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Od Redakcji
Świętujemy pracując
Oddajemy w Państwa ręce 200. numer naszego miesięcznika.
Za każdą jego stroną kryją się przede wszystkim ludzie. Wydaje
się, że jubileusz to najlepszy moment, aby ujawnić tych, którzy
tworzyli miesięcznik i tych, którzy pracują nad jego treścią i formą do dziś. Kłaniamy się Barbarze Włodarczyk i Zbigniewowi
Soszyńskiemu, którzy są z nami od początku. Dziękujemy gremium wspomagającemu: Bożenie Kalkowskiej
(redagującej Agrobiznes – dodatek
ekonomiczny), Agnieszce Kowaluk, Lucynie Kornas
– Frankie, Agnieszce
Maciejczak, Marcie
Michalak, Małgorzacie Najechalskiej oraz
Andrzejowi
Dmowskiemu i Rafałowi
Serementa. Słowa
uznania należą
się drukującym
kolejne strony zarówno miesięcznika,
jak i Agrobiznesu – czyli
dodatku ekonomicznego – Panom Zenonowi Gochnio oraz Stanisławowi Brodowskiemu.
W naszych artykułach od 1990 roku - wtedy bowiem w Sokołowie
Podlaskim ukazał się pierwowzór „Wsi Mazowieckiej” jeszcze pod
tytułem „Informator Rolniczy”- przedstawiamy i opisujemy życie
polskiej wsi, której obraz zmienił się przez te 27 lat nieprawdopodobnie. My też staramy się nadążać za tymi zmianami. Największym
zadaniem tego rodzaju publikatorów oprócz informowania jest
przedstawianie ludzi, którzy tworzą nową rzeczywistość naszej wsi.
Z jednej strony mamy rolników - bohaterów naszych artykułów, ich
historie, problemy i radości, z drugiej doradców MODR - towarzyszących rolnikom od zawsze. To właśnie oni pisali pierwsze artykuły,

informowali, dokształcali, radzili jak i gdzie zdobyć fundusze na maszyny czy
rozwój gospodarstwa. Pomysł funkcjonowania miesięcznika zawdzięczamy
ludziom kreatywnym i wyjątkowym. Pasjonatom. Każdy z nich musiał mieć
w sobie odrobinę szaleństwa, aby porwać się - bez redakcji w pełnym tego słowa znaczeniu, bez fotoreporterów, wydawców, dziennikarzy zawodowych, sekretarzy redakcji, edytorów - na tworzenie miesięcznika. A jednak się udało.
Kłaniamy się im wszystkim! Wybaczcie Koleżanki i Koledzy, że nie
wymienimy każdej i każdego z Was, ale zabrakło by nam
stron, żeby opowiedzieć o tym, czego przez te
lata dokonaliście na naszych łamach.
Szczególne podziękowania należy
jednak skierować do dotychczasowych redaktorów naczelnych „Wsi Mazowieckiej”,
którzy nadawali temu
pismu ton. To Halina
Anszperger, Wanda Soszyńska – Buńko, Ewa
Gregorczyk i Wiesław
Michalak.
Dziękujemy
także
wszystkim dyrektorom
WOPR, WODR a dziś
MODR za pomoc i dalekowzroczność. Gdyby nie oni,
miesięcznik przecież by nie istniał.
Od kwietnia 2017 roku miesięcznik
otrzymał kolor na wszystkich swoich stronach.
Będzie radośniejszy nie tylko z wiosną, ale przez cały rok.
Będzie w nim to, co dla Państwa jest ważne i to, co może Was interesować.
Bo przecież „Wieś Mazowiecka” powstała i istnieje dla WAS!
Czas cieszyć się wiosną i nadchodzącymi świętami. Niech wiara,
nadzieja i miłość towarzyszą nam przez cały rok!

Wesołych Świąt!
Wojciech Asiński - redaktor naczelny
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Sk ł a d a j my

w n io s k i

do ARiMR www.arimr.gov.pl oraz ARR www.arr.gov.pl
M azowiecki Ośrodek Doradzt wa Rolniczego służy pom ocą w wypełnia niu wniosków.
Zachęcam d o k orzyst a nia z usług naszych d oradców.
Sławomir Piotrowski
Dyrektor MODR
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N o wo ś ci

Ubezpieczenie

upraw i zwierząt
- nowe przepisy

Anna Dobkowska
MODR Oddział Ostrołęka

O

d roku 2006 wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jego
najistotniejszym elementem jest dofinansowanie z budżetu państwa składek płaconych przez producentów rolnych.
W okresie ostatnich 10 lat kilkakrotnie zmieniano przepisy
w tym zakresie, aby zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw.
Od początku funkcjonowania systemu, pomimo że zakładano objęcie
ochroną ubezpieczeniową co najmniej 7 mln ha upraw, faktycznie objęta
ochroną powierzchnia była znacznie niższa. W 2006 r. wyniosła 311 740
ha, w 2008 r. (obowiązek upraw) 1 832 036 ha, a w 2015 r. 2 823 606 ha.
Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące
ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa. Reguluje je ustawa z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792).

| Jaki jest cel i zakres zmian?

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych poprzez zwiększenie liczby zawartych
z producentami rolnymi umów ubezpieczenia. Znowelizowana
ustawa ma upowszechnić ubezpieczenia pakietowe tzn. obejmują-
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ce wszystkie rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie. W związku z tym, że nakłada ona na rolnika obowiązek ubezpieczenia
50% upraw rolnych od co najmniej jednego ryzyka (powodzi,
gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych), znowelizowane przepisy dopuszczają także
możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od jednego, albo od
kilku wybranych przez rolnika rodzajów ryzyka.
Dotychczas zawierane umowy ubezpieczenia w większości przypadków obejmowały pojedyncze rodzaje ryzyka, a zatem nie dotyczyły ryzyka występującego w ostatnich latach najczęściej, a powodującego znaczne straty w produkcji, tj. ryzyka suszy. Wprowadzenie
możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia
zawierającej wszystkie rodzaje ryzyka, ma na celu umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia również od suszy, za przystępną cenę.

| Dopłaty do ubezpieczeń

Ze środków budżetu państwa są stosowane dopłaty do składek
z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:
• dla produkcji roślinnej (tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku,
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich
zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki
wiosenne,
• dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub
świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi,
lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został
określony przez Radę Ministrów w wysokości: 65% składki do 1 ha
upraw rolnych i 65% składki do 1 sztuki zwierzęcia gospodarskiego.

| Warunki uzyskania dopłat

Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości
do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone
przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe od wszystkich rodzajów
ryzyka nie przekroczą 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku:
a) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V – nie przekroczą 12% sumy ubezpieczenia tych upraw,
b) upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI – nie przekroczą 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.
W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw dla umowy
ubezpieczenia zawierającej wszystkie rodzaje ryzyka z zastosowaniem
stawki taryfowej przekraczającej 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia,
dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. Zawarcie umowy ubezpieczenia
od jednego rodzaju ryzyka, lub łącznie od kilku wybranych rodzajów
ryzyka, bądź w przypadku przekroczenia powyższych stawek taryfowych (9%, 12% i 15%) spowoduje, że dopłaty nie będą przysługiwały.
W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy. Umożliwia on
ubezpieczenie przez rolnika upraw rolnych od jednego lub łącznie
od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek
ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio
9%, 12% lub 15%, dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia
W przypadku, gdy uprawa rolna jest prowadzona na działce
ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, przy
ustalaniu stawek taryfowych uwzględnia się klasę tych użytków
rolnych, których powierzchnia jest największa.
W odniesieniu do ubezpieczenia zwierząt dopłaty wynoszą do
65% składki, jeśli stawki taryfowe dla ubezpieczenia zwierząt od
wszystkich rodzajów ryzyka nie przekroczą 0,5% sumy ubezpieczenia. W przypadku określenia przez firmy ubezpieczeniowe stawek
taryfowych wyższych jak 0,5% sumy ubezpieczenia, dopłaty do
składek nie będą przysługiwały.

| Suma ubezpieczenia

Sumę tę - odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia
gospodarskiego - ustala rolnik z zakładem ubezpieczenia w umowie
ubezpieczenia. Na sumę ubezpieczenia bezpośrednie przełożenie
ma rodzaj uprawy. Stawki taryfowe są na przykład wyższe dla rzepaku niż dla zbóż, ponieważ rzepak jest jedną z droższych na rynku i jednocześnie wrażliwszych na warunki atmosferyczne upraw.
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Suma ubezpieczenia, na którą ubezpieczamy daną uprawę odpowiada tzw. wartości plonu głównego, czyli iloczynowi rynkowej ceny
jednostkowej, średniej wydajności danej uprawy oraz łącznego areału danej uprawy.
Suma ubezpieczenia (wartość plonu) musi zostać zaakceptowana przez firmy ubezpieczeniowe i w celu zachowania prawa do
dopłaty budżetowej nie może być wyższa, niż maksymalne sumy
ubezpieczenia określane corocznie w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W roku 2017 maksymalne sumy ubezpieczenia zostały określone na poziomie:
a) dla 1 ha upraw rolnych: 14 000 zł – dla zbóż, 10 300 zł – dla kukurydzy, 10 550 zł – dla rzepaku i rzepiku, 58 350 zł – dla chmielu, 31 350 zł – dla tytoniu, 192 000 zł – dla warzyw gruntowych,
113 250 zł – dla drzew i krzewów owocowych, 78 000 zł – dla truskawek, 50 000 zł – dla ziemniaków, 11 430 zł – dla buraków cukrowych,
20 130 zł – dla roślin strączkowych,
b) dla 1 sztuki zwierzęcia: 17 100 zł – dla bydła, 9100 zł – dla koni,
870 zł – dla owiec, 870 zł – dla kóz, 1850 zł – dla świń.

| Sankcje za brak ubezpieczenia

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
zobowiązany będzie do wniesienia opłaty w wysokości opłaty stanowiącej równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli
kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata wnoszona będzie na rzecz gminy
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę rolnika.
Sankcja nie może być jednak stosowana w przypadku, gdy rolnik nie
zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.
Producent rolny w 2017 roku ma do wyboru pięć zakładów, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie
stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Są to:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.
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3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1936).
4. Ubezpieczenie upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa w latach 2008-2015, Aleksandra Wicka, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVIII, zeszyt 5.
5. https://bip.minrol.gov.pl
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Wa r to wi e d z i e ć

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze,
przypadkowe osoby oraz strażacy!!!
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Z O d d z i a ł u Bi eli c e

Nauka dla hodowli i nasiennictwa
Elżbieta Próchniak
MODR Oddział Bielice

I

nstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
PIB w Radzikowie zorganizował XIII
Konferencję Naukową „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”.
Obrady odbyły się w Zakopanem w dniach
od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r. pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Współorganizatorem był
Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej
Akademii Nauk Sekcja Hodowli, Uprawy
i Ochrony Roślin.

Spotkanie było okazją do przeglądu i prezentacji najnowszych osiągnięć naukowców
polskich i zagranicznych, którzy wspierają

hodowlę roślin tworząc nowoczesne odmiany spełniające ekonomiczne wymogi rynku.
Gospodarzem spotkania był prof. dr hab.
Edward Arseniuk - dyrektor IHAR Radzików.
Podczas konferencji wygłoszono 44 referaty, ponadto na sesjach plakatowych zaprezentowano
oraz omówiono ponad 140 plakatów, których
tematyka odpowiadała sesjom referatowym.
Do najważniejszych wyzwań stojących
przed współczesną hodowlą roślin i nasiennictwem należą:
• bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
• ochrona bioróżnorodności i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie,

• adaptacja produkcji roślinnej do zmian
klimatu i prognozowanych dużych fluktuacji czynników pogodowych, zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ochrona środowiska,
• zabezpieczenie potrzeb odmianowych
dla różnych kierunków gospodarowania
w rolnictwie (rolnictwo intensywne, niskonakładowe i ekologiczne, zmiany klimatu),
• rozwój innowacyjnych strategii zrównoważonego tworzenia i zachowania różnorodności, obejmujących: hodowlę roślin
w połączeniu z odpowiednio prowadzoną
w tym kontekście uprawą roślin. n

Uczestnicy Konferencji

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Pakiet ochrona gleb i wód

zachęca do uprawy międzyplonów

Krystyna Saganowska
MODR Oddział Bielice

S

pecjalizacja produkcji i stosowane,
wcale nierzadko, uproszczenia w płodozmianie i zabiegach uprawowych,
powodują zmniejszenie żyzności gleby.

Można, a nawet należy łagodzić to poprzez
uprawę dobrze dobranych międzyplonów.
Pełnią one również rolę fitosanitarną, przyczyniając się do znacznego ograniczania
szkodników i chorób. Pole uprawne „przykryte” międzyplonem lub oziminami zapobiega wymywaniu składników mineralnych,
głównie azotu. Często, z uwagi na krótki
okres po zbiorze plonu głównego, należy
zasiew międzyplonu wykonać szybko, ponieważ późniejsze siewy dają słabe pokrycie
gleby runią i mniejszą ilość masy zielonej.
W ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020 jest
pakiet 2. ochrona gleb i wód, który promuje
stosowanie międzyplonów. Stawka płatności wynosi 650 zł za hektar. Może on być realizowany tylko na obszarach: szczególnie
zagrożonych erozją wodną, problemowych

o niskiej zawartości próchnicy oraz szczególnie narażonych na zanieczyszczenia
azotanami pochodzenia rolniczego (OSN).
Dodatkowe płatności, to oczywiście dodatkowe wymogi. Wydaje się, że rolnicy, szczególnie z płodozmianami zbożowymi, powinni rozważyć możliwość przystąpienia do tego
pakietu. Warto skontaktować się z doradcą
rolnośrodowiskowym i przeanalizować sytuację w swoim gospodarstwie. Przystępując do
tego działania trzeba wziąć pod uwagę fakt,
że należy posiadać plan sporządzony przez
doradcę, zachować wszystkie trwałe użytki
zielone oraz prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych na określonym wzorze.
Podstawowe wymogi wariantu 2.1. międzyplony to:
• Siew roślin międzyplonowych w terminie
do 15 września i zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca.
• W międzyplonie stosowanie mieszanki
złożonej z minimum 3 gatunków roślin,
przy czym nie mogą to być same zboża,
a gatunek rośliny dominującej w mieszance

lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu.
• Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych).
• Zakaz nawożenia i stosowania pestycydów w międzyplonie, niestosowanie komunalnych osadów ściekowych.
• Wymóg przyorania biomasy międzyplonu, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym.
• Dopuszczalny wypas mieszanek roślin
jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych
lub mieszanek jarych i ozimych – wiosną,
za zgodą doradcy rolnośrodowiskowego.
• W kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni uprawy międzyplonów o nie więcej
niż 15%, w stosunku do pierwszego roku. n
Źródła:
1. http://rolniczeabc.pl/284108,Miedzyplon-ozimy-scierniskowy-czy-srodplon.
2. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/
PRSK/14_03_2016/PRSK_2016_ogolne_zasady.pdf
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II Powiatowy Dzień Sołtysa w powiecie sochaczewskim

„I tak też się stało ”
Tekst: Krzysztof Szumski
Zdjęcia: Małgorzata Kazur
MODR Oddział Bielice

R

ok temu na zakończenie Dnia Sołtysa powiatu sochaczewskiego jego uczestnicy życzyli sobie tak miłego spotkania za rok. I tak też się stało.

Występ zespołu Dens Babki z Młodzieszyna

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. Na szczególną uwagę
zasługuje obecność Janusza Wrony - dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
oraz Marleny Mazurskiej - przedstawicielki wojewody mazowieckiego, kierownika Delegatury w Płocku. Przybyli również samorządowcy z powiatu i miasta Sochaczew oraz samorządowcy z sąsiedniej
gminy Kiernozia z pow. łowickiego z panią wójt na czele.
Gośćmi specjalnymi II Powiatowego Dnia Sołtysa byli uczestnicy programu „Rolnik szuka żony” - Eugeniusz Rudzki ze Studzieńca, uczestnik
II edycji oraz Zbigniew Pyda z Chełma uczestnik III edycji programu.
Obaj, w wesołych wypowiedziach, oznajmili, że „są do wzięcia”.

Spotkaniu towarzyszyła radosna atmosfera

W dowód wdzięczności dla pracy sołtysów 11 marca 2017 roku
zorganizowana została II edycja Dnia Sołtysa powiatu sochaczewskiego. Ponownie, we wspaniałej scenerii Dworku Magnat w Sochaczewie, wzniesiono uroczysty toast za sołtysów.
Organizatorami spotkania byli: Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby
Rolniczej pod przewodnictwem Sławomira Tomaszewskiego, Radio Sochaczew, tygodnik Echo Powiatu i partnerzy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice.
Sławomir Tomaszewski prezentuje uczestników programu „Rolnik szuka żony” - Eugeniusza Rudzkiego i Zbigniewa Pyda

Wręczanie upominków przez patronów imprezy

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

Spotkaniu towarzyszyły występy zespołów artystycznych: Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z OSP Wicie z pow. łowickiego, młodzieży z ZSRCKU w Sochaczewie i Zespółu Dens Babki z gm. Młodzieszyn. W recitalu utworów Anny German wystąpiła Joanna Rolewska,
sopranistka z Giżyczek, gmina Iłów, a prywatnie córka pani sołtys.
W sposób szczególny uhonorowano najmłodszą wiekiem sołtys
- Katarzynę Wargocką ze Szwarocina, gm. Rybno (28 lat) oraz najstarszego sołtysa - Gabriela Jaśkiewicza z Lasotki, gm .Iłów (76 lat).
Oboje otrzymali upominki od burmistrza Sochaczewa, kierownika
KRUS Sochaczew oraz dyrektora MODR Oddział Bielice.
Na zakończenie wieczoru samorządowcy z okazji 8 marca wręczyli paniom kwiaty, życząc równie miłego spotkania za rok.
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Rolnic z y Handel Detalic zny - n owe przepi sy
Danuta Arcipowska
MODR Warszawa

R

olnicy zainteresowani sprzedażą
żywności produkowanej i wytwarzanej w gospodarstwie powinni zapoznać
się z nowymi przepisami. Zawiera je
ustawa z 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz.U.poz.1961), która weszła w życie
1 stycznia br.
Jej podstawowym celem jest stworzenie
rolnikom lepszych możliwości rozwoju
produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej z własnych upraw, chowu lub
hodowli. Przepisy regulują prowadzenie
rolniczego handlu detalicznego z punktu
widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw
podatkowych. Ustawa nie ma jednak wpływu na rozporządzenia dotyczące dostaw
bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej
i MOL, które są nadal obowiązujące.
Rolniczy Handel Detaliczny - w rozumieniu nowej ustawy - to sprzedaż żywności wytworzonej w całości lub w części
z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
konsumentowi finalnemu, w ramach określonych limitów i na określonym terenie.
Z kolei definicja konsumenta finalnego
oznacza ostatecznego konsumenta środka
spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.

| Źródła nowych przepisów

Przepisy prawne, określające wymagania
dotyczące bezpieczeństwa żywności dla
rolniczego handlu detalicznego, wynikają
z następujących dokumentów:
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 178/2002 tzw. konstytucji
prawa żywnościowego z 28 stycznia 2002
r. ustanawiającej ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 852/2004 z 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny środków spożywczych,
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 853/2004 z 29 kwietnia
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2004 r. ustanawiające szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

| Kto prowadzi nadzór?

