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S P A C ER K I E M P O M AZO WSZU

Zapraszamy do Łochowa!
tekst i zdjęcia: Michał Postek
Oddział Siedlce

Z

espół pałacowo-parkowy w Łochowie to XIX wieczny obiekt, zbudowany na zamówienie Józefa hrabiego
Hornowskiego. Pierwotnie był to parterowy budynek z kolumnowym portykiem, którego budowę zakończono
w roku 1830. W trakcie późniejszej rozbudowy, realizowanej
w latach 1852-1854 według projektu i pod nadzorem czołowego architekta epoki Bolesława Pawła Podczaszyńskiego, wykonano dwa piętrowe ryzality i frontowy portyk z żeliwnymi
kolumnami. Wnętrza utrzymane były w typowym dla XIX
wieku stylu neogotyckim.

Piękne wnętrza, znakomita kuchnia
Pałac w Łochowie położony jest zaledwie godzinę jazdy od
Warszawy, w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,
nad rzeką Liwiec. W swojej ofercie kompleks pałacowy oferuje szereg usług oraz atrakcji skierowanych do klienta konferencyjnego. Dysponuje siedmioma profesjonalnie wyposażonymi
salami konferencyjnymi oraz bazą noclegową dla 200 gości
w pokojach hotelowych i apartamentach pałacu, w oficynie i wozowni. Każdy z budynków wyróżnia się niepowtarzalnym sty-

Pałac w Łochowie należał kolejno do znamienitych polskich
rodów arystokratycznych: Hornowskich, Downarowiczów, Zamoyskich i Kurnatowskich, a jego rozwój był bezpośrednio
związany z budową linii kolejowej Paryż-Petersburg.
Z losami Pałacu związany był poeta Cyprian Kamil Norwid.
Jego babka, Anna z Sobieskich Zdzieborska i Józefa Hornowska były siostrami. Norwid bywał częstym gościem u wujostwa,
tutaj na łonie przyrody czerpał inspirację dla swojej twórczości.

Upadek i odbudowa
Od roku 1913 właścicielami majątku zostali Elżbieta hrabina
Zamoyska - córka Zdzisława i jej mąż Eryk hrabia Kurnatowski.
W dwudziestoleciu międzywojennym majątek został częściowo
podzielony. Właściciele byli znawcami i hodowcami koni. Pozostali w pamięci jako dobrzy gospodarze, organizatorzy wyścigów
konnych i polowań w pobliskich lasach.
Po roku 1945 majątek przejęło państwo. W pałacu zamieszkali robotnicy rolni, urządzono świetlicę i umieszczono pocztę. Budynek
został zdewastowany, rozebrano część obiektów. Z dawnej świetności pozostały fragmenty ozdobnych parkietów, stiuki, część kominka oraz piec kaflowy z ozdobnym szczytem w Sali Muzycznej.
Pałac został odbudowany i odrestaurowany przez firmę deweloperską Arche S.A. w latach 2004-2008. Firma istnieje od roku

lem. Można podziwiać ich wystrój, szczególnie pałacu bogatego
w marmur, piękne parkiety i kunsztowne sztukaterie. W oficynie przyciągają oko ciekawe rozwiązania architektoniczne - połączenie starych, oryginalnych murów i fragmentów kominów
z nowoczesnym, efektownym wyposażeniem wnętrz. Natomiast
wozownia została zaadoptowana na wysokiej klasy hotel, a wystrojem nawiązuje do stylu ziemiańskiego oraz tradycji i kultury
ludowej. Kuchnia pałacowa spełnia dziś funkcję sali restauracyjnej. Tak jak dawniej, odbywają się tutaj bale, przyjęcia i uczty.
Kuchnia czerpie z najlepszych w Polsce tradycji kulinarnych,
obfituje w wyborne wiktuały kuchni staropolskiej, myśliwskiej
i współczesnej.
Dostęp do rzeki Liwiec i rozległość terenu (13 hektarów) daje
wiele możliwości ciekawego wypoczynku oraz organizowania
imprez integracyjnych. Bliskość rzeki zachęca do spływów kajakowych i przepraw survivalowych.

Tu można wypocząć

1991roku, buduje głównie mieszkania i hotele. Sukcesy odniesione
na rynku nieruchomości umożliwiły spełnianie marzeń właścicielowi, takich jak przywracanie świetności obiektom zabytkowym.

Pałac Łochów, jak również samą gminę Łochów, warto odwiedzić ze względu na bogatą ofertę turystyczną. Po smacznym
obiedzie w restauracji u Zamoyskiego warto zobaczyć pobliskie
- jedyne w Europie - Muzeum Gwizdka w Gwizdałach, oddalone 4 km od Łochowa. Z kolei 7 km od Łochowa znajduje się
piękny neogotycki kościół w Kamionnie zbudowany w latach
1904-1909, urzekający swoim położeniem oraz zabytkowymi obrazami i monstrancją z XVIII w. Pełna zieleni okolica czeka na
gości, którzy zechcą tu przyjechać i wypocząć. n
Źródło: www. palaclochow.pl
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Afrykański pomór świń
Małgorzata Lisiecka
Oddział Siedlce

A

frykański pomór świń w Polsce
został stwierdzony po raz pierwszy w lutym 2014 r. (powiat sokólski, woj. podlaskie) - pojawił się u dzików.
Do 12 września 2016 r. w sumie stwierdzono 111 przypadków u dzików (dziki
znaleziono martwe lub zostały odstrzelone w woj. podlaskim). Ponadto stwierdzono 20 ognisk ASF u świń (14 w woj.
podlaskim, 4 w woj. lubelskim i 2 w woj.
mazowieckim (dane na 12. 09. 2016 r.)).
W zasadzie wszystkie ogniska w Polsce
są konsekwencją braku świadomości oraz
lekceważenia podstawowych zasad bioasekuracji przez producentów świń (zakupione chore świnie, zlewki, ściółka).

z dnia 6 maja 2015 r. z sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.
W przypadku stwierdzenia ogniska ASF
podejmuje się następujące czynności pod
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej :
• wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone,
• równocześnie zniszczeniu podlegają
wszelkie produkty pozyskane od świń,
wszelkie przedmioty, pasze, które stanowią potencjalne źródło skażenia wirusem,
• gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF
podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy
użyciu specjalnych preparatów biobójczych,
• po zakończeniu niezbędnych działań musi
minąć odpowiednio długi okres po którym
w gospodarstwie ponownie będą mogły być
umieszczone pierwsze świnie (co najmniej
40 dni od daty zakończenia dezynfekcji),

Uwaga !
AFRYKAŃSKI
POMÓR ŚWIŃ

SPACERKIEM PO MAZOWSZU
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M O D R I NF OR M UJE
dokończenie ze str. 3

wiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia (przemieszczenia
świń) wraz z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych obszarach.

Najważniejsze restrykcje w przemieszczaniu świń

1. Strefa niebieska (obszar zagrożenia)
W obrębie strefy niebieskiej: przesyłka świń do rzeźni możliwa
po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa
zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii
na przemieszczenie świń. Po otrzymaniu tych dokumentów świnie
przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni
w obrębie tej strefy. Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą być zbadane przez lekarza weterynarii.
2. Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)
Świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub
rzeźni. W przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje możliwość ich
uprzedniego zgromadzenia w położonych w tym obszarze: miejscu
przeznaczonym do prowadzenia działalności w zakresie skupu lub
w miejscu przeznaczonym na targ. Wymagane jest pozwolenie PLW
na takie przemieszczenie. Zwierzęta muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż na 24 godziny przed przemieszczeniem oraz muszą zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
3. Strefa żółta (obszar ochronny)
W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski
przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza
weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką. Świnie muszą
przebywać w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni oraz pochodzić
z gospodarstw spełniających wysokie standardy bioasekuracji określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa UE
musi uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.

Likwidacja ognisk ASF

Każde ognisko ASF u świń podlega tej samej procedurze likwidacji. Dla każdego ogniska prowadzone jest dochodzenie epizoo-
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tyczne. W większości przypadków stwierdzonych w 2016 r. jako
przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF wskazuje się nielegalną działalność człowieka. Dlatego też ważna jest współpraca
z odpowiednimi służbami (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego) monitorującymi obrót świniami oraz obowiązek stosowania
świadectw zdrowia dla sztuk przemieszczanych. Wprowadzony został także zakaz organizowania targów, pokazów na tych obszarach.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF

Bezwzględnie wdrożone powinny być podstawowe zasady bioasekuracji, zwłaszcza:
• nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia,
resztkami, zlewkami pochodzenia zwierzęcego,
• zakup zwierząt oznakowanych, z pewnego źródła, ze świadectwem weterynaryjnym,
• stosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach, wyjazdach do
gospodarstw oraz przed wejściami do budynków inwentarskich,
• zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków
inwentarskich, magazynów pasz, itp.,
• nie wpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych,
• zachowanie podstawowych zasad higieny, odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej,
• nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem
do chlewni oraz nie wnoszenie do gospodarstw części dzików, itp.,
• nie pożyczanie sprzętów oraz nie zatrudnianie do obsługi osób
hodujących świnie.
W przypadku stwierdzenia w stadzie niepokojących objawów,
padnięć hodowca powinien jak najszybciej powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, lub właściwego miejscowo organu
samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Więcej informacji w odniesieniu do województwa mazowieckiego na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach wiw.mazowsze.pl oraz w zakresie aktualnej
sytuacji epizootycznej w odniesieniu do całego kraju na stronie
Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl. n
Źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wieś Mazowiecka, październik 2016

WIE ŚCI M AZO WIE C K IE

Ostatnie spotkanie z biogazową kukurydzą
tekst i zdjęcia: Jolanta Budzichowska
Oddział Ostrołęka

28

sierpnia 2016 r. w Pienicach, gmina Krasnosielc,
odbyła się po raz szósty, impreza pt. „Biogazowa
Kukurydza”. W imieniu organizatorów, otwarcia
dokonali: Krzysztof Olkowski (właściciel gospodarstwa) oraz
dr inż. Witold Rzepiński (emerytowany pracownik MODR
Oddział Ostrołęka i pomysłodawca imprezy) oraz Marian
Krupiński radny Sejmiku Wojewódzkiego Mazowieckiego.

Na polu demonstracyjnym, gdzie wysiano 60 mieszańców kukurydzy, o swoich odmianach w szczegółach opowiadali przedstawiciele firm hodowlanych: KWS, HR Smolice, OSEVA, Euralis
i HungaroSeed.
W tym roku po raz pierwszy zaprezentowano mieszańce hodowli węgierskiej (HungaroSeed). Rolnicy zwiedzający poletka
zwrócili uwagę na odmiany bardzo wczesne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się odmiana TK 175 o bardzo niskiej liczbie FAO
– 165. Zalecana jest do uprawy na ziarno, ale może być również

Przedstawiciele firmy Agro Seed Haus na tle węgierskich
odmian kukurydzy
Od lewej: Witold Rzepiński, Marian Krupiński, Krzysztof
Olkowski - podczas otwarcia imprezy

W bloku wykładowym specyfikę sezonu wegetacyjnego 2016
na tle wielolecia, omówił dr Janusz Rogacki – Hodowla Roślin
Smolice. Przedstawiciel KWS Polska, dr inż. Stefan Wysocki,
przedstawił anomalie w rozwoju kukurydzy, zależne od przebiegu
warunków pogodowych. Zwrócił też uwagę na błędy popełniane podczas nawożenia kukurydzy. Zastosowanie kwasów humusowych w uprawie kukurydzy, omówił mgr inż. Marcin Tippe.
Efekty działania kwasów humusowych, uczestnicy imprezy mieli
okazję ocenić na polu demonstracyjnym. O walorach dietetycznych kukurydzy mówił dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Uczestnicy imprezy mieli
okazję skosztowania potraw na bazie kukurydzy. Potrawy były
przygotowane w ramach kampanii promocyjnej „Kukurydza –
słoneczne ziarno zdrowia”. Pan mgr inż. Tadeusz Szymańczak
przestawił, między innymi nowy wariant stosowania chemicznych środków ochrony roślin przeciwko omacnicy prosowiance
z wykorzystaniem opryskiwacza turbinowego. Przy tej technologii niezbędne jest pozostawienie ścieżek technologicznych co
90 - 100 m. Oczywiście jest to propozycja dla gospodarstw uprawiających kukurydzę na znacznych areałach. Nie mniej jednak
szkodniki kukurydzy, a w szczególności omacnica prosowianka,
stonka kukurydziana i urazek kukurydziany powodują wymierne
straty ekonomiczne w uprawie kukurydzy, zarówno na małych jak
i dużych plantacjach. Ostatnim wykładowcą był mgr inż. Jarosław
Tarnicki z firmy Azelis, który przypomniał najstarszy nawóz azotowy na świecie – azotniak, w nowym wydaniu.
Wieś Mazowiecka, październik 2016

uprawiana na kiszonkę, przy opóźnionym terminie siewu, np. po
międzyplonach ozimych.

Kolby kukurydzy porażone przez patogeny

Niestety, jak zapowiedzieli organizatorzy, impreza odbyła się po
raz ostatni. Celem imprezy była popularyzacja uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz, w związku zapowiedzią budowy
biogazowni w gospodarstwie państwa Olkowskich. Ze względu
na zawiłe procedury, związane z uzyskaniem warunków przyłączenia oraz niepewny system wsparcia, inwestorzy wycofali się
z planowanej inwestycji. Pan Krzysztof jest jednak dobrej myśli
i ma nadzieję, że za rok spotkamy się przy łanie kukurydzy, przeznaczonej na inne cele. n
5

W I E Ś CI M A Z O W I E C K I E

W Unierzyżu dziękowano za plony
tekst i zdjęcie: Mariusz Sobiecki
Oddział Poświętne w Płońsku
Już po raz jedenasty odbyły się 4 września br. dożynki w gminie Strzegowo. Mają one charakter przechodni, co roku odbywają się w innej parafii na terenie gminy.

Tym razem święto plonów zorganizowano w parafii pw. św. Walentego w Unierzyżu. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy
Strzegowo Wiesław Zalewski. Na jego ręce starostowie dożynek
Danuta Stępień - sołtys sołectwa Mączewo oraz Andrzej Starczewski - sołtys sołectwa Unierzyż przekazali bochen chleba,
upieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów. Zgodnie z tradycją
odbył się przemarsz barwnego korowodu z wieńcami dożynkowymi, na jego czele szła orkiestra dęta OSP z Unierzyża. Następnie

zebrani uczestniczyli we Mszy Świętej Dziękczynnej, którą celebrował ks. Włodzimierz Piętka, redaktor „Gościa Niedzielnego”.
W czasie Eucharystii poświęcone zostały wieńce dożynkowe, nastąpiło również tradycyjne dzielenie chlebem, a na koniec błogosławieństwo dożynkowe.
Po części oficjalnej, po przemówieniach zaproszonych gości,
uczestnicy dożynek posmakowali potraw charakterystycznych
dla tradycyjnej kuchni. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały
dla biesiadników pyszne specjały. Można było spróbować znakomitych ciast, tradycyjnych wędlin, gorącego bigosu, pierogów.
Wszystkim zgromadzonym czas umiliły występy orkiestr dętych
z OSP ze Strzegowa i Unierzyża. Na scenie zaprezentował się także Szkolny Zespół Ludowy „Krajkowiacy” oraz lokalny zespół
garażowy z Unierzyża. Duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja Mini Skansen „Radzanovia” przygotowana przez Agnieszkę i Rafała Nowakowskich, którzy wraz z dziećmi są członkami
Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława,
(uczestniczącej w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, w jednym
z największych widowisk historycznych w Europie). Dożynki
w Unierzyżu były także okazją do zorganizowania wystawy malarstwa Grzegorza Filipczyka, mieszkańca tej miejscowości.
Biesiada z zespołem muzycznym Atut trwała do późnych godzin wieczornych. Wszyscy uczestnicy zgodnie mówili, że tegoroczne Dożynki Gminne w Unierzyżu były bardzo udane, pomimo kapryśnej pogody i od czasu do czasu padającego deszczu.
Jak zauważył, podczas homilii, ks. Włodzimierz Piętka pogoda
podczas dożynek przypominała tegoroczne żniwa. n

Zie le Roku 2016
Teresa Krzyczkowska
Oddział Poświętne w Płońsku
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sierpnia br. podczas odpustu Święta Matki Boskiej
Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz dziesiąty konkurs ZIELE ROKU 2016.

W konkursie wzięło udział 38 uczestników z terenu gminy Serock.
Konkurs organizowany był przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Andrzeja Marchlewskiego. Celem konkursu jest podtrzymanie
tradycji przygotowania bukietów roślinnych i ich święcenia w dniu
Matki Boskiej Zielnej, zwiększenie aktywności społeczności wiejskiej i uhonorowanie najbardziej twórczych kompozycji kultywujących nasze polskie święto i obrzędy z nimi związane. Z roku na
rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy
o tym fakt, że wśród uczestników są również dzieci i młodzież.
Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów
i ziół. Oceniła je komisja w składzie: Artur Pozorek (przewodni6

czący) oraz Zofia Pietrzyk, Alicja Zakrzewska, Jolanta Kaczmarska i Marian Malinowski
(członkowie).
Laureaci to:
I - miejsce - Halina Nałęcz, zam.
Marynino,
II - miejsce - Elżbieta Rasińska,
zam. Szadki,
III - miejsce - Iwona Stalmach,
zam. Jachranka.
Ze względu na różnorodność i ilość prac, komisja postanowiła przyznać wyróżnienia trzem osobom: Janinie Kita - zam. Marynino za pracochłonność w wykonaniu zbożowego helikoptera,
Adzie Szczęsnej - zam. Szadki i Ewie Kacprzyckiej - zam. Guty
za elementy tradycji.
Laureaci konkursu „Ziele Roku 2016” otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Stowarzyszenie
Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego. n
Wieś Mazowiecka, październik 2016

SPACE RKIE M PO M A Z O WS Z U

Odwiedzamy gminę Krzynowłoga Mała
Maria Malińska
Oddział Ostrołęka
fot. arch. gminy, zdjęcia wykonał: Krzysztof Nowakowski

G

mina Krzynowłoga Mała leży w północno-zachodniej
części powiatu przasnyskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Warszawa-Mazury i jest atrakcyjnym
terenem turystyki weekendowej. Szczególnego charakteru
gminie dodają liczne przydrożne kapliczki. W bezpośrednim
sąsiedztwie gminy znajdują się tereny „NATURA 2000” oraz
szlaki rowerowe, idealne do przejażdżek. W gminie występują
tereny idealne do prowadzenia działalności o charakterze agroturystycznym.
Gmina zajmuje obszar 184 km2, co daje jej trzecie miejsce pod
względem powierzchni w powiecie. Obecnie na jej terenie mieszka
3611 osób i zdecydowana większość zajmuje się prowadzeniem
gospodarstwa rolnego.
Co ciekawe, gmina ma duże tradycje historyczne. Pierwsze
wzmianki o kościele i parafii krzynowłoskiej pochodzą z roku
1476. Początkowo wieś znajdowała się w rękach rodu Łosiów,
starego i możnego rodu mazowieckiego. Od połowy XVII wieku
przeszła we władanie rodziny Nieborskich. Jej późniejszy rozwój
doprowadził w XVIII wieku nawet do czasowego uzyskania praw
miejskich (obowiązujących do początków XIX wieku). Przez cały
ten okres najpierw wieś, a od 1864 roku gmina Krzynowłoga Mała,
związana była z tradycjami rolniczymi.
Kościół parafialny pw. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej
to kościół późnogotycki z przełomu XV i XVI w. z wysoką na
33 m wieżą dobudowaną w XVII w. Wystrój wnętrza w stylu barokowym: ołtarz główny z rzeźbami św. Piotra i Pawła, 4 ołtarze

stała odprawiona pierwsza msza święta, podczas której bp. Zygmunt Kamieński poświecił kaplicę, nadając patronów św. Pawła
i Piotra, udzielając jednocześnie sakramentu bierzmowania.
Kościół parafialny pw. Św. Izydora, drewniany z 1840 r., przeniesiony z Janowa w latach 1936-38 do Skierkowizny. Parafia pw.
Św. Andrzeja Boboli erygowana w 1938 r. Wnętrze świątyni sta-

Kościół pw. Św. Izydora w Skierkowiźnie

nowią drewniane płaskorzeźby i kasetony. Zarówno kościół, jak
i dzwonnica wpisane zostały do rejestru zabytków architektury
i budownictwa. Nieopodal kościoła znajdują się budynki parafialne otoczone przepięknym parkiem z wieloma gatunkami drzew.

