, 4-5 łyżek cukru, miąższ
z ½ laski wanilii, 2 budynie waniliowe,
35 dag masła, 10 dag wiórków kokosowych
Wykonanie: Miękkie masło utrzeć z cukrem
i miodem. Ucierając dodawać po jednym
jajku. Wsypać przesianą z proszkiem do pieczenia i cynamonem. Dokładnie wymieszać.
Ciasto wyłożyć do prostokątnej formy, piec
w temp. 190 OC około 50 minut. Po wystudzeniu przekroić na dwa blaty.
Przygotować krem: zagotować 2 szklanki
mleka z cukrem i wanilią. Wlać budyń rozmieszany w pozostałym mleku. Mieszając
zagotować, odstawić z ognia. Wystudzony
budyń ucierać z masłem, schłodzić. Następnie 2/3 kremu przełożyć ciasto. Wierzch
posmarować resztą kremu, posypać wiórkami, schłodzić. n
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Nalewki z domowej spiżarni
tekst: Małgorzata Niemirska
Oddział Poświętne
Zdjęcie: archiwum MODR

P

owraca moda na nalewki i warto się nimi zainteresować,
bo mogą być interesującym uzupełnieniem naszych spiżarni. Nalewki to gotowe wyciągi alkoholowe sporządzane na bazie świeżych lub suszonych owoców, jagód, ziół, nasion,
korzeni, itp. odpowiednio dosłodzone cukrem, ewentualnie miodem lub karmelem. Nalewkami są wódki stołowe wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie. Trunek ten może zawierać do 45%
alkoholu, w zależności od przepisu i sposobu przygotowania.
Tradycja wytwarzania nalewek miała swój początek już w czasach starożytnych. Wtedy jednak podstawą nalewki nie były spirytus czy wódka, tylko znane wówczas miody pitne i wina. Wraz
z czasem proces produkcji napojów alkoholowych ewaluował,
a wraz z nim zmienił się sposób sporządzania nalewek. Szczególnie popularne stały się trunki na bazie spirytusu z dodatkiem ziół,
które uznano za medykament - specyfik pomocny w leczeniu.

Polska tradycja
W Polsce nalewki, czy też kordiały (tzw. mocne trunki wspomagające serce) spopularyzowała szlachta. W dworach szlacheckich powstawały receptury - bezcenna baza nalewek, według których przygotowujemy i dzisiaj smakowite trunki. Nalewki były wtedy dzielone
jak wina - na słodkie i wytrawne, słabe i bardzo mocne. Staropolską
biesiadę rozpoczynano kieliszkiem, np. piołunówki dla zaostrzenia
apetytu, potem podawano nalewkę z tarniny do pasztetu z zająca.
Smak pieczonego indyka wzmacniała wytrawna morelówka, a pieczonej kaczki nalewka z czarnej porzeczki. Do pieczeni z dzika podawano kieliszek wiśniówki. Natomiast do deserów serwowano nalewki
słodkie i półsłodkie, które dzisiaj nazwalibyśmy likierami.
Staropolska tradycja wytwarzania nalewek przetrwała mimo
wojen i zakrętów historii. Do dziś w wielu domach przygotowuje
się nalewki na bazie receptur przekazywanych w rodzinie. Dzięki
temu każda nalewka jest wyjątkowa.
Należy wspomnieć, iż w przypadku wytwarzania nalewek na potrzeby własne, domowe, nie ma obowiązku uiszczania podatku akcyzowego, który zgodnie z prawem jest obowiązkowy w wypadku
wytwarzania napojów alkoholowych.
Korzystając z bogatego asortymentu owoców, ziół, itp. występujących w naszym klimacie oraz znając sprawdzone tradycyjne
receptury, można pokusić się o przygotowanie nalewek do domowej spiżarni. Doskonale sprawdzą się one zarówno przy dolegliwościach zdrowotnych, jak i przy spotkaniu w gronie rodzinnym.
Oto przepisy do wykorzystania:

Nalewka malinowa
Składniki: 1 kg dojrzałych malin, 1 litr spirytusu, syrop cukrowy
(z 1 litra wody i 25 dag cukru).
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Wykonanie: Maliny - delikatnie przepłukane wodą, przebrane
i przesączone - przełożyć do słoja, gąsiora lub innego naczynia
szklanego i zalać spirytusem. Szczelnie zamknięte naczynie należy postawić w słonecznym miejscu na miesiąc. Po tym czasie
nalewkę trzeba zlać, przefiltrować przez bibułę filtracyjną (może
być gaza, bardzo gęste sito) i połączyć z syropem cukrowym. Odstawić w szczelnie zamkniętym naczyniu na tydzień. Po tygodniu
ponownie przefiltrować nalewkę i zlać ją do butelek, zakorkować.
Butelki umieścić w chłodnym, ciemnym miejscu na 6 miesięcy.
Nalewka ta, poza walorami smakowymi i zapachowymi, posiada zdrowotne właściwości przydatne w przypadku przeziębienia,
grypy, anginy. Działa też przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo
i wywołuje poty.

Pigwówka, czyli nalewka z pigwowca
Składniki: 1 kg owoców pigwowca, 1 kg cukru, 1 litr spirytusu,
miód, cynamon, goździki, wanilia, skórka pomarańczowa.
Wykonanie: Dojrzałe (prawie pomarańczowe) owoce pigwowca
myjemy, kroimy w ćwiartki, oczyszczamy z nasion i wkładamy
do słoja na przemian przesypując cukrem. Dolewamy niewielką ilość (ok. 150 ml) spirytusu i szczelnie zamykamy. Ostawiamy
w nasłonecznione, ciepłe miejsce (parapet) na okres miesiąca.
W tym czasie co jakiś czas należy słojem potrząsnąć, aby cukier
dobrze się rozpuścił. Po miesiącu zlewamy powstały sok i dolewamy pozostałą część spirytusu. Pozostałe owoce można wykorzystać
jako znakomity dodatek do ciast i herbaty. Nalewkę warto teraz odstawić w chłodne miejsce, aby samoistnie nieco się sklarowała. Po
paru dniach, lub jeśli nam się nie śpieszy - tygodniach, należy ją
przefiltrować, przez np. filtr do kawy lub kawałek płótna. Należy
to jednak zrobić delikatnie, aby nie poruszyć wytrąconego na dnie
osadu. Przefiltrowaną nalewkę rozlewamy do butelek, szczelnie zamykamy i odstawiamy na pół roku, a najlepiej do następnej jesieni.

Nalewka z dzikiej róży
Składniki: 1 kg owoców dzikiej róży, 0,75 l czystej wódki, 60 dag cukru.
Wieś Mazowiecka, listopad 2015

Ko n k u rs

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
Sałatka z buraków na zimno
Składniki: 2 kg buraków, ½ kg cebuli, ½ kg papryki, ¾ szkl. oleju,
½ szkl. octu, ½ szkl. wody, ½ szkl. cukru, 2 łyżki soli.
Wykonanie: Buraki gotować 1 godzinę, wystudzić. Obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
Paprykę pokroić w paski, cebulę w półtalarki lub w piórka, włożyć do garnka, dodać pozostałe składniki (olej, ocet, wodę, cukier
i sól) i gotować ok. 15 minut. Do tak przygotowanej zalewy dodać
wcześniej ugotowane i starte buraki. Wszystko gotować jeszcze
ok. 10 minut. Podawać na zimno.

Ciasto Latte Macchiato
Składniki na biszkopt: 4 duże jajka, 1 szczypta soli, 2/3 szkl. cukru, 2/3 szkl. mąki, 1,5 łyżki kakao, 2 łyżki oleju, 2 łyżki wody,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Składniki na krem: 200 g miękkiego masła, ½ szkl. cukru pudru,
2 szkl. mleka w proszku, 400 g waniliowego serka homogenizowanego.
Składniki na poncz: 300 ml kawy espresso, 100 ml likieru kawowego lub czekoladowego.
Składniki dodatkowe: 1,5 paczki okrągłych biszkoptów, gorzkie
kakao.
Wykonanie:
Ciasto: Jajka ubijć z solą i cukrem na puszystą masę. Następnie dodać olej oraz wodę i zmiksować. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia oraz kakao i przesiać do masy jajecznej.
Delikatnie mieszać do chwili połączenia się składników. Masę
przelać do wysmarowanej tłuszczem i lekko posypanej kaszą
manną formy. Wstawić do nagrzanego do 180 OC piekarnika
i piec przez ok. 30 minut. Wystudzony biszkopt przekroić na
2 części.
Wykonanie: Owoce dzikiej róży umyć. Ponacinać z jednej strony,
usunąć pesteczki, wypłukać i odsączyć. Wrzucić do karafki lub
słoja, przesypać cukrem. Odstawić na 2 tygodnie, aby puściły sok.
Po 2 tygodniach wlać wódkę, szczelnie zamknąć naczynie i znów
odstawić na 2 tygodnie. Od czasu do czasu potrząsać. Przefiltrować przez gazę lub filtr do kawy, rozlać do butelek. Zakorkować,
przenieść w ciemne miejsce. Nalewka powinna dojrzewać przez 2-4
miesiące.