Zgodnie z ustawą, organami właściwymi do
sprawowania nadzoru na bezpieczeństwem
żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, są:
a) Inspekcja Weterynaryjna, sprawująca
nadzór nad jakością zdrowotną żywności
pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych (zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego),
b) Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawująca nadzór nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia roślinnego,
c) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, sprawująca nadzór nad
jakością handlową żywności.
Produkcja i zbywanie żywności, w ramach
rolniczego handlu detalicznego, muszą
spełniać wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, takie jak, m.in.:
1. żywność nie może stanowić zagrożenia
dla bezpieczeństwa żywności i wpływać
niekorzystnie na zdrowie publiczne;
2. obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, w sposób umożliwiający
określenie ilości zbywanej żywności;
3. sprzedaż nie może być dokonywana
z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania podczas wystaw, festynów, targów
lub kiermaszów, organizowanych w celu
promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa
żywność:
• wyprodukowaną przez tego pośrednika
w ramach rolniczego handlu detalicznego,
• wyprodukowaną przez inny podmiot
prowadzący rolniczy handel detaliczny na
obszarze powiatu, w którym pośrednik ten
prowadzi produkcję żywności w ramach
rolniczego handlu detalicznego lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem;
• w miejscu zbywania żywności, w ramach
rolniczego handlu detalicznego, umieszcza
się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta napis „rolniczy handel detaliczny”;

dane producenta, adres, nr weterynaryjny,
jeśli dotyczy.

| Warunki zwolnienia z podatku

Ustawa określa zmiany w ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361,
z późn. zm.) dotyczące preferencji podatkowych dla producentów rolnych prowadzących rolniczy handel detaliczny. Zwolnieniu
od podatku dochodowego podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych do kwoty 20000 zł
przychodu rocznie, jeżeli:
1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz
osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub
na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
2. przetwarzanie produktów roślinnych
i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa
się przy zatrudnianiu osób, z wyjątkiem
uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku
oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów,
targów - przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Sprzedaż odbywa się wyłącznie
w miejscach, w których te produkty zostały
wytworzone lub przeznaczonych do prowadzenia handlu;
3. jest prowadzona dzienna ewidencja
sprzedaży;
4. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu, stanowi co najmniej
50% tego produktu, z wyłączeniem wody.
Za produkt roślinny pochodzący z własnej
uprawy uważa się również mąkę, kaszę,
płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.
To tylko niektóre informacje wynikające
z nowej ustawy. Odsyłam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokumentami,
o których wspominam w artykule. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Jaja,
czyli

k a r t y, w i d o k ó wk i
W ie l ka n o c w ko l e kc j ac h

Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

D

ziś będzie krótko: wiadomo – święta, czas piec mazurki, trzepać dywany czy malować pisanki. Ale podczas tych wszystkich prac domowych nagle przebiega myśl: a może by tak zacząć
kolekcję tematyczną, dotyczącą Świąt Wielkanocnych? Można
kolekcjonować określone „produkty” (monety, znaczki czy inne
rzeczy), można też wg tematu. Robię więc kawę i przeglądam rzeczy związane z Wielkanocą.

| Jajka wszelakie

mnie ilość zabawek – skoro pierwsze „kinderki” pojawiły się w 1972
roku, to do dziś ilość wzorów zabawek, które są w środku, można liczyć w tysiącach. Jak to wszystko zdobyć? Ale z drugiej strony, jest
to hobby na każdą kieszeń – i w tym samym momencie przypomina
mi się rozmowa sprzed kilku lat z jednym z wystawców na giełdzie
kolekcjonerskiej w Łodzi, który w ofercie miał całe kartony zabawek
z popularnego jajka. Pokazywał mi całkiem opasły katalog, zbierający
wszystkie modele zabawek od początku istnienia popularnych słodyczy, aż do wtedy najnowszych. A zapytany o cenę pojedynczej zabawki, odrzekł:
tak od 50 gr. do 3 tysięcy euro. To wspomnienie także ostudziło mój zapał…

Pierwsza rzecz, jaka kojarzy się z tym
świętem? Jajka! Jednak zbieranie
pisanek jest dla mnie mało atrakcyjne – chociaż wzory różnią się
Jak nie jajka, to co?
w zależności od regionu, z którego pochodzą, to mimo to
Co dalej? Może monety z mokolekcja wydmuszek nie leży
tywem świątecznym? Niestety,
w sferze moich zainteresowań.
tu znów sytuacja jest odwrotna:
Zatem do głowy wpada kolejNBP wydało do tej pory tylko
na myśl: jaja carskie, zwane też
2 monety (20-złotową i 2-złojajkami Fabergé, od nazwiska
tową), nawiązujące do tego
złotnika Petra Carla Fabergé.
święta, a konkretnie do śmiguRzecz, o której słyszał chyba
sa-dyngusa – nawiasem mówiąc,
każdy, zatem i informacji na ten
bardzo ładne, zwłaszcza ta srebrtemat dużo. Czytam zatem i z
na, o wyższym nominale. Niewiele
każdym kolejnym zdaniem rzedjest też numizmatów z całego świata,
nie mi mina.
zatem taki zbiór byłby dość skromny,
Jaja Fabergé wykonywane były
a kolekcjoner lubi, jak kolekcja rozrasta
w pracowni nadwornego jubilera na zasię wciąż o nowe przedmioty.
Sre
mówienie cesarza jako prezent wielkanocny.
Mizernie prezentują się także karty telefoniczych
br n
złot
a mo
0
2
e
Były tworzone ze złota, srebra, kamieni szlachetne, kiedyś bardzo popularne hobby, dziś zanikające,
neta o nominal
nych, kości słoniowej, masy perłowej i zdobione emalią.
z racji praktycznie całkowitej likwidacji budek telefoniczPierwsze jajko wielkanocne w pracowni Fabergé powstało w 1884 nych. W czasie ćwierćwiecznej historii karty telefonicznej w Polsce,
na zlecenie Aleksandra III, jako prezent dla żony cesarza - Marii. ukazało się grubo ponad 1000 wzorów kart, ale tylko 4 z nich poświęW środku zazwyczaj kryła się niespodzianka, która aż do momentu cone były Wielkanocy. Znacznie lepiej jest w filatelistyce: znaczki czy
otworzenia podarunku była objęta ścisłą tajemnicą. Fabergé inspiro- koperty, wydawane na Wielkanoc, to od lat dość popularny temat i tu
wał się wydarzeniami historycznymi, zdobił dzieła miniaturami car- zbiór mógłby być dość pokaźny i różnorodny, w zależności od kryteskich rezydencji, wizerunkami członków rodziny. W 1900 roku dzieła riów doboru nowych przedmiotów do kolekcji (pojedyncze znaczki,
Fabergé wystawiono na Wystawie Światowej w Paryżu, gdzie zostały bloczki, całostki, koperty itp.).
Nie myślę o pocztówkach, bo to znowu temat rzeka i zapewne
nagrodzone złotymi medalami, Fabergé zaś stał się sławny w całej
Europie. Od 1885 r. do wybuchu rewolucji powstały 54. jaja carskie, trzeba by ograniczyć się albo wyłącznie do polskich, albo z całego
zachowały się 42. z nich. Zatem to rzecz unikatowa, niedostępna dla świata; do tych z motywem np. pisanek czy zajączków albo kolekcjoprzeciętnego kolekcjonera, a nawet dla tego z pokaźniejszym port- nować wszystkie. Tu też, podobnie jak w przypadku kinder niespofelem. A gdy czytam, że w 2004 roku jedno z nich, wystawione na dzianek, liczba egzemplarzy w kolekcji może być ogromna.
Po przemyśleniach pozostanę jednak przy tym, co zbieram do tej
sprzedaż, zostało wycenione na kwotę 18 - 24 mln dolarów, to chęć
pory. Ale być może ktoś skusi się na kolekcję, związaną z Wielkakolekcjonowania tych precjozów spada do poziomu zerowego.
Ale nie poddaję się – jeśli nie drogie precjoza, to może pokusić nocą? Zachęcam – i zabieram się za przedświąteczne obowiązki. n
się o zbieranie zabawek z popularnych kinder niespodzianek? W sumie to też jajka, tylko czekoladowe. Ale w tym przypadku przeraża Wesołego Alleluja!

|

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Kurpie – pisanki, palmy, śmigus dyngus
Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

Ś

więta Zmartwychwstania Pańskiego są jednymi z najważniejszych w roku liturgicznym. Nie inaczej było na Kurpiach, gdzie święta te zwane były Zielganocą.

Okres Wielkanocny rozpoczynała Niedziela Palmowa zwana
„Kwietną” lub „Wierzbną”. Na ten dzień wykonywano piękne palmy,
które wyróżniały się wysokością i kolorystyką. Liczyły sobie od 1 do
3 - 4 m. Wykonanie tak wysokiej palmy miało zapewnić gospodarzom
długie życie a dzieciom osiągnięcie wysokiego wzrostu i urody równej
palmie. Palmy robiono na kiju leszczynowym lub świerkowym, pozostawiano na górze pęk gałązek lub specjalnie doczepiano. Kij oplatało
się roślinnością leśną: borowiną, jałowcem, bukszpanem, widłakiem
i in.. Palma musiała mieć gałązki wierzby z rozwiniętymi tzw. kotkami
– białymi pączkami. Pomiędzy roślinność przymocowywano kolorowe kwiaty zrobione z bibuły. U góry palmy powiewały barwne wstęgi.
Procesja z palmami obchodziła kościół trzy razy i stawała przed
zamkniętymi drzwiami. Dopiero, gdy ksiądz trzykrotnie zapukał,
drzwi otwierano i wpuszczano księdza i wiernych do środka. Najwyższe palmy zostawiano w kościołach jako dekorację lub umieszczano
w dzwonnicy. Palmy te przechowywano i po wysuszeniu spalano. Popiół był wykorzystywany podczas Środy Popielcowej.
Na Kurpiach wierzono, że uderzenie kogoś palmą po wyjściu z kościoła zapewni mu zdrowie i pomyślność. Palmę przechowywano za
świętymi obrazami. Okadzało się nimi i kropiło święconą wodą krowy
po ocieleniu oraz przy pierwszym wiosennym wypasie. Palmy stawiane w okna chroniły latem od uderzenia piorunu. Z palmami wiąże się
też zwyczaj zjadania baziek wierzbowych, co miało chronić przed bólem gardła. Wykorzystywano też inne części palmy, np. kije z palmy
kładziono pod pierwszą skibę podczas wiosennej orki.
Na Kurpiach godna polecenia jest Niedziela Palmowa w Łysych. To
tutaj w 1969 r. odbył się pierwszy konkurs Wielkanocnych Palm. Prawie półwieczna historia konkursu przyciąga do dziś tysiące osób chętnych tego dnia obejrzeć piękne palmy kurpiowskie.
Na Kurpiowszczyźnie niedopuszczalnym było święcenie pisanek,
święcono wyłącznie gotowane, niemalowane jajka i to w skorupkach.
Pisanki były do podarowania, do dziecięcych zabaw, a rzeczami święconymi nie wolno było „przerzucać się”. Na terenach puszczańskich
malowanie jaj było zwyczajem popularnym, wykonywanym podczas
Wielkiego Tygodnia.
Najstarszą formą dekorowania jaja było zabarwienie na jeden kolor.
Używano do tego barwników naturalnych: kolor żółty uzyskiwano
gotując jajka w wywarze z kory jabłoni, zielony – w źdźbłach młodego żyta, brązowy – w łupinach cebuli, czarny – w korze dębu i olchy,
fioletowy – w suszonych liściach maliny. Do barwienia używano też
bazi topoli, mchu, kory leszczyny. Najczęściej barwiono jajka na kolor
ciemny, dlatego zwano je „krukami”. W późniejszym czasie zaczęto robić jajka pisane woskiem. Rozpuszczonym woskiem pszczelim rysowano na jajku wzory, po czym jaja wkładano do barwiącego wywaru. Po
ufarbowaniu i wyschnięciu jajka, usuwano z niego wosk, a pozostawał
wyraźny rysunek na barwnym jajku. Najpóźniejszą czasowo stosowaną metodą są pisanki skrobane, gdzie na całkowicie zabarwionym jaju
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wyskrobuje się ostrym narzędziem (scyzoryk, igła) zamierzone wzory.
Pisaniem woskiem zajmowały się w większości kobiety i dziewczęta,
pisankami skrobanymi głównie mężczyźni. Wykonywano także pisanki oklejane sitowiem, które tworzone były głównie na terenie Puszczy
Białej.
Pisanki wykonywano w znacznej ilości: na prezenty dla chrześniaków, dla własnych dzieci, a dziewczęta robiły je, by podarować kawalerom. Wykorzystywane były też do różnych gier. Jedna z nich polegała
na toczeniu dwóch jajek naprzeciwko siebie, czyja pisanka w zderzeniu
zostanie cała, to dziecko wygrywa.
Poniedziałek wielkanocny związany jest z popularnym śmigusem.
Śmigus-dyngus był pierwotnie zwyczajem magicznym, mającym na

Kurpiowskie pisanki: oklejane sitowiem (z Puszczy Białej),
pisane woskiem i skrobane (z Puszczy Zielonej)

celu sprowadzenie deszczu na zasilenie pola. Na kurpiowskiej wsi śmigus był nazywany też dniem świętego lejka, oblewanką lub polewanką
i często trwał nawet trzy dni. Oblewanie wodą rozpoczynało się we
wczesnych godzinach rannych. Używano do tego butelek, kwaterek,
wiader czy specjalnie skonstruowanych sikawek drewnianych. Wodą
oblewano się wzajemnie, choć w niektórych wsiach puszczańskich
istniał zwyczaj, że w poniedziałek mężczyźni oblewali kobiety, a we
wtorek odwrotnie – kobiety oblewały mężczyzn. Z dyngusem łączył
się zwyczaj, iż oblana przez chłopaka dziewczyna, o ile się jej podobał,
obdarowywała go wykonanymi przez siebie pisankami. Wśród wierzeń czy przekonań związanych z tym dniem funkcjonowało i takie, że
w chałupie, w której polewano się wodą nie będzie pcheł przez cały rok.
Z kolei panna, która nie została oblana w drugi dzień świąt pozostanie
w stanie wolnym przez najbliższy rok.
Źródła:
1. „Kurpie. Puszcza Zielona – historia, kultura, tradycja” – Bernard Kielak, Wydawnictwo ZIZ, 2011
2. „Zwyczaje i tradycje na Kurpiach na przykładzie gminy Lelis. Wielkanoc” – Bernard
Kielak, Iwona Choroszewska-Zyśk, Studio B2
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NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zainteresowane osoby dotrą
do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin oraz w Internecie
www.infor.pl/dzienniki_ustaw.
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ednolity tekst ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, zawiera Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 stycznia 2017 roku (Dz. U. z 31.01.2017
r., poz. 188).
miana rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla
młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2017
roku (Dz. U. z 2.02.2017 r., poz. 208).
Zadania, które były wcześniej określone
dla kierownika biura powiatowego ARiMR
np. przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy, zostały
przeniesione na dyrektora oddziału regionalnego.
ednolity tekst ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – zawiera Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 20 stycznia 2017 roku (Dz. U. z 3.02.2017
r., poz. 210).
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Opiera działalność na pracy
społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników,
w tym swoich członków. Osoby w liczbie co
najmniej siedmiu, zamierzające założyć
stowarzyszenie, uchwalają statut oraz wybierają komitet założycielski albo władze
stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: nazwę odróżniającą je
od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; teren działania i siedzibę; cele i sposoby ich realizacji; sposób nabywania i utraty
członkostwa, przyczyny utraty członkostwa
oraz prawa i obowiązki członków; władze
stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie składu oraz ich kompetencje; możliwość otrzymywania przez
członków zarządu wynagrodzenia za czyn-
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ności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją; sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania
zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
sposób uzyskiwania środków finansowych
oraz ustanawiania składek członkowskich;
zasady dokonywania zmian statutu; sposób
rozwiązania się stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe
jednostki organizacyjne, w takim przypadku statut określa: zasady tworzenia
oraz rozwiązywania terenowej jednostki
organizacyjnej, strukturę organizacyjną;
organy, w tym zarząd oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania; możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej
wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją, w przypadku, gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano taką możliwość.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie
do Krajowego Rejestru Sądowego.
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku stowarzyszenia oraz
z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie
może prowadzić działalność gospodarczą,
a dochód z tej działalności ma służyć realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego
członków. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty (właściwego
ze względu na siedzibę stowarzyszenia) lub
wojewody – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest
stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające
osobowości prawnej. Minimum trzy osoby
zamierzające założyć takie stowarzyszenie,
uchwala regulamin działalności określający: nazwę, cel (cele), teren i środki działania,
siedzibę, przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady

dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa,
a także sposób rozwiązania. Stowarzyszenie
zwykłe uzyskuje środki na działalność ze
składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić
działalności gospodarczej ani prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
rogram wieloletniego wykrywania
występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017-2019,
wprowadza Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 stycznia 2017
roku (Dz. U. z 3.02.2017 r., poz. 213).
miana rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatność dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, została dokonana
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 3 lutego 2017 roku (Dz. U.
z 7.02.2017 r., poz. 230).
ednolity tekst ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, został zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 lutego 2017
roku (Dz. U. z 10.02.2017 r., poz. 242).
skaźnik waloryzacji emerytur i rent
w 2017 roku wynosi 100,44% - na
podstawie Komunikatu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej z 10 lutego 2017 (M.P.
z 13.02.2017 r., poz. 187).
zczegółowy sposób etykietowania,
plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli, określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 lutego 2017
roku (Dz. U. z 15.02.2017 r., poz. 255). n
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Wiadomości lokalne
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ozwój umiejętności
mach projektu: „R
mogą wziąć
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Urząd Gminy w Bodzanowie zamierza ubiegać się o przyznanie środków
finansowych na realizację projektu dotyczącego wymiany urządzeń grze
wczych w gospodarstwach domowy
ch.
Projekt zakłada uzyskanie dotacji
w
wysokości 80% kosztów inwesty
cji
przy wymianie tradycyjnych instalac
ji
grzewczych na kotły na biomasę, kotł
y
na gaz oraz kotły na olej opałowy.