Ostatni w gminie wiatrak koźlak z początku XX w. - Ożumiech

Kościół pw. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej

boczne, chrzcielnica i żyrandol pająk z połowy XVIII w., chór
drewniany z XIX w. Jedną z najstarszych części wystroju kościoła są gotyckie rzeźby ukrzyżowania z końca XV w.
Kaplica pw. Św. Piotra i Pawła powstała przy współpracy mieszkańców miejscowości Rudno Jeziorowe. 24 czerwca 1986 r. zoWieś Mazowiecka, październik 2016

Cały ten klimat zachęca do odwiedzania gminy, która może być
ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu dla turystów, zakochanych i inspiracją dla artystów. n
Źródła;
1. Tradycja Mazowsza powiat przasnyski przewodnik subiektywny, B. Kielak, 2012
Wyd. EGROS,
2. www.krzynowlogamala.pl
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W S P Ó L NA P O L I T Y KA R O LN A

Nabór wniosków na „małe przetwórstwo”

R

uszył kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich
rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniach 29 września - 28 października 2016 r. wnioski mogą
składać rolnicy, domownicy, bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów
rolnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że
planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem
objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, a także jaj, miodu, lnu
i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych
przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom
wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego, jakie można
otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku
tej grupy beneficjentów, wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
W ramach PROW 2014-2020 na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” przewidziano ok.
700 mln euro.

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

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.
Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wyprzedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na
adres Redakcji:
MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce,
Redakcja „Wsi Mazowieckiej”
lub faxem 25 640 09 43
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Źródło:
http://www.arimr.gov.pl

WARUNKI PRENUMERATY

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

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można, m.in.:
• budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
• zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej;
• zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
Ze wsparcia wyłączony został zakup środków transportu, używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na
podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Kryteria premiują, m.in. młodych
rolników, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub
krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych
pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.
Wnioski na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi i ich rozwój” należy składać w Oddziałach
Regionalnych ARiMR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można pobrać z portalu internetowego
arimr.gov.pl .
W grudniu ub. r. odbył się pierwszy, cieszący się olbrzymim zainteresowaniem, nabór wniosków, w którym uczestniczyły zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. n

Do 25 października 2016 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę Wsi Mazowieckiej od numeru 01/2017.
à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
I kwartał		
9,00 zł;
II kwartał		
9,00 zł;
III kwartał 		
6,00 zł;
IV kwartał 		
9,00 zł;
I półrocze
18,00 zł;
II półrocze 		
15,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)
30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.):

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

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

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000
z dopiskiem „Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

Wieś Mazowiecka, październik 2016

W SPÓL NA POL IT YKA R O L N A

Finansowanie inwestycji w gospodarstwach
mleczarskich
Iwona Białobrzeska
Oddział Ostrołęka
Zdjęcie: archiwum MODR

R

olnictwo ma swoją finansową specyfikę. Źródłem
jego finansowania, a szczególnie działalności inwestycyjnej, jest zazwyczaj kredyt bankowy spełniający funkcję dochodotwórczą, stymulacyjną i restrukturyzacyjną. Duże znaczenie w kredytowaniu przypada kredytom
preferencyjnym z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania, dla których - na mocy przyjętych uregulowań prawnych i administracyjnych - stworzono korzystniejsze od
ogólnie obowiązujących warunki kredytowania. [Kulawik
2006].
Zakres inwestycji mogących zostać sfinansowanych przy
pomocy takiego kredytu jest bardzo szeroki, z wyłączeniem
zakupu zwierząt. Linie kredytowe z jakich może zostać udzielony kredyt, to: Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie
i rybactwie śródlądowym; Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych; Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz
na zakup akcji lub udziałów; Linia inwestycyjna K01 Linia
obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę; Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 - kredyty dla
dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz
odtworzenie środków trwałych.
Do banków, które podpisały umowę z ARiMR na udzielanie kredytów preferencyjnych, należą: BGŻ BNP Paribas S.S.,
Bank Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., SGB Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze; Krakowski Bank
Spółdzielczy.

Pieniądze z UE
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że w odniesieniu do rolnictwa polskiego pojawił się nowy strumień
finansowania. Wynika on z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w ramach UE. Są to środki przekazywane w ramach dopłat
bezpośrednich i funduszy strukturalnych [Gruda 2007]. Napływ środków z tychże źródeł pozwala na poprawę infrastruktury i jakości życia, z drugiej zaś strony umożliwia wdrożenie
nowych technologii produkcji.
W związku z dużymi możliwościami finansowania inwestycji ze źródeł UE, kredyty preferencyjne ustępują miejsca kreWieś Mazowiecka, październik 2016

dytom bankowym, z tego względu, iż inwestycja nie może mieć
podwójnego dofinansowania. Banki prześcigają się w ofertach
stworzonych specjalnie dla rolników korzystających z dofinansowań ze środków UE.
Obecne rozdanie puli środków z PROW 2014-2020 przewiduje możliwości na inwestycje w gospodarstwach mleczarskich.

Pomoc dla gospodarstw mleczarskich
Najbardziej popularnym działaniem jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Na I kwartał 2017 roku ujęto je w harmonogramie naboru wniosków. Rolnicy prowadzący gospodarstwa mleczarskie będą mogli korzystać z obszaru b - rozwój
produkcji mleka krowiego. Pomoc w tym obszarze przyznaje
się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym
ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja
zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna
gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro i:
1) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów
mlecznych, albo…
2) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów
dokończenie na str. 11
9

P R AWO N A CO DZ I E Ń

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

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

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

Z
S
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miana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, została zamieszczona w Ustawie z 22 czerwca 2016 roku
(Dz. U. z 05.08.2016 r., poz.1176).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 14 lipca 2016 roku (Dz.U. z 05.08.2016 r.,
poz.1182).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 -2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 lipca 2016 roku (Dz.
U. z 08.08.2016 r., poz. 1191).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 25 lipca 2016 roku (Dz. U. z 08.08.2016 r., poz.1196).
Pomoc finansową w wysokości 100 000 zł (wypłacaną
w dwóch ratach: I -80 000 zł, II -20 000 zł) przyznaje się:
 rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika,
który: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego od 24 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników
kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, który trwale przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
oraz w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego,
• który przedłożył biznesplan dotyczący podjęcia działalności
pozarolniczej i zobowiązał się do jego realizacji.

Z
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Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek
rolnika lub domownik ma mieć wielkość ekonomiczną nie
większą niż 15 000 euro i być położone w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej, gminy miejsko–wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców i gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys.
mieszkańców.
Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa, na podstawie przyznanych punktów według następujących kryteriów wyboru:
 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty;
 jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, w odniesieniu do gminy,
na obszarze której będzie zlokalizowane, główne miejsce
wykonywania działalności – 2 punkty;
 jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie jest beneficjentem
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – 2 punkty;
 jeżeli bezrobocie w powiecie, gdzie położona jest gmina,
w której jest planowana realizacja inwestycji było najwyższe
w województwie – 2 punkty, jeśli niższe, przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą, zgodnie z wartością
bezrobocia w powiecie, w którym planowana jest realizacja
operacji;
 jeżeli biznesplan przewiduje (uwzględniając osobę fizyczną
ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu
działalność gospodarczą) utworzenie: co najmniej 2 i mniej
niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 3 punkty; co najmniej 3 miejsca pracy – 4 punkty;
 posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyznanie pomocy, kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej
działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie –
1 punkt.
W pierwszej kolejności pomoc otrzymuje osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów, przy czym minimalna ilość
uzyskanych punktów musi wynosić 4.
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 20 lipca 2016 roku (Dz.U. z 12.08.2016 r.,
poz. 1230).
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miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,
została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 11 sierpnia 2016 roku (Dz.U. z 17.08.2016 r.,
poz. 1270).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 -2020, zostały określone w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 sierpnia 2016 roku
(Dz.U. z 18.08.2016 r., poz. 1284).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego
(Globodera pallida), został zamieszczony w Obwieszczeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 lipca 2016 roku (Dz.
U. z 19.08.2016 r., poz. 1288).

ednolity tekst ustawy o izbach rolniczych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 28 lipca 2016 roku (Dz.U. z 23.08.2016r., poz.
1315).
ysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów, określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 sierpnia
2016 roku (Dz.U. z 26.08.2016 r., poz. 1354).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Działanie rolno – środowiskowo
– klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020, została zamieszczona
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19
sierpnia 2016 roku (Dz.U. z 30.08.2016 r., poz.1367).
mianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, zawiera Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 sierpnia 2016 roku
(Dz.U. z 02.09.2016 r., poz. 1390). n

dokończenie ze str. 9

• budowę budynków inwentarskich i zakup wyposażenia do
produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków
zielonych w gospodarstwie.

S
J

mlecznych i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wzrośnie
do co najmniej 25;
3) w przypadku, gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa
jako kierujący, nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe
określone w tym rozporządzeniu, zwaną dalej „młodym rolnikiem” - w gospodarstwie jest utrzymywane mniej niż 15 krów
mlecznych, albo nie są utrzymywane żadne krowy mleczne
i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wyniesie co najmniej
25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej
10 tys. euro.

Dofinansowanie gospodarstw na terenach chronionych
Również w I kwartale 2017 planowane jest uruchomienie
działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Tu zakres inwestycji i pomoc uzależnione są od położenia gospodarstwa na obszarach NATURA
2000. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych z rolniczym
wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Koszty
kwalifikowane obejmują:
• zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów
oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
wyposażanie pastwisk,
Wieś Mazowiecka, październik 2016

Z

Premie dla młodych rolników
Również młodzi rolnicy, chcący rozpocząć prowadzenie
gospodarstwa w zakresie bydła mlecznego, mogą skorzystać
z premii na ten cel. Według harmonogramu to działanie planowane jest na II kwartał 2017 roku. Pomoc w formie premii
100 000zł przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.
Przedstawiona powyżej oferta na finansowanie inwestycji
jest dość bogata, jednak obecna sytuacja na rynku mleka nie
sprzyja podejmowaniu działań w kierunku inwestowania i rozwoju gospodarstw. Większość gospodarzy skupia się na bieżącej działalności i nie wybiega w swych planach w kierunku
inwestycji. Taka sytuacja sprzyja zwiększonemu popytowi na
kredyty obrotowe bankowe z przeznaczeniem na zakup środków do produkcji rolnej, tj.: zakup pasz, nawozów czy paliwa
rolniczego. n
Źródła:
1. arimr.gov.pl
2. minrol.gov.pl
3. Gruda M. [2007]. Instrumenty polityki rolnej i ich skuteczność
4. Kulawik J. [2006]: Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze
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Stacje paszowe w żywieniu bydła mlecznego
Barbara Eibin
Oddział Ostrołęka
Zdjęcie: archiwum MODR

G

łównym celem gospodarstw mlecznych jest uzyskanie jak największej ilości mleka poprzez zwiększenie
wydajności stada - ma to ogromne znaczenie w dobie
zniesienia kwot mlecznych. Podstawą dla osiągnięcia tego celu
jest utrzymanie na wysokim poziomie wydajności poprzez odpowiednie żywienie oparte na zbilansowanym składzie paszy.
Ważne, by zwiększanie wydajności krów odbywało się rozsądnie, ponieważ w żywieniu najważniejsza jest stabilizacja
i optymalizacja zawartości tłuszczu i białka w mleku przy jednoczesnym zachowaniu dobrej zdrowotności i płodności krów.
Nowoczesne systemy żywienia pokrywają całkowite zapotrzebowanie zwierząt na energię, białko i składniki mineralno-witaminowe w kolejnych etapach ich rozwoju. Największą wydajność,
zawartość tłuszczu i białka w mleku, można uzyskać bilansując
odpowiednio dawkę pokarmową. Jest to koniecznym warunkiem,
ponieważ w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych najważniejsza jest stabilizacja procesów fermentacyjnych w żwaczu
- dlatego należy zachować proporcje pasz objętościowych, czyli
włókna surowego do pasz treściwych. Znaczenie pasz treściwych
w żywieniu jest równie ważne jak pasz objętościowych. Można
powiedzieć, że oba te rodzaje pasz dla krów mlecznych są ze sobą
powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Pasze objętościowe nadają
dawce właściwą strukturę fizyczną i pozwalają krowom funkcjonować zgodnie z naturalnymi odruchami, takimi jak przeżuwanie.
Ponadto stanowią źródło najtańszych składników pokarmowych,
często niedostępnych dla innych gatunków zwierząt. Natomiast
pasze treściwe uzupełniają dawkę o niezbędny do wysokiej produkcji mleka poziom składników pokarmowych i mineralnych,
a także wykazują działanie mlekopędne.

Zalety i wady pasz treściwych
Skład mieszanek treściwych dla krów zależy od posiadanego potencjału produkcyjnego. Źródłem białka w takich paszach mogą być
zboża, poekstrakcyjne śruty sojowe i rzepakowe, otręby pszenne oraz
mocznik. Każdy z tych składników jest całkowicie różny i dostarcza
krowom różne ilości białka o różnej dostępności w przewodzie pokarmowym. Energię zapewnia ziarno kukurydzy oraz dodatki tłuszczów. Zarówno w przypadku mieszanek treściwych wykonywanych
we własnym zakresie, jak i w mieszankach gotowych przygotowanych przez firmy paszowe, bazę stanowią śruty zbożowe.
W gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne skarmianie
pasz treściwych ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Ich duży
udział w dawce pokarmowej generuje wysokie koszty żywienia,
ale z drugiej strony, dzięki paszy treściwej w dawce pokarmowej
wzrasta znacząco wydajność mleczna krów. Smakowitość pasz treściwych dla bydła bywa jednak zdradziecka, gdyż niepoprawnie
zbilansowana dawka pod kątem udziału tych pasz może doprowa12

dzić do poważnych powikłań związanych z obniżeniem pH treści
żwacza, tzw. kwasicy żwacza. Pasze treściwe są to pasze o wysokiej
koncentracji składników pokarmowych i minerałów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu krów mlecznych. Mają
niebagatelne znaczenie w produkcji mleka, zwłaszcza w utrzymaniu krów o wysokiej wydajności, ponieważ działają silnie mlekopędnie. Za całą masą zalet stoją jednak i ryzyka z ich niewłaściwego
podawania zwierzętom, mianowicie choroby metaboliczne. Można
ich uniknąć, zwiększając częstotliwość zadawania pasz treściwych
poprzez zwiększenie nakładów pracy człowieka lub przez wykorzystanie do tych czynności specjalistycznych urządzeń, np. stacji
paszowych, które można dopasować do wielu warunków, zarówno do obór nowych jak też już funkcjonujących. Częste podawanie
pasz treściwych zmniejsza ryzyko występowania kwasicy żwacza
i innych powikłań z nią związanych. Im częściej podawana będzie
pasza treściwa, tym częściej krowy będą jej poszukiwały na stole
paszowym lub w stacji paszowej. Wpłynie to na większą wydajność
mleczną, a tym samym zwiększy zysk z produkcji.

Metody zadawania pasz
Do najbardziej znanej metody zadawania pasz treściwych dla
krów mlecznych jest zadawanie z ręki. Prawda jest taka, że wielu
hodowców nie wie, ile paszy treściwej podaje swoim zwierzętom
i na jaką produkcję mleka może liczyć, ponieważ zadawanie paszy
treściwej z ręki jest mało precyzyjne. Jednak nie każdego hodowcę stać na wóz paszowy i inne dodatkowe urządzenia przeznaczone do żywienia krów paszami treściwymi. Zadawanie tych pasz
„z ręki” jest metodą najtańszą, ale i najbardziej pracochłonną. Na
szczęście istnieje możliwość ograniczenia pracy ludzkiej przez zastosowanie rozwiązań automatycznych.

Stacja paszowa - zalety
Pasze treściwe stanowią znaczny, bo liczący około 40%, udział
w dawce pokarmowej krów mlecznych, a do ich zadawania w oborach wolnostanowiskowych wielu hodowców wykorzystuje stacje
paszowe. Metodą zadawania dawki paszy treściwej w oborach
wolnostanowiskowych jest wykorzystanie stacji rozmieszczonych
w budynku tak, by zwierzęta miały do nich swobodny dostęp. ŻyWieś Mazowiecka, październik 2016

PYT ANIA OD R O L N IK Ó W

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
( Czy warto przycinać kurkom dziób?
Skrócenie dziobu kurkom skutecznie zapobiega pterofagii (wydziobywaniu piór) i kanibalizmowi, zmniejsza agresję w stadzie
i straty paszy na skutek jej rozsypywaniu oraz likwiduje nawyk
zjadania jaj przez nioski. Zabieg taki należy przeprowadzić między
6 a 10 dniem życia kurek, a później w wieku 10-12 tygodni przed
rozpoczęciem nieśności.
( Gdzie są wykonywane analizy gleby i jak prawidłowo pobrać
próbę?

nie dokonywać bezpośrednio po nawożeniu obornikiem oraz po
wysianiu nawozów mineralnych. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym
powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, nie może przekraczać 4 ha. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej
uprawy. Dopuszcza się pobranie jednej próbki z różnych upraw,
jeśli mają podobne wymagania i historię nawozową pola.
( Planuję zmienić kierunek produkcji w swoim gospodarstwie.
Myślałem o posadzeniu aronii, lecz obawiam się czy poradzi sobie
ona na glebach o wysokim poziomie wód gruntowych?

Analizy gleby są wykonywane w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych oraz laboratoriach chemicznych.
Badanie gleby należy wykonać co 4-5 lat, chyba że uprawiane
są rośliny, które pobierają dużo składników pokarmowych, w takim przypadku należy powtórzyć ją co 2 lata. Próbę glebową pobiera się specjalna laską, tzw. Egnera z warstwy ornej gleby do
głębokości ok. 25-30 cm. Najlepszym okresem wykonania analizy
gleby jest okres po żniwach. Należy pamiętać, żeby poboru prób

Aronia, jako jedna z niewielu roślin ogrodniczych, dobrze znosi
wysoki poziom wód gruntowych. Dodatkowo atutem w jej uprawie
jest to, że ma niewielkie wymagania co do stanowiska i zazwyczaj
uprawia się ją na działkach o słabszej glebie. Gatunek ten ma bardzo małe wymagania nawozowe i nie wymaga tak intensywnych
zabiegów ochronnych przed chorobami i szkodnikami, jak inne
gatunki krzewów owocowych. n

wienie ze stacji paszowej pozwala zmniejszyć straty paszy treściwej, oszczędza energię, redukuje emisję CO2 i pozwala ograniczać
koszty żywienia. To wszystko wpływa na optymalizację zdrowotności stada oraz wydajności mlecznej.
W stacji paszowej krowa otrzymuje jednorazowo niewielkie ilości paszy treściwej - w zależności od potrzeb suplementacji mieszanki z wozu paszowego do odpowiedniego poziomu. Stacja pozwala na zaprogramowanie indywidualnego programu żywienia
dla każdej krowy, uwzględniając jej fazę laktacji oraz wydajność
mleczną. Zwierzęta mają regularny dostęp do małych porcji paszy treściwej. Indywidualne żywienie umożliwia utrzymywanie
zdrowotności, płodności i wydajności mlecznej. Dzięki możliwości sterowania ilością pobieranej paszy treściwej mamy możliwość zwiększania dawki koncentratu we wczesnej laktacji oraz
w szczycie i redukowania ilości paszy przy niskich wydajnościach
przed zasuszeniem. Dzięki indywidualnemu dawkowaniu paszy,
krowy o niskiej wydajności nie są premiowane, przez co ograniczamy koszty i zapobiegamy zatuczeniu zwierząt.

lub kończynie tylnej. Krowy wyposażone w nadajniki z elektronicznym numerem zwierzęcia, zwane responderami, poruszają się
swobodnie po oborze. Wchodząc do stacji paszowej następuje identyfikacja zwierzęcia, łączność z programem zarządzania i sprawdzenie dostępnej dawki paszy. Dawkę paszy treściwej ustalamy
indywidualnie dla każdej krowy lub według zaprogramowanego
przez użytkownika schematu żywieniowego uwzględniającego
dzień laktacji oraz wydajność. Krowa podchodząc do stacji żywienia jest identyfikowana przez komputer, który zadaje odpowiednio
zaprogramowaną dawkę wprost do misy za pomocą precyzyjnych
dozowników paszy. Dzienna dawka paszy treściwej podzielona jest
na kilka odpasów. Dozownik paszy treściwej kontroluje jej spożycie, ostrzega hodowcę o zmniejszeniu pobrania paszy, np. w wyniku
choroby czy rui. Informacje płynące z użytkowania przez zwierzęta
takiego urządzenia mogą sygnalizować hodowcy stany chorobowe,
pojawiające się u poszczególnych sztuk w stadzie. Do zalet systemu stacji żywienia należy możliwość dozowania kilku pasz, np.
energetycznej i białkowej. Zastosowanie stacji żywienia pozwala
na znaczną oszczędność czasu obsługi oraz umożliwia łatwiejszą
koordynację zadawania pasz z innymi zabiegami w oborze.
Korzyści wynikające z wykorzystania stacji paszowych
w żywieniu bydła to optymalizacja kosztów żywienia krów,
zaspokojenie indywidualnych potrzeb żywieniowych każdej
krowy, stworzenie niezbędnych warunków do uzyskania maksymalnej wydajności mlecznej, redukcja nakładów pracy oraz
poprawa efektywności produkcji. n

Ale to nie wszystko…
Oprócz zadawania paszy treściwej stacja paszowa jest świetnym
urządzeniem wspomagającym system zarządzania stadem. Może
być podłączona do systemów komputerowych tak, aby w pełni
kontrolować żywienie i integrować je z pozostałymi czynnikami
składowymi zarządzania stadem.
Pasze objętościowe skarmiane są do woli, natomiast pasze treściwe podawane są w stacjach żywienia sterowanych komputerowo.
Działanie tego sytemu możliwe jest dzięki elektronicznej identyfikacji zwierząt wyposażonych w transponder umieszczony na szyi
Wieś Mazowiecka, październik 2016

Źródła:
1. Farmer 4/2014
2. Farmer 8/2013
3. Bydło 7/2012
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Podk ładk i jab ło n i
Paweł Klejman
Oddział Radom

O

dpowiednie dobranie podkładki do odmiany szlachetnej jabłoni warunkuje obfite owocowanie drzew. Dobór podkładki musi uwzględniać siłę wzrostu, wrażliwość na działanie niskich temperatur oraz odporność na
najgroźniejsze choroby i szkodniki. Informacje o dostępnych
w sklepach gatunkach i odmianach drzew owocowych znajdziemy bez problemu, ale znacznie mniej doceniana jest rola
podkładki.
Jesienią wielu ogrodników i użytkowników działek poszukuje drzew owocowych o małych rozmiarach, które nadają się do
małych sadów lub na pojedyncze nasadzenia w sąsiedztwie roślin ozdobnych, a nawet do donic wystawianych na tarasy. Takie
drzewka nie dominują nad otoczeniem, lecz wtapiają się w niewielki ogródek przydomowy lub działkę. O niskim wzroście decyduje zwykle odpowiednia podkładka, ale niekiedy też uzyskany
przez hodowców genotyp.
Drzewka karłowe i półkarłowe otrzymuje się poprzez szczepienie szlachetnej odmiany na podkładkach słabo rosnących, powodujących ograniczenie wzrostu. Przy zakupie drzewek o osłabionym wzroście trzeba, więc zwracać uwagę nie tylko na odmianę,
ale i na to, na jakiej podkładce drzewko zostało zaszczepione.
Dla uzyskania jabłoni karłowych stosuje się, m.in. podkładki M
9, P 22 i P 59, z których wyrastają najmniejsze drzewka, nie przekraczające 1,5 m wysokości. Wymagają one żyznych gleb i przywiązywania do palików, gdyż mogą wywracać się pod ciężarem
owoców.