Kilka uwag na koniec

Krem: Masło ubijć z cukrem pudrem na puszystą masę. Do masy
dodać mleko w proszku i serki. Miksować do chwili połączenia się
składników.
Przekładanie: Pierwszy blat ciasta włożyć do formy. Zalać i wyłożyć połowę masy. Na masie ułożyć zamoczone w ponczu biszkopty
i lekko oprószyć kakao. Biszkopty przykryć drugim blatem lekko
posmarowanym kremem (ok. 1/3 z pozostałej połowy). Wierzch
ciasta polać ponczem, posmarować pozostałą masą i ułożyć namoczone w ponczu biszkopty. Ciasto obficie posypać kakao. Wstawić
do lodówki, najlepiej na całą noc.

Filety z piersi kurczaka nadziewane mozzarellą
Składniki: 2 filety podwójne z piersi kurczaka, 2 serki mozzarella,
½ słoiczka suszonych pomidorów, natka pietruszki (ilość dowolna), 10-12 plasterków boczku wędzono, sól, pieprz, konfitura z żurawiny, jeśli podajemy jako przystawkę.
Wykonanie: Filety z kurczaka umyć, oczyścić, przekroić na pół
(tak, żeby otrzymać 4 części), doprawić solą i pieprzem. W każdej
części naciąć głęboką kieszonkę.
Mozzarellę pokroić w drobną kostkę, suszone pomidory w paseczki, dodać pokrojoną natkę pietruszki, wymieszać. Tak przygotowany farsz wkładać w nacięte kieszenie. Następnie każdą pierś
owijać plastrami boczku (2-3 plasterki na jeden kawałek piersi).
Piersi ułożyć w naczyniu żaroodpornym bez przykrycia i piec
ok. 1 godziny w temp. 180 OC. Tak przygotowane filety z piersi
kurczaka można podawać na ciepło do obiadu lub zimne, pokrojone w 2 cm plastry jako przystawka z dodatkiem konfitury z żurawiny.
Elżbieta Szeląg - gmina Tarczyn

czej nie poleca się zbyt wyrazistych, jak gryczany, gdyż może on
popsuć smak nalewki. Świetnym, acz dość rzadko stosowanym
sposobem na wzbogacenie smaku, jest niewielka ilość cynamonu,
wanilii, skórki pomarańczowej (najlepiej w okresie maceracji).
Źródła:
1. Domowe piwa, cydry, wina , nalewki, likiery, kremy, Zdzisław T. Nawrocki
2. Nalewki zdrowotne czyli 102 przepisy na alkohol który wspomaga organizm,
Jan Rogala
3. www.dzikaroza.pl

Litrem miodu możemy zastąpić cukier (1 l miodu = 1,4 kg cukru). Najlepiej, jeśli będzie to miód lipowy, wielokwiatowy, raWieś Mazowiecka, listopad 2015
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dziękuje rolnikom

Fot. Marcin Rzońca

U rz ąd Mar szałk o ws k i W o je wó d ztwa Ma z o w i e c k i e g o i n f o r m u j e