Gmina Staroźreby
złożyła w lutym wn
iosek
do Wojewódzkieg
o Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodark
i Wodnej w Warsz
awie. Chodzi o realizację zada
nia w formie dota
cji, dotyczącego ochrony
powietrza: „Popra
wa jakości
powietrza na tereni
e Województwa M
azowieckiego - ograniczen
ie emisji zanieczysz
czeń poprzez modernizację
kotłowni indywidu
alnych
na terenie gminy
Staroźreby”. Całkow
ita wartość projektu to 14
9 800 zł.
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Zag łębi e rzeźbiarski e w gminie Zawidz
Marta Witkowska
MODR Oddział Płock

Z

awidz to wieś gminna w powiecie
sierpeckim, leżąca przy trasie linii
kolejowej Sierpc - Nasielsk i drodze wojewódzkiej nr 561, a geograficznie
na pograniczu Równiny Raciąskiej i Wysoczyzny Płońskiej. Od lat jest ośrodkiem
sztuki ludowej, kultywowana była tu również sztuka kowalstwa artystycznego.

Zawidzki Ośrodek Rzeźby Ludowej powstał jako pierwszy w kraju i został nazwany „zagłębiem rzeźby ludowej”. Początki
tutejszego rzeźbiarstwa sięgają roku 1958.
Zawidz może pochwalić się 16. wspaniałymi artystami. Rzeźby z Zawidza stanowią
podstawowe zbiory Muzeum w Sierpcu,
znajdują się w muzeach w Płocku i Ciechanowie, a także w zbiorach Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeów Etnograficznych w Krakowie i Toruniu.
Niewiele osób wie, że zawidzka rzeźba
była promowana przez Pocztę Polską podczas emisji znaczków „Polska Rzeźba Ludowa” w roku 1969 (praca W. Krajewskiego). Rzeźbione meble H. Wierzchowskiego
do dnia dzisiejszego znajdują się w Muzeum F. Chopina w Żelazowej Woli, a K.
Marcinkowskiego m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka. Rzeźby z Zawidza były wystawiane w Japonii, Meksyku, USA (New
York, Santa Fe), o krajach europejskich nie
wspominając.

| Plenery rzeźbiarskie

Niemal 29 lat temu, a dokładnie 11 i 12
lipca 1988 roku, odbył się pierwszy Plener
Rzeźbiarski Twórców Ludowych „Zawidz
88”. Uczestniczyło w nim 15 artystów z całego kraju, a efektem było 15 monumentalnych rzeźb. Jury pod przewodnictwem mgr
Tomasza Czerwińskiego z Muzeum Wsi
Mazowieckiej wysoko oceniło poziom wykonanych prac oraz realizację założeń pleneru: zaprezentowanie dorobku ludowych
rzeźbiarzy Mazowsza Płockiego i zaproszonych gości, kultywowanie tradycji regionalnych, wymianę doświadczeń i doskonalenie
umiejętności artystycznych oraz pozyskiwanie dla Stowarzyszenia młodych, utalentowanych twórców.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

II Plener, połączony z Warsztatami
Rzeźbiarskimi, zorganizowano w dniach
6-12 lipca 2015 roku. Wzięło w nim udział
18 artystów z całej Polski. Hasłem imprezy
było „Muzyka zaklęta w drewnie”, a efektem prac stała się drewniana orkiestra, która do dziś wita wszystkich wjeżdżających
do Zawidza. Inspiracją do jej powstania
była miejscowa - znana w kraju - orkiestra
strażacka. Pracujący na świeżym powietrzu artyści mieli za zadanie wykonania
przynajmniej jednej rzeźby figuratywnej
o wielkości około 2 metrów.
Plener zakończył się wystawą prac i wręczeniem nagród. Ponieważ jego celem
było poszukiwanie korzeni tradycji rzeźby
w gminie, można powiedzieć, że po prawie
30 latach rzeźbiarstwo w Zawidzu znowu
się odrodziło, przynosząc sławę i rozgłos
tej miejscowości.

Zawidza
zawitali
artyści z różnych
stron Polski,
aby wspólnie
z miejscowymi rzeźbia-

| Zaproszenie artystów malarzy

Pięć dni (11-16 lipca 2016 r.) trwał III
Plener Rzeźbiarski, którego hasłem było
„Władysław Stanisław Reymont i Jego
Dzieła” (nawiązywało do patrona miejscowego Zespołu Szkół Samorządowych).
Uczestniczyło w nim 15 rzeźbiarzy, ale
tym razem dołączyli do nich mistrzowie
pędzla i sztalugi. W ciągu tych dni, zakłócanych przez burze z ulewnymi deszczami,
powstało kilkanaście monumentalnych
rzeźb, 14 obrazów i 2. płaskorzeźby. Zawidz stał się w tych dniach kulturalną stolicą powiatu sierpeckiego.
Drewniane rzeźby przedstawiające rodzinę Borynów i innych mieszkańców wsi
Lipce stanęły przed Urzędem Gminy. Tuż
obok, w namiocie, można było podziwiać
prace malarzy, gdzie ta sama rodzina patrzyła na nas z płócien. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rękodzieła sztuki
ludowej, i nie tylko, wystawione przez
artystów na mini-kiermaszu. Rzeźbiarze
i malarze chętnie rozmawiali ze zwiedzającymi.

| Rzeźby Drogi Krzyżowej

Pomysł przywrócenia do macierzy sztuki rzeźbiarskiej zrodził się w głowach miejscowych społeczników kilka lat temu. Do

rzami tworzyć w drewnie.
Dziś wizytówką Zawidza jest okalający
kościół wianek kaplic-stacji Drogi Krzyżowej z rzeźbionymi w drewnie naturalnej
wielkości figurami, których twórcami są
oczywiście zawidzcy rzeźbiarze. Stacyjne
figury mają niemal wymiary ludzkich postaci, każda wykonana została przez innego rzeźbiarza z Zawidza i okolic, i każda
mieści się w osobnej kaplicy. W ten sposób
powstał wyjątkowy zbiór sakralnej sztuki
ludowej, który przyjeżdżają oglądać wycieczki z całej Polski. n
Źródła:
1. gminazawidz.blogspot.com.pl
2. Gazeta Zawidzka grudzień 2016.Nr.1
3. Niedziela.pl
4. Polskaniezwykla.pl
5. sztukaludowa.zawidz.pl
6. tvsierpc.pl
7. terazsierpc.pl
8. mazowszanie.eu
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Wa r to wi e d z i e ć
W 2017 roku już po raz dwudziesty czwarty organizowany jest konkurs „AgroLiga”. Wyłania on liderów agrobiznesu
w kategoriach: ROLNIK i FIRMA. Tym samym „AgroLiga” docenia i popularyzacje osiągnięcia najlepszych gospodarzy
i najlepszych firm działających w branży rolniczej.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatów do konkursu „AgroLiga” - etap wojewódzki. Zgłoszenia należy przesyłać
do Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem MODR WARSZAWA do końca maja listownie na adres: Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa lub mailowo: kinga.bialobrzeska@modr.mazowsze.pl

Regulamin konkursu „AgroLiga 2017”
Konkurs „AgroLiga 2017” organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy
Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes ARR i Prezes KRUS. Patronat
Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem
konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych „AgroLigi 2017”
w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić mistrzowie krajowi
wszystkich dotychczasowych edycji „AgroLigi” oraz mistrzowie
wojewódzcy „AgroLigi” z lat 2012-2016.
2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2017 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać komisje konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.
5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod
uwagę następujące elementy oceny:
a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci
powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może
być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie
usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka,
itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie
mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami,
mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii
nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego
województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem
środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do
kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa
rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu
kategoriach komisje konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
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d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy „AgroLigi 2017” na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących
w konkursie firm i gospodarstw rolnych.
6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego „AgroLigi 2017” powinna się odbywać na łamach
czasopism wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości
- rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich „AgroLigi 2017” w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30
września 2017 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej
na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników
czasopism wydawanych przez ODR-y.
8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:
• stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników,
• wejścia w konflikt z prawem,
• wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej
kategorii.
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.
9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu „AgroLiga”
wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich „AgroLigi 2017” w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego „AgroLigi 2017”. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu „AgroLiga 2017” na szczeblu wojewódzkim,
dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew.
strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów
Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4.
Zgłoszenia należy przesłać do 23 października 2017 r. pod adresem:
Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
z dopiskiem
Sekretariat Konkursu, „AgroLiga 2017”
10. Kapituła Krajowa konkursu „AgroLiga 2017”, złożona z Mistrzów Krajowych „AgroLigi” z lat 2012-2016 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz
Laureatów Krajowych „AgroLigi 2017” na podstawie nadesłanych
zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
11. Krajowy finał konkursu „AgroLiga 2017” odbędzie się w II
kwartale 2018 roku. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

Z O dd z i a ł u Po ś wi ę t n e

Żywienie loch zgodnie z nowymi normami (cz. 1)
Marek Świątkowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

L

ocha, maciora – zwierzę czy może „maszyna”, której produkcja, czyli liczba urodzonych prosiąt w skali roku, decyduje o wynikach ekonomicznych chlewni? Fizjologiczne możliwości rozrodcze trzody są wysokie. Rocznie w masowej
produkcji można osiągnąć 2,2 do 2,3 miotu. Przy wysokiej plenności macior wynik około 30 żywo urodzonych prosiąt od maciory jest w zasięgu możliwości każdego hodowcy.
Bardzo dobre wyniki produkcyjne osiągają ci hodowcy, którzy
dbają jednocześnie o genetykę, środowisko, żywienie i zasady postępowania ze zwierzętami.
Żywienie jest jednym z najważniejszych elementów chowu. Odpowiednie dawki paszy, adekwatne do stanu fizjologicznego zwierzęcia, to podstawa. Dzienna dawka pokarmowa musi zapewnić
zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne konkretnej sztuki i zależy od wieku zwierzęcia, kondycji oraz produkcyjności. Zalecenia
dotyczące żywienia opracowane są w nowych normach „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń” wydanych
w 2015 roku jako praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza R. Grali
i Jacka Skomiała.

| Żywienie loszek

białko ogólne, g

310

280

360

330

390

350

białko strawne
standaryzowane, g

255

230

295

270

320

285

Duży potencjał wzrostowy to około 850 gram dziennie, a mały
to około 700 g/dzień. W żywieniu ważna jest nie tylko ilość białka,
ale i jego jakość, a w przypadku świń także aminokwasy egzogenne, których ich organizm nie jest w stanie wytworzyć i muszą być
dostarczone w paszy. Zalecany stosunek lizyny do metioniny oraz
cystyny, treoniny i tryptofanu dla loszek wynosi; 100 : 63 : 66 : 19
dla sztuk w przedziale 30-95 kg, a 100 : 60 : 67 : 18 dla zwierząt
o wadze 95-130 kg.

| Żywienie loch

W żywieniu loch okres ciąży dzielimy na ciążę niską i wysoką.
Poziom żywienia i skład paszy muszą być dostosowane do tych
okresów. Zalecenia żywieniowe tych grup przedstawia tabela 2.
Tab. 2: Zalecana koncentracja energii metabolicznej (EM) oraz aminokwasów
w mieszankach pełnoporcjowych. Koncentracja RM (MJ) oraz zalecany
stosunek białka ogólnego i ASS w żywieniu loch.
Wyszczególnienie

Do rozrodu wybieramy sztuki hodowlane, gdyż wybieranie loszek z tuczu nie gwarantuje późniejszej dobrej produkcyjności
zwierząt. Loszki dobrze odchowywane, w przedziale wagowym
30-130 kg, potrzebują mniej energii i białka, ale więcej składników
mineralnych niż przeciętny tucznik. Loszki do 55-60 kg żywimy
intensywnie, a następnie umiarkowanie. System ten pozwala wyłapać sztuki wolno rosnące, a słabo wykorzystujące paszę i przez
to szybkie wyeliminowanie ich z odchowu.
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe loszek hodowlanych
przedstawia tabela 1.
Tab. 1: Dzienne zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe
loszek o różnym potencjale wzrostowym (88% suchej masy).

Lochy

Masa ciała

luźne i prośne do 90
dnia ciąży

prośne od 90 do 115 dnia
i karmiące

EM, MJ/kg

11,8 - 12,2

12,5 - 13,5

białko ogólne, g/MJ

10,8

12,6

SJS Lys. g/MJ

0,40

0,55

Aminokwasy (SJS) w stosunku do zawartości lizyny przyjętej jako 100
metionina + cystyna

60

60

treonina

65

65

tryptofan

18

22

loszki
30 - 60 kg

Cecha

60 - 90 kg

> 90 kg

Potencjał wzrostowy
duży

mały

duży

mały

duży

mały

Zlecana zawartość w 1 kg paszy
energia metaboliczna, MJ

13,2

12,8

12,5

białko ogólne, g

170

150

140

białko strawne
standaryzowane, g

140

125

115

Zlecana dzienne pobranie
pasza, kg

1,82

1,65

2,42

2,20

2,80

2,50

energii metaboliczna, MJ

24,0

21,8

31,0

28,0

35,0

31,0

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

Locha we wczesnej ciąży, według „Norm żywienia”, powinna
otrzymywać paszę zawierającą w 1 kilogramie około 12 MJ energii
metabolicznej i 130 gram białka.
W pierwszym okresie zapotrzebowanie produkcyjne nie jest
wysokie. I właśnie na tym etapie popełnia się najwięcej błędów
żywieniowych. Największym z nich jest za duża ilość paszy podawanej dziennie. Nadmierne dzienne porcje mogą skutkować
otłuszczeniem powodującym problemy z implantacją zarodków,
która następuje pod koniec 1 miesiąca ciąży, a także trudne porody i obniżenie apetytu w czasie odchowu potomstwa, co z kolei pogarsza kondycję i użytkowość rozpłodową w następnych cyklach
rozpłodowych. n
Od redakcji: dokończenie artykułu w majowym numerze Wsi Mazowieckiej
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Co trzeba wiedzieć o

lucernie ?

Andrzej Kordalski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

L

ucerna - uprawiana zarówno w siewie czystym, jak
i w mieszankach - jest bardzo ważnym źródłem paszy
wysokobiałkowej - najlepszym wśród pasz objętościowych. Największe znaczenie gospodarcze, ze względu na trwałość, ma lucerna siewna i mieszańcowa. Ale na uwagę zasługuje
także lucerna nerkowata, która jest najczęściej wykorzystywana
jako wsiewka w rośliny zbożowe oraz lucerna chmielowa będąca
cennym komponentem mieszanek pastwiskowych.
Arcyważnym składnikiem pokarmowym roślin motylkowatych
jest wapń (podstawowy składnik kości i zębów, pełniący liczne
funkcje w organizmie).

| Uprawa

Lucerna jest rośliną wieloletnią. Daje rocznie 3-4 pokosy doskonałej zielonki przydatnej do bezpośredniego skarmiania, zakiszania oraz suszenia na siano, susze lub specjalne preparaty lucerniane. Wysoka produktywność lucerny siewnej wynika z faktu, iż
zapotrzebowanie na azot jest pokrywane dzięki symbiozie roślin
z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot atmosferyczny.
W Polsce stanowi ona jedną z najcenniejszych roślin pastewnych. Jest dość odporna na suszę, udaje się na różnych glebach
(optymalnym odczynem gleby jest pH 6,5-7). Preferuje jednak gleby żyzne oraz średnio żyzne. Uprawa na słabszych stanowiskach
jest możliwa, lecz najczęściej wiąże się ze słabym ukorzenianiem
rośliny. W tym przypadku najlepszym wyborem może okazać się
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wysiew lucerny z trawami. Najczęściej wysiewana jest z kupkówką
pospolitą w stosunku 50%:50%, która charakteryzuje się szybszymi wschodami.

| Skład chemiczny

Bogaty skład chemiczny suchej masy lucerny zależy między innymi od terminu zbioru, częstości koszenia oraz odmiany. Jej zawartość świadczy o wartości pokarmowej paszy. Dla zielonki kształtuje
się średnio na poziomie 16-26%, natomiast dla siana 86%.
Lucerna daje największe plony białka, wynoszące 800-1500 kg
z 1 ha, a niekiedy nawet sięgające 3000 kg. Białko ogólne kształtuje
się na poziomie 17-22% suchej masy rośliny. Najwyższa zawartość
białka występuje w okresie pączkowania i kształtuje się na poziomie 226 g w kg suchej masy. Wysoka jakość białka wynika z dużej
zawartości aminokwasów egzogennych. Białko jest porównywalne z wartością poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz z odtłuszczonym mlekiem w proszku, dzięki czemu może być wykorzystane
jako źródło białka dla krów mlecznych bądź owiec.
Składniki mineralne w lucernie znajdują się w stosunkowo dużych ilościach. Ich zawartość w paszy uzależniona jest w największym stopniu od dostępności dla roślin składników mineralnych
obecnych w glebie. Zarówno ich ilość, jak i dostępność składników
mineralnych z zawartych w roślinie, decyduje o wysokich walorach odżywczych i dietetycznych. Lucerna to także źródło makroi mikroelementów bilansowanych w dawkach pokarmowych: Ca,
Mg, K, Mn.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Zawartość włókna surowego w lucernie (w okresie pełnego kwitnienia) wynosi ok. 30-35% suchej masy. Włókno zawiera dużo ligniny, która praktycznie jest niestrawna, a ponadto zmniejsza stopień wykorzystania innych składników paszy.
Tabela 1. Zawartość suchej masy oraz białka ogólnego w zależności
od rodzaju kiszonek
Rodzaj kiszonek
Sianokiszonka I pokos
Sianokiszonka II pokos
Kiszonka z kukurydzy
KCT
Lucerna z trawami
Lucerna
GPS