Nazwa podkładki: M 9

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia.
Podatność na choroby i szkodniki: wrażliwa na zarazę ogniową
i bawełnicę korówkę, średnio podatna na mączniaka, mało podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia
Wytrzymałość na mróz: niska (-9,6oC).
Właściwości: podkładka karłowa, korzystnie wpływająca na
plenność drzew oraz cechy jakościowe owoców. Nie ma dużych
skłonności do tworzenia odrostów korzeniowych. Wegetację rozpoczyna i kończy średnio wcześnie. Słabo zakotwicza się w glebie i należy stosować podpory. Jest wrażliwa na niedobory wody,
wymaga zatem nawadniania. Drzewa na tej podkładce powinno
się sadzić na glebach żyznych i wilgotnych. Polecana dla odmian
silnie i umiarkowanie silnie rosnących.

Nazwa podkładki: P 22

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska.
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na mączniaka
i parcha, średnio na zarazę ogniową i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, natomiast bardzo wrażliwa na bawełnicę korówkę.
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Wytrzymałość na mróz: zbliżona do A 2.
Właściwości: podkładka z grupy karłowych, siłą wzrostu zbliżona
do M 27. Współczynnik rozmnażania jest podobny do M 9. Okres
spoczynku ma dłuższy niż inne podkładki karłowe. Późno kończy
wegetację. Nie tworzy odrostów korzeniowych. Wpływa na bardzo wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania i korzystnie na plenność. Wymaga stosowania podpór oraz żyznych gleb
i nawadniania. Polecana jest dla odmian bardzo silnie rosnących.

Nazwa podkładki: P 59 (syn. Polan 59)

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska.
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na parcha i mączniaka, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia,
wrażliwa na zarazę ogniową.
Wytrzymałość na mróz: zbliżona do A 2.
Właściwości: Podkładka karłowa o sile wzrostu słabszej lub zbliżonej do P 22. Ma duże wymagania glebowe. Nie jest polecana na
gleby lekkie, mało zasobne, na których drzewa rosną bardzo słabo. Ze względu na słaby system korzeniowy wymaga stosowania
podpór. Przydatna dla odmian bardzo silnie rosnących.
Jako podkładek półkarłowych używa się: M 26 - najbardziej popularnej, M 4 - zapewniającej wysoką plenność, M 7 - najbardziej
wytrzymałej na mróz, MM 106 - najmniej wybrednej co do gleby,
nie wymagającej podpór. Popularne są także polskie podkładki
półkarłowe: P 14 oraz P 60 (wyjątkowo odporna na mróz).

Nazwa podkładki: M 26

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia.
Podatność na choroby i szkodniki: bardzo wrażliwa na zarazę
ogniową, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy
pnia, mało podatna na guzowatość korzeni, podatna na bawełnicę
korówkę.
Wytrzymałość na mróz: najbardziej wytrzymała z podkładek serii
M.
Właściwości: podkładka półkarłowa. W mateczniku rozmnaża
się dobrze. Równie dobrze mnoży się przez sadzonki zdrewniałe.
W sadzie nie ma skłonności do tworzenia odrostów korzeniowych,
natomiast wytwarza sporo brodawek. Okres wegetacji zaczyna
i kończy późno. System korzeniowy niezbyt rozbudowany, należy
stosować podpory zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu.
Polecana jest dla odmian średnio silnie i słabo rosnących, na gleby
lekkie, mniej zasobne. Nie powinno się jej sadzić na glebach ciężkich i zlewnych.

Nazwa podkładki: M 7

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia.
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na zarazę ogniową i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, wrażliwa na guzowatość korzeni.
Wytrzymałość na mróz: mniejsza niż u M 9 (-7,6oC).
Wieś Mazowiecka, październik 2016
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Właściwości: Jest podkładką półkarłową o dużych możliwościach
adaptacyjnych do różnych warunków glebowych i klimatycznych.
Późno rozpoczyna i kończy wegetację. Ma skłonność do wytwarzania odrostów korzeniowych. System korzeniowy bardzo rozbudowany, nie wymaga stosowania podpór. Wpływa korzystnie
na plenność drzew. Polecana jest dla odmian słabo rosnących oraz
dla mutantów krótkopędowych.

Nazwa podkładki: MM 106

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: East Malling, Anglia.
Podatność na choroby i szkodniki: podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, mączniaka i TomRV, odporna na guzowatość
korzeni i bawełnicę korówkę
Wytrzymałość na mróz: mała.
Właściwości: Podkładka średnio silnie rosnąca o wysokim współczynniku rozmnażania. Nie tworzy odrostów korzeniowych, bardzo dobrze zakotwicza się w glebie, nie wymaga podpór. Wegetację rozpoczyna wcześnie, a kończy późno. Jakość owoców jest
gorsza niż na podkładce M 9. Nadaje się na gleby lekkie. Może
być polecana dla odmian słabo rosnących i mutantów krótkopędowych. Mało przydatna do sadów intensywnych.

Nazwa podkładki: P 14

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska.
Podatność na choroby i szkodniki: mało podatna na pierścieniową
zgniliznę podstawy pnia, parcha i mączniaka.
Wytrzymałość na mróz: duża.
Właściwości: Należy do grupy półkarłowych. Drzewa na tej podkładce rosną silniej niż na M 26. Dosyć dobrze mnoży się w mateczniku.
Wegetację rozpoczyna i kończy wcześnie. Zalecana jest dla odmian
umiarkowanie silnie i słabo rosnących. Wymaga palikowania.
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Nazwa podkładki: P 60

Grupa: Jabłoń.
Miejsce wyhodowania: Skierniewice, Polska.
Podatność na choroby i szkodniki: średnio podatna na parcha,
mączniaka i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, podatna na
zarazę ogniową.
Wytrzymałość na mróz: bardzo duża.
Właściwości: Podkładka z grupy półkarłowych o wzroście nieco słabszym lub zbliżonym do M 26. Wydajność w mateczniku
bardzo wysoka. Średnio wcześnie kończy wegetację. Ma skłonność do wytwarzania dużej liczby brodawek. Zalecana dla odmian
umiarkowanie silnie rosnących. Drzewa na tej podkładce wymagają palikowania.
W sprzedaży są zazwyczaj drzewka dwuletnie z uformowaną koroną oraz jednoroczne, tzw. okulanty, bez uformowanej korony.

Drzewka kolumnowe
W tej ostatniej grupie godne polecenia są jabłonie kolumnowe, zwane balerinami. Najbardziej znane odmiany to: Bolero, Charlotte, Flamenco (angielskie) oraz Obelisk, Polka, Trajan, Telamon, Tuscan
i Walz. Ich wspólną cechą jest wczesne wchodzenie w okres owocowania - już po dwóch, trzech latach od posadzenia. Drzewka słabo rosną, więc nie wymagają intensywnego cięcia. Mają tendencję do przeWieś Mazowiecka, październik 2016

Wielkość drzew na poszczególnych podkładkach uzależniona jest w dużym stopniu od:
- odmiany
szlachetnej,
Wielkość
drzew na poszczególnych podkładkach uzależniona
- wysokości okulizacji (szczepienia),
jest
w
dużym
stopniu od:
- gleby, jej żyzności i zasobności.

• odmiany szlachetnej,
• wysokości okulizacji (szczepienia),
• gleby, jej żyzności i zasobności. n

Źródła:
1. http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/artykul/sadzimy-drzewka-ktore-rosna-na-podkladkach-karlowych,1557345,art,t,id,tm.html
2. http://www.sps.agro.pl/podkladki-dla-jabloni,35.html
3. http://www.sadowniczy.pl/Drzewka-owocowe-Podkladki-jabloni--cinfo-pol-27.html
4. http://budujesz.info/artykul/najlepsze-podkladki-jabloni-wlasciwosci-i-charakterystyka,1538.html
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Wyznaczenie terminu zbioru owoców
Tomasz Pająk
Oddział Radom

J

akość owoców oraz ich trwałość podczas przechowywania zależą od wielu czynników, takich chociażby jak
klimat, stanowisko, gleba, przebieg warunków atmosferycznych w okresie wegetacji i skład mineralny owoców. Niebagatelne znaczenie ma tu także termin zbioru
– od dawna wyznaczano go na podstawie
intensywności rumieńca, wielkości i odchodzenia owoców od krótkopędów oraz
liczby dni od pełni kwitnienia. Wskaźniki
te są jednak mało precyzyjne i należy jednak traktować tylko jako orientacyjne.
Zarówno zbyt wczesny, jak i zbyt późny
zbiór, negatywnie wpływa na jakość i właściwości przechowalnicze owoców. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe wyznaczenie terminu zbioru.
Poniżej opisujemy metody wyznaczania
dojrzałości zbiorczej owoców, które nie
powinny stwarzać większego problemu
w wykonaniu i są tanie.

Test skrobiowy

Jest prostą, a zarazem w miarę precyzyjną
metodą wyznaczania terminu zbioru owoców.
Wykorzystuje się tu barwną reakcję skrobi zawartej w owocach z roztworem jodu w jodku
potasu (płyn Lugola). Skrobia (substancja zapasowa gromadząca się w owocach podczas
ich wzrostu w momencie dojrzewania) ulega
rozkładowi na cukry proste. Na przekrojone
jabłka nanosi się płyn Lugola poprzez zanurzenie w roztworze, spryskanie lub pomalowanie
pędzelkiem. Powierzchnia miąższu zawierająca skrobię zabarwia się na kolor granatowy.
Otrzymany obraz barwnej reakcji porównuje
się z tablicami wzorcowymi i w ten sposób
określa stan dojrzałości jabłek. Wykorzystuje
się tu 10 stopniową skalę (indeks skrobiowy)
określającą stopień rozkładu skrobi. Należy
przy tym pamiętać, że zalecany zakres indeksu skrobiowego (tab.1) podczas zbioru będzie
różny u poszczególnych odmian.
Tab.1 Zalecany zakres indeksu skrobiowego
podczas zbioru dla wybranych odmian jabłek
Odmiana
Alwa
Cortland
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Indeks skrobiowy
7-8
2-4

Elstar
Gala
Gloster
GoldenDelicious
Idared
Jonagold
Ligol
Lobo
Melrose
Rubin
Szampion

3-4
3-5
2-3
5-7
3-5
5-7
6-8
1-3
2-4
5-7
5-7

Jędrność miąższu

Jędrność miąższu owoców jest kolejnym
wskaźnikiem wyznaczania terminu ich zbioru. Do wykonania próby można posłużyć się
ręcznym jędrnościomierzem, wynik pomiaru
podaje się w kG. Każda odmiana charakteryzuje się inną jędrnością (twardością) miąższu,
która ulega zmianom wraz z dojrzewaniem
owoców i w trakcie ich przechowywania.
Z pobranej, reprezentatywnej próby owoców,
na każdym jabłku usuwamy skórkę w dwóch
miejscach na przeciwległych stronach i wprowadzamy trzpień jędrnościomierza na odpowiednią głębokość. Odczytany wynik zapisujemy i wyliczamy średnią, którą porównujemy do danych podanych w tabeli 2.
Tab. 2 Zalecany zakres jędrności miąższu
podczas zbioru dla wybranych odmian jabłek
i gruszek
Odmiana
Alwa
Cortland
Elstar
Gala
Gloster
GoldenDelicious
Idared
Jonagold
Ligol
Lobo
Melrose
Rubin
Szampion
Carolla
Concorde
Hortensja
Konferencja

Jędrność (kG)
9,0-9,5
7,0-8,0
7,8-8,2
7,5-8,0
8,4-9,0
7,5-8,5
8,0-9,0
7,5-8,0
7,5-8,0
6,4-7,7
7,0-8,0
7,5-8,0
6,8-7,5
5,3
5,9
6,6
6,8

Zawartość ekstraktu

Badanie zawartości ekstraktu (zawartość
cukrów w soku komórkowym) wykonujemy
za pomocą refraktometru. Jest to przyrząd
optyczny w którym wykorzystuje się zjawisko załamania światła przy jego przechodzeniu przez ośrodki o różnych stężeniach.
Z owoców wchodzących w skład reprezentatywnej próby pobieramy sok z miąższu i kilka jego kropel nakładamy na refraktometr,

a następnie odczytujemy i zapisujemy wynik oraz wyliczamy średnią.

Indeks Streifa

Ustalenie terminu zbioru za pomocą
jednego wskaźnika jest bardzo ryzykowne i może być obarczone dużym błędem.
Należałoby więc powiązać ze sobą różne
metody określania dojrzałości zbiorczej jabłek. W tym celu wykorzystuje się indeks
Streifa, w którym uwzględnia się takie parametry jak jędrność miąższu, zawartość
ekstraktu i wartość próby skrobiowej.
Wzór indeksu Streifa jest następujący:

IS – indeks Streifa
F – jędrność owoców
R – zawartość cukrów w owocach
S – stopień rozkładu skrobi w punktacji 1-10
Tab. 3 Wartość indeksu Streifa w okresie
zbiorów wybranych odmian jabłoni i gruszy
Odmiana
Gloster
Idared
Jonagold i sporty
Rubin, Topaz
Szampion, GoldenDelicious
Elstar
Boskop
McIntosh
Spartan
Jonathan
McSpur
Konferencja

IS w oBrix’a
0,3-0,4
0,2-0,3
0,08-0,09
0,07-0,08
0,10-0,12
0,38
0,15
0,17
0,25
0,19
0,17
0,10

Dokładność pomiarów, które określają
w danej chwili stan fizjologiczny owoców,
zależy w dużej mierze od właściwego pobierania prób do analiz. Przeznaczając owoce
do przechowywania należy pamiętać, że po
zbiorze są one wciąż żywymi organizmami,
w których zachodzą procesy fizjologiczne.
Długość okresu przechowywania zależy
od odmiany, warunków przechowywania,
stopnia dojrzałości w momencie zbioru,
a także warunków klimatyczno-glebowych
podczas wegetacji. Przy wyznaczaniu terminu zbioru nie wolno posługiwać się tylko
jednym wskaźnikiem. Nie ma też możliwości wyznaczenia optymalnego terminu zbioru jednocześnie dla wszystkich owoców na
drzewie - najpierw będą dojrzewały owoce
na obwodzie korony, a później w jej głębi. n
Wieś Mazowiecka, październik 2016
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Uprawiamy czosnek
Grzegorz Nadratowski
Oddział Ostrołęka

C

zosnek (Alium sativum L.) jest trwałą rośliną zielną
(byliną). W Polsce uprawiany jest jako roślina roczna,
którą rozmnaża się wegetatywnie ponieważ w naszych
warunkach klimatycznych nie wytwarza nasion. Wyróżniamy
dwa rodzaje czosnku - taki, który wytwarza oraz taki, który
nie wytwarza pędów kwiatostanowych. W obu grupach występują formy jare i ozime.
W kraju uprawa czosnku jest dość rozpowszechniona, zarówno w uprawie amatorskiej, jak i towarowej. Ze względu na dużą
pracochłonność przy produkcji towarowej występuje duże jej
rozdrobnienie i krajowe plantacje producentów zazwyczaj nie
przekraczają powierzchni 1 ha. Wynika to z braku u większości
gospodarstw suszarni oraz przechowali, co oznacza praktycznie
sprzedaż całej produkcji tuż po zbiorze.

Wartość odżywcza i znaczenie gospodarcze

Czosnek wykorzystywany jest głównie jako przyprawa, gdyż
posiada bardzo silne właściwości smakowe i zapachowe nadawane
przez zawarte w nim olejki lotne. Dodawany jest do wielu produktów
żywnościowych - wędlin, konserw oraz różnego rodzaju przetworów.
Posiada również właściwości lecznicze oraz bakteriobójcze i z tego
względu jest szeroko wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym.

Jakie ma wymagania?

Ma duże wymagania glebowe. Do jego uprawy najlepiej nadają się gleby organiczne II i III klasy oraz gliniasto-piaszczyste,
przepuszczalne, przewiewne, niezlewne, ale dobrze utrzymujące
wodę. Gleby zbyt zwięzłe, ciężkie, gliniaste, o nieuregulowanych
stosunkach wodnych niezbyt nadają się do uprawy. W Polsce występuje rejonizacja upraw, gdyż większość gleb nie nadaje się do
jego towarowej produkcji.
Co do temperatury czosnek nie ma dużych wymagań. Ukorzenienia się i rozwija przy krótkim dniu i stosunkowo niskiej temperaturze; posadzony jesienią (forma ozima) nie wymarza. Wiosną wznawia wegetację przy temperaturze 3-4oC. Optymalna dla
czosnku jest więc wczesna i chłodna wiosna, z dostateczną ilością
opadów, oraz ciepłe lato. W czasie upałów i suszy dojrzewanie
czosnku jest przyspieszone, co ujemnie wpływa na wielkość plonu. Ze względu na płytki system korzeniowy przy długotrwałej
suszy gatunek ten wymaga nawadniania. Okresy krytyczny w zapotrzebowaniu na wodę przypada na maj-czerwiec.
Czosnek wymaga prawidłowego zmianowania. Nie można go
sadzić rok po roku na tym samym polu, ani po innych roślinach
cebulowych. Okres powrotu czosnku na to samo pole powinien
wynosić 3-4 lata. Nie powinno się go uprawiać także po burakach,
ziemniakach, rzepaku, warzywach kapustnych i korzeniowych.
Najlepsze dla niego są stanowiska po zbożach (za wyjątkiem
owsa, który sprzyja rozwojowi nicienia - niszczyka zjadliwego),
trawach, koniczynie i lucernie. Można go również uprawiać po
Wieś Mazowiecka, październik 2016

fasoli, ogórkach i pomidorach. Odpowiednia dla uprawy czosnku
wartość pH powinna wynosić 6,5-7,0.

Uprawa i nawożenie

Gleba pod czosnek musi być głęboko zaorana, najlepiej na głębokość 25-30 cm. Czosnek dobrze reaguje na nawożenie obornikiem, zwłaszcza na glebach słabszych. Najlepiej uprawiać go
w drugim roku po oborniku.
W zależności od przedplonu, ilości zastosowanego obornika oraz
zawartości w glebie fosforu i potasu, należy ustalić wysokość nawożenia mineralnego. Czosnek nie wykorzystuje dobrze składników
pokarmowych zawartych w glebie. Z tego względu wymaga dużego
nawożenia mineralnego: 110 kg N, 100 kg P2O5, 150-200 kg K2O.

Sadzenie, pielęgnowanie i ochrona

Czosnek można wysadzać z ząbków lub z cebulek powietrznych
(formy wytwarzające pędy kwiatostanowe). Najlepiej nadają się
jednak do tego ząbki ze średnich główek. Przed wysadzeniem ząbków należy je zaprawić przeciw chorobom grzybowym środkiem
Funaben T na sucho lub na mokro. Odległość między rzędami
powinna wynosić 30 cm, a w rzędach co 6-15 cm, w zależności od
wielkości ząbków. Głębokość sadzenia wiosną to 3-5 cm, a jesienią 5-8 cm Odmiany jare czosnku wysadzamy wiosną, w końcu
marca lub na początku kwietnia, a odmiany ozime jesienią (październik lub nawet listopad) pod warunkiem, że ząbki zdążą się
ukorzenić przed nadejściem mrozów.
Pielęgnacja polega na mechanicznym lub chemicznym usuwaniu zachwaszczenia. Najlepiej zwalczać zachwaszczenie mechanicznie, ponieważ spulchniamy przy tym glebę, a przy okazji możemy wzbogacić ją o nawozy azotowe.
Przy doborze chemicznych środków ochrony roślin należy
skorzystać z aktualnych zaleceń Programu Ochrony Warzyw.