Na lekturę kolejnego eKSpresOWego przeglądu wydarzeń zapraszamy za miesiąc
– tym razem kolumnę KSOW oddaliśmy największemu mazowieckiemu świętu
plonów. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim była na
tych uroczystościach obecna – współorganizowaliśmy m.in. stoisko województwa mazowieckiego.
Tegoroczne Dożynki Województwa
Mazowieckiego zgromadziły 45 pocztów sztandarowych, 30 delegacji
wieńcowych wystawionych przez
powiaty, kilkadziesiąt delegacji gmin
z powiatu płockiego oraz parafii diecezji płockiej, setki rolników, przedsiębiorców i gości. Na terenie płockiego
lotniska stoiskami kusiły firmy związane z rolnictwem, podziwiano ekspozycje płodów rolnych, kiermasze
sztuki ludowej, stoiska instytucji okołorolniczych, gmin, powiatów, województwa mazowieckiego oraz lokalnych grup działania.
Zaprezentowano ponad 80 przepięknych wieńców dożynkowych, a za najładniejsze komisja konkursowa uznała
kompozycje z powiatów: łosickiego,
sierpeckiego i zwoleńskiego. Marszałek Adam Struzik podziękował rolnikom za te małe arcydzieła: – Widać
olbrzymie zaangażowanie osób, które
pracowały nad tymi dziełami sztuki.
To wkład w kulturę, tradycję, historię.
W ten sposób potwierdzamy zwyczaje
naszych dziadów i ojców.
Wieniec dożynkowy reprezentujący
Mazowsze zachwycał misterią wykonania. Jego konstrukcją były cztery łuki
wewnętrzne przedstawiające koronę
wykonaną z pszenicy oraz cztery łuki
zewnętrzne z trzech rodzajów zbóż,
kielich z opłatkiem z drewnianej konstrukcji obłożonej ziarnami pszenicy,
jęczmienia i kwiatami zatrwianu. Drugim elementem wieńca był krzyż. Do

jego wykonania wykorzystano róż- Odznaczony medalem Zasłużony dla
nego rodzaju ziarna: sorgo, słonecz- Rolnictwa.
nika, kukurydzy, gryki, kaszy jęczmien- Rolnictwo to istotna dziedzina gosponej, rzepaku. Podstawą wieńca była darki Mazowsza. Dlatego jednym ze
mozaika z nasion (rzepaku, pszenicy, strategicznych działań samorządu
grochu, soczewicy). Do tego kom- województwa jest wspieranie rozpozycje z ziół i kwiatów: lawendy, woju m.in. przetwórstwa, dbanie
kocanki, zatrwianu, słonecznika, maku, o podnoszenie jakości żywności, ale
lilii oraz kwiatów wykonanych z płat- też wspieranie eksportu. Wytwarzanie
ków osikowych i kukurydzy.
dobrej żywności o najwyższej jakości,
Honory starostów Dożynek Woje- tzw. inteligentna specjalizacja. Do tej
wództwa Mazowieckiego Płock 2015 pory mazowieckie rolnictwo – łącznie
pełnili Bożena Garlej i Andrzej Bałdyga. z dopłatami bezpośrednimi – otrzyStarościna (wraz z mężem i synem) mało z unijnych dotacji około 9 mld zł.
prowadzi rodzinne gospodarstwo To są znaczące pieniądze, dzięki którym
rolne o powierzchni 180 ha, nasta- zmodernizowaliśmy gospodarstwa,
wione na produkcję roślinną. Ponadto rozwijaliśmy – obok produkcji rolniczej
specjalizuje się w hodowli krów mlecz- – mikroprzedsiębiorstwa w środowinych. Od wielu lat modernizuje gospo- sku wiejskim, tworzyliśmy grupy prodarstwo, korzystając ze wsparcia fun- ducenckie, a część tych środków przeduszy europejskich. Jest prekursorką znaczyliśmy na lepsze funkcjonowanie
postępu rolniczego wsi. Uczestniczy wspólnot wiejskich. Sam Program Rozteż w życiu społecznym. Odznaczona woju Obszarów Wiejskich 2007–2013
medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
to 1,3 mld zł, które wsparły również
Starosta jest właścicielem w pełni odnowę wsi – różnego typu usługi,
zmechanizowanego gospodarstwa, takie jak oczyszczalnie ścieków, dostarwyposażonego w najnowocześniejszy czanie wody, ale też np. małą architeksprzęt rolniczy, które prowadzi z żoną turę – a tym samym usprawniają życie
i synem. Zajmuje się uprawą rzepaku, i upiększają obszary wiejskie. Ostatzbóż oraz prowadzi hodowlę bydła nich 10 lat to znaczący postęp w rozopasowego. Od 1997 r. prowadzi wła- woju, a wkrótce uruchomione zostaną
sny tartak, w którym stworzył 15 no- nabory na projekty, które mogą otrzywych miejsc pracy dla osób odcho- mać dofinansowanie z nowego okresu
dzących z rolnictwa. Od wielu lat programowania.
aktywnie uczestniczy też w życiu
Marcin Rzońca
społeczności rolniczej, angażuje się
Sekretariat Regionalny Krajowej
w prace społeczne i charytatywne.
Sieci Obszarów Wiejskich