Sucha masa (%)
44
40
35,1
46
36,3
34
24

Białko ogólne (g/s.m)
147
134
83
159
158
185
159

| Zakiszanie lucerny - trzy metody
Lucerna, ze względu na małą zawartość cukrów rozpuszczalnych, jest rośliną trudną do zakiszenia. Optymalnym terminem
jej zbioru z przeznaczeniem na kiszonkę jest faza pąkowania do
początku kwitnienia rośliny. Zbiór powinien następować, gdy rośliny zostaną podsuszone do poziomu 35-40% zawartości suchej
masy. Jednak zbytnie przesuszenie utrudnia jej rozdrabnianie,
przyczyniając się do ubicia i usunięcia powietrza z zakiszanej
masy, co pogarsza warunki fermentacji. Aby straty były jak najmniejsze, konieczne jest stosowanie konserwantów - najczęściej
są to kwasy organiczne: kwas mrówkowy oraz kwas propionowy.
Wykorzystane również mogą być dodatki wspomagające proces
fermentacji m.in. melasa, a także inokulanty zawierające szczepy
bakterii (głównie kwasu mlekowego).
Najczęściej stosowanym i najtańszym sposobem zakiszania zielonek są pryzmy. Zaletą przechowywania zielonki w pryzmach
jest prostota ich wykonania. Jednak główną ich wadą jest trudność
prawidłowego ubicia zakiszanego materiału, głównie po bokach,
oraz okrycia folią, przez co często po obfitych opadach deszczu
pryzmy są odkryte i narażone na uszkodzenia.
Do przechowywania kiszonek coraz częściej wykorzystywane
są silosy przejazdowe. Podstawową barierą (szczególnie w mniejszych gospodarstwach) jest koszt wybudowania takiego silosu. Jednak najważniejszymi zaletami przechowywania kiszonek w silosach przejazdowych są: lepsze zagęszczenie materiału - głównie po
bokach - co ogranicza straty wynikające z psucia się paszy, ponadto ścianki zabezpieczają przed rozjeżdżaniem się kiszonki na boki,
zapewniając tym samym stałą szerokość oraz łatwiejsze okrycie
folią (ogranicza się ona do górnej powierzchni).
Trzecią metodą sporządzania kiszonki jest zakiszanie w cylindrycznych balotach. Jest to metoda droga ze względu na zakup foli,
ale największą jej zaletą jest ograniczenie strat na skutek występowania rozwoju szkodliwej mikroflory. Jej wadą jest jednak to, że w przypadku opóźnienia terminu zbioru lucerny następuje zdrewnienie łodyg i podczas owijania balotu dochodzi do dziurawienia foli.

| Suszenie

Do metod konserwacji zielonek zalicza się także ich suszenie, w wyniku którego otrzymujemy siano lub susz. W przypadku roślin motylkowatych straty mechaniczne są przy tym szczególnie duże - powstają
na skutek obłamywania się liści, kwiatostanów i drobnych łodyg, czyli
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

części roślin najzasobniejszych w łatwo strawne składniki pokarmowe.
Jednak największe straty tego rodzaju powstają przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych, szczególnie długotrwałych opadach.
Tab.2 Straty (w %) przy różnych sposobach suszenia i kiszenia
masy zielonej
Sposób traktowania zielnej masy
Suszenie w kopkach
- przy sprzyjającej pogodzie
- przy niesprzyjającej pogodzie
Dosuszanie nieogrzanym powietrzem
Sztuczne suszenie ciągłym powietrzem
Kiszenie
- w silosach przejazdowych
- w gazoszczelnych silosach wieżowych

Straty (%)
Białka
Suchej masy
strawnego
15 do 30
25 do 50
15 do 20
5 do 10

12 do 25
50 do 60
10 do 20
5 do 8

10 do 30
5 do 8

10 do 20
2 do 2,5

W przypadku kiszenia masy zielonej w pryzmach starty wynoszą
około 30%.

| Dawki pokarmowe

Ze względu na to, że lucerna jest wartościowym źródłem energii i białka, zaleca się podawanie zwierzętom następujących ilości
zielonki z lucerny:
Tab. 3 Dzienne dawki pokarmowe zielonki z lucerny w zależności od
grupy zwierząt
Grupa zwierząt

Dawka (kg/dzień)

Krowy w okresie laktacji

15 - 30

Jałówki do 400 kg
Młode bydło rzeźne

10 - 20
5 kg na każde 100 kg masy ciała

Cielęta

3-5

W żywieniu zwierząt zastosowanie znajduje także susz workowany
luzem jako mączka lub w formie brykietów. Brykiet z suszu z lucerny
podawany jest przy produkcji przemysłowej mieszanek paszowych
w następujących ilościach: cielęta - 5-8%, opasy - 10-20%. Spasanie
lucerny na świeżo i przy wczesnym zbiorze (dużo białka i saponin,
a mało włókna) przyczyniać się może do wzdęć.

***

Lucerna, jako pasza objętościowa, odgrywa istotną rolę w żywieniu bydła. Nie należy jednak przekraczać maksymalnych dawek lucerny spasanej na zielono, ponieważ może to prowadzić do
wzdęć. Ze względu na niską zawartość cukrów jest rośliną trudną
do zakiszania, dlatego ważny jest termin zbioru, metoda konserwacji paszy oraz dodatek substancji konserwującej, aby straty podczas przechowywania były jak najniższe. Odmiany dostępne na
rynku gwarantują dobre plony na wszystkich stanowiskach gleby,
pod warunkiem zachowania odpowiedniego pH. n
Źródła:
1. Białko z lucerny - Farmer 10/2006
2. Jak kisić lucernę - Farmer 10/2006
3. Lucerna i jej znaczenie w żywieniu bydła mlecznego - Barenburg
4. Skrócone normatywy produkcji rolnej, http://www.minrol.gov.pl/
5. Wartość pokarmowa lucerny i efektywność koncentratu PX w żywieniu zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Wielkanoc na świecie:
- wiele zwyczajów

jedno święto

Anna Rychlewicz

N

iedziela Palmowa, malowanie jajek, święcenie pokarmów czy śmigus-dyngus – to dla nas, Polaków, główne
wyznaczniki najważniejszego święta w Kościele katolickim, czyli Wielkanocy. Ale co kraj, to obyczaj…

Bo wiosennemu świętowaniu mogą towarzyszyć również smaganie pomlazkami, kolędowanie wiedźm, a nawet biczowanie.
Właśnie tak jest w innych krajach. Ale po kolei…

| Czeskie pomlazki

U naszych południowych sąsiadów Wielkanoc to przede wszystkim pisanki, kołatki i… kolęda. Ponieważ w Niedzielę Palmową
zamiast palm święci się bazie, stąd Czesi obchodzą Niedzielę
Kwiatową. Najbardziej wyczekiwanym dniem wydaje się być jednak wielkanocny poniedziałek, kiedy grupki chłopców odwiedzają domy rówieśniczek. W czasie, kiedy dziewczęta oblewają swoich
gości wodą, ci smagają je pomlazkami, czyli wierzbowymi gałązkami splecionymi w warkocze. W niektórych regionach Czech
miękkie wierzbowe gałązki zastępuje się twardymi i kłującymi gałęziami jałowca. Jak możemy się domyślać, dziewczęta nie pozostają dłużne i w rewanżu wyrzucają chłopców z domu lub wrzucają
gałęzie do wanien z wodą. Zwyczaj jest pielęgnowany w każdym
domu, gdzie mieszkają panny na wydaniu.
Podczas Wielkanocy w Czechach nie nudzą się także dzieci. Te
z kolei z upodobaniem pielęgnują zwyczaj nazywany „szmigrusem”. Przypomina on bożonarodzeniowe kolędowanie, w którym
najmłodsi Czesi odwiedzają domy sąsiadów z koszyczkiem, do
którego w zamian za śpiew i życzenia, wrzucane są przeróżne łakocie.

| Zachodni ogień

Świętowanie naszych zachodnich sąsiadów różni się nieco od
naszego. W Niemczech, w Wielki Piątek, nie obowiązuje post ścisły. Wieczorem kapłani zapraszają mieszkańców na agapę, czyli
posiłek składający się z chleba, wina i wody. Nieznany jest tam
zwyczaj święcenia pokarmów. Zamiast tego w Wielką Sobotę
przed kościołami rozpalane są ogniska. Poświęcony ogień sprowadzany jest do kościoła, a tam przekazywany wiernym, którzy
zabierają go do swoich domów.
Niemcy nie zapominają także o rozrywkach dla najmłodszych
- zgodnie z tradycją rodzice chowają pisanki, zajączki z czekolady
i inne słodycze w domu lub w ogrodzie, a zadaniem dzieci jest jak
najszybsze ich odnalezienie.

| Brytyjski humor

Oddalając się coraz bardziej od granic Polski, zawitajmy na
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chwilę w brytyjskie progi. Tam Święta Wielkanocy to przede
wszystkim dobra zabawa. Jednym z najciekawszych i najstarszych
zwyczajów, po dziś dzień kultywowanych w niektórych rejonach,
jest składanie nietypowych wizyt kobietom z sąsiedztwa. W wielkanocny poniedziałek grupy mężczyzn chodzą od domu do domu
z bogato zdobionymi krzesłami. Dziewczęta siadają na nich ni-

czym na tronach, po czym są unoszone przez panów trzy razy
w powietrze. Co w zamian robi płeć piękna? Do wyboru ma dwie
opcje: może obdarować chłopaka pocałunkiem, bądź też podarować mu pieniądze. Role odwracają się kolejnego dnia - wtedy to
panie wyruszają w odwiedziny do kawalerów z sąsiedztwa.
Innym zwyczajem zapewniającym świetną zabawę Brytyjczykom jest turlanie jajek z górki - symbolizuje ono odkrywanie kamienia zamykającego grotę, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego Jezusa. Zawody wygrywa osoba, której jajko potoczy się
najdalej bez rozbicia. Zwyczaj ten cieszy się największą popularnością na północy kraju. Natomiast w innych regionach zastępuje
go zabawa polegająca na uderzaniu ugotowanym jajkiem w jajko
przeciwnika. Przegrywa ten, którego jajko rozbije się pierwsze.

| Szwedzkie wiedźmy

Jeśli kogokolwiek dziwi brytyjskie kolędowanie z krzesłem, jeszcze bardziej zadziwiające dla niego może okazać
się świętowanie Wielkanocy w krajach skandynawskich.
W Szwecji Wielkanoc jest niezwykle barwna i radosna. Jednym z powszechnie kultywowanych zwyczajów jest przebieranie się za tzw. påskkärring, czyli wielkanocne wiedźmy.
Wedle starych wierzeń czarownice siadały na miotle i leciały
do Blåkulla (mityczne miejsce sabatu czarownic), żeby tańczyć z diabłem. Posłuszne Szatanowi werbowały nowicjuszki
i nakazywały im niepostrzeżenie szperać w domach okolicznych mieszkańców.
Obecnie za baby wielkanocne przebierają się dziewczynki
w wieku od 5 do 11 lat. Odwiedzają one domy, wręczają mieszkańcom kartki świąteczne i laurki, a w zamian otrzymują łakocie lub
symboliczny datek.
W Szwecji możemy spotkać się także z wielkanocnym przyozdabianiem brzozowych gałązek kolorowymi piórkami. Gałązki
te, nazywane påskris, mają związek z wiarą w moc przyspieszania
nadejścia wiosny.

| Mroczna Wielkanoc w Hiszpanii

W Hiszpanii Wielkanoc uważa się za najważniejsze święto.
Obchodzenie jej wygląda jednak zupełnie inaczej niż w pozostałych stronach świata. Hiszpańskie świętowanie wyróżnia przede
wszystkim misyjny, nieco mroczny klimat. Zdecydowanie większy nacisk kładzie się tam na mękę Chrystusa, niż na zmartwychwstanie. Mieszkańcy miast i wiosek biorą udział w procesjach
organizowanych przez bractwa. Ich członkowie - ubrani w historyczne stroje z charakterystycznymi szpiczastymi kapturami
z otworami tylko na oczy - maszerują w rytm bębnów.
W niektórych częściach Hiszpanii można zobaczyć liczący
wiele wieków zwyczaj samobiczowania, zwany picaos. Męczennicy biczują swoje plecy do momentu, aż skóra nabierze
fioletowego koloru. Następnie ochotnicy zadają im 12 ukłuć za
pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła.
Zgodnie z wierzeniami dzięki temu z ciał męczenników wypływa zła krew. n
Zdjęcie przedstawia påskris (Szwecja)
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Uczestnicy Konferencji

VI Konferencja Sadownicza Ziemi Chynowskiej

Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

Z

inicjatywy Urzędu Gminy w Chynowie, Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział
Radom, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grójcu oraz przy współudziale firm sponsorujących, 1 marca odbyła się - już po raz szósty - Konferencja
Sadownicza Ziemi Chynowskiej.

Chynów jest gminą sadowniczą, dlatego
tematyka konferencji jest ściśle dostosowana do zainteresowań mieszkańców zajmujących się produkcją owoców. Przełom
zimy i wiosny to dobry czas na przybliżenie wiedzy o zabiegach agrotechnicznych.
Rolnicy muszą być na bieżąco informowani o nowych środkach ochrony roślin i nowych zmianach przepisów prawnych.
Kluczowym tematem, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród zebranych
sadowników był „Obrót ziemią w Polsce
w świetle obowiązujących przepisów prawnych”. Barbara Bartkowska - radca prawny
Agencji Nieruchomości Rolnych - omówiła zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 j.t.), która

Obrót ziemią w Polsce, w świetle obowiązujących
przepisów prawnych, omówiła Pani Barbara
Bartkowska radca prawny Agencji Nieruchomości
Rolnych
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weszła w życie 30 kwietnia 2016 r. Wykładu
Barbary Bartkowskiej można posłuchać na
stronie http://www.mazowieckatv.pl/twoja-okolica/grojec/chynow, To portal Telewizji
Mazowieckatv, która objęła patronatem
medialnym VI Konferencję Sadowniczą
Ziemi Chynowskiej.
Temat optymalizacji nawożenia dolistnego w uprawach sadowniczych omówił mgr
inż. Arkadiusz Sławiński przedstawiciel
firmy Agrii. Wykładowca zwrócił uwagę,
że stosowanie produktów fosforynowych
w połączeniu z fungicydami w produkcji
sadowniczej stało się bardzo popularne.
Stale wzrasta liczba nawozów zawierających fosforyny oraz liczba użytkowników
takich rozwiązań.
Wybierając fosforynowy dodatek do fungicydów warto mieć na uwadze kilka elementów:
• warto wybrać produkt markowy, przebadany i sprawdzony w Europie oraz w Polsce,
• należy sprawdzić zawartość fosforynów,
różni się ona bardzo istotnie w poszczególnych rozwiązaniach,
• warto również poszukać informacji
o szkodliwości konkretnego rozwiązania
dla fauny pożytecznej, szczególnie drapieżnych roztoczy (np. dobroczynek gruszowy).
Przykładem wszechstronnie przebadanego produktu fosforynowego jest PHOS
60 EU. Producent przeprowadził kompleksowe badania tego produktu w Niemczech. Firma Kazgod, przy współpracy
z IO w Skierniewicach, przebadała też ten
produkt w Polsce, włącznie z badaniami
pozostałości fosforynów w owocach oraz
możliwości mieszania go z fungicydami.
Głównym celem prowadzonych doświadczeń była możliwość wspomagania działania klasycznych fungicydów, poprzez
dodatek do nich nawozu PHOS 60 EU

wobec sprawcy parcha jabłoni, mącznika
jabłoni, zarazy ogniowej oraz szarej pleśni. Badania prowadzono także w uprawie
truskawki. Cały wykład na: http://www.
mazowieckatv.pl/twoja-okolica/grojec/
chynow.
Zasady certyfikacji integrowanej produkcji przedstawił mgr inż. Wojciech Głąb
przedstawiciel COBICO.
Biuro Certyfikacji COBICO posiada akredytację nieprzerwanie od 16
listopada 2001 r. upoważniającą do
prowadzenia certyfikacji wyrobów
i procesów. Aktualny certyfikat akredytacji dla Biura Certyfikacji COBICO
z 2 września 2015 roku zaświadcza, że
spełnia wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17065:2013. Certyfikaty wydawane
przez BC COBICO potwierdzają zgodność wyrobu/procesu w odniesieniu do
dokumentu normatywnego i upoważniają wnioskodawcę (właściciela certyfikatu) do oznaczania produkowanych
wyrobów odpowiednim znakiem zgodności.
O nowościach w palecie produktów Sumi
Agro do ochrony upraw jagodowych i sadowniczych mówiła Justyna Wasiak przedstawiciel firmy Sumi Agro.
Podczas konferencji mówiono również
o zatrudnianiu cudzoziemców w rolnictwie,
a informacje na ten temat przekazała słuchaczom Marzenna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Na terenie Gminnego Domu Kultury
w Chynowie uczestnicy konferencji mogli
zapoznać się z ofertami firm sponsorujących.
Role gospodarzy konferencji pełnili
Tadeusz Zakrzewski - wójt gminy Chynów oraz Bogusław Włodarczyk - MODR
Odział Radom. n
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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U p r aw a g r y k i z w yc za j n e j
Urszula Pawlikowska
MODR Oddział Radom

G

ryka zwyczajna należy do rodziny
rdestowatych i jest jedną z wartościowszych roślin zbożowych.
Jej nasiona są bogate w wiele substancji
odżywczych w tym: białko (ok.10-16%),
tłuszcze (ok.2-3%), witaminy (B1,B2,P),
kwasy organiczne, związki żelaza oraz
niewielkie ilości cukrów. Nasiona służą do
produkcji kasz oraz bezglutenowej mąki
gryczanej.
Gryka to nie tylko cenne nasiona, ale także
miododajne kwiaty. Roślina ma również wiele innych zalet: zapobiega inwazji szkodników glebowych (rolnic, pędraków), zwalcza
nicienie glebowe (działanie fitosanitarne),
pozwala ograniczyć zachwaszczenie i erozję
gleby oraz dobrze wpływa na jej kondycję.

| Wymagania i uprawa

kg fosforu oraz 20-40 kg potasu
na hektar. Na glebach uboższych należy zwiększyć
dawki fosforu i potasu
o 50%, a dawkę azotu
można podwoić.
Małe dawki azotu
daje się w całości przedsiewnie, wyższe - połowę przesiewnie, a drugą
połowę w czasie kwitnienia gryki. Nawożenie
fosforem i potasem stosuje
się przedsiewnie, pod kultywator lub ciężką bronę.
Wysokie nawożenie azotem powoduje nadmierny rozwój roślin, a tym
samym późne dojrzewanie i obniżkę plonu.
Prawidłowe nawożenie fosforem, potasem
i magnezem zwiększa odporność gryki
na choroby, niedobory wody i wyleganie,
wpływa także na lepsze wypełnienie nasion.
W przypadku bardzo niskiej zasobności gleby w magnez, zaleca się stosowanie
wapna magnezowego, ponieważ gryka źle
rośnie na glebach ubogich w ten składnik.