Zbiór i przechowywanie

Czosnek wysadzony jesienią dojrzewa w połowie lub końcu lipca,
a wysadzony wiosną pod koniec lipca lub na początku sierpnia, w zależności od przebiegu warunków pogodowych. Odmiany wytwarzające kwiatostany zbieramy, gdy zaczynają schnąć liście, natomiast
odmiany nie wytwarzające pędów kwiatostanowych, kiedy około
50% roślin ma załamany szczypior. Zasadą jest, że lepiej zebrać czosnek kilka dni za wcześnie niż za późno. Czosnek zebrany w odpowiednim terminie ma ząbki dobrze osłonięte łuskami, co gwarantuje
dobrą wartość handlową oraz przechowywanie się główek.
Po wykopaniu z ziemi należy czosnek dosuszyć na polu lub pod
dachem. Gdy łodyga ulegnie całkowitemu wysuszeniu, należy ją
obciąć na długość 3-5 cm oraz skrócić korzenie do około 1 cm. Tak
przygotowany czosnek należy przechowywać w pomieszczeniach
suchych, chłodnych, o wilgotności względnej powietrza 60-70%. n
Źródła:
1. Produkcja roślinna, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990
2. Czosnek uprawa form ozimych i jarych, dr Izabela Żuradzka, Hasło Ogrodnicze Nr 11/2003
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R A D Y GO S P OD A R SKI E

Ży wie n ie trzody c hlewnej
Ustalanie dawki

Marek Świątkowski
Oddział Poświętne w Płońsku

W

roku 2015 ukazały się długo oczekiwana publikacja
„Zalecania żywieniowe i wartość pokarmowa pasz
dla świń”. Poprzednie normy żywienia wydane zostały w roku 1993 i w tym czasie w produkcji trzody chlewnej zmieniło się bardzo dużo. W pierwszym rzędzie genetyka
- nastąpił bardzo szybki postęp genetyczny ras krajowych. Na
rynku pojawiły się również zwierzęta hybrydowe, charakteryzujące się wysoką zdolnością odkładania białka, co przekłada
się na wyższe przyrosty dzienne, lecz potrzebują one odpowiedniej paszy.
Odłożenie 1 grama białka powoduje około 4-krotny wzrost
masy ciała. To wymaga jednak odpowiedniego żywienia. Niestety, koszt paszy w całkowitych kosztach tuczu wynosi 70-80%
i dlatego należy dobrze zbilansować dawkę pokarmową, aby wykorzystać potencjał genetyczny zwierząt. Jednocześnie należy
monitorować koszt żywienia.

Normy żywieniowe a odkładanie białka
W nowych normach wyodrębniono 3 kategorie świń, w zależności od ilości odkładanego przez nie białka. Są to świnie o dużym potencjale wzrostowym - odkładające dziennie 195 g białka,
o średnim potencjale - 160 g i małym - 120 g białka na dzień.
Tab. 1 Wskaźniki potencjału wzrostowego
Wskaźniki

Duży D

Średni
S

Mały
M

Zawartość białka w ciele zwierząt dorosłych, kg

45

37

30

Maksymalne dobowe odłożenie białka w okresie
wzrostu 30 - 110 kg

195

160

130

Średnie dobowe odłożenie białka w okresie wzrostu
30 -110 kg

180

150

115

Tab. 2 Zalecana zawartość energii metabolicznej oraz stosunek białka
ogólnego i ASS w żywieniu rosnących świń
Wyszczególnienie

Prosięta Warchlaki

Tuczniki

Lochy

Masa ciała

5 - 20 kg 20 - 30 kg

30 - 60 60 - 90
>90 kg
kg
kg

luźne
prośne
i prośne
>90 dnia
do 90
i karmiące
dnia ciąży

EM, MJ/kg

13,0 14,0

13,0 - 13,5

12,5 13,5

12,5 13,5

12,0 11,8 - 12,2 12,5 - 13,5
13,0

Białko ogólne
g/MJ

14,10

13,50

12,80

11,50

11,20

10,8

12,6

SJS** Lys,
g/MJ

0,80 0,90

0,75 - 0,80

0,65

0,57

0,55

0,4

0,55

Aminokwasy w stosunku do zawartości lizyna przyjętej jako 100

Przyrosty dzienne w g w okresie
10 - 30 kg

620

550

480

30 - 60 kg

880

770

670

60 - 90 kg

1050

900

740

90 - 120 kg

1100

890

700

30 - 110 kg

1000

850

700

Grubość słoniny przy masie ciała 110 kg w mm

<8

11

14 >

Mięsność tuszy (%) nie mniejsza niż

60

56

52

Wykorzystanie paszy o zawartości 12,8MJ/kg kg/kg

2,5

2,7

3,0

Sztuki o najwyższym potencjale wzrostowym to przede wszystkim świnie ras ojcowskich oraz zwierzęta hybrydowe i mieszańce.
Dobre wyniki osiąga się również w hodowlach prowadzących silną selekcję w celu zwiększenia mięsności zwierząt.
18

Chcąc wykorzystać potencjał produkcyjny zwierząt należy precyzyjnie (znając procentowy udział żywienia w całkowitych kosztach produkcji), ustalić dawkę pokarmową dla poszczególnych
grup technologicznych. Głównymi elementami dawki pokarmowej są: energia metaboliczna, białko, witaminy i minerały.
Potrzeby energetyczne wyrażone w MJ dzielimy na bytowe
i produkcyjne. Potrzeby bytowe zapewniają funkcje podstawowe
organizmu przy jego umiarkowanej aktywności i optymalnych
warunkach temperaturowych. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie bytowe zaspokajane jest w pierwszej kolejności. Przy
niekorzystnych warunkach środowiskowych potrzeby bytowe
wzrastają kosztem zmniejszania się wyników produkcyjnych.
Natomiast potrzeby produkcyjne to odkładanie białka i tłuszczu,
rozwój płodów oraz produkcja mleka u loch i nasienia u knurów.
Dzisiejsze wysokowydajne rasy świn wymagają paszy o wyższym poziomie energii w porównaniu ze starszymi normami. Według nowych norm w 1 kg mieszanek pełnoporcjowych zalecaną
koncentrację energii metabolicznej przedstawia tabela nr 2.

metionina +
cystyna

60

60

63

63

63

60

60

treonina

64

64

66

66

66

65

65

tryptofan

20

20

19

19

19

18

22

walina

68

68

68

68

68

70

80

izoleucyna

60

60

56

56

56

50

57

ASS* aminokwasy strawne do końca jelita cienkiego, SJS** standaryzowana jelitowa
strawność

Skrobia zawarta z zbożach pokrywa około 50% energii. Bardzo
dobrym źródłem energii są tłuszcze. Świnie wykorzystują zarówno
tłuszcz roślinny, jak i zwierzęcy. W dawce pokarmowej tłuszczu nie
może być więcej jak 8-10%. Odpowiedni poziom energii w paszy poprawia wyniki produkcyjne, takie jak: szybsze tempo wzrostu, lepsze wykorzystanie paszy, większa masa urodzeniowa prosiąt i lepsza
mleczność. Przy zwiększonym poziomie tłuszczów w dawce należy
również zwiększyć zawartość innych składników pokarmowych.
Wieś Mazowiecka, październik 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Mikotoksyny w paszy a rozród
i produkcja mleka (cz. 2)
Zofia Chotyniec
Oddział Siedlce

M

ikotoksyny to trujące substancje wytwarzane przez
grzyby. Nie posiadają smaku, ani zapachu, są odporne na wysoką temperaturę, suszenie i długie przechowywanie. Powstają w paszach zarówno już na polu, jak
i podczas przechowywania w magazynach. Z tego względu
dzielimy je na polowe i magazynowe.
Mikotoksyny zawarte w paszach mają bardzo niekorzystny
wpływ na rozród i produkcję mleka. Nawet niewielkie stężenie kilku
mikotoksyn w paszy może być gorsze niż wysokie stężenie jednej.
To znaczy, że mikotoksyny „wspierają się” w swoim niekorzystnym
działaniu na organizm zwierzęcia. Mikotoksyny są tylko częściowo
unieszkodliwiane w żwaczu. Najczęściej występująca mikotoksyna
deoksyniwalenol jest w około 35 % rozkładana w żwaczu, ale tylko
zdrowym i niezakwaszonym. Krowy mleczne są szczególnie wrażliwe na zearalenon, ponieważ w żwaczu jest on zamieniany przez
bakterie na alfazearalenon, a ten jest 90 % jeszcze bardziej toksyczny
dla układu rozrodczego niż zearalenon. Mikotoksyny nawet w niewielkiej ilości uszkadzają system odpornościowy, powodują stany
zapalne wymion, wzrost komórek somatycznych w mleku, mniejsze
pobranie paszy, biegunki, co przekłada się na produkcję mleka, jego
jakość i ilość. Również występują problemy z zacieleniami, co powoduje częstsze brakowanie krów i ma wpływ na opłacalność produkcji
mleka. Mikotoksyn z pasz całkowicie nie da się wyeliminować, ale
można je ograniczyć. Skażenie zbóż mikotoksynami, tzw. polowymi
można zmniejszyć zwalczając choroby grzybowe – fuzariozy. Fuzariozy atakują również kukurydzę, szczególnie kolby. Nie ma możliwości opryskania całej rośliny ze względu na jej wysokość. Można

Następnym bardzo ważnym składnikiem paszy jest białko podstawowy budulec tkanki mięśniowej, a zarazem najdroższy
składnik paszy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zbilansowanie
dawki. Ważnym elementem jest nie tylko ilość białka, ale i jego
jakość (zawartość białka na 1 MJ energii przedstawia tabela nr 2).

Dobór aminokwasów
Białko zbudowane jest z aminokwasów. W odróżnieniu od roślin,
w organizmie zwierząt nie wszystkie aminokwasy są syntetyzowane. Dlatego w dawce pokarmowej musimy dostarczyć odpowiednie ilości aminokwasów, których nie wytwarza organizm świni.
Aminokwasy nie wytwarzane w organizmie zwierzęcym nazywamy egzogennymi. Dla trzody są to: lizyna, metionina, leucyna,
izoleucyna, histydyna, treonina, tryptofan i walina. Wykorzystanie
białka zależy od ich strawności do końca jelita cienkiego, jak również stosunku poszczególnych aminokwasów (stosunek poszczególnych aminokwasów przedstawia tabela nr 2). Najczęściej w paWieś Mazowiecka, październik 2016

ograniczyć mikotoksyny w kiszonce z kukurydzy poprzez wysokie
koszenie przy zbiorze, ponieważ najbardziej skażone są często dolne
partie roślin. Zbiór kukurydzy na kiszonkę należy przeprowadzać
przy zawartości suchej masy około 35 %, bo w późniejszym okresie następuje intensywny rozwój grzybów. Przy uprawie kukurydzy
w monokulturze trzeba pamiętać o dokładnym przyorywaniu resztek pożniwnych. Stosowanie prawidłowego płodozmianu zmniejsza w glebie ilość patogenów powodujących fuzariozy. Poza tym
optymalny termin siewu zbóż i kukurydzy, prawidłowe nawożenie
uodparniają rośliny na choroby grzybowe. Skażenie pasz mikotoksynami, tzw. magazynowymi zmniejszamy, dokonując zbioru suchego ziarna zbóż, suchego siana, suchej słomy. Przy sporządzaniu
sianokiszonek i kiszonek ważne jest dokładne i szybkie ubicie zakiszanej masy i szczelne okrycie. Nie zawsze uda się wyprodukować
pasze dobrej jakości. Nie mamy też wpływu na jakość pasz z zakupu.
Mikotoksyny mogą się znaleźć w paszy. Niekoniecznie muszą być
widoczne w postaci pleśni. Profilaktycznie można stosować dodatki
paszowe. Dostępne w sprzedaży są dodatki, które unieszkodliwiają
mikotoksyny, ale jednocześnie wiążą mikro- i makroelementy oraz
witaminy znajdujące się w paszy, co nie pozostaje bez wpływu na jej
jakość. Są też dodatki paszowe o działaniu kompleksowym, które nie
tylko wiążą mikotoksyny, ale zawierają w swoim składzie enzymy
rozkładające mikotoksyny trudnowiązalne: zearalenon, deoksyniwalenol i inne trichoteceny. Dodatkowo, w ich składzie znajdziemy
silimarynę regenerująca wątrobę. Te specjalistyczne dodatki paszowe wspierają nadwyrężony system odpornościowy oraz nie wiążą
witamin i minerałów. Poprzez produkcję pasz odpowiedniej jakości
oraz stosowanie specjalistycznych dodatków paszowych można skutecznie obniżyć poziom skażenia pasz mikotoksynami, a tym samym
mieć wpływ na rozród, produkcję mleka i jej opłacalność. n

szy występuje niedobór lizyny. Przy określeniu, tzw. białka idealnego zawartość poszczególnych aminokwasów wyraża się do lizyny,
którą przyjmuje się jako 100. Niedobór jednego aminokwasu będzie
miał decydujące znaczenie w całkowitym wykorzystaniu białka.
Obecnie na rynku występują syntetyczne aminokwasy: L-lizyna,
DL-metionina, L-treonina, L-tryptofan oraz L-walina. Korzystanie
z nich pozwala na bardziej dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej dla poszczególnych grup technologicznych.
W porównaniu ze starymi normami zmienił się poziom energii, ilości białka oraz stosunek aminokwasów. Zainteresowanych
ułożeniem dawki pokarmowej dla swoich zwierząt zachęcam do
zgłoszenia się do doradców MODR, ponieważ posiadamy już
nowe normy pokarmowe. n
Źródła:
1. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń, praca zbiorowa pod
kierownictwem Eugeniusza R. Grali i Jacka Skomlała, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, wydanie II
uzupełnione, Jabłonna 2015.
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U R Z Ą D M A R S Z A Ł KO WSKI WO JEWÓ D ZTWA MAZOW IE CKIEGO INFORMUJE

Festiwal wieńców
w Otwocku
Dożynki Województwa Mazowieckiego składają się zawsze z elementów zmiennych
i niezmiennych. Zmienne to lokalizacja, program artystyczny, liczba gości czy pogoda.
Wśród niezmiennych warto wymienić intencje, podziękowania za plony, złożenie hołdu wszystkim pracującym na roli oraz ceremonie dożynkowe.
W tym roku świętowaliśmy w powiecie
otwockim, który jest także „Stolicą Kultury
Mazowsza”. Stadion Otwockiego Klubu
Sportowego „Start”, 4 września, zamienił
się w festiwal wieńców dożynkowych.
Można byo też odwiedzić liczne stoiska (m.in. wystawienniczo-handlowe),
posłuchać dobrej muzyki czy skorzystać
z wielu innych atrakcji. Całość w pięknej
i tradycyjnej oprawie
obrzędowej.

Przygotowanie każdego wieńca wymagało dużego nakładu pracy,
ale niektóre szczególnie zaskakiwały formą

Ceremoniał dożynkowy
Ulicami miasta przeszedł odświętny
korowód złożony z Orkiestry Dętej
OSP Karczew, pocztów sztandarowych
oraz oficjalnych delegacji wieńcowych
z powiatów województwa mazowieckiego. Chleb dożynkowy nieśli starostowie dożynek – Monika Młot i Wojciech
Ruszkowski. Wśród gości szli gospodarze uroczystości – marszałek Adam
Struzik, wicemarszałek Janina
Ewa Orzełowska, starosta
otwocki Mirosław Pszonka
i prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

Triumfatorzy konkursów
Uroczystości rozpoczęła msza święta
dziękczynna za tegoroczne plony, tuż
po niej odbyły się obrzędy w wykonaniu
zespołu Kądziołeczka, ceremonia wspólnego dzielenia chlebem, krótkie przemówienia okolicznościowe, wręczanie
odznaczeń branżowych i państwowych
oraz zakończenie konkursów dla rolników i przedsiębiorców. Dwudziestu pięciu rolników odebrało z rąk
marszałka województwa mazowieckiego i starosty otwockiego
odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, siedmiu najlepszych
przetwórców rolno-spożywczych od 4 września

Wieniec i bochen chleba to symbole od zawsze kojarzone z dożynkami

Różnorodne kształty i precyzyjne
że Mazowszanom nie brakuje ani

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

Przedruk z „Kroniki Mazowieckiej” (KM Nr 163)
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U RZĄ D MARSZ AŁ KOW SKI WOJEW ÓDZ T WA M AZOW IE CKIEGO INF O R MU J E
nosi tytuł „Polskiego Producenta Żywności 2016 roku”, a dwunastu wyróżniono na szczeblu lokalnym nagrodami
powiatu otwockiego. Część oficjalną
zakończyło rozstrzygnięcie konkursu
Agroliga 2016, w którym poznaliśmy
tegorocznych mistrzów, wicemistrzów
i wyróżnionych.
W zgodzie z tradycją wyplatania
wieńców
To nieodzowna część dożynkowych ceremonii. Wicie wieńców od wieków
łączyło się z obrzędami dziękczynnymi
za ukończenie żniw i prac polowych. Pleciono je zwykle w kształcie korony lub
koła, a jako materiałów używano zbóż,
jarzębiny, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńców nie brakło także
na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Otwocku.
W tegorocznym konkursie na najładniejszy
wieniec dożynkowy komisja konkursowa –
złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Starostwa Powiatowego
w Otwocku i Urzędu Miasta Otwocka – oceniła ponad 40 wieńców
z terenu Mazowsza. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce przyznała
kolejno powiatom: węgrowskiemu, gostynińskiemu oraz zwoleń-

wykonanie wieńców dowodzą,
wyobraźni, ani talentu

skiemu. Wyróżniono też powiaty nowodworski, ostrołęcki i ciechanowski.
Informacyjnie i poznawczo
Na błoniach stadionu nie zabrakło licznych stoisk handlowych, informacyjno-promocyjnych instytucji rolniczych
i okołorolniczych, m.in. Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego zorganizowano w tym roku
ze Stowarzyszeniem „Urzecze” oraz Fundacją „Szerokie wody”. Niezależne drugie stoisko UMWM promowało projekt
zamontowania kolektorów słonecznych w 12 mazowieckich szpitalach.
Artystycznie i smakowicie
Popołudnie z dożynkową sceną to obcowanie z artystami – zagrali m.in. Zespół
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej,
Bayer Full i Sarsa. Na nietypowym stoisku
wśród łodzi, wikliny i drewna, dowiedzieć się można było o Mazowszu i Urzeczu, posmakować potraw tradycyjnych
i regionalnych, pośpiewać i potańczyć.

Powiat siedlecki w swoim wieńcu zaakcentował
znaczenie rodziny w codziennym życiu

Szczytny cel
Ideą przyświecającą tegorocznej edycji
wydarzenia była pomoc dla potrzebujących. Przez całą imprezę zbierano środki
dla walczącego z nowotworem małego
Szymona oraz chorego na serce Krzysia.
Tekst i zdjęcia Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Niektórzy twórcy postawili na imponujące konstrukcje architektoniczne

Poszczególne wieńce przywoziły delegacje powiatowe, ale ich wykonaniem zajmowały się koła gospodyń wiejskich czy malutkie sołectwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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Integrowana uprawa pszenicy ozimej (cz.2)
Tadeusz Dudek
Oddział Ostrołęka

P

odstawowym zadaniem nowoczesnej produkcji roślinnej jest dążenie do wysokich, stabilnych oraz dobrych
jakościowo plonów, przy możliwie niskich nakładach
i poszanowaniu środowiska naturalnego. Integrowana produkcja roślin jest takim sposobem uprawy, w którym producent w sposób zrównoważony wykorzystuje wszystkie zdobycze nauki i techniki w rolnictwie oraz uwzględnia wymagania
dotyczące ochrony środowiska. Wyprodukowane w ten sposób
produkty są pełnowartościowe pod względem żywieniowym,
a także nie posiadają nadmiernych ilości niepożądanych składników, np. środków ochrony roślin, azotanów, metali ciężkich.