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej" nr 10 (152)
34

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wieś Mazowiecka, listopad 2015
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Fot. arch. MUW w Warszawie

Część oficjalną zakończył przepiękny ceremoniał dożynkowy wykonany
przez Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. druha Wacława Milke,
którego tradycyjnym elementem było dzielenie chlebem przez wszystkich
zgromadzonych na lotnisku uczestników

Fot. Alicja Jędrzejak

Za najpiękniejszy wieniec dożynkowy uznano dzieło, które reprezentowało powiat łosicki

Jedną z imprez towarzyszących były Powiatowe Mistrzostwa w Carvingu (rzeźbienie
w owocach). Konkurs składał się z dwóch konkurencji: rzeźba w dyni lub arbuzie
z motywem nawiązującym do logo dożynek (te prace zostały przygotowane wcześniej)
oraz kompozycja bankietowa wykonana ze wskazanych surowców. Sędziowie oceniali
różnorodność technik, czystość cięć, oryginalność pracy, stopień trudności oraz ogólne
wrażenie. Zwyciężył Dominik Świderski z ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Na wozie zaprzęgniętym w ogiery ze Stadniny w Łącku jechał wojewódzki
wieniec dożynkowy

Wieś Mazowiecka, listopad 2015
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Stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego sfinansowała Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich. Współorganizowała je Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Podczas mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej
uczestnicy dożynek podziękowali za tegoroczne plony

Chleb dożynkowy przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Usług
i Przedsiębiorczości im. abpa A.I. Nowowiejskiego w Płocku
pod kierunkiem nauczyciela zawodu Tadeusza Dorobka

Zdjęcia: Marcin Rzońca

Dożynkowy korowód otwierał zabytkowy wóz gaśniczy OSP Płock oraz Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej

Wieniec wojewódzki jest dziełem instruktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie – Justyny
Dyrdy, Marioli Grzelak, Bogusławy Wolińskiej i Macieja Marciszewskiego
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K ąci k dla dziec i

Krzyżówka Nr 10

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Dębowe orzeszki
4. Źródło prądu w latarce
5. Laskowe lub włoskie
6. Spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące
7. Złota polska, z babim latem
8. Lany podczas andrzejek
9. Miesiąc opadających liści
Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 listopada 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 10".
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 8 - SZKOLNA ŁAWKA
Nagrody książkowe wylosowała: Danuta Staniszewska, Warszawa.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Lalkami, klockami lub w chowanego
2. Pomarańczowe warzywo w jesiennym ogrodzie

G

M

W=Ł

N

O=A

KI=J

Z=I

3

K

,

Rebus 10
ŻOŁ=B

UR=RÓ

ZE=A

E

I

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 listopada 2015 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 10".

Rozwiązanie Rebusu 8 - GDY WE WRZEŚNIU GRZYBÓW
BRAK, NIEZAWODNY ZIMY ZNAK
Nagrody książkowe wylosowała: Marta Brzózy,
Ostrołęka.
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, 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, Wojciech Asiński
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Agnieszka Rembiszewska - MODR Warszawa
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-28/2015; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 12 października 2015 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 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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Wi e ś c i m a z ow i e c k i e