Powodzenie uprawy jest uzależnione
przede wszystkim od warunków klimatycznych panujących w danym roku (wpływających na zapylenie kwiatów) oraz typu gleby.
Gryka ma dość małe wymagania glebowe
ze względu na silny system korzeniowy, co
uodparnia roślinę na suszę i ułatwia poDobór odmian i siew
bieranie składników pokarmowych. Udaje
się na glebach lekkich, o odczynie lekko
W rejestrze nie ma zbyt wielu odmian,
kwaśnym do obojętnego. Pole pod uprawę stąd niewielki wybór do uprawy. Należy
przygotowuje się podobnie jak pod zboża wymienić Hruszowską, Korę i Pandę.
jare. Ze względu na duże
Gryka jest rośliną
wymagania wodne, zajarą o krótkim okresie
biegi uprawowe powinwegetacji, wynoszącym
Gryka to nie tylko cenne
ny sprzyjać magazyno90-105 dni. Jest rośliną
waniu wilgoci w glebie.
owadopylną i ciepłolubnasiona, ale także miodoPo przedplonach wczeną, wrażliwą na niskie
dajne kwiaty. Roślina ma
śnie zebranych zaleca się
temperatury. Nasiona
podorywkę, bronowanie
kiełkują w temperaturze
również wiele innych zalet.
i orkę zimową. Wiosną,
7-10°C; optymalna temdo momentu wysiewu
peratura wzrostu wynasion, 2-3 krotne bronosi 15-20°C. Wrażliwa
nowanie, a bezpośrednio przed siewem, na przymrozki wiosenne, ginie w temperawysiew nawozów mineralnych i uprawę turze 0-2°C. Do siewu przystępujemy, gdy
agregatem uprawowym.
nie ma obawy co do przymrozków. Nasiona
należy wysiewać około 10-25 maja. Jako poNawożenie mineralne …
plon na paszę można wysiewać je do końca
lipca.
… uzależnione jest od typu gleby i jej zaZaleca się wysiewać 60-80 kg nasion na
sobności w składniki pokarmowe. Przecięt- hektar, w rzędy co 25-50 cm, w zależności
nie należy stosować 20-40 kg azotu, 20-40 od rodzaju gleby. Przy siewie rzutowym

|

|
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ilość wysiewu dochodzi do 120 kg na ha.
Głębokość wysiewu nasion to 2-3 cm na
lepszych stanowiskach, a na lżejszych i suchych do 5 cm.

| Choroby i szkodniki

Gryka jest rośliną wysoko odporną na
choroby i szkodniki, ale posiada dużą
wrażliwość na herbicydy. Nie zarejestrowano jeszcze środków, które mogą zwalczać
chwasty w gryce.

| Zbiór

Ustalenie terminu zbioru jest trudne
w związku z nierównomiernym dojrzewaniem łanu. Zbiór należy rozpocząć, gdy na
szczytach pędów nasiona już dojrzewają
i około 60-70% z nich ma zabarwienie brązowe. Wówczas, albo zbieramy grykę dwufazowo (koszenie kosiarką, a po 5-10 dniach
zbiór kombajnem), albo stosujemy preparaty chemiczne przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie nasion. n
Źródła:
https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/gryka
http://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/gryka-zwyczajna--najwazniejsze-fakty-o-uprawie-siewie-i-wlasciwosciach-id1351
http://hbp.pl/pl/rosliny-rolnicze-i-inne_91/gryka_116
http://www.eko-uprawy.pl/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-baza-wiedzy/384-gryka-wymagania-uprawa-ekologiczna
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/
gryka-z-doplata
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Fitness jumping -

aerobic na trampolinach

Marta Michalak
MODR Oddział Płock

O

kazuje się, że skakanie
na trampolinie, to już
nie tylko dziecięca zabawa, ale także trening, który
jest w stanie wycisnąć „siódme
poty”. Ta nowa forma ćwiczeń
zyskuje coraz więcej zwolenników, oczywiście wśród pań,
które wychodzą z założenia,
że piękną być zawsze warto…

Można zapomnieć o trampolinie, która stoi bezużytecznie
w ogródku - to już przeżytek.
Zdecydowanie więcej frajdy sprawią zajęcia jumping fitness, które
łączą przyjemne z pożytecznym,
fundując ciału niezły wycisk i poprawiając koordynację ruchową.
Dzięki temu można zyskać większą pewność siebie. Odchudzające
ćwiczenia na trampolinie - jumping fitness, to forma ćwiczeń
fizycznych łącząca w sobie dużą
dawkę wysiłku i zabawy.

| Jak zacząć trenować jum| ping fitness?

wyszkolonych instruktorów, na
specjalnie przeznaczonych do
jumpingu trampolinach. Warto zapisać się na takie zajęcia,
ponieważ ćwiczenia w grupie
dodatkowo zwiększają motywację i przybliżają do wspólnego celu, jakim jest zrzucenie
wagi. Również w domu warto spróbować samodzielnego
treningu na trampolinie. Do
tego celu może posłużyć zwykła trampolina dla dzieci, choć
przy regularnych ćwiczeniach
istnieje ryzyko, że szybko może
się zużyć. Aby mieć pewność,
że sprzęt jest dostatecznie wytrzymały, należy zwrócić uwagę na jakość sprężyn - powinny
być na tyle solidne, aby dobrze
amortyzowały skoki, nawet
osób o dużej wadze ciała. Wysokiej jakości trampoliny mają
podwójne sprężyny beczkowe,
stalową ramę i wytrzymałą
matę. Jeżeli planujemy regular-

Ćwiczenia na trampolinie
oferuje wiele klubów fitness.
Treningi prowadzone są przez
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ne treningi, należy zainwestować w dobry sprzęt dostępny
w sklepach sportowych.

| Efekty jumping fitness

Godzinne zajęcia skakania na
trampolinie to ponad 800 spalonych kalorii. Skoki stymulują
procesy trawienne, przez co metabolizm działa sprawniej. Mięśnie zwiększą swoją elastyczność
i wytrzymałość, co powoduje, że
mamy więcej siły i energii, ciało staje się smukłe i tracimy na

wadze. Jeżeli chcemy poprawić
ogólną kondycję i wpłynąć na
pracę układu sercowo-naczyniowego, to śmiało możemy wybrać
się na pierwsze zajęcia. One pozwolą nam się przyjemnie zmęczyć, ale też odprężyć oraz pozbyć się skórki pomarańczowej,
zmory wielu kobiet.
Drogie Panie do dzieła! Fitness w nowym wydaniu czas
zacząć. Wyrzeźbimy ciało
w ekspresowym tempie. Gorąco polecam ! n
Źródło: http://wformie24.poradnikzdrowie.
pl/zajecia-i-treningi/cwiczenia-natrampolinie-czyli-jumping-fitness_42334.
html
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J e d z m y warzywa i owoce!
Zenona Szostek
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

O

tym, że warzywa i owoce należy jeść co najmniej kilka razy
dziennie przez cały rok, wiedzą
nawet dzieci. Według piramidy zdrowia,
zaktualizowanej przez Instytut Żywności
i Żywienia w Warszawie, powinny stanowić podstawę żywienia, czyli co najmniej
połowę tego co jemy (dzienna porcja powinna wynosić ok. 400 g).
Należy zachować proporcję: ¾ warzyw
i ¼ owoców, dlatego że zawarty w owocach cukier (fruktoza) jest szybko przyswajany i dostarcza zbyt dużo kalorii sprzyja tyciu. Jednak warzywa możemy
jeść bez ograniczeń - zapewniają smukłą
sylwetkę. Jeśli nie mamy kłopotów z trawieniem, najlepiej jeść je na surowo lub
ugotowane al dente (na półtwardo). Są
najtańszym i najobfitszym źródłem witamin, zawierają błonnik, mikro- i makroelementy. Wzmacniają odporność, chronią przed różnymi chorobami, stoją na
straży naszego zdrowia. Nie należy sięgać
po syntetyczne witaminy, ale trzeba ich
szukać w warzywach i owocach dostępnych w domu. Szczególnie ważne dla naszego zdrowia jest zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na witaminy C i A.

| Warzywa i owoce obfitujące
| w witaminę C

Wśród warzyw są to: natka pietruszki,
jarmuż, papryka oraz warzywa kapustne:
kapusta biała, czerwona, włoska, brukselka, kalafior, a także pomidory.
Wśród owoców najwięcej witaminy
C zawierają: owoce dzikiej róży, głogu, czarnego bzu, truskawki, porzeczki czarne, białe i czerwone, poziomki,
agrest, czarne jagody, maliny oraz owoce cytrusowe - pomarańcze, cytryny,
grapefruity.

| Warzywa i owoce obfitujące
| w prowitaminę A

Wśród warzyw są to: marchew, dynia,
cykoria, papryka czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, koper, fasola szparagowa, sałata, szczypiorek, brokuły, szczaw.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

Wśród owoców najbardziej bogate w witaminę A są morele, melony i papaja.

| Pozostałe warzywa i owoce

Chociaż mają trochę mniej witamin C
i A, są nie mniej cenne, ze względu na zawarte w nich składniki mineralne, błonnik
i bioflawonoidy. Do tej grupy zaliczamy:
korzeń pietruszki, seler, bób, ogórki, buraki cebulę, chrzan, fasolę, pory, rzodkiewki, kukurydzę, rabarbar, a wśród owoców:
jabłka, jagody, gruszki, śliwki, wiśnie, kiwi,
maliny, czereśnie, brzoskwinie, winogrona, banany i wiele innych.

| Warto przypomnieć jak ważne
| i zdrowe są kiszonki z warzyw

Kiszone ogórki, kapusta, a także buraki,
czosnek, a nawet pomidory, są skarbnicą
nie tylko witamin (zwłaszcza C i z grupy B),
ale i niezwykle pożądanych bakterii probiotycznych. Kiszonki zawierają też fitoncydy
o działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. Warto się nimi zajadać, gdy
wszystkich wokół męczy kaszel i katar.

| Surówki

Surowe warzywa, w przeciwieństwie do
gotowanych, zachowują wartość odżywczą, gdyż zawierają znacznie większe ilości
witamin i soli mineralnych. Powinniśmy
spożywać ich jak najwięcej.
Sporządzając surówki należy przestrzegać pewnych zasad:
1. warzywa i owoce należy dokładnie myć
i płukać korzystając z bieżącej wody,
2. obierać cienko, płukać szybko, rozdrabniać w sposób odpowiedni dla danych warzyw (np. koperek drobno pokroić, kapustę
szatkować),
3. surówki z warzyw niekwaśnych zakwaszać
naturalnymi kwasami przez dodatek warzyw
lub owoców kwaśnych lub ich soków,
4. doprawić surówki śmietaną, olejem, cukrem, solą,
5. nie przetrzymywać gotowych surówek
zbyt długo, podawać do drugich dań z mięsa, drobiu, ryb i potraw mącznych.

Polecam surówki z warzyw nieco mniej
znanych:

Surówka z cykorii z jabłkami
Składniki: 300 g cykorii, 1-2 jabłka, pół
szklanki majonezu lub jogurtu, pęczek
natki pietruszki, sok z jednej cytryny, sól,
pieprz do smaku.
Wykonanie: Cykorię oczyścić z uszkodzonych liści, wyciąć gorzki miąższ u nasady
korzeni, opłukać i cienko pokroić. Jabłka
umyć, przekroić na pół, usunąć gniazda nasienne i zetrzeć na tarce o dużych oczkach.
Natkę pietruszki opłukać i posiekać. Cykorię wymieszać z jabłkiem, majonezem/
jogurtem i natką pietruszki. Doprawić do
smaku solą i pieprzem.

Surówka z jarmużu z rzodkiewkami
i ogórkiem
Składniki: 300 g jarmużu, pęczek rzodkiewek, pęczek koperku, 2-3 świeże ogórki, pół szklanki śmietany lub jogurtu, sok
z jednej cytryny, sól, pieprz do smaku.
Wykonanie: Jarmuż umyć, odciąć ogonki liściowe i grube nerwy, cienko pokroić. Ogórki umyć, obrać, pokroić w paseczki. Umyte
rzodkiewki pokroić w cienkie plasterki. Koperek opłukać i drobno posiekać. Wszystko
razem wymieszać dodając śmietanę/jogurt,
a na końcu doprawić solą i pieprzem.

***
O zdrowie trzeba troszczyć się i dbać, zanim wystąpi lub ujawni się choroba. Dla własnego dobrego samopoczucia przestrzegajmy
zasad żywienia i spożywajmy różnorodne
warzywa i owoce będące podstawą piramidy
zdrowia. Są one bowiem skarbnicą składników odżywczych, dzięki czemu zapobiegają
chorobom cywilizacyjnym, chronią przed
nowotworami i wzmacniają odporność. n
Źródła:
1. www.izz.waw.pl
2. Smacznie i zdrowo od rana do wieczora, Jadwiga
Kossowska 1982 r.
3. Technologia gastronomiczna, Małgorzata Konarzewska 2004 r.
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Choroby

borówk i w ysok iej (c z. 2)

Izabela Jasińska-Rulska
MODR Oddział Siedlce

Z

agrożeń powodowanych przez patogeny grzybowe jest coraz więcej.
Związane jest to między innymi
z rosnącą powierzchnią uprawy borówki.
Dotychczas uwaga plantatorów skupiona
była głównie na zwalczaniu szarej pleśni
i antraknozy. Może to jednak nie wystarczyć, gdy zagrożeniem jest też wiele
innych, w tym nowo odkrywanych w naszym kraju, patogenów.

| Fytoftoroza

Po raz pierwszy została zauważona
w roku 1963, w USA. W roku 2003 stwierdzono ją we Włoszech, a w roku 2013
w Polsce. Patogen (Phytophthora cinnamomi) jest groźny dla bylin, krzewów, drzew
i niektórych roślin uprawianych pod osłonami. Jego występowanie stwierdzono
również w ciekach i zbiornikach wodnych.
W ubiegłym miesiącu opisaliśmy guzowaNa krzewach borówki - w różnych miejtość korzeni, zgorzel pędów oraz szarą pleśń scach plantacji - liście na wierzchołkach
pędów i owoców. Obecnie zajmiemy się an- pędów stają się żółtawo-zielone. Potem
traknozą, fytoftorozą oraz chorobami mniej zmieniają zabarwienie na jasnoczerwoznanymi, ale spotykanymi na plantacjach.
ne, a objawy rozszerzają się na pozostałe
blaszki i sąsiadujące pędy. Powodem ich
Antraknoza
wystąpienia jest zgnilizna podstawy pędu
rozszerzająca się ku górze krzewu.
W miejscu infekcji tkanka brązowieje
Na liściach pojawiają się niewielkie,
okrągłe lub owalne, brązowawe plamy, i zgnilizna rozszerza się w dół pędu i na jego
które stopniowo się powiększają. Otoczone obwodzie. Jednocześnie z zarodni pływsą szeroką, czerwonawą obwódką. Na pę- kowych uwalniają się zoospory infekujące
dach są szarobrązowe, niewielkie i rozsze- korzenie włośnikowe, co skutkuje ich zarzają się wzdłuż i na obwodzie. Przy dużej mieraniem. Z czasem liście stają się ciemwilgotności powietrza na ich powierzchni noczerwone, a blaszki i pędy brązowieją.
pojawiają się ciemne skupienia zarodni- Następnie liście opadają, a wiatr roznosi je
ków grzyba. Silnie porażone liście opadają, po plantacji. Patogen rozprzestrzenia się
a pędy w miejscach infekcji łatwo się wyła- wraz z wodą opadową, podczas deszczowamują. Owoce zainfekowane przez patogen nia i przez nawadnianie kropelkowe (gdy
(Colletotrichum gloeosporioides, C. acuta- wodę pobiera się z miejscowych stawów lub
twn) są miękkie, pomarszczone i przy do- cieków). Badacze amerykańscy uważają, że
tknięciu rozpadają się. Na ich
bardziej sprzyjające rozwojowi grzyba
powierzchni pojawiają się
jest nawadnianie kropelkowe, zaczerwonawe krople zapewniające stałe zwilżanie glewierające liczne zaby. Patogen może rozwijać się
W ochronie borówki,
rodniki. Zarówno
w niewielkich zagłębieniach
porażone pędy, jak
terenu, gdzie dłużej utrzyzwłaszcza przed patoi owoce są źródłem
muje się woda opadowa.
genami odglebowymi,
patogenu w naBrakuje zarejestrowamożna wykorzystywać
sadzeniach i ich
nych środków do zwalczaszybkie usuwanie
nia tej choroby. Jednakże
szczepionki mikoryzowe
jest bardzo istotne
przed założeniem plantacji
w ograniczaniu chowskazane jest przeanalizoroby.
wanie dotychczasowego składu
Do ochrony zarejestrowagatunkowego roślin uprawianych
no Polyversum WP (0,15%), Swina tym stanowisku w poprzednich latach
tch 62,5 WG (0,8-1,0 kg/ha), Rovral Aąu- - mogły być one żywicielami P. cinnamoaflo i Dymas (1,5 kg/ha) oraz Signum 33 mi. Jeśli miało to miejsce, przed założeniem
WG (1,5 kg/ha). Stosuje się przemiennie, plantacji wskazany jest wysiew gorczycy lub
już od początku kwitnienia.
gryki, albo obu tych roślin po sobie na przy-

|
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oranie. Stosując preparat Huwa San TR 50
ograniczymy występowanie glonów powodujących m.in. zatykanie kapilar przy nawadnianiu kropelkowym oraz występowanie
patogenu w wodzie.

| Mniej znane, ale spotykane

Biała plamistość liści (Septoria albo- punctata) jest szczególnie groźna w produkcji sadzonek borówki pod osłonami, ale występuje
i na plantacjach. Na blaszkach pojawiają się
niewielkie, okrągłe, białawe plamy z czerwonawą obwódką. Na ich powierzchni tworzą
się ciemne, drobne piknidia. Grzyb infekuje
również młode części pędów. Po dojrzeniu
piknidiów uwalniają się z nich zarodniki
rozprzestrzeniane z kroplami wody, prądami
powietrza, przez owady i podczas pielęgnacji roślin. Porażone liście opadają, co niekiedy prowadzi do niemal całkowitej defoliacji.
Pozostawione w mnożarce lub na polu są
źródłem patogenu. W ochronie przed patogenem trzeba postępować podobnie, jak
w przypadku wystąpienia antraknozy.
W minionych dwóch latach stwierdzono
zamieranie borówki z powodu zgnilizny korzeni i podstawy pędu, a przyczyną okazał
się, niezidentyfikowany jeszcze, grzybopodobny mikroorganizm. Doświadczenia wykazały, że kolonizuje on bardzo szybko części
pędów i liście niezależnie od odmiany.
W piśmiennictwie dotyczącym patogenów
borówki, obok już opisanych, wymienia się
Exobasidium vaccini - jako przyczynę powłocznika azaliowego, Phyllosticta sp. i Ramularia vaccini sp. jako sprawców plamistości
liści, Microsphaera alni - gatunek powodujący
mączniaka prawdziwego, Pucciniastrum goeppertianum - jako sprawcę rdzy oraz Pseudomonas sp. jako przyczynę raka borówki.
W ochronie borówki, zwłaszcza przed patogenami odglebowymi, można wykorzystywać szczepionki mikoryzowe opracowane
i przetestowane przez firmę Mykoflor. Wprowadzanie ich do podłoża w trakcie produkcji
sadzonek, a następnie po założeniu plantacji,
znacznie ogranicza występowanie fytoftorozy i stymuluje rozwój roślin. n
Źródło: Jagodnik nr 2 (26) marzec, kwiecień 2016
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A mo że
Adam Fabijańczuk
MODR Oddział Siedlce

le n ?