Termin siewu należy do najsilniej działających czynników agrotechnicznych i ma podstawowe znaczenie dla rozwoju i produkcyjności roślin. Wczesny termin siewu daje gwarancję dobrego
rozkrzewienia i ukorzenienia. Opóźnienie siewu powoduje, że
pszenica nie osiąga fazy krzewienia i jest słabo przygotowana do
zimy. Pszenica powinna wejść w zimę w fazie przynajmniej 4-5
liści, a więc musi być odpowiednio wcześnie zasiana. W uprawie
integrowanej nie powinno stosować się siewów późnojesiennych
(tzw. siew pod grudę), w których zakłada się, że pszenica wschodzić będzie dopiero wiosną. Termin siewu pszenicy zależy przede
wszystkim od warunków klimatycznych w danym rejonie. Jako
optymalne przyjąć należy następujące terminy siewu:
• 5-20 września w północno-wschodniej części kraju,
• 10-25 września w rejonie centralnym i południowo-wschodnim,
• 15 września do 1 października na zachodzie kraju,
• 20 września do 5 października na Nizinie Śląskiej i Nizinach
Nadmorskich.
W rolnictwie integrowanym ważną rolę odgrywa gęstość siewu.
Liczba wysianych ziaren powinna być tak dobrana, aby zapewnić
minimalny stan liczbowy roślin, a czynnikiem plonotwórczym
będzie duże krzewienie produkcyjne, zapewniające średnio po
dwa kłosy na jednej roślinie. Należy pamiętać, że gęsty łan jest
podatny na wyleganie, a rozwój chorób jest ułatwiony. Dla warunków Polski, ilość wysiewanych w pełni kiełkujących ziaren
pszenicy ozimej powinna wynosić: 300-400 szt./m 2 dla odmian
najsilniej krzewiących się oraz 400-500 szt./m2 dla odmian słabo
krzewiących się. W optymalnych warunkach, kiedy ziarno jest
wysokiej jakości, dobrze zaprawione oraz wysiane odpowiednio
wcześnie w dobrze przygotowaną rolę, można zmniejszyć ilość
wysiewu o połowę.

Nawożenie
Podstawowym warunkiem prawidłowego nawożenia jest utrzymanie odpowiednich relacji między składnikami (N:P:K). Potrzeby pokarmowe oblicza się uwzględniając dwie składowe,
tj. wielkość założonego plonu oraz pobranie jednostkowe plonu
głównego wraz z odpowiednia masą plonu bocznego. Uzależnione
22

to jest również od uprzednio zbadanej zasobności gleby. Nawożenia w systemie zintegrowanym nie wolno ograniczać tylko do
podstawowych składników pokarmowych.
Nawożenia organicznego nie powinno się stosować bezpośrednio pod pszenicę. Wpływa ono raczej na zwyżkę plonu słomy,
a nie ziarna. Ponadto przedłuża okres wegetacji i opóźnia wypełnianie ziarna, zwiększa podatność na choroby.
Nawożenie azotem uzależnione jest od przyjętego systemu nawożenia w gospodarstwie, a mianowicie, czy to jest system dwudawkowy, czy trzydawkowy. W przypadku dwóch dawek, pierwsza powinna wynosić 60-70 % dawki całkowitej i jeśli jest zbyt
wysoka, dzielimy ją w stosunku 2/3 do 1/3. W systemie trzydawkowym pierwsza dawka stanowi 50% całkowitego zapotrzebowania pszenicy w azot. Trzecia dawka w pszenicy określana jest jako
„dawka na kłos”, gdyż stosuje się ją w fazie kłoszenia, w ilości
8-12 kg N na każdą tonę założonego plonu.
Wysokich dawek azotu nie można stosować jednorazowo ze względu
na duże straty azotu i zwiększenie podatności pszenicy na wyleganie.
Stwierdzono potrzebę stosowania wyższych dawek N w stanowisku po
kłosowych, natomiast w glebach zasobnych w substancję organiczną,
w stanowisku po motylkowych, wysokie dawki azotu mogą działać
ujemnie. O strukturze łanu i plonie ziarna decyduje nie tylko azot, lecz
także zaopatrzenie roślin w inne składniki pokarmowe, a mianowicie:
potas, fosfor, magnez i mikroskładniki (miedź, mangan). Potas jest
składnikiem pobieranym w większych ilościach niż azot. Niezbilansowanie dawek azotu względem potasu jest przyczyną wylegania roślin
i zwiększeniem podatności na choroby grzybowe. Nawozy fosforowe
i potasowe należy wysiewać jesienią. Zaleca się stosować 50-70 kg/ha
P2O5 i 50-90 kg/ha K2O. Na glebach zasobnych w te składniki dawki
te można zmniejszyć do 40-70 kg P205 i 50-70 kg/ha K2O. Na glebach
ubogich w te składniki pokarmowe należy zwiększyć do 80-110 kg/ha
P2O5 i 65-100 kg/ha K2O.
Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest doprowadzenie
gleb do pH zbliżonego do obojętnego. Wapnowanie najlepiej
stosować pod przedplon. W przypadku wapnowania bezpośredniego pod pszenicę należy go stosować nie później niż pod
orkę siewną.
Wieś Mazowiecka, październik 2016
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Żywienie loch w pełnym cyklu produkcyjnym
Jadwiga Bachanek
Oddział Siedlce

Z

asady żywienia w pełnym cyklu produkcyjnym są
zagadnieniem trudnym. Postęp, jaki obserwujemy
w produkcyjności loch, zmusza do ścisłego określenia
wymagań zarówno pokarmowych, jak i dostosowania do danej fazy cyklu reprodukcyjnego. Wszystkie jego okresy są ze
sobą ściśle powiązane, a żywienie loch wpływa na produkcyjność w następnym okresie.
W żywieniu loch należy zwrócić uwagę na uwarunkowania
genetyczne, wiek, masę ciała, system utrzymania i warunki środowiskowe, a przede wszystkim stan fizjologiczny zwierzęcia.
Właśnie ze względu na stan fizjologiczny wyróżnia się następujące okresy żywienia loch:
• żywienie lochy luźnej zwany okresem jałowienia. Jest to
krótki okres od odsadzenia prosiąt do pokrycia. W dniu odsadzenia prosiąt nie zaleca się zadawać żadnej paszy. W następnych
dniach należy żywić lochę dobrze, aż do jej pokrycia. W tym
okresie młode lochy oraz będące w słabszej kondycji powinny
otrzymywać więcej paszy o wysokiej jakości. W okresie tym zaleca się żywienie paszą dla loch prośnych, bądź paszą dla loch
karmiących;

• żywienie w okresie wysokiej ciąży, trwającym od 90 do
111 dnia. W tym okresie następuje intensywny rozwój płodów,
w związku z tym należy zwiększyć średnio dzienną dawkę do
3,5 kg paszy przeznaczonej dla loch karmiących. Takie żywienie
pozwala na wyrównane mioty i utworzenie rezerwy energetycznej w ciele lochy na czas karmienia prosiąt;
• żywienie w okresie porodowym, to jest od 111 dnia do porodu. Na 3 dni przed porodem należ obniżyć dzienną dawkę
do 2 kg. W dzień porodu powinno się podać tylko pójło z otrąb
pszennych. Ostrożne żywienie lochy w tym okresie zapobiega
gorączce poporodowej, zapaleniu wymienia i zaparciom;
• żywienie loch w okresie laktacji (karmienia prosiąt). Pasza
dla karmiącej lochy w tym okresie musi być zbilansowana. Niedobór białka obniża produkcję mleka u maciory, a niedobór energii powoduje wychudzenie lochy. Dzienna dawka paszy powinna
być ustalana na podstawie ilości prosiąt, tj. 2 kg na lochę plus
0,45 kg na każde prosię. Przy dużym miocie (10 sztuk i więcej)
praktycznie maciorę należy żywić do woli. W ostatnich 3 dniach
przed odsadzeniem prosiąt stopniowo zmniejszać dzienną dawkę
pokarmową, aż do głodówki w dniu odsadzenia. Takie żywienie
sprzyja właściwemu zasuszeniu i pozwala na ponowne zwiększenie ilości podawanej paszy w celu poprawy kondycji lochy
przed ponownym zaproszeniem.

• żywienie w okresie niskiej ciąży trwającym do 90 dnia.
Zapotrzebowanie pokarmowe w tym okresie dotyczy głównie
potrzeb bytowych, gdyż produkcyjne są nieznaczne, ponieważ
płody przyrastają w niewielkim stopniu. W tej fazie zbyt intensywne żywienie prowadzi do zatuczenia lochy, wtedy rodzą
mioty z dużą ilością martwych prosiąt i gorzej je odchowują,
często w pierwszych dniach życia przygniatając prosięta. Praktycznie w okresie ciąży, w zależności od masy ciała i warunków
środowiskowych, locha powinna otrzymać ubogą mieszankę
z dużą zawartością włókna (otręby, owies, susz), w ilości 2-2,5
kg dziennie. Pasza balastowa zapobiega zaparciom lochy i daje
poczucie sytości;

Niezbędne jest dostarczanie bez ograniczeń do kojca czystej i świeżej wody, najlepiej z zamontowanych poideł automatycznych. W żywieniu loch zaleca się stosowanie pasz
pełnoporcjowych pochodzących z zakupu lub sporządzanych
z własnych zbóż i pasz wysokobiałkowych uzupełnianych
o odpowiednie dodatki mineralno-witaminowe lub gotowe
koncentraty wysokobiałkowe. Tylko prawidłowe żywienie
może zagwarantować wysoką plenność wynoszącą 22 prosięta w roku i długi ich okres użytkowania. n

Zabiegi pielęgnacyjne

wać opryskiem średniokroplistym. Należy zachować podstawowe
zasady prawidłowego stosowania herbicydów. Aby uzyskać jak
najlepszy efekt chwastobójczy, należy odpowiednio dobrać herbicyd do gatunku występujących chwastów.
W celu przeciwdziałania wyleganiu stosować antywylegacze.
Za właściwy termin stosowania należy uważać fazę początku
strzelania w źdźbło, w tym czasie pierwsze kolanko źdźbła powinno znajdować się 1,5-2 cm nad powierzchnią gleby, a pszenica
nie powinna być wyższa niż 15-20 cm. n

Na wiosnę należy pszenicę bronować po obeschnięciu i ogrzaniu się roli. Bronowanie wykonać w poprzek lub skośnie do rzędów pszenicy po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia,
gdy już minie groźba przymrozków.
Zwalczanie chemiczne chwastów w pszenicy ozimej można wykonać jesienią lub wiosną. Brak chwastów podczas wykonywania zabiegu doglebowego utrudnia wybór odpowiedniego środka.
Wybór herbicydów do zabiegów nalistnych wymaga umiejętności
rozpoznawania chwastów. Zabiegi nalistne należy wykonać zawsze na suche rośliny. Standardowe zabiegi herbicydami wykonyWieś Mazowiecka, październik 2016

Źródło: „Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej”. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: dr Joanny Horoszkiewicz-Janki, prof. dr hab. Marka Korbasa, prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego.
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Se le n ważny d la zdrowia
Stanisław Sowa
Oddział Siedlce

S

elen należy do grupy pierwiastków zwanych niemetalami. W przeszłości był uważany za pierwiastek toksyczny - taka opinia była związana z bardzo wąskim
przedziałem między jego niedoborem a nadmiarem w zapotrzebowaniu organizmów zwierzęcych, jak i ludzkich.
W praktyce na terenie Polski spotykamy się z niedoborem tego
pierwiastka, a winne są temu kwaśne gleby, na których przechodzi
on w formę trudno przyswajalną dla roślin.
Inaczej jest w przypadku gleb zasadowych. Tam selen występuje pod postacią selenianów, czyli jest formą łatwo przyswajalną.

Jakie jest fizjologiczne znaczenie selenu w żywieniu bydła?
Jego rola jest o wiele większa niż początkowo sądzono. Przede
wszystkim wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego - jego niedobór zwiększa podatność układu rozrodczego krów na stany zapalne. Charakterystyczne objawy to
częste zatrzymywanie łożyska po porodzie i śmiertelność płodów.
Inne objawy to stany zapalne gruczołu mlekowego. Niedobór selenu jest przyczyną choroby białych mięśni.
W organizmie zwierzęcia największa koncentracja selenu jest
w mięśniach, wątrobie, nerkach i plazmie krwi. Wchodzi on
w skład około stu białek zwanych selenobiałkami. Wiele z tych
białek pełni ważne funkcje biochemiczne, na przykład funkcje
biokatalizatorów, które przyspieszają wiele procesów biochemicznych, a często są podstawowym warunkiem ich działania.
Selen we współdziałaniu z glutationem i witaminą E ochrania
przed zniszczeniem tłuszcze wchodzące w skład błon komórkowych. Ponadto blokuje reaktywne formy tlenu, będące prekursorami wielu procesów nowotworowych.

Podawanie selenu
Dodatek selenu do pasz reguluje prawo UE. Aktualnie dopuszczalne normy wynoszą 0,568 mg/kg suchej masy dawki. Po analizie wielu doświadczeń i badań prowadzonych w wielu krajach
świata, te normy mogą w przyszłości ulegać zmianie.
Selen stosowany jest w żywieniu w dwóch formach - w połączeniach mineralnych (selenin lub selenian sodu) i połączeniach organicznych (drożdże selenowe). Podany w formie mineralnej ulega skomplikowanym przemianom: znaczna część pierwiastka pod
wpływem drobnoustrojów w żwaczu przechodzi w formę nieprzyswajalną i zostaje wydalona z kałem. Ponadto niektóre badania sugerują, iż forma mineralna wchodzi w połączenia z innymi związkami
intensyfikując niekorzystne procesy utleniania wykazujące cechy
toksyczności. W tej sytuacji przemysł paszowy, chcąc uniknąć tego
problemu, stosuje otoczkowanie związków zawierających selen.
Inaczej przedstawia się wykorzystanie formy organicznej. Forma ta jest gotowa do wkomponowania w procesy biochemicz24

ne i nie ulega degradacji, jak w przypadku form mineralnych.
W sprzedaży znana jako drożdże selenowe.
Ponadto przyswajalność selenu w dużym stopniu zależy od
zawartości innych składników dawki pokarmowej. Dla przykładu zmniejsza się ona przy dużym udziale roślin motylkowych
w dawce (cyjanogenne glikozydy przyczyniają się do obniżenia
przyswajalności selenu). Przyswajalność zmniejsza się też pod
wpływem dużej zawartości wapnia (wapń jest antagonistą selenu).

Wpływ na zdrowie zwierząt
W praktyce żywieniowej selen ma przede wszystkim znaczenie
stymulujące układ odpornościowy. Zwierzęta o optymalnej zawartości selenu w dawce są mniej podatne na wszelkiego rodzaju choroby typu zapalnego. Selen ma duże znaczenie w okresie okołoporodowym. Porody stają się łatwiejsze, ponieważ pierwiastek ten wpływa na wzmocnienie mięśniówki macicy. Dodatek selenu znacznie
redukuje prawdopodobieństwo zatrzymania łożyska i stany zapalne
macicy. Wzmacniając układ odpornościowy ma też znaczący wpływ
na ograniczenie mastitis gruczołu mlekowego. W doświadczeniach
liczba komórek somatycznych zmniejszyła się nawet o 70%.
W okresie ciąży selen bez problemu przenika przez łożysko utrzymując optymalne stężenie w płodzie cielęcia. W tym okresie nawet umiarkowane niedobory w dawce żywieniowej krowy nie mają negatywnego
wpływu. Inaczej sytuacja przedstawia się po porodzie, gdyż wtedy koncentracja selenu w siarze i mleku zależy od jego zawartości w paszy.
Wcześniej wspomniałem, iż dodatek selenu w postaci organicznej
jest bardziej efektywny niż dodatek w postaci mineralnej. Badania
przeprowadzone w USA na krowach mlecznych wykazały wzrost
wydajności mleka średnio o 1,4 kg/krowę/dziennie, kiedy stosowano drożdże selenowe zamiast selenu mineralnego. W drożdżach
selenowych selen występuje pod postacią SeMet (połączony z metioniną). To wysoko przyswajalna forma tego pierwiastka.

A jak wpływa na zdrowie ludzi?
Selen jest także ważnym składnikiem diety człowieka. Mleko oraz
Wieś Mazowiecka, październik 2016
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Co wpływa na nieopłacalność produkcji świń
w Polsce? (cz. 2)
Marek Świątkowski
Oddział Poświętne w Płońsku

W

ażne wybrane przyczyny determinujące nieopłacalność (niekonkurencyjność) produkcji świń w Polsce
- to temat wykładu inauguracyjnego wygłoszonego
przez prof. Zygmunta Pejsaka podczas XXI Międzynarodowej
Konferencji Naukowej w Puławach. Profesor przedstawił aktualne problemy produkcji trzody chlewnej i wskazał te czynniki produkcji, od których zależy konkurencyjność chowu.
Każda choroba występująca w stadzie jest przyczyną pogorszenia wyników ekonomicznych produkcji trzody chlewnej. Obecnie
posiadamy narzędzia pozwalające na ograniczenie ilości patogenów
w stadzie i minimalizujące negatywne skutki ich występowania.

Ochrona zdrowia
W celu utrzymania stada o wysokim statusie zdrowotnym należy
ściśle współpracować z lekarzem weterynarii. Lekarz powinien być
traktowany jak partner hodowcy, a nie jak „ten od zastrzyków”, wzywany tylko w przypadkach, gdy występuje choroba. Takie podejście
od kilkunastu lat propaguje prof. Pejsak. Wymaga od lekarza weterynarii, aby przed podaniem leku sprawdził przyczyny wystąpienia
choroby w stadzie i zaproponował skuteczne działania eliminujące.
Ponadto lekarz wspólnie z hodowcą powinien wdrożyć program uniemożliwiający lub ograniczający w przyszłości występowanie chorób.
Profilaktyka zawsze jest tańsza od leczenia. Rolnik jest zobowiązany
realizować program szczepień przeciw tym jednostkom chorobowym, które występują w stadzie. Oprócz tego, powinien wprowadzić
i przestrzegać programu bioasekuracji. Jest to najtańszy sposób zapobiegania chorobom. Do najważniejszych elementów tego programu
należą: dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna nowo zakupionych
zwierząt, szczepienie oraz stosowanie zasady „całe pomieszczenie
pełne, całe pomieszczenie puste”. Poważnym problemem w naszej
hodowli jest duże rozdrobnienie produkcji i chów w cyklu zamkniętym. Powoduje to, że w jednym pomieszczeniu znajdują się wszystkie
grupy technologiczne i jest możliwość swobodnego rozprzestrzenia-

mięso pochodzące od bydła żywionego z dodatkiem selenu stanowią
istotny naturalny suplement tego składnika. Badania kliniczne wykazały liczne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka
w przypadku jego niedoboru. Kardiomiopatia młodzieńcza, czyli
niewydolność krążenia, arytmia i powiększenie mięśnia sercowego to jedna z chorób na tle niedoborowym. Ale lista schorzeń jest
znacznie większa i obejmuje niektóre schorzenia wątroby, trzustki,
zapalenie węzłów chłonnych, cukrzycę, pigmentację skóry, a nawet niektóre postaci nowotworów. Ponadto niski poziom selenu obserwuje się w mukowiscydozie, retinopatii i fenyloketonurii.
Wieś Mazowiecka, październik 2016

nia się patogenów. Konieczne jest przerwanie łańcucha chorobowego
i warchlaki, i tuczniki powinny być w odrębnych pomieszczeniach.
Najprostszym sposobem na to jest specjalizacja.

Inne czynniki
W PROW 2014-2020 jest działanie: Rozwój produkcji prosiąt, na które producent trzody chlewnej może otrzymać dofinansowanie do 900
tys. złotych. Chętni, którzy zdecydowali się na budowę nowych obiektów inwentarskich napotykają na bariery administracyjne. Problemem
staje się też niechęć sąsiadów do powstawania nowych chlewni.
Profesor zwrócił również uwagę na przygotowanie zawodowe
producentów. Wg danych podanych przez niego, tylko 1,90% posiada wykształcenie wyższe, 8,3% średnie zawodowe, a ok. 60%
nie ma zawodowego wykształcenia rolniczego. Przy szybko zmieniających się technologiach produkcji i coraz lepszych genetycznie zwierzętach, o wyższych wymaganiach, konieczne jest ciągłe
dokształcanie się producentów trzody.
Wykładowca podkreślił, że instytuty i uczelnie wyższe nie transferują nowoczesnej wiedzy do praktyki, nie jest ona łatwo dostępna
i szeroko stosowana. Również Ośrodki Doradztwa Rolniczego w dużym stopniu zatraciły potencjał upowszechniania wiedzy, zajmując
się wypełnianiem wniosków. Jeszcze parę lat wcześniej prawie każdy
Ośrodek posiadał gospodarstwo, w którym to można było zaprezentować różne rozwiązania i technologie zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Jednak decyzją polityczną gospodarstwa zostały
zabrane Ośrodkom Doradztwa. MODR Oddział Poświętne w Płońsku, jako jeden z niewielu w kraju, posiada skrawek pola, na którym
przedstawia nowe technologie uprawy roślin oraz kolekcje odmian
czy Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.
Kolejnym problemem jest brak nowych pracowników zainteresowanych pracą w doradztwie, w dłuższej perspektywie. Pożądane są rozwiązania systemowe poprawiające status doradcy.
Jednostki doradcze muszą podjąć wiele różnych działań, aby sprostać oczekiwaniom rolników i wzrastającym wymaganiom rynku
w tym również na rynku wieprzowiny. n
Źródło: Materiały konferencyjne; Magazyn Weterynaryjny, Monografia czerwiec 2016 roku

Przyswajalność selenu (w przypadku człowieka z mleka i mięsa
wołowego) jest wysoka i stanowi istotne źródło zaopatrzenia w ten
pierwiastek. Tak więc selen jest istotny nie tylko w żywieniu zwierząt, ale stanowi także istotny element diety człowieka. Aby prawidłowo dawkować jego zawartość w paszy należy jednak ściśle
przestrzegać zaleceń producentów pasz. Trzeba również pamiętać, iż
organizm zwierzęcy i ludzki to bardzo skomplikowane mechanizmy
biochemiczne, w których zachodzi wiele współzależności. Selen to
tylko jeden z „trybików” tej skomplikowanej maszynerii, dlatego powinniśmy pamiętać również o innych składnikach diety. n
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Zr ę b k i d r zew n e – ta n i o p a ł
Tekst i zdjęcie: Kamil Węgłowski
Oddział Radom

Z

rębki drzewne to małe kawałki drewna o wielkości od
kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zwanych rębakami. Stanowią ekologiczny i atrakcyjny
pod względem ekonomicznym opał biomasowy wytwarzany
z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Surowcami do
ich produkcji są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Natomiast ich jakość i wartość opałowa zależą od pochodzenia i sposobu składowania surowca.
Zrębki opałowe można wyrabiać z drewna iglastego i liściastego
wszystkich rodzajów. Jednak zwykle do celów opałowych produkuje
się je z drewna o gorszej jakości, jako odpad z tartaków, z pozostałości po wyrębach drzew z lasów lub z plantacji wierzby energetycznej.
Wymiary zrębków określa maksymalna granica 50 mm, przy
czym zasadnicza frakcja (stanowiąca nie mniej niż 90%) nie powinna przekraczać 40 mm.