Podsumowanie ciężkiej pracy

D

ożynki to ukoronowanie całorocznej ciężkiej pracy rolników. Mówimy, że to wielkie święto mieszkańców wsi.
Tymczasem w dzisiejszych czasach, na świętowanie zasługują już nie tylko główni bohaterowie dożynek czyli rolnicy,
ale także producenci, przedsiębiorcy, rzemieślnicy a także coraz
częściej ze względu na zawirowania pogodowe, strażacy, którzy są
wszędzie tam, gdzie kapryśna aura przeszkadza i utrudnia zebranie przez rolników z pół i sadów dorobku całego roku.
To ludowe święto, ma swój rodowód jeszcze w średniowieczu.
Zawsze jest okazją do podziękowania za zbiory i do odpoczynku.
Tego dnia także dzieląc się chlebem, który dla nas Polaków stanowi szczególną wartość, w duchu prosimy o przychylność zbiorów
przyszłorocznych.
Kiedyś dożynki nazywane były świętem wieńcowym (od największego symbolu tego święta - wieńca dożynkowego), lub okrężnym
(okrążanie jesienią pól po zebraniu zbiorów), lub zażynkami czy
wyżynkami. Mają one w różnych regionach swoje lokalne odmiany. Zawsze jednak towarzyszą im: msza święta, obrzędowe ścięcie
ostatnich kłosów, wicie wieńca i pochód z wieńcem na miejsce
zabawy. Jak co roku, tak i teraz, doradcy i pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na całym Mazowszu
uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych. Poniżej, krótkie
relacje z kilku rejonów Mazowsza.

Dożynki w gminie Gostynin - 13 września

Uczestnicy dożynek mogli skosztować potraw regionalnych
przygotowanych przez KGW z Sierakówka, Legardy, Zaborowa
Nowego, Bierzewic oraz ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych
Sokołów - Niecki. Tradycyjnymi wyrobami częstowała Staropolska Masarnia z Gostynina. Wszyscy goście dożynek mogli spróbować żurku lub grochówki.

MODR jak co roku przygotował swoje stoisko, w którym rolnicy
mogli skorzystać z porad doradców

Dożynki w Brochowie - 20 września

Tekst: Ewa Michalska
Oddział Płock
Zdjęcie: Grzegorz Kępczyński
Urząd Gminy Gostynin

Tekst: Magdalena Kublik
Zdjęcia: Anna Palasik, Małgorzata Florczak - Umiastowska
Oddział Bielice

VIII

M

Gminne Dożynki Ekologiczne odbyły się w Sokołowie na terenie gospodarstwa Mirosława Lewandowskiego. Starostami dożynek byli: Monika Kawczyńska
i Sławomir Szkopiński. Ich asystentami: Marzena Rędzikowska
i Paweł Woźniak. Podczas uroczystości odznaką „Zasłużony
dla Rolnictwa” przyznaną przez ministra rolnictwa i rozwoju
wsi na wniosek Edmunda Zielińskiego - wójta gminy Gostynin
uhonorowani zostali: Aldona Piotrowska, Zofia Kawczyńska,
Marzena Rędzikowska, Emilia Szymczak oraz Andrzej Bergier
i Juliusz Kuźnicki.

Każde dożynki są okazją do zaprezentowania lokalnej twórczości
amatorskiej. Tak było i w tym roku. Oklaskiwano gminną Orkiestrę
Dętą, uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Zespół Pieśni
i Tańca Solec, Zespół Promyki Lucienia oraz Chór VOXCORDIS.
Wśród wielu konkursów najważniejszy dotyczył wyboru kompozycji dożynkowej. W tym roku najpiękniejszy wieniec powstał
w KGW Zaborów Nowy.
Kolejne nagrodzone wieńce pochodziły ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Sokołów - Niecki oraz z Sołectwa Budy Kozickie.
Wyróżnienia otrzymały wieńce ze wsi Solec i Sołectwa Halinów.
Konkurs nalewek według własnych przepisów wygrała „Żenicha
kresowa z dzikiej róży” Weroniki Tomczak, II miejsce „Kogelmogel lata” Jadwigi Adamskiej, trzecie „Nalewka kawowo-jagodowa” Haliny Skulimowskiej. Na wyróżnienie zasługiwały także:
„Nalewka wiśniowa” Zofii Rossa oraz „Nalewka kawusia” Krystyny Grzybowskiej.