(c z. 2)

K

orzystne działanie siemienia lnianego na zdrowienie cieląt i prosiąt jest dobrze znane polskim rolnikom. Pozytywne reakcje potwierdzono również
u ludzi odżywianych wyrobami z nasion lnu - szczególnie
olejem zawierającym kwasy omega 3 i omega 6 oraz aminokwasy egzogenne i związki zwane lignanami. Właśnie ze
względu na prozdrowotne wykorzystanie nasion i ich przetworów, światowa powierzchnia uprawy lnu oleistego ostatnio wzrasta.
Len oleisty może być uprawiany bez wielkiego ryzyka na terenie całego kraju. Ze względu na dobrze rozwinięty system korzeniowy najlepiej udaje się na glebach kompleksu żytniego bardzo
dobrego i pszennego dobrego (kl. III-IV). Gleby bardzo ciężkie,
zlewne i lekkie zalegające na piasku, nie nadają się pod jego uprawę.

| Walka z chwastami

| Pora na zbiór
Zbioru lnu dokonuje się kombajnem. Powinno to nastąpić
w fazie pełnej dojrzałości nasion, której oznaką jest brązowe
zabarwienie torebek i charakterystyczne „dzwonienie” w tych
torebkach. Możliwe jest dosuszenie lnu przed zbiorem przez
desykację preparatem Rommel 200SL (2 - 3 l/ha) w okresie
pełnej dojrzałości nasion. Oczywiście nie możemy przeprowadzić desykacji przed zbiorem, jeżeli zamierzamy wykorzystać nasiona dla celów spożywczych.
Bezpośrednio po omłocie powinniśmy nasiona oczyścić z plew,
dosuszyć zimnym powietrzem do 8-10% wilgotności i przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, aby utrzymać
dobrą siłę kiełkowania.

| Policzmy: czy to się płaca?

Zwiększanie powierzchni uprawy lnu oleistego w Polsce będzie
zależało od opłacalności w porównaniu np. z uprawą jęczmienia
Bezpośrednio po siewie zaleca się stosowanie
jarego na paszę.
preparatu Datura 500 SC do zwalczania chwastów
Przyjmując wolnorynkową cenę siemienia lnianedwuliściennych w dawce 0,5 - 0,7 l/ha.
go na 4,00 zł/kg, przy plonie około 18 dt/ha uzyskaPozytywne reakmy 7200,00 zł/ha przychodu. Do tego trzeba dodać
cje potwierdzono
Zwalczanie szkodników i chorób
wartość słomy, która przy plonie 40 dt/ha (licząc po
również u ludzi
150 zł/t) da nam 600,00 zł/ha. Zatem łączny przychód
Szkodnikami lnu są pchełka lnowa, długostopka
odżywianych wynasion i słomy wyniesie 7800,00 zł/ha. Słoma lniana
lnowa oraz wciornastek lnowiec, które zwalczamy
robami
z
nasion
może być wykorzystana do pozyskiwania włókna jedpreparatami: Bulldock 025 EC w dawce 0,3l/ha lub
nopostaciowego przeznaczanego na wyroby pozawłólnu - szczególnie
Tekapo 025 EC w dawce 0,3 l/ha.
kiennicze lub do produkcji brykietów na opał. PrzyjNatomiast chorobami atakującymi len są fuzarioolejem zawierająmując koszty uprawy 1 ha lnu oleistego na 4500,00 zł/
za, rdza lnowa, antraknoza lnu, zgorzel siewek, pacym kwasy omega
ha, można uzyskać dochód w wysokości 3300,00 zł/ha
smo lnu i zgnilizna twardzikowa. Głównymi źró3 i omega 6
nie licząc dopłat unijnych i krajowych.
dłami zakażenia są zarażony materiał siewny, gleba
Dla porównania z uprawy jęczmienia jarego na
i resztki roślin. Ograniczenie występowania chorób
paszę można otrzymać - przy plonie 60 dt/ha ziarna
sprowadza się więc głównie do przestrzegania nastęoraz 50 dt/ha słomy - przychód w wysokości 6000,00 zł/ha. Zakłapujących zaleceń agrotechnicznych:
dając koszt uprawy jęczmienia jarego na poziomie 4300,00 zł/ha
można uzyskać dochód o wartości 1700,00 zł/ha.
1. Len należy uprawiać na tym samym polu nie częściej niż co 6-7
Zatem, na podstawie uproszczonego rachunku, można stwierdzić,
lat.
że aktualnie dochód z uprawy lnu oleistego jest około 50% wyższy
2. Do siewu używamy nasion zdrowych i zaprawionych.
od dochodu z uprawy jęczmienia jarego na paszę. Do powyższego
3. Nawozimy len zgodnie z zaleceniami, pamiętając, że nadmiar
rachunku trzeba dodać społeczną przydatność prozdrowotną sieazotu obniża odporność na choroby, a brak potasu powoduje złe
mienia lnianego, która jest trudna do wyceny w pieniądzach. n
wykształcenie tkanki mechanicznej, co ułatwia wnikanie i rozwój
chorób (zwiększenie odporności uzyskamy stosując mikroelemen- Źródła:
ty: cynk, bor, miedź i mangan).
1. Uprawa lnu oleistego, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR -publikacje
2. Uprawa lnu oleistego, Henryk Burczyk, IWNiRZ Poznań, Tygodnik Poradnik
4. Powinniśmy uprawiać odmiany lnu odporne na choroby.

|

Rolniczy - 2014
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Zboża jare zalecane dla Mazowsza
Krzysztof Rzewuski

MODR Oddział Siedlce

W

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Zespół ustalił dobór odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, poinformował o lokalizacji prowadzonych z nimi doświadczeń
PDO, doświadczeń rozpoznawczych ze wspólnotowego katalogu
CCA oraz zaakceptował plan doświadczeń PDO w sezonie 20162017. Najważniejszą informacją dla rolników jest ustalenie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego (LOZ) na rok bieżący dla zbóż jarych i ziemniaków. Właściwie
dobrane odmiany powinny przyczynić się do racjonalizacji poziomu
nawożenia i zabiegów ochrony roślin. Wpływa to na ograniczenie
kosztów produkcji oraz poprawę rentowności gospodarowania.
Prezentowana poniżej lista odmian zalecanych, obejmuje tylko odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa
mazowieckiego. Dla gatunków tych prowadzone są systematyczne
badania odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDOiR. Warunkiem wpisania odmiany na listę odmian
zalecanych LOZ jest odpowiednia liczba doświadczeń - co najmniej
trzech w danym województwie, prowadzonych przez okres dwóch
sezonów wegetacyjnych. Decyzja o włączeniu odmiany na listę odmian zalecanych podejmowana jest kolegialnie.
Tabela 1. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze
województwa mazowieckiego (LOZ) na rok bieżący dla zbóż jarych.
Lp.

Odmiana

Rok wpisania do
krajowego rejestru

Rok włączenia do
LOZ

Pszenica jara
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1
2
3
4
5

Arabella
Goplana
Kandela
KWS Torridon
Tybalt

6

Harenda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Argento
Ella
Iron
KWS Atrika
KWS Irina
Natasia
Rubaszek
Salome
Soldo
SU Lolek

1
2
3
4

Arden
Bingo
Harnaś
Komfort

1
2
3
4

Dublet
Mazur
Milewo
Sopot

grupa A (jakościowe)
2011
2015
2010
2012
2005
grupa B (chlebowe)
2014
Jęczmień jary
2013
2012
2011
2013
2014
2011
2014
2014
2013
2014
Owies
2010
2009
2014
2013
Pszenżyto jare
2006
2014
2008
2015

2013
2017
2011
2015
2007
2016
2016
2014
2013
2015
2016
2013
2017
2016
2015
2016
2012
2011
2017
2015
2014
2015
2012
2017

Tabela 2. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze
województwa mazowieckiego (LOZ) na rok bieżący dla ziemniaków.
Lp.

GRUPA WCZESNOŚCI

I

BARDZO WCZESNE

II

III

IV

WCZESNE

ŚREDNIOWCZESNE

ŚREDNIOPÓŹNE
I PÓŹNE

Rok wpisania
do KR

Rok włączenia
do LOZ

1. Denar

1999

2007

2. Lord

1999

2007

3. Riviera*

2015

2017

1. Gwiazda

2011

2014

2. Ignacy

2012

2016

3. Michalina

2010

2011

4. Owacja

2006

2008

ODMIANY

5. Vineta

1999

2007

1. Laskara

2013

2017

2. Mazur

2014

2017**

3. Oberon

2012

2017

4. Satina

2000

2007

5.Tajfun

2004

2007

1. Mondeo

2013

2015

* - odmiana polecana tylko na wczesny zbiór, tj. po 40 dniach od wschodów
**- odmiana rekomendowana wstępnie
Nowe odmiany, które zostaną zarejestrowane w roku 2017 r. i będą włączone do doboru odmian zbóż jarych do badań w systemie PDO na terenie województwa mazowieckiego.
Jęczmień jary
1. Bente (NORD 13/1114) - odmiana typu browarnego, badana przez dwa sezony
wegetacyjne. Wartość technologiczna dobra (6,00o). Plenność bardzo dobra. Duża
masa 1000 ziaren.
2. Esma (AC 10/508/24) - odmiana typu browarnego, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Wartość technologiczna dobra do bardzo dobrej (7,00o). Plenność bardzo dobra.
3. Ovation (LGB12-8317-A) - odmiana typu browarnego, badana przez dwa sezony
wegetacyjne. Wartość technologiczna dobra (6,55o). Plenność dobra.
4. Xanthe (NORD 12/2412) - odmiana typu browarnego, badana przez dwa sezony
wegetacyjne. Wartość technologiczna dobra do bardzo dobrej (7,20o). Plenność dość
dobra. Duża masa 1000 ziaren.
5. Accordine (AC 10/734/33) - odmiana typu browarnego, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Wartość technologiczna dobra do bardzo dobrej (7,95o). Plenność dość dobra.
6.Teksas (STH 10214) - odmiana typu pastewnego, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Plenność dobra.
7. Airway (NOS 19057-56) - odmiana typu pastewnego, badana przez dwa sezony
wegetacyjne. Plenność dobra.
8. Ramzes (STH 9914) - odmiana typu pastewnego, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Plenność dość dobra. Duża odporność na mączniaka prawdziwego.
Owies zwyczajny
1. Armani (BAUB 13.4007) - odmiana żółtoziarnista, badana przez trzy sezony wegetacyjne. Plenność dobra do bardzo dobrej. Mały udział łuski.
2. Ambasador (STH 10413) - odmiana żółtoziarnista, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Plenność dość dobra.
3. Kozak (STH 10914) - odmiana żółtoziarnista, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Plenność bardzo dobra, stabilna w latach.
4. Monsun (NORD 14/124) - odmiana żółtoziarnista, badana przez dwa sezony wegetacyjne. Plenność dobra.
Pszenica zwyczajna jara
1. Jarlanka (SMJ 613) - jakościowa odmiana chlebowa (A), badana przez trzy sezony wegetacyjne. Plenność dobra. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego.
2. Frajda (KOH 5714) - odmiana chlebowa (B), badana przez dwa sezony wegetacyjne.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego. n
Źródło: dane MZ PDO i COBORU

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Śladami polskich tradycji kulinarnych
dr inż. Piotr Michalik
MODR Oddział Płock
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W
gościnnym domu polskim - już
przed wiekami - znano wiele sposobów
podawania kasz. Gotowano z nich zawiesiste, pożywne zupy, jadano z kwaśnym
i słodkim mlekiem, wypiekano i prażono
w piecu, kraszono słoniną, masłem, olejem
i serem, przyprawiano grzybami i śliwkami, podawano - jako że na ziemniaki trzeba było jeszcze poczekać parę wieków - do
różnych mięsiw i obficie polewano sosami.
W wersji „na bogato” kaszę gotowano na
mleku i dodawano do niej miód, wymieszane jaja i przyprawy.

| Kiszki, prażmo i sałamacha

Przez całą epokę za rodzimy przysmak
uchodziły kiszki - zwierzęce jelita wypełnione kaszą, krwią z uboju i innymi dodatkami - czyżby to nasi przodkowie wymyślili kaszankę?
W naszej części Europy popularne też
było prażmo, czyli prażone niedojrzałe
ziarna żyta lub pszenicy.
Kaszą jaglaną zajadali się także Kozacy
w trakcie wojen. Przynosiła im siły i energię
do walki oraz odporność na hulające epidemie. Najbardziej popularną potrawą była sałamacha, co miało znaczyć jeść wyśmienicie.
Prawdopodobnie niewiele wspólnego miała
nazwa z samymi wrażeniami kulinarnymi.
Była to, przechowywana w beczce, kasza jaglana z dodatkiem sfermentowanego ciasta.
Czasem dodawano do niej słoninę i czosnek.
Współcześnie sałamancha jest ukraińskim
daniem narodowym - ale zapewne jego ulepszoną wersją.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

| Zagraniczne gusta
O ile u nas w wiekach średnich kasza była
powszechna na polskim stole i u biednego,
i bogatego, o tyle za granicą nie za bardzo
ją lubiano. W annałach historii zapisał się
przypadek Rudolfa III Habsburga, który
na krótko objął tron czeski (1306-1307)
i był też tytularnym królem polskim. Jego
skromny styl życia i upodobanie do prostej strawy nie cieszyły się uznaniem poddanych. Czesi nadali mu prześmiewczy
przydomek „Kasza”, a na ulicach Pragi rozbrzmiewały złośliwe przyśpiewki o „królu-kramarzu”. Autor rymowanej kroniki
z początku XIV wieku, bliżej nieznany Dalimil, zapisał:
Rudolf żyje o mniszej strawie,
Kucharz kaszę mu jeno warzy.
Zaiste rzekli mu szarlatani,
że tak wzmocni swoje zdrowie.
Co prawda w staroczeskiej rękopiśmiennej książce kucharskiej z XV wieku większość przepisów ma w tytule kaszę, ale były
to takie dania, jak kasza migdałowa, orzechowa, figowa, jabłkowa, z dzikiej róży,
z kurczaka, z wołowej wątroby czy z dziczyzny. Pod tą tradycyjną nazwą kryły się
po prostu różnego rodzaju pasty i pasztety.
Guillaume Tirel, zwany Taillevent
(„Ostry jak wiatr”), sławny szef kuchni na
dworze króla Francji Karola V, w zredagowanej przez siebie wersji najważniejszej
czternastowiecznej francuskiej książki
kucharskiej „Le Viandier” wykluczył z jadłospisu dwanaście rodzajów popularnych
jarzyn, w tym kapustę, groch, pory i rzepę
- uważał je za zbyt pospolite.

| Chleb nasz powszedni…

…we wczesnym średniowieczu nie był
jeszcze „powszedni”. Z najdawniejszych
czasów niewiele mamy pewnych informacji o tym, jak wyglądało pieczywo. Pieczono go okazjonalnie z mąki razowej, a jego
konsystencja była raczej gliniasta. Dopiero
upowszechnienie trójpolówki, młynów,

wiatraków i pieców chlebowych sprawiło,
że od XIII wieku chleb stał się najważniejszym codziennym pokarmem. Jednak już
w XIV i XV wieku Europejczyk konsumował przeciętnie około 200 kg zboża rocznie.

| Upiec pampucha

W kulturze ludowej przetrwało wiele
praktyk i wierzeń, które z pewną ostrożnością można odnieść do epok wcześniejszych. Jeszcze w końcu wieku XIX pieczono placki, które spełniały funkcję chleba,
według bardzo archaicznych sposobów:
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Oczywiście inaczej to wyglądało na stołach
bogatszych kmieci, mieszczan i szlachty.
Dość dobrze było rozwinięte piekarnictwo,
a inwentarze i książki kucharskie wymieniały nawet po kilkanaście rodzajów pieczywa, w tym także jasnego, pieczonego
z drobno mielonej mąki oraz słodkich wypieków. n
Źródła:
1. O dawnym chlebie, Piotr Kowalski, Mówią Wieki
12/2011
2. Słodko-kwaśne średniowiecze, Krzysztof Kowalewski, Mówią Wieki 12/2011
3. Menu Słowian okiem archeologa, Robert Wit Wyrostkiewicz, Gazeta Warszawska 6/2015
4. www.ecoblik.pl/kasza-jaglana/kasza-jaglana-dla-pieknych-dla-mlodych/
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Kulin a ri a - pr z e pisy C z y t elnikó w

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów (jeśli to możliwe wraz ze zdjęciami) na różne potrawy. Oceny
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2017 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Przepisy naszych Czytelników
Wisienki panny młodej
Składniki: 3/4 kostki margaryny, 1 szkl.
cukru, 2 cukry waniliowe, 1/2 szkl. wody.
Składniki zagotować, wystudzić i dodać
1 mleko w proszku 500 g, ewentualnie można dodać barwniki spożywcze, rodzynki.
Wykonanie: formować kulki, w środek
włożyć rodzynek, obtoczyć w cukrze pudrze. W każdą kulkę wbić igłę sosnową,
aby powstał ogonek. Wisienki panny młodej robione były na przyjęcia weselne.

Sernik „Szachownica”
Składniki na biszkopt: 5 jaj, 1,5 szkl. cukru, 1 cukier waniliowy, 2 łyżeczki proszku
do pieczenia, 2 szkl. mąki, 3 łyżki kakao,
1 szkl. oleju, 3/4 szkl. wody gazowanej.
Wykonanie biszkoptu: jaja ubić z cukrem i cukrem waniliowym. Dodać mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Następnie olej i wodę. Dokładnie wymieszać. Piec ok. 45 min. w 180OC. Zimny
biszkopt pokroić w paski 1x1 cm.
Składniki masy serowej: 1,5 tłustego białego sera, 20 dag margaryny, 35 dag cukru
pudru, 6 jaj, 2 łyżki kaszy manny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, zapach.
Wykonanie masy serowej: ser przekręcić
przez maszynkę 2 razy. Do sera dodać rozpuszczoną margarynę, kaszę, zapach i proszek do pieczenia. Oddzielnie ubić białka,
do białek dodać żółtka, cukier, dobrze ubić.
Ubitą masę powoli dodawać do sera i dobrze wymieszać ręką.
Wykonanie ciasta: na dno tortownicy wyłożyć warstwę sera. Na ser ułożyć paski
biszkoptu w równych odstępach (szerokości
paska biszkoptu). W odstępy wkładać ser,
w drugim rzędzie, tu gdzie jest ser, położyć
biszkopt, a gdzie biszkopt ser. Trzecia warstwa na odwrót. Na wierzchu położyć warstwę sera. Upiec. Polać polewą czekoladową.