Czy warto nimi palić?
Zrębki są dobrym surowcem energetycznym. Ich wartość opałowa wynosi około 13 MJ/kg (zależy od wilgotności), a dla porównania wartość opałowa węgla kamiennego wynosi 17-30 MJ/kg
(w zależności od zanieczyszczenia). Mimo wszystko cena zrębek
jest dość atrakcyjna w porównaniu do opału innego rodzaju, należy posiadać jedynie odpowiedni kocioł, aby palić tym paliwem.
Aby zrębki nadawały się do palenia w piecu, powinny osiągnąć
odpowiednią wilgotność. Nie jest to wymóg konieczny, ale mają
one większą wartość energetyczną wtedy, gdy są bardziej suche
(czyli posiadają mniejszą wilgotność). Te pochodzące z tartaków zawierają dużo wody i ich wilgotność waha się w granicach
40-50%. Z kolei zrębki leśne są bardziej suche i ich wilgotność
względna wynosi około 30%. Dlatego zrębki trzeba odpowiednio wysuszyć, ale i odpowiednio składować.

Jak to zrobić?
Na pewno nie powinny być złożone na gołej ziemi. Należy je
zabezpieczyć od dołu folią lub usypać na powierzchni betonowej.
Powinny mieć też odpowiednią wentylację, dlatego najlepiej
składować je pod dachem, w pomieszczeniu, które ma boczne powierzchnie wentylowane.
Jeśli punkty skupu surowca posiadają odpowiednie silosy do
składowania tego surowca, to w podłogach takich pomieszczeń są
umieszczone rury wentylacyjne, którymi wtłaczane jest ciepłe powietrze z dmuchawy. Skuteczność takiego systemu suszenia jest
bardzo duża, gdyż w ciągu tygodnia można zmniejszyć wilgotność
zrębek o 25%. Niestety, ta metoda suszenia nie ma uzasadnienia
ekonomicznego, gdyż koszty energii potrzebnej na wysuszenia są
wyższe niż koszt energii pozyskanej ze spalonego surowca.
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Dlatego zrębki suszy się w inny sposób. Jak wspomniano wcześniej,
usypuje się je na podłożu betonowym, lub na plandece, w zadaszonym
pomieszczeniu. Kiedy zaczynają fermentować, wydzielane podczas
fermentacji ciepło ogrzewa je i wysusza. Dzięki tej metodzie można
je wysuszyć w ciągu trzech miesięcy z wilgotności 70% do 35%.
Należy zauważyć, że dobre właściwości energetyczne zrębek uzyskuje się, gdy ich wilgotność zawiera się w przedziale 25%-45% masy
suchej. Przy tej metodzie suszenia nie trzeba obawiać się o samozapłon
zrębek, gdyż temperatura samozapłonu drewna wynosi 230°C.
Oprócz wilgotności istotną cechą zrębek jest ich pochodzenie,
a mianowicie to, z przerobu jakich gatunków drzew pochodzą. Z tabel gęstyości drewna jednoznacznie wynika, że gęstość drewna liściastego jest większa od drewna iglastego, co przekłada się na jego
większą wartość opałową. Dodatkową korzyścią płynącą ze spalenia
zrębek w gospodarstwie jest popiół będący doskonałym nawozem.

Wybór kotła jest prosty
Najlepszym rozwiązaniem do spalania zrębków są kotły na
biomasę. Posiadają one odpowiednio duży zasobnik na surowiec,
a te największe umożliwiają nawet mechaniczny przeładunek zrębek z samochodu, czy jego transport pneumatyczny za pomocą
rur elastycznych. Kocioł musi mieć podajnik automatyczny z regulowaną prędkością podawania. Wszystkim zarządza sterownik
elektroniczny regulujący szybkość podawania, strumień powietrza z wentylatora oraz automatycznie czyszczący palenisko. Nowoczesne kotły do spalania biomasy osiągają sprawność rzędu
87%, a zasobnik opału wystarcza na 1-3 dni nieprzerwanej
pracy kotła. Dzięki temu znacząco wzrasta komfort obsługi kotła, a niebanalna zaletą jest utrzymywanie czystej kotłowni.
Uwaga! Kotły do spalania biomasy muszą być dedykowane,
czyli przeznaczone wyłącznie do spalania zrębków. Nie mogą to
być przerobione zasypowe kotły węglowe, które są mało efektywne w tym układzie. Muszą to być kotły, w których biomasa pozostaje całkowicie dopalona. Tylko dzięki spełnieniu tego warunku
nie emitujemy do atmosfery dodatkowych tlenków i pyłów, a spalane paliwo dostarcza nam więcej energii, niż gdybyśmy spalali
zrębki w atmosferze niecałkowitego spalania. n
Źródło:
1. http://ogrzewanieelektryczne.blogspot.com/2012/05/zrebki-drzewne-i-ich-zastosowanie.html
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C4%99bki
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Ekologiczne oczyszczalnie ścieków (cz.2)
Złoże biologiczne…

Joanna Pielech
Oddział Siedlce

K

ażdy budynek mieszkalny powinien mieć rozwiązany
problem ścieków. W przypadku, gdy nie ma zbiorowej
sieci kanalizacyjnej, znakomitą propozycją stają się
oczyszczalnie ścieków. Instalacja przydomowej oczyszczalni
musi być dobrana indywidualnie. Najlepiej jeśli doboru, montażu oraz przeprowadzenia całej procedury dokona profesjonalna firma. Dostępne są różne warianty oczyszczalni, a zastosowane w nich technologie muszą uwzględniać, m.in. liczbę
mieszkańców, ilość dostarczanych ścieków, charakter obiektu,
wielkość działki oraz rodzaj gruntu.
Z kolei na małych działkach z gruntami słabo przepuszczalnymi lub o wysokim poziomie wód gruntowych, do drugiego etapu
oczyszczania ścieków stosuje się filtr piaskowy, z którego ścieki
mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub gruntu.
W zależności od wielkości działki stosuje się filtry piaskowe poziome lub pionowe. Dla czterech osób wymiary filtra pionowego wyniosą 5x4 m, a poziomego 6x5,5 m. Filtry buduje się także
w nasypie, ponad poziomem gruntu. Typowy filtr piaskowy składa się ze studzienki rozdzielczej, przewodów rozprowadzających
i zbierających ścieki oraz studzienki zbiorczej. Buduje się go na
warstwie nieprzepuszczalnej folii, a przykrywa geowłókniną
i ziemią. Przewody rozsączające i zbierające ścieki leżą w obsypce
żwirowej, a pomiędzy nimi znajduje się filtrująca warstwa piasku.

Filtry gruntowo-roślinne
Innym rozwiązaniem drugiego etapu oczyszczania ścieków są
filtry gruntowo-roślinne, zwane też oczyszczalniami hydrobotanicznymi lub hydrofitowymi. Ich powierzchnia obsadzona jest
roślinnością bagienną, np. trzciną pospolitą, której korzenie i kłącza spulchniają piasek i doprowadzają powietrze do złoża. Dzięki
odpowiedniej ilości tlenu w warstwie ziemi, przez którą przesączają się ścieki, w filtrach gruntowo-roślinnych zachodzą te same
biologiczne procesy oczyszczania, co podczas przesączania się
ścieków przez warstwę gruntu, lecz znacznie szybciej. Rozwiązanie to stosuje się na dużych działkach, gdzie można tworzyć mały
ekosystem bagienny, w którym ścieki są „konsumowane” przez
bakterie.
W polskich warunkach klimatycznych zaleca się budowę filtrów z podpowierzchniowym przepływem ścieków i ze złożem
o sporej głębokości, od 1 do 2 m, by nie zamarzło ono zimą. Na
działkach z wysokim poziomem wód i gruntami gliniastymi, i na
tych o tak małej powierzchni, że nie można zbudować drenażu
lub filtru piaskowego czy gruntowo-roślinnego, w drugim etapie
oczyszczania ścieków - po ich przejściu przez osadnik gnilny stosuje się technologie wykorzystywane w dużych oczyszczalniach, tylko w mniejszej skali: złoża biologiczne i osad czynny
(komory napowietrzania).
Wieś Mazowiecka, październik 2016

…umieszcza się w zbiornikach o konstrukcji i wielkości zbliżonej do osadników gnilnych. Wypełnia się je tłuczniem, drobnym
kamieniem polnym, torfem lub kształtkami z tworzyw. Ścieki,
po wstępnym oczyszczeniu, są rozprowadzane równomiernie na
powierzchni materiału wypełniającego złoże, przez który powoli
się przesączają. Ich powolny przepływ umożliwia mikroorganizmom tworzącym błonę biologiczną skonsumowanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach. W wyniku tego procesu powstają
oczyszczone ścieki, które mogą być odprowadzone do wód powierzchniowych lub gruntu, a na dnie zbiornika ze złożem gromadzi się osad, który trzeba przepompować z powrotem do osadnika
gnilnego oraz co pewien czas - wraz z osadem z osadnika gnilnego - usunąć za pomocą wozu asenizacyjnego.

Osad czynny
W technologii osadu czynnego wykorzystywane są zbiorniki
o wymiarach zbliżonych do osadników gnilnych. Składają się
z osadnika wstępnego (gnilnego), komory osadu czynnego (napowietrzania) i osadnika wtórnego, przez które przepływają ścieki. Napowietrzenie ścieków w komorze osadu czynnego wymaga
mieszania i stosowania dmuchawy. Dzięki dobremu natlenieniu
mikroorganizmy rozwijają się na tyle szybko, że oczyszczają ścieki nawet na tak małej powierzchni. Ścieki te trafiają do osadnika
wtórnego, a z niego mogą być odprowadzone do wód powierzchniowych lub gruntu. Osad jest zatrzymywany i przepompowywany do osadnika gnilnego, a z niego okresowo wywożony wozem
asenizacyjnym. Jednak w porównaniu z innymi rozwiązaniami
oczyszczalnie z komorami napowiet rzania zużywają dużo energii
elektrycznej.

***
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stawia przed inwestorami szereg pytań, dlatego warto przeanalizować ich funkcjonowanie oraz dokonać oceny już istniejących obiektów, tak by
w przyszłości były wybierane systemy sprawdzone w praktyce
o wysokiej skuteczności działania oraz prostej i niezawodnej eksploatacji. n
Źródła:
1. Bądź nowoczesny-oczyszczaj ścieki. M. Drobnik, Murator, 2010 r.
2. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, J. Łomotowski, A. Szpindor, ARKADY, Warszawa, 1999 r.
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - poradnik, Centrum Zielonych Technologii, Białystok 2008 r.
4. Pięć wariantów własnych oczyszczalni ścieków, B. Czekała, R. Lesiakowski, A.
Sawa, Top Agrar, 2011 r.
5. www.zielonetechnologie.pl
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Z b i ó r ku ku r yd z y n a k iszo n kę
Hanna Kulesza
Oddział Ostrołęka

K

iszonka z kukurydzy jest podstawową paszą w żywieniu
bydła. Jej wartość w dużej mierze zależy od terminu koszenia. Zalecanym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę jest dojrzałość woskowa ziarna, przy zawartości 30 – 35%
suchej masy.

Zarówno zbyt wczesny, jak i późny zbiór kukurydzy przekłada się
na zmniejszenie wartości pokarmowej kiszonki. Wczesne cięcie zbyt
wilgotnego materiału powoduje skierowanie fermentacji na złą drogę,
w wyniku czego powstają duże ilości kwasów, w tym kwasu octowego.
Dodatkowo taka kiszonka charakteryzuję się obniżoną wartością pokarmową, wynikającą z mniejszej zawartości skrobi.
Kiedy zbierać?
W praktyce wybór odpowiedniego terminu zbioru na kiszonkę nie
jest łatwym zadaniem. Podczas jego ustalenia wymagana jest pewna
elastyczność szczególnie w latach o nietypowym przebiegu pogody,
co ostatnio często się zdarza. W latach suchych, kiedy rośliny szybciej zasychają, zbiór należy przyspieszyć, by nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia liści i łodyg, kukurydzę zbierać przy mniej
dojrzałym ziarnie. Opóźnianie zbioru nie będzie służyło wzrostowi
plonu, ponieważ rośliny zasychają z powodu braku wody. Nie powinniśmy dopuścić do zaschnięcia łodyg i liści, gdyż pogorszeniu
ulegnie strawność masy organicznej (suche łodygi i liście mają o 1/3
gorszą strawność). Zdrewniałe rośliny i w pełni dojrzałe ziarno są
również trudniejsze do rozdrobnienia. Dodatkowym mankamentem
zbyt suchego materiału jest utrudnione jego zagęszczanie. Sucha
sieczka kukurydziana „sprężynuje” podczas ugniatania. Utrudnia
to pozbycie się powietrza i sprzyja tym samym rozwojowi grzybów,
co niesie za sobą ryzyko porażenia mykotoksynami. Fermentacja
kwasu mlekowego zachodzi w warunkach beztlenowych i źle ubita
pryzma kiszonkowa powoduje psucie się kiszonki. W takich warunkach przydatne jest stosowanie inokulantów (kultur bakterii kwasu
mlekowego), a nawet serwatki. W latach o normalnym przebiegu
pogody, gdy rośliny są w pełni zielone, zbiór można rozpoczynać
po osiągnięciu woskowej lub późnej woskowej dojrzałości ziarna.
W latach mokrych, zbiór najlepiej rozpocząć tak, jak w warunkach
normalnego przebiegu pogody. W normalnie rozwijającej się kukurydzy wyższe plony suchej masy i zdecydowanie lepszą jakość
uzyskuje się w późniejszych stadiach dojrzałości. Obecnie zbiór
może być prowadzony nawet w początkach dojrzałości pełnej ziarna. W dobrych warunkach plony jednostek paszowych mogą jeszcze wzrosnąć, ale przede wszystkim wyższa będzie koncentracja
energii, przez co łatwiej można zaspokoić większą część potrzeb
energetycznych zwierząt samą tylko kiszonką.
Ziarniaki powinny mieć konsystencję woskową, tak aby można je
jeszcze zarysować paznokciem. Części wegetatywne roślin powinny
przy tym zachowywać zieloność, co ułatwia rozdrabnianie masy kiszonkowej i jej zakiszanie. Takie kryteria spełniają odmiany z tzw.
cechą „stay green”, która jest uwarunkowana genetycznie. Utrzymująca się zieloność wegetatywnych części roślin umożliwia ciągłą
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asymilację i gromadzenie składników pokarmowych w ziarnie. Jest
to cecha bardzo korzystna z punku widzenia organizacji zbioru, gdyż
zapewnia dużą elastyczność i umożliwia jego wydłużenie. Pod koniec okresu wegetacji, w korzystnych warunkach termicznych zawartość suchej masy podnosi się w roślinach codziennie o około 0,5%.
Odmiany typu „stay green”
Należy je zbierać w początku dojrzałości pełnej, ponieważ dopiero w tej fazie uzyskują one zawartość suchej masy w całych roślinach rzędu 30 - 33%, a więc taką, która uważana jest obecnie
za optymalną do zakiszania (łatwość kiszenia; brak strat z wyciekającym sokiem). Zbierając konwencjonalne odmiany kukurydzy
późnych stadiach dojrzałości: późnej woskowej lub początku pełnej, uzyskujemy zawartość suchej masy rzędu 35 - 38%. W suchych
warunkach zawartość ta może przekroczyć nawet 40%, co często
kończy się pleśnieniem kiszonki. Dla odmian o szybciej zasychających łodygach za najlepszy termin zbioru uznać należy dojrzałość
ciastowatą do woskowej. Późniejszy zbiór rodzi dodatkowe koszty,
ponieważ rosną wymagania odnośnie dokładności i jakości rozdrobnienia, oraz jakości i szczelności silosów. Podeschnięta łodyga
z liśćmi to stosunkowo twardy i elastyczny materiał, co powoduje
większe zapotrzebowanie na moc do rozdrabniania, trudniej jest
ubić sieczkę w silosie oraz możliwe jest gorsze wyjadanie kiszonki
przez zwierzęta.
Zbierać należy sieczkarniami…
...wyposażonymi w urządzenia do rozdrabniania ziarna. Przeprowadzenie zbioru kukurydzy w późnych stadiach dojrzałości, zwłaszcza,
kiedy zawartość suchej masy przekracza 28- 29%, wymaga użycia sieczkarni zbierających nastawionych na cięcia (4-8 mm). W praktyce sieczka
będzie nieco dłuższa, ale większość odcinków powinna mieć długość
do 10 mm. Zbyt dokładne rozdrobnienie (typu gruba śruta) też nie jest
dla bydła wskazane, ponieważ może pogorszyć pobieranie paszy przez
zwierzęta. Nastawienie sieczkarni zbierających na najmniejsze długości
podczas opóźnionego zbioru zapewni dobre rozdrobnienie łodyg i liści
kukurydzy oraz uszkodzenie tylko około 70% ziarna. Pozostała część
ziarna pozostanie z nieuszkodzoną okrywą nasienną. Dlatego też sieczkarnie podczas zbioru kukurydzy w późnych stadiach dojrzałości (od
woskowej do pełnej) powinny obowiązkowo być wyposażone w aktywne urządzenia do rozdrabniania wtórnego tzw. zgniatacze ziarna.
Wysokość cięcia…
…uzależniona jest od wielu czynników. Docelowo aby zwiększyć
udział kolb, zmniejszyć udział zdrewniałych części kukurydzy
i jednocześnie zminimalizować ilość chorobotwórczych grzybów
optymalna wysokość koszenia to 20-30 cm. Dla kukurydzy niedojrzałej, czy też odmian w których drewnienie przebiega wolniej koszenie można obniżyć do 15-20 cm. Pozostawiona łodyga (ścierń)
o długości do 30 cm ma bardzo niską wartość pokarmową. Tym
niemniej, plon suchej masy może być o 10% wyższy, gdy pozostawimy niższą ścierń, np. 24 cm, i odwrotnie, podnosząc nieznacznie
wysokość cięcia zmniejszamy plon suchej masy, ale zwiększamy
koncentrację energii (więcej ziarna) w kiszonce.

Wieś Mazowiecka, październik 2016

RADY GOSPO D A R S K IE

Renowacja trwałych użytków zielonych
Anna Zadrożna
Oddział Ostrołęka

O

dpowiedni skład botaniczny runi warunkuje uzyskanie wysokiej wartości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych (TUZ). Na skutek niewłaściwego użytkowania, a także niesprzyjających warunków siedliskowych lub atmosferycznych,
ruń TUZ ulega degradacji. Ocenia się, że ponad połowa powierzchni
łąk i pastwisk w Polsce stanowią użytki zdegradowane, wymagające
renowacji, a około 30% z nich to użytki niskoprodukcyjne. Przerzedzona ruń i mniejszy w niej udział roślin wartościowych prowadzi
do zmniejszenia ilości paszy i pogorszenia jej jakości żywieniowej.
W zależności od stopnia degradacji oraz warunków siedliskowych odnawianie trwałych użytków zielonych można przeprowadzić jedną z trzech metod: nawożenia i racjonalnego użytkowania, podsiewu oraz ponownej uprawy.

Metodę nawożenia i racjonalnego użytkowania…

…stosuje się gdy:
• stosunki wodne są właściwie uregulowane;
• w runi występuje co najmniej 20-30% wartościowych traw i roślin
bobowatych;
• udział uciążliwych chwastów nie przekracza 10%;
• TUZ jest położony na terenach falistych, gdzie stosowanie innych
metod jest utrudnione lub niemożliwe oraz istnieje niebezpieczeństwo erozji gleby.
Metodę tę stosuje się, gdy mała produktywność runi jest spowodowana
głównie niedoborem składników pokarmowych lub ich niewłaściwymi
proporcjami. Jeżeli to konieczne, należy uregulować pH gleby. Stosuje
się dawkę „uderzeniową” nawożenia, na poziomie około 300 kg NPK/
ha, pobudzającą rozwój traw wysokich. Podajemy o 100% więcej fosforu, 50% więcej potasu oraz około 100% więcej azotu - w zależności od
zasobności oraz rodzaju gleby i warunków wilgotnościowych.
W celu uzyskania szybszego efektu można okresowo zmienić sposób
użytkowania. Wypasanie łąki powoduje zwiększenie zadarnienia oraz
eliminację chwastów w wyniku ich przygryzania i udeptywania.