ODR uczestniczył w dożynkach powiatu sochaczewskiego, w Brochowie. Dożynkom w Brochowie od lat towarzyszy konkurs „Miodowe Przysmaki Ziemi Sochaczewskiej”,
który daje okazję prezentacji produktów z dodatkiem miodu,
które mogą stać się wizytówką regionu. Konkurs organizowany
jest przez MODR Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowe Koło Pszczelarzy w Sochaczewie.
Z 17 uczestników, którzy dostarczyli 19 produktów w dwóch
kategoriach: wyroby cukiernicze oraz napoje regionalne, wyłoniono laureatów tegorocznej edycji. Komisja w składzie : Anna
Syperek, Urszula Milczarek, Zygmunt Łukasiewicz oraz Sławomir Tomaszewski wybrała najładniejsze i najlepsze ciasta
i napoje. Wybór był jak zwykle bardzo trudny.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, MODR w Warszawie, Powiatowe Koło Pszczelarzy, TWS
Ubezpieczenia Sławomir Tomaszewski oraz firma SPEC SPAW
Krzysztofa Mijakowskiego z Plecewic.
Wyniki konkursu „Miodowe przysmaki Ziemi Sochaczewskiej”
Kategoria wyroby cukiernicze:
I - Regina Stanczewska za ciasto ,,Kołacz”, gm. Brochów,
II - Lucyna Wojtczak za ,,Ciasto miodowe”, gm. Teresin,
III - Aurelia Kubik za ciasto ,,Cud, miód, orzeszki”, gm. Brochów.
Wyróżnienia: Jolanta Koterwa, gm. Sochaczew; Katarzyna Smółka, gm. Młodzieszyn; Blanka Krzemińska, gm. Sochaczew; Natalia Cywińska, gm. Teresin; Agata Janasik, gm. Teresin; Joanna
dokończenie na następnej stronie

W i eści mazowie c k ie

I miejsce w kategorii wyroby cukiernicze - Kołacz
Reginy Stanczewskiej

Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego dzieli się
chlebem dożynkowym

Włodarczyk, gm. Nowa Sucha.
Kategoria napoje regionalne:
I - Leszek Bryński za nalewkę,,Miodówka”, gm. Sochaczew;
II - Teresa Bolimowska za nalewkę,, Słodycz kwiatu bzu”, gm.
Nowa Sucha;
III - Elżbieta Gworek za nalewkę ,,Aronia z odrobiną truskawki”,
gm. Teresin;
Wyróżnienia: Łukasz Kubik, gm. Brochów; Jadwiga Łasica, gm.
Teresin; Elżbieta Osińska, gm. Młodzieszyn; Daniel Chłystek, gm.
Sochaczew; Sebastian Szymańczak, gm. Teresin.

Płockie święto plonów - 27 września
Tekst: Marta Michalak
Oddział Płock
Zdjęcia: Agnieszka Rembiszewska - MODR Warszawa,
Krzysztof Szumski - Oddział Płock

Wystawa płodów rolnych w namiotach MODR

Atrakcyjnie prezentowała się wystawa płodów rolnych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: kolekcje papryki
z Oddziału Radom, owoców i warzyw z Oddziału Płock, a także
kolekcje zbóż z Oddziału Poświętne.
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iedzielne Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej wypadły niezwykle okazale; przepiękne wieńce dożynkowe, tradycyjne bochny chleba i delegacje z każdego,
nawet najmniejszego zakątka Mazowsza. Starostami dożynek
byli Bożena Garlej i Andrzej Bałdyga, którzy jako goście honorowi, przemierzali drogę z kościoła na miejsce imprezy piękną
bryczką zaprzężoną w kare, strojne konie.

Wieńce dożynkowe

Uczestnicy dożynek mogli zapoznać się z ofertami licznie zgromadzonych firm i instytucji współpracujących z rolnikami. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko eksperckie z prezentacją
PROW 2014-2020 z Oddziału Płock.
Dożynki Wojewódzkie w Płocku zakończyły sezon dożynkowy
w tym roku.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli: Andrzej Kamasa
- dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
i Agata Sosińska - zastępca dyrektora MODR

Informacje zebrał: Wojciech Asiński - MODR Warszawa
Więcej zdjęć z uroczystości dożynkowych prezentujemy na stronie:
www.modr.mazowsze.pl