Pasztet z wiśniami
Składniki: 5 ćwiartek kurczaka, 400 gram
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wątróbki drobiowej, 2 czerstwe kajzerki,
1 cebula, 2 ząbki czosnku, sól do smaku,
1/2 łyżeczki pieprzu ziarnistego, 2 ziarna
ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 2 łyżki
majeranku, szczypta gałki muszkatołowej, 2 jaja, 20 wiśni bez pestek.
Wykonanie: kajzerki moczymy w mleku. Luzujemy kości ćwiartek kurczaka,
skórę zostawiamy. Rozgrzewamy patelnię, podsmażamy 4 kawałki kurczaka ze
skórą, 1 zostawiamy surowy. Gdy będą
rumiane, dodajemy wątróbkę, posiekaną
w kostkę cebulę, pokrojony czosnek, przyprawiamy solą, pieprzem, zielem, listkiem
laurowym, smażymy jeszcze chwilę. Studzimy, mielimy 2-krotnie wraz z kajzerkami, jednym surowym kawałkiem kurczaka, przyprawami, jajami, doprawiamy
majerankiem, gałką muszkatołową, wyrabiamy masę. Porcja na 2 foremki keksówki średniej wielkości. Napełniamy do
połowy, układamy wiśnie po 2 w rzędzie,
przykrywamy resztą masy. Powierzchnie
wygładzamy lub karbujemy. Pieczemy 80
minut w temp. 160OC.
Składniki na sos: 100 ml czerwonego wina,
200 gram wiśni bez pestek, 1 łyżka miodu.
Wykonanie sosu: rozpuszczamy w rondlu miód, wlewamy wino, wsypujemy wiśnie bez pestek, gotujemy na małym ogniu
aż zgęstnieje, tzn. płyn się zredukuje. Pasztet podajemy schłodzony, pokrojony w plastry i polany sosem.

Sernik z rosą
Składniki na ciasto: 1 margaryna, 3 żółtka, 1/2 szkl. cukru, 3 szkl. mąki, 2 płaskie
łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy.
Wykonanie: wszystkie składniki zagnieść. Ciastem wyłożyć spód i boki blachy.
Masa serowa: 75 dag sera, 3 całe jaja,
1 szkl. cukru, 1 cukier waniliowy, 1 budyń
śmietankowy, sok z 1 cytryny, 1/2 szkl. oleju, 2 szkl. mleka.
Wykonanie masy: jaja ubić z cukrem
i cukrem waniliowym na puszystą masę.

Następnie dodać ser, budyń śmietankowy,
sok z jednej cytryny. Wymieszać. Powoli
dodawać olej i mleko.
Wykonanie ciasta: dokładnie wymieszać
składniki. Piec ok.1 godzinę. Na 15 minut
przed wyjęciem ciasto zalać pianą z 3 białek
i 1/2 szkl. cukru i zapiec na złoty kolor.

Ciastka smalcówki
Składniki na ciasto: 2 kostki smalcu,
0,5 litra kwaśnej śmietany, 1 cukier waniliowy, 1 małe opakowanie proszku do pieczenia, mąki ile się wygniecie, marmolada.
Wykonanie: zagnieść ciasto, odstawić na
2 godziny w chłodne miejsce. Rozwałkować. Wykrawać kwadraty. Na kwadrat nakładać marmoladę i ściskać rogi. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Piernik na skwarkach
Składniki: 50 dag miodu naturalnego,
1,2 kg mąki, 30 dag skwarek, 40 dag cukru, 8 jaj, 2 łyżki sody oczyszczonej, 3 dag
kakao, 3 paczki przyprawy do piernika.
Wykonanie: miód stopić wraz z cukrem
w rondlu, dodać zmielone skwarki, przyprawy do piernika i wystudzić. Masę przełożyć do miski. Do chłodnej masy dodać
przesianą mąkę, sodę, kakao i całe jaja. Całość dokładnie wymieszać za pomocą pałki do ucierania i pozostawić w chłodnym
miejscu na 4 dni. Po tym czasie wyłożyć
na wysmarowaną tłuszczem blachę i piec
w piekarniku w temp. 200OC do uzyskania
suchego patyczka. Piernik ten strukturą
przypomina ciasto kruche.

Sałatka ziemniaczana
Składniki: 40 dag ugotowanych ziemniaków, 8 ugotowanych jaj, cebula, groszek
zielony, sól, pieprz, majeranek, majonez.
Wykonanie: ziemniaki, jaja, cebulę pokroić w małą kostkę. Groszek wyjąć z puszki, odcedzić. Składniki połączyć, doprawić
majonezem i przyprawami. n
Anna Szpura, gm. Stara Kornica
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Kulin a ri a

C iasta uc ierane - baby, bab k i . . .
Tekst i zdjęcie: Lidia Biernat
MODR Oddział Ostrołęka

C

iasto ucierane, zwane inaczej ciastem piaskowym, jest jednym
z najszybszych w przygotowaniu
i każdy może je zrobić. Jest bardzo delikatne, lekko rozpadające się, z różnymi
dodatkami - pyszne i na każdą okazję.
Z ciasta ucieranego wypieka się babki,
keksy i ciasta z owocami.

Ciasta piaskowe można przygotowywać
ucierając je na zimno lub ciepło. Pierwszy sposób jest bardzo prosty i powszechnie stosowany
- wystarczy utrzeć tłuszcz z cukrem, żółtkami,
następnie dodać suche składniki i na końcu
pianę z białek. Ucierając ciasto na ciepło należy miskę umieścić na garnku z gorącą wodą
i ubijać całe jajka, stopniowo dodając cukier,
tłuszcz, a na końcu suche składniki. Po zestawieniu z ognia masę ubija się dalej, do momentu aż przestygnie. Metoda na ciepło powoduje,
że ciasto nie opada i dłużej zachowuje świeżość.

| Ostrożnie z babką!

Babka to rodzaj ciasta, które powinno
być lekkie i puszyste. Aby osiągnąć taki
efekt, trzeba prawidłowo połączyć składniki. Cukier należy dokładnie rozcierać,
ubijać lub miksować z jajkami i miękkim
tłuszczem - powstała masa powinna być
gładka, bez grudek. Mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia dosypuje się
stopniowo, cały czas ucierając, ubijając lub
miksując. Ciasto musi być dobrze wymieszane, ale należy robić to w możliwie jak
najkrótszym czasie, ponieważ im dłużej
ucieramy je mikserem, tym większe prawdopodobieństwo, że nam opadnie.
Jeżeli przepis przewiduje dodanie piany
z białek, należy ją delikatnie wmieszać
(nie miksować!) w masę, aby nie opadła.

| Jak piec?

Formę do pieczenia należy dokładnie nasmarować i posypać mąką lub bułką tartą.
Dzięki tartej bułce, którą wysypana jest forma, ciasto ma ładną i gładką powierzchnię.
Kształt i rozmiar formy mają wpływ na
pieczone ciasto. Z za małej formy ciasto wyleje się podczas pieczenia, a w zbyt dużej będzie
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

płaskie i suche. Babki najlepiej piec w specjalnych formach lub w podłużnych blaszkach,
tzw. keksówkach napełnionych nie więcej
niż w 2/3, gdyż ciasto musi mieć miejsce do
rośnięcia. Wkłada się je do lekko podgrzanego, ale nie gorącego piekarnika (ok. 50oC)
nastawiając maksymalną temperaturę grzania na 170-180oC i piecze przez 40-45 minut unikając otwierania piekarnika. Chcąc
sprawdzić stopień upieczenia, trzeba zrobić
to szybko, wbijając patyczek. Ciasto jest gotowe, gdy odchodzi od brzegów formy i wbity
w nie patyczek jest suchy po wyciągnięciu. Po
wyjęciu z piekarnika babkę najlepiej wystudzić w formie (wilgoć zostanie zatrzymana
w cieście), a następnie delikatnie wyjąć i udekorować polewą, lukrem, posypką, kokosem,
zmielonymi orzechami, lub migdałami.
A oto kilka propozycji:

Baba marmurkowiec
Składniki: 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 1 szklanka
mąki pszennej, 4 jajka, 20 dag masła, 2 łyżeczki proszki
do pieczenia 2 łyżki kakao ¾ szklanki cukru, 1 cukier waniliowy.
Wykonanie: jajka ubić z cukrem na puszystą masę. Dodać
mąkę z proszkiem do pieczenia, cukier waniliowy oraz
roztopione masło. Wszystko razem dokładnie wymieszać
mikserem. Podzielić na dwie części, do jednej dodać kakao
i wymieszać. Obydwie masy wlewać na przemian do formy
na babkę nasmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą.
Piec 40-45 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury
175-180oC.

Babka herbaciana
Składniki ciasta: 25 dag mąki, 10 dag cukru, 8 dag masła lub margaryny, 2 żółtka, 1 szklanka mocnej herbaty,
8 dag rodzynek, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 0,5 łyżeczki otartej skórki z cytryny,
szczypta soli.
Składniki lukru: 12 dag cukru pudru, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka wody.
Wykonanie: rodzynki przebrać, umyć, włożyć do garczka
z herbatą i gotować 5 min. Masło lub margarynę utrzeć
z cukrem, dodać żółtka, skórkę otartą z cytryny, sól oraz
przesianą mąkę wymieszaną z sodą i proszkiem do pieczenia. Do ciasta wlewać stopniowo chłodną herbatę i nadal
ucierać. Na koniec dodać rodzynki i delikatnie wymieszać.

Ciasto przełożyć do nasmarowanej masłem i wysypanej
bułką tartą formy. Piec w piekarniku nagrzanym do 170180oC. Zimną babkę polać lukrem.

Czekoladowa babka budyniowa
Składniki ciasta: 5 jajek, 1 szklanka cukru pudru, 2 łyżeczki
cukru waniliowego, 240g masła lub margaryny, 5 opakowań
budyniu czekoladowego bez cukru (opakowanie na 1/2 litra
mleka), 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli.
Składniki polewy: 150 g gorzkiej lub mlecznej czekolady,
1 łyżeczka oleju.
Wykonanie: masło roztopić i pozostawić do ostygnięcia.
Budynie w proszku wymieszać z proszkiem do pieczenia.
Oddzielić białka od żółtek. Żółtka utrzeć z 2/3 ilości cukru
pudru i z cukrem waniliowym na jasną, puszystą masę. Dalej miksując na najwyższych obrotach wlewać stopniowo,
cienkim strumieniem, chłodne ale płynne masło. Następnie
zmniejszyć obroty miksera i dodać budynie z proszkiem.
Miksować tylko do połączenia się składników. Osobno
ubić białka ze szczyptą soli na sztywno. Nadal miksując
dodawać stopniowo pozostały cukier puder. Pianę z białek
wmieszać delikatnie szpatułką do masy jajecznej. Ciasto
wyłożyć do formy na babkę (2,0 l) nasmarowanej masłem
i wysypanej bułką tartą. Piec w nagrzanym piekarniku
przez 40-50 minut, do suchego patyczka, w temperaturze
180°C. Po upieczeniu ciasto pozostawić na chwilę w formie,
kolejno wyłożyć na kratkę z piekarnika i pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.
Przygotować polewę: czekoladę połamać na kawałki
i razem z olejem roztopić w kąpieli wodnej. Polać polewą
wierzch ciasta.

Babka bananowa
Składniki: 3 bardzo dojrzałe banany, 2 szklanki mąki,
10 dag margaryny, 3 jajka, 3/4 szklanki brązowego cukru,
1/4 szklanki mleka, garść orzechów włoskich, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, szczypta soli.
Wykonanie: margarynę roztopić w rondelku i odstawić
do ostygnięcia, a następnie rozetrzeć z cukrem. Cały czas
mieszając dodawać stopniowo jajka, a następnie mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i przesianą przez sito.
Po uzyskaniu jednolitej masy dodać mleko i szczyptę soli.
Banany rozgnieść dokładnie widelcem, a orzechy zemleć.
Następnie banany i orzechy połączyć z ciastem i przełożyć
do natłuszczonej formy. Piec około 45 minut w temperaturze 180oC. n
Źródła:
1. Encyklopedia wypieków i pieczenia, Wydawnictwo REA
2. Ciasta z blachy, Wydawnictwo Dragon
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Reklama
WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2017
à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
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 2,00 zł/szt.):

I kwartał		
II kwartał		
III kwartał		
IV kwartał		
I półrocze		
II półrocze		
roczna (11 wydań w roku)
Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
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
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15,00 zł;
15,00 zł;
10,00 zł;
15,00 zł;
30,00 zł;
25,00 zł;
52,00 zł.

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

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

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

Każda zna swoje miejsce
Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

W

iemy, że w rodzinie pszczelej istnieje podział obowiązków, ale jak on wygląda? Czy te same pszczoły
przynoszą nektar i sprzątają w ulu, lub karmią królową? A jeżeli nie, to w jaki sposób dzielą się obowiązkami?
W rodzinie pszczelej - oprócz królowej-matki i trutni - są pszczoły robotnice. Jest ich od 10 tys. do nawet 80 tys. I chociaż są najmniejsze, to mają masę obowiązków: karmienie królowej, trutni
i larw, zdobywanie nektaru, pyłku, kitu i wody dla całej rodziny
oraz ochrona jej przed rabusiami kradnącymi miód (którymi są
inne pszczoły, osy, szerszenie, nie wspominając o człowieku). Mnogość pracy sprawia, że latem robotnice żyją bardzo krótko, bo do
półtora miesiąca, gdyż po prostu zapracowują się na śmierć. Więcej szczęścia mają pszczoły wygryzione w innych porach roku i nie
pracujące przy zbiorach - przeżywają całą zimę. Ale nawet im nie
ma czego zazdrościć, gdyż podczas mrozów ledwie wegetują, z całych sił ogrzewając królową-matkę, siebie i (jeśli są) resztki czerwiu,
by przetrwać.

| Karmicielka w orszaku królowej

Nikt w ulu nie robi łaski - każda pszczoła ma swój zakres obowiązków. Lecz nie decyduje o tym królowa czy inne pszczoły.
Nie wiadomo jak to się dzieje, ale po wylęgnięciu się młodziutka
pszczółka sama zaczyna się czyścić i sprzątać komórkę, którą opuściła. Karmi się też sama zjadając pyłek. Po trzech dniach porzuca
sprzątanie i zaczyna karmić starsze larwy i robi to przez kolejne
3 dni - staje się karmicielką.
Kiedy ma 6 dni, jej gardziel zaczyna wydzielać mleczko pszczele.
Przestaje więc karmić starsze larwy papką i zaczyna karmić młodsze,
żywione wyłącznie mleczkiem. A że jest nim karmiona także królowa, nasza pszczoła może wejść w skład jej orszaku - chodzi krok
w krok za władczynią dokarmiając ją i broniąc w razie zagrożenia.

a ich zadaniem jest kontrolowanie osobników wchodzących do
środka i staczanie walk z rabusiami. Zostają strażniczkami. Z pozoru jest to zadanie łatwe, ponieważ królowa wydziela feromon
o charakterystycznym zapachu i wystarczy, że strażniczka sprawdzi
zapach pszczoły lądującej na wylotku, by przekonać się czy należy
do rodziny. W praktyce, kiedy nadlatuje pszczoła, strażniczka dopada jej i dotyka sprawdzając zapach. Współmieszkankę wpuszcza
do środka, a obcą pszczołę stara się zrzucić z wylotka. Jeśli nie daje
sobie rady, pomagają jej w tym inne strażniczki.

| Zabójcza praca

Mija 21 dni od momentu wygryzienia się. Nasza pszczoła przestaje
być pszczołą ulową, czyli taką, która swoje obowiązki wykonuje wyłącznie w ulu - zaczyna uczyć się latać. Wkrótce zostanie zbieraczką,
wejdzie w ostatni etap swojego krótkiego i pracowitego życia.
Najstarsze zbieraczki wylatują z ula przed świtem. Szukają pożytku i w tym celu mogą oddalić się nawet o trzy kilometry. Jeżeli znajdą rośliny wydzielające nektar, i nie zostaną zjedzone przez ptaki,
wracają i wchodzą do ula. Wtedy wokół nich gromadzą się młodsze
zbieraczki, dla których wywiadowczynie wykonują pszczeli taniec
- przestępują nogami i obracają się, wskazują w pszczelim języku
miejsce, gdzie znalazły pożytek. Doświadczenia naukowe wykazały,
że namiar podają z dokładnością do zaledwie dwóch metrów (!)
Dalszy los naszej pszczoły zależy od pożytków i pogody. Jeżeli
pożytki są średnie, a pogoda zmienna - będzie żyła dłużej, nawet
4-6 tygodni. Ale jeśli pożytki są bardzo obfite, a pogoda sprzyja
pracy, jej życie skraca się do najwyżej 3 tygodni, a czasem do tylko
jednego. Zabija ją intensywna praca. n
Kalendarium wydarzeń promocyjnych z zakresu rolnictwa
organizowanych i współorganizowanych przez
MODR Warszawa w 2017 r.

| Coraz więcej zajęć

Mająca 9 dni pszczoła zyskuje nową przydatną cechę - zaczyna wypacać wosk, czyli wydziela w dole odwłoka woskowe płytki
służące do zasklepiania komórek oraz budowy plastrów. Staje się
woszczarką i budową plastrów (niezależnie od innych obowiązków) będzie zajmowała się do 18. dnia życia.
Z tej grupy wyodrębniają się z czasem pszczoły porządkowe
czyszczące i polerujące kitem plastry oraz zbierające śmieci i wyrzucające je poza ul.
Do innych obowiązków pszczół w tym wieku należy składanie
nektaru do komórek, odparowywanie z niego (przy pomocy ruchów skrzydełek) nadmiaru wody, odbieranie od pszczół lotnych
pyłku, wkładanie go do komórki i ubijanie główką, co spowoduje,
że z czasem skiśnie stając się odżywczą pierzgą. Poza tym ruchami
skrzydełek pszczoły ogrzewają lub chłodzą wnętrze ula. A mając
około 15. dni wylatują na swój pierwszy oblot (przegrę) i dopiero
wtedy po raz pierwszy wypróżniają się.

| Strażniczka - ostatnie zajęcie przed wylotem

Najstarsze pszczoły nie opuszczające ula liczą sobie 18-21 dni,
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L.p. Nazwa imprezy promocyjnej

Data
i miejsce

Konferencja: Kobieta
Przedsiębiorcza w Unii
5 kwietnia,
1.
Europejskiej – nowe
Płońsk
wyzwania i nowe możliwości

osoba odpowiedzialna, tel., e-mail

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

2.

XXIV Targi Rolne
i Przedsiębiorczości

23 kwietnia,
Bożena Kalkowska, 46 862 00 45
Sochaczew bozena.kalkowska@modr.mazowsze.pl

3.

XI Wiosna na Polu
i w Ogrodzie

29 kwietnia,
Siedlce

Anna Olędzka, 25 640 09 22,
505 302 473, 25 640 09 11
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

4.

XXVI Giełda Rolnicza

14 maja,
Łąck

Krzysztof Pielach, tel. 24 268-60-81
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

5.