Metodę podsiewu stosuje się, gdy…

• odnawiana powierzchnia jest wyrównana;
• udział wartościowych gatunków traw oraz roślin bobowatych
w runi jest niewielki;
• duży jest udział roślin o małej wartości paszowej;
• występuje nadmierny, ponad 40% udział chwastów;
• udział uciążliwych chwastów tworzących kępy oraz rozłogi nie
przekracza 20%;
Rolnik, znając bilans paszowy gospodarstwa, może zdecydować,
czy chce uzyskać więcej paszy o gorszych parametrach żywieniowych, czy też kilka procent mniej, ale lepszej jakości. n
Źródła:
1) http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/jak-wyznaczyc-termin-zbioru-kukurydzy-na-kiszonke,51
2) www.uprawypolowe.pl/- dr inż. Roman Warzecha- Kiedy kukurydza jest gotowa do zbioru
3) Poradnik kukurydza – dr hab. Ireneusz Kowalik - Narzędzia i maszyny w uprawie kukurydzy
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• darń uległa uszkodzeniu w czasie zimowania lub ucierpiała podczas
długotrwałej stagnacji wody.
Podsiew zbiorowisk trawiastych polega na wprowadzeniu nasion w darń
pierwotną, bez jej całkowitego niszczenia. Stosuje się go zwykle wczesną wiosną i jest to najlepszy termin wykonania tego zabiegu. Na wilgotnych łąkach
można wykonać podsiew także po pierwszym pokosie.
Przed wykonaniem podsiewu trzeba odpowiednio przygotować powierzchnię łąki lub pastwiska. W tym celu wczesną wiosną bronuje
się ciężkimi bronami i usuwa wyrwane broną kawałki darni i kępy
roślin. Na oczyszczoną powierzchnię łąki lub pastwiska wysiewa się
nawozy mineralne. Przy ich wysiewie należy przestrzegać następujących zasad: nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się w dwóch
dawkach - jedną przed siewem nasion, drugą w cztery do sześciu
tygodni po ich skiełkowaniu. Nawozy azotowe nie mogą być rozsiewane przed siewem nasion traw i również wysiewa się je w dwóch
dawkach. Pierwszą dawkę w trzy tygodnie po skiełkowaniu nasion,
drugą zaś w dwa do trzech miesięcy później.
Nawozy wysiane przed siewem nasion przykrywa się lekka broną,
następnie glebę wałuje się wałem gładkim i wysiewa się przygotowaną mieszankę traw i roślin motylkowych. Nasiona przykrywa się
lekką broną i glebę ugniata się wałem gładkim.

Odnawianie metodą pełnej uprawy…

…stosuje się po radykalnej zmianie stosunków wodnych lub gruntownym porządkowaniu terenu TUZ, a także, gdy w runi licznie występują gatunki tworzące kępy (turzyce, sity, śmiałek darniowy). Odnawianie tą metodą rozpoczyna się od zniszczenia starej darni. Można
wykonać to w sposób mechaniczny bądź chemiczny, poprzez stosowanie herbicydów totalnych, lub połączyć te metody.
W metodzie pełnej uprawy wykorzystujemy specjalne pługi o odkładnicy śrubowej, odwracające wyoraną skibę o 180°. Dzięki temu stara
roślinność zostaje przykryta warstwą gleby, co przeciwdziała ponownemu wzrostowi i prowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Orki na glebach mineralnych przeprowadza się jesienią, a na organicznych wiosną,
w celu uniknięcia nadmiernej mineralizacji. Następnie stosuje się inne
zabiegi uzupełniające (talerzowanie, bronowanie oraz wałowanie), często połączone z nawożeniem, mające przygotować glebę do wysiewu.
Po wysianiu nasion mieszanki stosuje się wał łąkowy, w celu zapewnienia lepszego podsiąku wody oraz dociśnięcia nasion do gleby.
Aby pobudzić krzewienie się traw oraz zmniejszyć udział w nowej
runi chwastów dwuliściennych stosuje się koszenie pielęgnacyjne.
W przypadku inwazyjnego pojawienia się chwastów dwuliściennych
dopuszcza się oprysk herbicydem selektywnym.

***

Przystępując do renowacji TUZ należy rozpoznać oraz wyeliminować czynniki powodujące ich degradację. Bez takiego rozeznania nawet najstaranniej przeprowadzona renowacja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Po ustaleniu i wyeliminowaniu niekorzystnych czynników należy wybrać najwłaściwszą metodę odnawiania. n
Źródła:
1. Renowacja trwałych użytków zielonych, Barszczewski J., Jankowska-Huflejt
H., Mendra M., 2015. ITP, Falenty
2. Podstawy produkcji roślinne, Karczmarczyk S., Kopczyński J., Koszański Z.,
Koźmiński C., Orłowski M., Ostrowska K., Podsiadło C., Sągin W., Trzaskoś M.,
Zbieć I., 1997. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin
3. www.raportrolny.pl
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P O R A D NI K GO S P OD YN I

Miejsca występowania grzybów jadalnych
Radosław Rogowski
Oddział Poświętne w Płońsku

Z

bieranie grzybów to doskonały wypoczynek, obcowanie z przyrodą, wdychanie świeżego żywicznego powietrza. Lubimy zbierać grzyby. Jednak w wielu krajach,
np. w bogatej w grzybodajne lasy Szwecji, grzybów po prostu
się nie zbiera, jako potencjalnie niebezpiecznych. Spacer po
szwedzkim lesie dla wychowanego w uznaniu dla grzybów Polaka, jest jak dla fana słodyczy zamknięcie w ciastkarni - nic
go nie powstrzyma. Stosunek do grzybów pokazuje nam, jak
głębokie różnice kulturowe istnieją nawet między geograficznie
bliskimi społecznościami.
Zbierając grzyby trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad. Zbierać, kupować i gotować grzyby powinny tylko ci, którzy
się na nich znają. Potrafią odróżnić grzyba jadalnego od trującego.
Osoby, które nie mają ani wiedzy, ani doświadczenia, w żadnym
wypadku nie powinny się za to zabierać! Mogą narazić na niebezpieczeństwo zdrowie i życie własne i bliskich. Pamiętajmy też, że
nawet grzyby jadalne w wyniku różnych okoliczności mogą być
w jakimś stopniu toksyczne. Może na to wpłynąć, np. nieodpowiedni sposób przechowywania lub transportu, a także chemiczne
lub biologiczne zanieczyszczenie okolicy, gdzie rosną grzyby. Nie
wolno kupować grzybów od przypadkowych osób. Unikajmy też
zbierania grzybów starych i uszkodzonych. Do konsumpcji nadają
się jedynie grzyby całe, świeże i młode ale dobrze wykształcone.
Przy zbieraniu powinniśmy je dokładnie obejrzeć, a w razie wątpliwości, choćby innego niż zwykle zapachu wyrzucić. Rozpoznawania grzybów możemy uczyć się z powszechnie dostępnych atlasów. Jest tam wiedza sprawdzona, poparta dokładnymi opisami,
zdjęciami, zawierająca materiał porównawczy. Oczywiście najlepiej, jeśli każdy początkujący zbieracz grzybów udaje się do lasu
w towarzystwie osób posiadających w tej mierze bogate doświadczenie, bo nikt nie jest wolny od możliwości popełnienia błędów.
Doświadczeni grzybiarze zwykle mają swoje ulubione miejsca
i gatunki, które chętnie zbierają.
W skrócie przedstawiam najbardziej rozpowszechnione grzyby
jadalne i wskazuję charakterystyczne miejsca ich występowania:

Podgrzybek złotawy - jest najczęściej występującym, rozpowszechnionym na całym świecie przedstawicielem grzybów rurkowatych. Można go znaleźć od czerwca do listopada, rosnącego
pojedynczo lub w grupach, w lasach mieszanych, liściastych i iglastych.
Koźlarz babka - występuje od czerwca do października w lasach liściastych i mieszanych, na łąkach, w parkach i ogrodach pod
brzozami.
Koźlarz pomarańczowożółty - można go zbierać od czerwca do
listopada, rośnie pojedynczo lub w większych grupach pod brzozami.
Borowik ceglastopory - występuje od maja do października,
preferuje stanowiska suche, kwaśny odczyn podłoża i klimat lasu
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liściastego lub mieszanego. Grzyby te rosną nie tylko pod krzewami,
dębami, ale niekiedy również pod świerkami w lasach iglastych.
Pieprznik jadalny (kurka) - pieprznik jadalny, mimo że pojawia się coraz rzadziej, występuje od czerwca do listopada pojedynczo lub w dużych grupach, w lasach liściastych i iglastych.
Czubajka kania - rośnie w lasach liściastych mieszanych i iglastych, na poboczach leśnych dróżek, zaroślach, przecinkach, rośnie
od lipca do października.
Maślak żółty - można go zbierać od czerwca do października
w iglastych oraz modrzewiowych lasach.
Maślak sitarz - występuje od lipca do listopada, najczęściej
w grupach w okolicy sosen.
Maślak zwyczajny - znaleźć go można od czerwca do listopada,
rośnie pod sosnami, spotyka się też pod świerkami i modrzewiami.
Podgrzybek brunatny - rośnie od czerwca do listopada w mchu,
głównie w lasach iglastych pojedynczo lub w grupach. Grzyby te
preferują podłoże o odczynie kwaśnym.
Borowik szlachetny - zbierany od lipca do października w lasach
iglastych, sporadycznie w lasach liściastych, w niektórych „grzybnych” latach pojawia się masowo w młodnikach świerkowych.
Opieńka ciemna - można znaleźć ją od sierpnia do listopada
w lasach i poza nimi. Rośnie na obumarłych konarach drzew iglastych, niekiedy również liściastych.
Mleczaj rydz - rośnie od sierpnia do października w lasach sosnowych, odróżnia się od innych grzybów łagodnym marchewkowym smakiem i w miejscu nacięcia miąższu wydziela mleczko.
Pieczarka łąkowa (pieczarka polna) - pojawia się od czerwca
do października na łąkach, pastwiskach i polach. Przyczyną masowego wysypu może być ulewny deszcz przerywający suchą pogodę, występuje przede wszystkim w okolicy stajni i miejsc składowania nawozu końskiego.
Pieczarka biaława (pieczarka polowa) - zbiera się ją od czerwca do października na nawożonych łąkach, pastwiskach, w parkach, ogrodach. Grzyb ten ma charakterystyczny zapach anyżku.
Idąc na grzybobranie najlepiej zaopatrzyć się w przewiewny wiklinowy kosz. Nie powinno się zbierać grzybów do woreczków lub
toreb plastikowych, ponieważ w nich szybko ulegają zaparzeniu
i szybko się psują. Poza tym warto wiedzieć, że owocniki grzyba to
żyjące organizmy, które po zerwaniu nadal się rozwijają, wydzielają dwutlenek węgla i wodę. Jeśli będą przechowywane w plastikowych pojemnikach, przy braku dostępu powietrza i wzroście
temperatury, mogą się w nich rozpocząć procesy gnilne, których
produkty rozpadu są toksyczne. Nie zbiera się grzybów w lasach,
które były opryskiwane lub posypywane chemicznymi środkami
ochrony roślin. Grzyby niejadalne zostawia się w takim stanie,
w jakim spotkało się je w lesie. Nie wolno ich niszczyć, gdyż są
potrzebne dla zachowania struktury lasu. Podstawową zasadą zbierania grzybów jest to, że zbieramy jedynie te, co do których nie
mamy najmniejszych wątpliwości. Grzyb należy delikatnie wykręcić z podłoża i dokładnie obejrzeć. Nie wolno wyrywać i uszkadzać grzybni. Grzyb blaszkowaty powinno się delikatnie wykręcać
z podstawą trzonu, aby móc potem dokładnie mu się przyjrzeć.
Wieś Mazowiecka, październik 2016

PORADNIK GOS P O D Y N I

Dere ń jadalny w kuc hn i
Małgorzata Lao
Oddział Radom

D

ereń jadalny (Cornus mas L.) pochodzi ze środkowej
i południowo-wschodniej Europy i zachodniej Azji, ale
jest uprawiany w wielu krajach świata, również w Polsce. Jest niewielkim drzewem (3-7 m wysokości), którego owoce
doceniane są od dawna. Wykonane z nich preparaty znalazły
zastosowanie w medycynie naturalnej, m.in. jako zapobiegające
i leczące anemię, a współczesna fitoterapia poleca stosowanie ich
także w dolegliwościach żołądkowych. Ale to nie wszystko…
Owoce zwierają wiele pierwiastków mineralnych, przede
wszystkim żelaza, a także potasu, wapnia, fosforu, magnezu, cynku, miedzi i manganu, jak również beta-karoten, flawonoidy, kwasy organiczne (jabłkowy i chinowy), pektyny, garbniki i cukry
(ok. 10-13 %). Są również bogatym źródłem witaminy C, a także
P i A. Czerwone odmiany derenia są bogatym źródłem przeciwutleniaczy z grupy związków flawonowych i barwników.
W medycynie niekonwencjonalnej dereń, dzięki zawartości kwasów organicznych oraz aktywnych związków, jest stosowany w dolegliwościach żołądkowych, gdyż działa przeciwzapalnie i ściągająco. Ponadto, dzięki zawartości garbników, wykazuje właściwości
zapierające i jest stosowany w formie wywaru lub świeżego soku
przy biegunkach i kolkach żołądkowych. Sprawdzi się też przy
niewłaściwej przemianie materii, dlatego polecany jest zawłaszcza osobom zmagającym się z nadwagą i otyłością.
Dereń działa moczopędnie, tzn. zwiększa wydalanie wody
i sodu z moczem, a także przeciwzapalnie. W związku z tym,
współczesna fitoterapia poleca stosowanie jego owoców pomocniczo w leczeniu chorób nerek i dróg moczowych.

Dereń dla zdrowia
Dereń rośnie w lasach i zaroślach, jako krzew lub niewielkie
drzewo. Drobne i białe kwiaty zbiera się na przełomie lutego
i marca. Czerwone, wydłużone owoce mają cierpki smak, porównywany do pośredniego między żurawiną a wiśnią. Można je

Od dziecka, każdą wolną chwilę, spędzałem w lesie. Wyczekiwałem na pierwsze grzyby i moment, kiedy uzbieram pełen kosz.
W latach urodzaju, potrafiłem przynieść ich do domu naprawdę
dużo. Okazałe borowiki, podgrzybki, koźlarze, to uczta dla podniebienia. Trzeba się dobrze znać na grzybach, żeby przynieść do
domu tylko sztuki jadalne. Grzybobranie to moja pasja, dlatego
podzieliłem się z Wami zdobytymi przez lata doświadczeniami.n
Literatura:
1.Atlas Grzybów- wydawnictwa Murator, Super Express,
2.Atlasy Grzybów- wydane przez gazety: Fakt, Wyborcza
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zbierać już od lipca aż do października. Należy jednak pamiętać,
że mają duże pestki i małą ilość miąższu, w związku z tym usuwanie pestek bywa kłopotliwe. Najlepiej jest naciąć lekko owoce
i po prostu wycisnąć z nich pestki.
W medycynie ludowej nalewka z owoców lub kwiatów derenia
jadalnego znalazła zastosowanie, jako skuteczny środek przeciwgorączkowy, na przeziębienie i podniesienie odporności organizmu. Słynna dereniówka jest traktowana także, jako lek na
podagrę. W medycynie niekonwencjonalnej okłady na czoło z wywaru z owoców derenia są stosowane w celu łagodzenia migren,
a kąpiel z dodatkiem wywaru z kory i liści przynosi ulgę w bólach
reumatycznych i artretyzmie (podagrze). Natomiast w stomatologii gałązki z derenia wykorzystywane są, jako skuteczny środek
do czyszczenia zębów. Współczesne badania naukowe dowiodły
także, że antocyjany zawarte w owocach derenia jadalnego wykazują działanie przeciwnowotworowe, jak również skutecznie zapobiegają rozwojowi stanów zapalnych w organizmie. Ponadto
wykazano, że wpływają na wzrost wydzielania insuliny.
Owoce derenia, po przemrożeniu, można spożywać na surowo
lub wykorzystać do sosów (np. do dziczyzny), dżemów, konfitur,
syropów, soków, likierów i nalewek. Z derenia wytwarza się także
nadzienie do cukierków.
A oto kilka przepisów z udziałem owoców derenia:

Dżem z derenia
Składniki: 500 g dojrzałych owoców derenia jadalnego, 1 laska
cynamonu, 1/2 łyżeczki goździków, 250 g cukru, 3-4 łyżki miodu.
Wykonanie: Owoce wypestkować, miąższ i skórki zagotować
z cukrem i miodem. Zmiksować na gładką masę, dodać cynamon
i goździki. Gotować, aż masa zgęstnieje (można dodać kilka łyżek
wody). Gorącą masę przelać do przygotowanych słoików, szczelnie zakręcić i odwrócić do góry dnem.

Nalewka z derenia
Składniki: 1 kg dojrzałych owoców derenia, 1 kg cukru, 0,5 l
spirytusu, 1 l wódki.
Wykonanie: Owoce wsypujemy do dużego słoja, zasypujemy cukrem i zalewamy alkoholem. Zostawiamy na miesiąc w ciemnym
miejscu. Od czasu do czasu mieszamy. Po miesiącu odcedzamy
owoce i zlewamy nalewkę do butelek.

Dereń marynowany a’la oliwka
Składniki: 500 g zielonych i niedojrzałych (jeszcze twardych)
owoców derenia, 300 ml wody, 300 ml octu, 2 łyżeczki soli, 4 łyżeczki cukru, 10 goździków, 10 ziarenek pieprzu, 3 listki laurowe.
Wykonanie: Owoce myjemy, łączymy wszystkie składniki i doprowadzamy powoli do wrzenia. Gotujemy około 1 minuty na
wolnym ogniu (przy dłuższym gotowaniu owoce się rozpadną).
Nakładamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy jeszcze
przez 10 minut. n
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Po midor y - smac zne i zdrowe
Kazimiera Wołkowska
Oddział Bielice

P

omidory to jedne z najpopularniejszych warzyw na polskich stołach. Najczęściej jemy świeże lub gotowane, ale
- wzorem kuchni śródziemnomorskiej - coraz częściej
sięgamy po pomidory smażone i grillowane oraz niezwykle
aromatyczne - suszone. Pomidory zawierają wiele składników
mających korzystny wpływ na zdrowie. Jest to skutkiem zawartych w nich witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.
W pomidorze znajduje się przede wszystkim witamina C, która
wzmacnia odporność i przyspiesza gojenie się ran, ale również witaminy E, beta-karoten, witaminy z grupy B, witamina PP, K oraz składniki mineralne: potas, wapń, magnez, żelazo, mangan, miedź, kobalt.

Pomidory a zdrowie

Barwnik likopen, nadający owocom mocno czerwony kolor, jest
przeciwutleniaczem, którego nasz organizm sam nie produkuje. Dlatego dieta, opierająca się na dużej ilości pomidorów, może przeciwdziałać zawałom serca, miażdżycy i rakowi szyjki macicy. Likopen
działa najskuteczniej przeciw rakowi prostaty, dlatego zalecany
jest szczególnie mężczyznom, którzy są narażeni na wystąpienie
tego schorzenia.
Jeżeli chcemy zrzucić zbędne kilogramy, pomidory będą odpowiednim składnikiem naszej diety, gdyż zawierają aż 93% wody
i błonnik pokarmowy, który daje uczucie sytości. Pomidory zapewniają również piękny wygląd naszej skórze. Przyczynia się do tego witamina C, która dotlenia i wzmacnia naczynia krwionośne. Z kolei witamina E jest doskonała na zmarszczki. Soku pomidorowego można
używać do smarowania zmian trądzikowych i rąk. Stanowi wspaniały
naturalny kosmetyk.
Jeśli nasz przewód pokarmowy jest bardzo wrażliwy, przed zjedzeniem pomidora należy obrać go ze skórki. Pamiętajmy jednak,
że dieta bogata w pomidory nie jest wskazana dla osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i dnę moczanową.

Pomidory w kuchni

W kuchni wykorzystujemy świeże pomidory, sosy oraz koncentrat
pomidorowy. Zupa pomidorowa, ketchup i sałatki z pomidorów - to
tylko niektóre z najbardziej lubianych potraw. Robiąc sałatkę warzywną, trzeba pamiętać, aby nie łączyć pomidorów z ogórkami, gdyż enzymy obecne w ogórkach zabijają witaminę C zawartą w pomidorach.
Zazwyczaj bardziej zaleca się jedzenie nieprzetworzonych warzyw. Jednak w przypadku pomidorów, ze względu na profilaktykę nowotworową, lepszy może być owoc przetworzony. Likopen,
którego źródłem są pomidory - pochodzący właśnie z przetworów
- lepiej się wchłania. Dlatego głównie panom poleca się spożywanie pomidorowych przetworów, najlepiej z dodatkiem tłuszczu, np.
oliwy z oliwek, ponieważ likopen rozpuszcza się w tłuszczach i jest
lepiej przyswajalny.
Zachęcam do sporządzania przetworów i większego wykorzystania pomidorów w codziennym jadłospisie. Oto kilka propozycji:
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Pomidory faszerowane kaszą kuskus z serem feta
i świeżą miętą

Składniki: 5 pomidorów, 100 g kaszy kuskus, bulion warzywny,
posiekana mięta, 100 g sera feta, papryka czerwona i żółta po
1 sztuce, 1 łyżka stołowa oliwy z oliwek, sok z połowy cytryny.
Wykonanie: Pomidory sparzyć, zdjąć z nich skórkę tak, aby pozostała szypułka. Odciąć „kapelusz” pomidora i przy pomocy łyżki
oraz małego nożyka wydrążyć środek. Odmierzyć równą objętość
kaszy i bulionu, np. za pomocą dwóch takich samych naczyń.
Bulion zagotować, zalać kaszę, przykryć folią aluminiową i ostawić na 3-4 minuty. Posiekać miętę, a paprykę pokroić w kostkę
i podsmażyć. Do kaszy dodać oliwę z oliwek, posiekaną miętę,
podsmażoną paprykę oraz sok z cytryny (ewentualnie doprawić
pieprzem do smaku). Całość wymieszać z serem feta i faszerować
pomidory. Następnie przykryć odkrojonym wcześniej „kapeluszem” z pomidora. Wstawić do nagrzanego do 190oC piekarnika
i zapiekać przez około 10 minut.

Pomidory smażone w cieście

Składniki: 4 duże mięsiste pomidory, 1 łyżka posiekanego koperku, 1 łyżka posiekanej natki pietruszki, 1 szklanka mąki,
1 szklanka mleka, 2 jajka, 1 łyżka oleju, ½ łyżeczki soli do ciasta
i do posolenia pomidorów, olej do smażenia.
Wykonanie: Pozbawione skórki pomidory pokroić w grube plastry. Usunąć gniazda nasienne, lekko posolić i posypać zieleniną
z obu stron. Do naczynia wlać mleko, dodać mąkę, sól, żółtka, olej
i zmiksować. Na koniec dodać białka ubite na sztywno (delikatnie
mieszając, na małej mocy). Na rozgrzany olej wylewać łyżką porcje
ciasta, smażąc cieniutkie placuszki, ale tylko z jednej strony. Na
połowę ilości placuszków położyć plastry pomidorów i przykrywać
pozostałymi, stroną usmażoną do wierzchu. Delikatnie przyciskać
łopatką i dosmażać na dość intensywnym ogniu na złoty kolor.
Usmażone wyłożyć na papierowy ręcznik, by pozbyć się nadmiaru
tłuszczu. Podajemy z kleksami kanapkowego serka twarogowego
(o smaku papryka i pieprz).

Pomidorki koktajlowe marynowane

Składniki (na słoik ¾ l): 500 g małych czerwonych i żółtych pomidorków, 1 mały strączek papryczki chili, 1 duży ząbek czosnku,
1 szklanka białego octu winnego 6%, 1 łyżka ziaren gorczycy, 3 liście
laurowe, 2 łyżki cukru, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka suszonych ziół prowansalskich.
Wykonanie: Pomidorki i papryczkę umyć, czosnek obrać i pokroić. Ocet zagotować z czosnkiem, gorczycą, liśćmi laurowymi,
papryczką, cukrem i solą. Słoik wyparzyć, ułożyć w nim pomidorki i oprószyć ziołami prowansalskimi. Zalewać gorącą marynatą. Odwrócić słoik dnem do góry na około 10 minut. Odstawić
w ciemne i chłodne miejsce.
Pomidorki są ostre, stanowią przekąskę do wędlin lub mięs. n
Źródła:
1. www.poradnikzdrowie.pl
2. Moje Gotowanie, Nr 9/2010
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KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2016 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Przepisy naszych Czytelników
Rolada marchewkowa
Składniki: 0, 5 kg marchwi, 4 jajka, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżka
musztardy rosyjskiej, 50 g masła, 150 g twarogu, 2 łyżki śmietany
18%, ½ pęczka szczypioru, 6 rzodkiewek, ewentualnie kiełki różnych warzyw, chili, pieprz czarny, sól

3 średnie cebule, 1 szkl. oleju, 20 dag pieczarek (można więcej),
1 pęczek zielonej pietruszki, sól, pieprz.
Wykonanie: Cukinię obrać i wyjąc nasiona, następnie zetrzeć na
tarce o grubych oczkach. Przełożyć do miski, zasypać solą, wymieszać i odstawić, aby cukinia puściła sok. W tym czasie cebulę i pieczarki drobno posiekać, podsmażyć na 2 łyżkach oleju, aż cebula
się zeszkli. Zostawić do przestudzenia. Ser żółty i marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Natkę pietruszki posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Cukinię odcisnąć z soku, przełożyć
do miski. Dodać podsmażoną cebulę z czosnkiem i pieczarkami,
bułkę tartą, ser żółty, marchewkę, jajka oraz olej i natkę. Doprawić delikatnie solą i pieprzem, i dokładnie wymieszać. Blaszkę
o wymiarach 23 x 11 cm wysmarować masłem i wysypać bułką
tartą. Masę przełożyć do blaszki. Ponieważ pasztet ma tendencje do zapadania się na środku, aby po upieczeniu uzyskać ładny
kształt, należy z masy uformować coś w rodzaju niewielkiej górki,
przechodzącej przez środek. Piec przez 60-70 minut, w piekarniku
nagrzanym do 2000C. Jeśli pasztet zacznie się za bardzo rumienić,
przykrywamy go folią aluminiową. Studzimy w foremce.
Elżbieta Grotek, zam. Brodek

Ryba w zalewie octowej
Wykonanie: Marchew obrać, umyć i zetrzeć na tarce jarzynowej.
Masło rozgrzać na patelni, dodać marchew, cukier, pieprz, chili i sól do smaku. Dusić 10 minut, pod koniec dodać musztardę
i zostawić do schłodzenia. Do masy marchewkowej dodać żółtka
i dobrze wymieszać. Białka ubić, dodając szczyptę soli i delikatnie, kilkoma ruchami wymieszać z marchewką. Wyłożyć masę na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia, wyrównać i piec 20 minut
w temp. 180OC. Po upieczeniu ciasto wyłożyć na ściereczkę, drugą ściereczką przykryć na 1-2 minuty, a następnie delikatnie zdjąć
papier. Twaróg zmiksować ze śmietaną (jeżeli jest wilgotny to dać
mniej śmietany). Rzodkiewkę zetrzeć na tarce, szczypiorek drobno pokroić i dodać do sera. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
Wyłożyć na przestygnięty blat z marchewki i rozsmarować. Można
posypać kiełkami, jeśli ktoś lubi. Zwinąć roladę, zawinąć w papier i schłodzić w lodówce. Zimną roladę kroić w plastry, dowolnie
udekorować.
Danuta Kwiatkowska, zam. Pacew

Pasztet z cukinii
Składniki: 2 duże cukinie, 1-2 marchewki, 1 szkl. bułki tartej,
3-4 jajka, 200 g żółtego sera, 2 ząbki czosnku (można więcej),
Wieś Mazowiecka, październik 2016

Składniki: 2 kg świeżych ryb słodkowodnych, 2 duże cebule,
2 szkl. mleka, Vegeta, mąka do panierowania, olej do smażenia.
Składniki zalewy: 1 litr wody, ¾ szklanki octu 10%, 6 listków laurowych, 10 ziarenek ziela angielskiego 2 łyżeczki cukru, 1 łyżka
soli, ¼ łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu.
Wykonanie: Ryby sprawić, umyć. Większe sztuki pokroić w dzwonka, oprószyć solą, pieprzem i Vegetą. Dodać jedną posiekaną cebulę,
zalać mlekiem, przykryć i na 12 godz. wstawić do lodówki. Następnie wyjąć ryby z marynaty, wypłukać, obtoczyć w mące i smażyć na
rozgrzanym oleju na złoty kolor. Usmażone ryby ułożyć w szklanym
lub porcelanowym naczyniu. Na pozostałym na patelni oleju lekko
zeszklić drugą pokrojoną w piórka cebulę, rozłożyć na rybach wraz
z olejem, na którym się smażyła. W osobnym garnku przygotować
zalewę. Wodę zagotować z solą, cukrem, pieprzem, listkami laurowymi, zielem angielskim i octem. Gorącą zalać ryby ułożone w salaterce. Gdy wystygną, wstawić naczynie do lodówki. Podawać jako
przystawkę lub osobne danie. Można też ryby przyrządzić do spiżarni, wtedy należy ryby umieścić w słoikach, zalać gorącą zalewą, a po
zamknięciu pasteryzować 2-3 min.
Anna Piasek, zam. Smardzew
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Karta AGRO nagrodzona została godłem TERAZ POLSKA.

0 zł
0 zł za wydanie karty
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Nawozy z POLIC z pełnym składem
to gwarancja wysokiej efektywności nawożenia
Azot
(N)

Nawóz

Fosfor
(P₂O₅)

Potas
(K₂O)

przyswajalny

przyswajalny

Stosunek
P₂O₅: K₂O

Magnez
(MgO)

Siarka
(SO₃)

inne

przyswajalna

Gęstość
nasypowa
ton/m³

Nawozy azotowe
MOCZNIK.PL®
N 46

POLIFOSKA® 21
N(MgS) 21-(4-35)

46

0,70-0,78

21

4

35

0,85-0,95

Nawozy kompleksowe – uniwersalne
POLIDAP®
NP(S) 18-46-(5)

POLIDAP® Light
NP(S) 14-34-(17)

POLIFOSKA® 4
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

POLIFOSKA 5
®

NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

POLIFOSKA® KRZEM
NPK(S) 6-12-34-(10)

POLIFOSKA® 6
NPK(S) 6-20-30-(7)

POLIFOSKA® TYTAN
NPK(S) 6-25-25-(5)

POLIFOSKA® 8
NPK(S) 8-24-24-(9)

18

46

5

0,85-0,95

14

34

17

0,85-0,95

4

12

32

1:2,7

2

9

0,90–1,00

5

10

20

1:2

7

9

5

15

30

1:2

2

7

6

12

34

1:2,83

10

6

20

30

1:1,5

7

6

25

25

1:1

5

8

24

24

1:1

9

+ wersja
z 0,2 B

0.98-1,08
0,95-1,05

1 SiO2 (0,5 Si)

0,94-0,99
0,95-1,05

+0,5 Fe
+0,05 Zn

0,92-1,02
0,90-1,00

Nawozy kompleksowe – wiosenne
POLIMAG® S
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)
z mikroskładnikami

POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)
z mikroskładnikami

10

8

15

1:1,9

5

35

+0,1 B, +0,1 Cu,
+0,2 Mn,
+0,5 Zn

1,00-1,10

12

11

18

1:1,6

2,7

26

+0,15 B, +0,5 Fe,
+0,02 Zn

0,92-1,02

•

POLIMAG® S i POLIFOSKA® START to nawozy o niskiej zawartości chlorków, przeznaczone dla roślin wrażliwych na chlorki, czyli rośliny jagodowe,
wiele warzyw i roślin ozdobnych, do upraw pod osłonami; niezastąpione w uprawach hobbystycznych.

•

POLIDAP® i POLIFOSKI® zawierają bardzo dobrze przyswajalne formy – mogą być stosowne także pogłównie, wiosną na oziminy.

•

Jakość granul ułatwia równomierny wysiew oraz równomierne uwalnianie się składników, a następnie pobieranie przez rośliny.

•

POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem,
a w dowolnym czasie z solą potasową.

•

Szeroka oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,7 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę uprawną, przy różnych zasobnościach
gleb.

•

Ponadto kompleksowe nawozy wieloskładnikowe z „POLIC” to niskie koszty transportu i przeładunku oraz mniejsza liczba przejazdów
na polu.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 29 64, fax. 91 317 47 72

polifoska.pl
Wieś Mazowiecka, październik 2016

nawozy.eu
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Krzyżówka Nr 9

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
1.

3. Jakie drzewo jesienią od czerwonych korali się rumieni
4. Na jednej nóżce w lesie stoją
5. Mały, kolczasty ssak
6. Zapasy na zimę w słoikach
7. Wpadła …… do fartuszka
8. Owoce na powidła
9. Smakołyki dla wiewiórki
10. Inaczej bania
11. Czerwony, aromatyczny owoc, doskonały na sok

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

10.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 października 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 9".

9.

11.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 7 - POLE BIWAKOWE
Nagrody książkowe wylosowała: Bożenna Frankowska, gm. Łąck
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Co jesienią z dębu spada
2. Owoce na szarlotkę

Ł

A

EK

S

SZ=ŃS

O=Z
A=UCZ

GA=YM

Ż=ST

L=W
E=O

K=N

R=M

D=N
Y

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 października 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 9".

P=N

AC=WI

S

DŁO=M

Rebus 9

LI

KO
K=Z

IEC

LA

Rozwiązanie Rebusu 7 - SIEDZIBĄ ZESPOŁU PIEŚNI
I TAŃCA MAZOWSZE SĄ OTRĘBUSY
Nagrody książkowe wylosowała: Wiktoria Kępa,
gm. Mirów.
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, Marta Michalak
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, 25 640 09 42
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 43
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk
ISO 9001:2008
Zdjęcie na okładce: Pałac w Łochowie - archiwum Arche S.A.
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-24/2016; Nakład: 4600 egz.
Druk: Zenon Gochnio - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 16 września 2016 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
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Upalne D n i z Doradztwe m
tekst i zdjęcia: Andrzej Dmowski
Oddział Siedlce

Z

nakomita pogoda, ponad 400 wystawców i ponad 100 tysięcy zwiedzających - tak najkrócej można podsumować
XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem w Siedlcach.
Główny organizator wystawy - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział Siedlce - spełnił więc należycie swoje zadanie.
Czy można na coś narzekać? Narzekać na pewno nie, ale zauważyć, że z roku na rok na wystawie robi się coraz ciaśniej.
Na szczęście nawet największe tłumy zwiedzających nie są problemem, gdyż tuż obok znajdują się rozległe Błonia Siedleckie,
dzięki którym wystawa może rozrastać się jeszcze przez wiele lat.
Na to się jednak chyba nie zanosi, gdyż wiele wskazuje na to, iż
osiągnęła swoje powierzchniowe optimum. Cóż, rynek rolny w naszej części Mazowsza zdaje się stabilizować. Ci rolnicy, którzy
chcieli mieć nowy sprzęt, już go kupili. Chętnych na nowoczesne
traktory i maszyny jest coraz mniej, co przede wszystkim zauważyli sprzedawcy, których w tym roku też było nieco mniej niż w latach ubiegłych. Pocieszeniem jest to, że pozostałe branże dopisały,

Wystawa maszyn

też, m.in. starosta siedlecki - Dariusz Stopa, europosłanka Julia
Pitera, senator Waldemar Kraska oraz posłowie: Ewa Lieder,
Krzysztof Truskolawski i Mirosław Suchoń. List gratulacyjny
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego odczytał dyrektor
Gabinetu Ministra Paweł Mazurkiewicz

Rolnictwo i nauka

Wystawa tegorocznych płodów rolnych

szczególnie ogrodnicza. Uliczka stoisk z drzewkami owocowymi
i roślinami ozdobnymi była w tym roku wyjątkowo długa - liczyła
prawie kilometr (!). Dzięki temu wybór był ogromny, ceny niższe
niż zwykle, a zainteresowanie klientów bardzo duże. Trzeba przyznać, że zmieniły się czasy - dzisiaj na wsi dba się o piękne otoczenie i często ogrody wiejskie są piękniejsze od miejskich.

W tym roku imprezę zorganizowano po hasłem „Rolnictwo dla
środowiska”. Nie jest tajemnicą, że rolnictwo wykorzystując nawozy i środki ochrony roślin niszczy przyrodę. Chodziło, więc
o propagowanie ochraniających ją technologii, nowoczesnego
sprzętu, przyjaznej chemii, nowych metod upraw, itp. W namiocie
„Innowacje w rolnictwie” odbyły się konsultacje dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinach rolnictwa i nauki.
Rolnicy mogli skorzystać z obecności doradców MODR oraz
wielu firm rolniczych, w tym: MRiRW, ARiMR, ANR, ARR,
KRUS i uzyskać wiele informacji, dotyczących także korzystania
z dofinansowania unijnego.
Podczas, gdy wystawcy prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia
i produkty, hodowcy wystawiali najlepsze sztuki zwierząt ze swoich
hodowli. W ramach XII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodow-

Goście dopisali
W sobotę zaproszonych gości, wystawców i publiczność oficjalnie powitali Wojciech Kudelski - prezydent Siedlec, Andrzej
Kamasa - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Marek Niewęgłowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce
Wystawę oficjalnie otworzył wiceminister Rafał Romanowski, który przybył w imieniu Ministra molnictwa i rozwoju wsi
Krzysztofa Jurgiela. Był też wojewoda mazowiecki - Zdzisław
Sipiera, a Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała wicemarszałek Ewa Orzełowska. Wśród gości znaleźli się

Wystawa bydła mlecznego

ciąg dalszy na ostatniej stronie

W I E Ś CI M A Z O W I E C K I E

lanych dokonano wyboru czempionów krów, jałówek hodowlanych
i cieliczek.
Jak zwykle uczestnikami wystawy byli również producenci
wyrobów mięsnych i mlecznych, produktów owocowo-warzywnych, miodów, pieczywa, materiału siewnego, pasz, a także firmy
handlowe i usługowe pracujące na rzecz rolnictwa. Można było
odwiedzić stoiska informacyjno-promocyjne PZHIPTCH „POLSUS” dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i PZPBM dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Integralną częścią imprezy była wystawa
drobnego inwentarza: kur, kaczek, gęsi, gołębi, królików i ryb.
Adresy wszystkich wystawców można było znaleźć w specjalnie na tę okazję, wydanej w ilości 3000 egzemplarzy, Gazecie
Targowej.

3. Firma BLACHOTRAPEZ z Rabki Zdroju za „Gont Blaszany JANOSIK”.
Przeprowadzono też konkursy dla publiczności „Ekonomika
dla rolnika” i „Rolnictwo dla środowiska”. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Nagrody dla najlepszych
Drugiego dnia wystawy, w niedzielę, nagrodzono pucharami
laureatów konkursu Agro - Liga 2016 (etap oddziałowy - region
siedlecki).
Mistrzem Agro-Ligi 2016 roku Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kategorii
„Rolnik” zostali Państwo Katarzyna i Rafał Adamiec, z miejscowości Siodło, gm. Siennica, powiat miński. Zajmują się produkcją mleka.
Natomiast Mistrzem Agro - Ligi 2016 roku Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kategorii „Firma” została Grupa Producentów Warzyw PGO Latowicz, gm. Latowicz, powiat miński, której właścicielami
są panowie Tomasz i Przemysław Cieślak zajmujący się produkcją pomidorów.
Również w niedzielę na scenie podsumowano konkurs HIT
WYSTAWY w kategorii „Innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa”. Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez Dyrektora
MODR oraz dyplomy.
Tytuł HIT WYSTAWY w kategorii „Innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa” otrzymało Przedsiębiorstwo AGROTECHNIKA, Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk z miejscowości
Cicibór Duży koło Białej Podlaskiej, za „Zestaw Precyzyjnego
Rolnictwa AMS marki John Deere”.
Komisja przyznała jeszcze 3 wyróżnienia w konkursie dla:
1. Cargill Poland Sp. z o.o. Siedlce za produkt „Extender granulowany TMR”,
2. AGROGUST Cezary Pasik z Łukowa za „Metalową
Halę”,

Konkursy dla dzieci i dorosłych

Na koniec, na scenie podsumowano konkursy: „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”, „Poznajemy Smaki z Mazowieckiej Spiżarni” i „Od Agroturystyki do Turystyki Wiejskiej”.

Nie zabrakło rozrywki
Oczywiście nie zabrakło rozrywki. Przez dwa dni publiczność
podziwiała występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz i Formacji Tanecznej Caro
Dance Company. Można było obejrzeć zwycięzców 2 edycji pro-

Występ ZPiT Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”

gramu „Mali Giganci”, Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”,
Kapeli ZPiT Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” i Zespołu PiT
„NIWA” z Krzeska. Na rodziny z dziećmi czekało pełne atrakcji
Wesołe Miasteczko, na zgłodniałych i spragnionych obficie zaopatrzone bary na świeżym powietrzu, a na łasuchów wiele stoisk
z lodami, goframi i cukrową watą.
Na koniec trzeba przyznać, że zarówno organizatorzy, jak
i zwiedzający mieli szczęście - tuż po zamknięciu wystawy niebo
zasłoniły chmury i zaczęło padać. n
Laureaci Konkursu „Hit Wystawy”