XVII Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych

27-28 maja,
PłoniawyBramura

Barbara Karol, 29 717 13 97
barbara.karol@modr.mazowsze.pl
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N a s z e s pr a w y

Ankieta
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”
Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują obraz Firmy w oczach
klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we
właściwy sposób. Z badań wynika, że najmocniejsze firmy na rynku to takie, w których aktywność zawodowa jest traktowana
przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu ale i przyjemności.
MODR Warszawa ogłasza wewnętrzny konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak są oni postrzegani przez odbiorców
ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.
Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego Wam doradcę MODR
Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę.
Ankietę będziemy publikować prawie do końca roku, więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi doradców
MODR Warszawa.
REGULAMIN:
1.
2.
3.
4.
5.

Ankieta dotyczy pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie z Oddziałami w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętne w Płońsku, Radomiu oraz Siedlcach.
Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”.
Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina.
Osoba wypełniająca ankietę musi ją własnoręcznie podpisać, wyciąć z gazety i przekazać doradcy MODR Warszawa lub też
wysłać na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”.
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”
Ocena

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1.
Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje
1. Proszę ocenić wiedzę doradcy
2. Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa
3. Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę
4. Proszę ocenić ubiór i zachowanie doradcy
5. Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też i mailowego)
Dane wypełniającego ankietę:
1.

Imię i nazwisko

2.

Miejscowość

3.

Numer kontaktowy lub mail

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Podpis wypełniającego ...................................................
Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety.
Kwiecień 2017

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Wielkanoc - święto odradzającego się życia
Aleksandra Sobolewska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

N

ajstarsze i największe święto chrześcijańskie nazywano kiedyś Paschą. Pierwsze wzmianki na temat obchodów Wielkanocy
pochodzą z przełomu II i III wieku. Obchodzone ku czci zmartwychwstania Chrystusa, jest również symbolem odrodzonego życia, wielkiej nadziei oraz obietnicy nieśmiertelności.

W kościele Święta Wielkanocne są uwieńczeniem wielkiego postu, a poprzedza je Wielki Tydzień. Są zaliczane do świąt ruchomych,
bo każdego roku obchodzone są pod inną datą, zależną od terminu równonocy wiosennej.
Święto zmartwychwstania otwiera msza – rezurekcja – połączona z procesją. Po niej wszyscy udają się na uroczyste rodzinne śniadanie, zwane „święconym”. Poprzedza je dzielenie się jajkiem i składanie sobie życzeń.
Symbolika oraz ceremonia świąt Wielkanocnych nawiązuje również do starych pogańskich wierzeń, związanych z kultem odradzającej się po zimie przyrody. Stąd wywodzi się zwyczaj strojenia stołów rzeżuchą, kiełkującymi zbożami oraz gałązkami wierzby. Nieodłącznym atrybutem świąt jest jajko, uważane za symbol życia, pomyślności oraz zmartwychwstania.

A oto kilka sprawdzonych przepisów na świąteczne smakołyki:
Jajka z kolorowymi pastami

Babka śmietankowa

Składniki: 8 jajek, pieprz czarny i cayenne, 20 dag twarogu, po 2 łyżki majonezu i koncentratu pomidorowego, cebula, pęczek szczypiorku lub koperku, łyżeczka curry, szczypta wegety (wg uznania).
Sposób przygotowania masy podstawowej: jaja ugotować,
obrać i przekroić na pół. Wyjąć z nich żółtka i zmiksować z twarogiem i majonezem. Masę podstawową podzielić na trzy części
– zostaną z nich przygotowane trzy pasty.
Przygotowanie pasty pomidorowej: do pierwszej części masy
dodać koncentrat pomidorowy, drobniutko posiekaną cebulkę,
szczyptę soli oraz pieprz cayenne i dokładnie wymieszać.
Przygotowanie pasty zielonej: do drugiej części dodać drobno
posiekany szczypiorek lub koperek, doprawić solą i pieprzem. Ser
można zabarwić także odrobiną szpinaku. Dokładnie wymieszać.
Przygotowanie pasty curry: do trzeciej części masy dodać curry,
szczyptę pieprzu (i ewentualnie wegetę) i dobrze wymieszać. Tak przygotowanymi masami wypełnić „miseczki” z białek i udekorować.

Składniki: 2 budynie o smaku śmietankowym, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 szklanka mąki
pszennej, 1 szklanka cukru pudru, 4 jajka, 0,5 szklanki oleju, pół
cytryny, bułka tarta do posypania formy.
Sposób przygotowania: Wszystkie składniki: budyń, proszek
do pieczenia, mąkę ziemniaczaną i pszenną, cukier puder, jajka,
olej i sok z cytryny - należy zmiksować. Gotową masę przełożyć
do wysmarowanej formy i wstawić do piekarnika nagrzanego temperatury 175oC. Piec przez 45-50 minut. Przed podaniem babkę
można posypać cukrem pudrem lub polukrować.

Jajka faszerowane, obsmażane w skorupkach
Składniki: 6 jajek na twardo, 1 bułka, 2 łyżki śmietany, po 2-3
łyżki bułki tartej i posiekanego szczypiorku, sól, pieprz i tłuszcz
do smażenia.
Sposób przygotowania: Jajka, ugotowane na twardo w skorupkach, przeciąć ostrym nożem wzdłuż na pół, ostrożnie wyjąć żółtka
i białka, a skorupki odłożyć. Jajka, oraz namoczoną w mleku i odciśniętą bułeczkę, zemleć w maszynce lub posiekać. Masę wymieszać
ze szczypiorkiem, śmietaną i połową bułki tartej. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Połówki skorupek wypełnić farszem, następnie
otoczyć w bułce tartej i podsmażyć na rozgrzanym oleju.

Żurek z chrzanem
Składniki: 4 białe kiełbasy, ok. 800 g ziemniaków, 2-3 liście laurowe, 5-6 ziarenek ziela angielskiego, 2 ząbki czosnku, 200 ml
żuru (1 butelka), sól, pieprz do smaku, łyżka majeranku, 1 łyżka
chrzanu, 4 jajka ugotowane na twardo.
Sposób przygotowania: W garnku zagotować 2-3 l wody, dodać
pokrojoną białą kiełbasę, liście laurowe, ziele angielskie, posolić
i gotować przez 20-30 minut. Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę,
dodać do wywaru z przeciśniętym czosnkiem i gotować aż będą
na pół miękkie. Następnie zalać je żurem, dodać chrzan oraz doprawić majerankiem i świeżo mielonym pieprzem. Gotować do
momentu, aż ziemniaki będą całkiem miękkie. Przed podaniem
dodać pokrojone jajka. n
Źródła:
1. Pani Domu nr 2/2002
2. Zeszyt z przepisami babci.

Szanowni Czytelnicy! W lutowym i marcowym wydaniu „Wsi Mazowieckiej” mieli Państwo okazję poznać fragmenty
książki o wspaniałym psie pt.: „EMIL, CZYLI KIEDY PSY SĄ SZCZĘŚLIWE, SZCZĘŚLIWY JEST CAŁY ŚWIAT” autorstwa Jędrzeja Fijałkowskiego. Książka jest do nabycia w Księgarni internetowej Wydawnictwa Zysk i s-ka, które ją
wydało. Dziękujemy wydawnictwu i autorowi.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017
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Horoskop na kwiecień 2017
Wodnik 21.01-19.02
Dobra passa będzie trwała. Nie próbuj się lenić, przełożeni znają
cię jako aktywną osobę, więc nie możesz tego zmieniać. Będziesz
miał więcej czasu, aby poświęcić go bliskim. Nie daj się jednak zbytnio wciągnąć w nowy związek. Bądź wytrwały.

Ryby 19.02-20.03
Martwiłeś się przesadnie. Teraz nastanie spokój i znajdziesz czas
na odpoczynek. Wiosna będzie sprzyjała rybom. Trzeba jednak
załatwić zaległe sprawy, bo mogą być przejściowe kłopoty. Słuchaj
swojego sumienia.

Baran 21.03 - 20.04
Kwiecień okaże się znacznie spokojniejszy niż marzec. W pracy
również nie będzie szczególnych emocji, więc możesz odpocząć.
Plany zaczną się pomyślnie realizować. Unikaj jednak czynników
mogących zaszkodzić zdrowiu.

Byk 21.04-20.05
Po tym jak wdasz się w kłótnię lub spór, zaczniesz na pewne sprawy patrzeć inaczej. Możesz nie zgadzać się z innymi (i dobrze, że
oni o tym wiedzą), ale zawsze zachowuj przy tym dobre maniery.
Możesz mieć kłopoty ze zdrowiem, jeśli będziesz się źle ubierał.

Bliźnięta 21.05-21.06
Czekają cię małe nieporozumienia w związku. Nie lekceważ ich jednak, nawet jeśli wydadzą ci się błahe. Zamiast się upierać, lepiej posłuchaj innych. Stres zawsze można pokonać sportowym treningiem.

Rak 22.06-22.07
W kwietniu będziesz promieniować pozytywną energią. Masz
wielką szansę, by spotkać swoją miłość oraz zyskać intrygujące
kontakty, które mogą okazać się bardzo pomocne w karierze. Nie
odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić teraz.

Lew 23.07-23.08
W najtrudniejszych chwilach możesz oczekiwać pomocy od najbliższych. Pokaż, że ich doceniasz i odwzajemnij ich przychylność.
Jeżeli nie okażesz wzajemności, możesz doprowadzić do przykrych
nieporozumień. Z partnerem znowu odnajdziesz harmonię.

Panna 24.08-23.09

REKLAMA

Poszukaj towarzystwa wśród najbliższych, nie izoluj się. Kontakt z ludźmi sprawi, że odzyskasz dobry nastrój i inaczej spojrzysz na życie. Niedługo wszystko się ustabilizuje. Spróbuj też nieco inaczej spojrzeć na partnera.

Waga 24.09-23.10

63-800 Gostyń, ul. Ogrodowa 6

Nie walcz z kimś, kto cię źle ocenia. Najpierw zastanów się nad
własnymi błędami. Możesz spotkać kogoś interesującego, ale nie
powinieneś postępować pochopnie, bo może ci to zaszkodzić. Odwiedź centrum fitness lub siłownię, warto.

tel. 65 572 50 90, 65 572 94 81
email: biuro@zuptor.pl
www.zuptor.pl

Skorpion 24.10-22.11

LINIA DO PRODUKCJI PASZY
WYDAJNOŚĆ 1 t/h

Strzelec 23.11-21.12
Kwiecień będzie dobrym miesiącem. Więcej czasu poświęcisz pracy,
ale nie możesz zaniedbywać najbliższych. Znajdź czas na wypoczynek,
czy choćby spotkanie z dawno nie widzianymi przyjaciółmi. Wkrótce
natkniesz się na kogoś, kto może wiele zmienić w twoim życiu.

LINIA ROZDRABNIAJĄCO-MIESZAJĄCA
WYDAJNOŚĆ 2 t/h

Koziorożec 22.12-20.01

NAJLEPSZA OFERTA
U NASZYCH
DYSTRYBUTORÓW
LISTA DYSTRYBUTORÓW
NA WWW.ZUPTOR.PL

Kwiecień będzie stabilny. Możesz poświęcisz więcej czasu karierze.
Nawet najlepsi pracownicy nie będą mogli ciebie doścignąć. Staraj się
jednak utrzymać rozsądne tempo. Nie spiesz się, ale i nie zostawaj w tyle.

MIESZALNIA PASZ Z GNIOTOWNIKIEM
WYDAJNOŚĆ 3 t/h

W pracy mogą być niewielkie kłopoty, które należy jak najszybciej
rozwiązać. Nie powinieneś jednak ulegać nastrojowi - znajdź czas dla
siebie. Zajmij się też partnerem, on również może mieć problemy.
Ostatecznie wszystko skończy się dobrze, więc nie martw się na zapas.
Wróż Jan
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Drzewa do

małego

ogrodu

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

T

rudno wyobrazić sobie nawet
najmniejszy ogród bez krzewów
i drzew. Wybór roślin powinien
jednak zależeć od miejsca jakim dysponujemy - zbyt duże krzewy i drzewa mogą
przytłoczyć mały ogród, a zbyt małe
sprawić wrażenie chaosu.
Urządzenie małego ogrodu musi być dobrze przemyślane i konsekwentnie realizowane. W aranżacji sprawdzą się rośliny
o drobnym ulistnieniu oraz niewielkich,
ale licznych kwiatach, a także gatunki o liściach różniących się odcieniem i fakturą,
z których można stworzyć kompozycje.
Wybierane gatunki powinno cechować
zróżnicowanie wielkości, kształtu i koloru.
Dla zaoszczędzenia miejsca możemy posadzić drzewka i krzewy w donicach. Najlepiej
będą prezentowały się te o koronach kolumnowych, kulistych i parasolowatych. Jako
pojedynczo rosnące drzewa tzw. solitery
ładnie wyglądać będą te o ciekawym pokroju, jak np. klon palmowy, oczar wirginijski
czy cyprysik nutkajski odmiana Pendula
o silnie przewieszających się pędach.
Zanim kupimy drzewa i krzewy, należy
koniecznie dowiedzieć się jakie rozmiary przyjmą w przyszłości. Ważna jest nie
tylko rozpiętość korony, ale także sposób
korzenienia - czy nie zniszczą nam rabat,
nawierzchni i fundamentów.

| Drzewa w małym wydaniu

Do niewielkich drzew o kulistej koronie
można zaliczyć klon pospolity odmiana
Globosum o kształcie lekko spłaszczonej kuli oraz klon jesionolistny Flamingo
z biało obrzeżonymi liśćmi, które wiosną
wybarwiają się na różowo. Atrakcyjnym
małym drzewem jest także odmiana klonu
jawora Brillantissimum, która oprócz słabego wzrostu wyróżnia się wiosną pomarańczowo-żółtymi liśćmi. Pięknie prezentuje się również odmiana Nana surmii bignoniowej (Catalpa bignonioides). Drzewo to,
szczepione na wysokim pniu, ma duże, sercowate liście i piękne kwiaty w kremowym
kolorze. Do niedużych drzew o regularnej
koronie należy wiśnia pożyteczna odmiana Umbraculifera, które sprawia wrażenie
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2017

jakby jej korona była strzyżona.
Liście ma drobne, zielone, kwitnie
na biało. Osobom lubiącym drzewa
o barwnych liściach w czasie wegetacji można polecić słabo rosnący
wiąz drobnolistny, odmiana Geisha. Wiosną jego liście są bladoSurmia bignoniowa (catalpa) doskonale sprawdza się w młaym ogrodzie
zielone, ale po krótkim czasie stają
Z roślin iglastych malowniczo prezentuje
się ciemnozielone. Przez cały sezon
się świerk pospolity odmiana Inversa, któwidoczna jest na nich biała obwódka.
Z drzew kwitnących dobrze sprawdzą się rego pędy zwisają wzdłuż pnia. O podobnym
magnolia Betty, magnolia purpurowa Ni- pokroju można polecić także modrzew odgra oraz ozdobne jabłonie - Ola i Royali- mian Repens i Stiff Weeper o dużej wytrzyty. Magnolie Nigra’ i Betty to niewielkie małości na mróz. Odmiany modrzewia naodmiany o purpurowych kwiatach. Wy- dają się również do sadzenia w pojemnikach.
różniają się nieregularnym zaokrąglonym
Drzewa kolumnowe
pokrojem i długim, obfitym kwitnieniem.
Spośród niewielkich drzew liściastych o koZ kolei drzewa rajskich jabłoni uprawia się
ze względu na obfite kwitnienie oraz drobne lumnowej koronie ciekawie prezentuje się
lecz wyjątkowo ozdobne owoce, utrzymu- wiąz holenderski odmiany Wredei o żółto
jące się na gałązkach długo po opadnięciu zabarwionych liściach i wąskim pokroju. Dorasta do 5 m, wymaga jednak wilgotnej i przeliści.
Efektowną i odporną odmianą do małych wiewnej gleby, gdyż jest wrażliwy na suszę.
ogrodów jest wiśnia piłkowana Brillant. Wiąz ten wymaga stanowiska półcienistego
Zdobi ogród już wczesną wiosną - obficie lub słonecznego, jednak w bardzo intensywkwitnie na przełomie kwietnia i maja. Kwia- nym słońcu żółte liście mogą ulegać poparzety ma białe z lekko różowym zabarwieniem. niu i zasychać, dlatego ważne jest regularne
Przedstawione drzewa wyrastają zwykle podlewanie drzew rosnących na słońcu.
do ok. 3-5 m wysokości, a poniżej ich koroNiezwykle malownicza jest też odmiana
ny jest dużo wolnej przestrzeni, którą moż- buka pospolitego Purple Fountain o zwisająna zagospodarować ustawiając ozdobną cych pędach, wąskiej koronie, przewieszonym
ławeczkę, budując ścieżkę, albo zakładając wierzchołku i ciemnoczerwonym ulistnieniu,
rabatą z niższymi roślinami.
lecz mimo tych cech o kolumnowym pokroju.
Decydując się na jego posadzenie pamiętajmy,
Drzewa o zwisających koronach
że ma jedne z wyższych wymagań glebowych.
Wśród drzew o zwisających koronach Najlepiej rośnie na glebach żyznych, gliniaciekawie prezentuje się odmiana wiązu stych, wapiennych, umiarkowanie wilgotnych
górskiego Pendula oraz odmiana grabu i na stanowiskach nasłonecznionych.
Z drzew iglastych, o kolumnowym popospolitego Pendula, której liście - podobnie jak wiązu - przebarwiają się jesienią na kroju, godne polecenia są: sosna pospolita
kolor żółty. Posiadaczom ogrodów na słab- Fastigiata i sosna czarna Obelisk. Są to nieszych glebach można polecić niewielkie od- wymagające rośliny, które urosną na każdej
miany brzozy brodawkowatej o zwisającej przeciętnej i przepuszczalnej glebie ogrodokoronie - Yongii i Gracilis. Mają parasolo- wej. Są doskonałe do małych ogrodów (bardzo wolnorosnące), polecane na wrzosowiwaty pokrój i są wytrzymałe na mróz.
Amatorom drzew o barwnych owocach ska i do zestawień z innymi iglakami. n
przypadnie do gustu jarząb pospolity
Pendula. Jest to łatwa w uprawie odmiana
o płaczącym pokroju - wiosną obsypana Źródła:
Działkowiec Inspiracje - Rośliny 1/2011
białymi kwiatami, a jesienią i zimą ozdob- 1.
2. Działkowiec nr 2/2012
nymi czerwonymi owocami.
3. Działkowiec - Iglaki nr 3/2012

|

|
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Scindapsus złoty

Do mowe pnącza (c z. 2)
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

P

nącza są bardzo dekoracyjne i doskonale rosną w warunkach domowych. Posiadają zdolność wspinania się po podporach przy pomocy pędów
owijających się wokół podpór, wąsów
czepnych, korzeni czepnych lub ogonków
liściowych. Trudno znaleźć mniej wymagające rośliny doniczkowe. Mają też wiele
innych zalet…
W poprzednim numerze Wsi Mazowieckiej pisaliśmy ogólnie o pielęgnacji
pnączy i szczegółowo o uprawie hoi i męczennicy błękitnej (passiflory). W tym zajmiemy się uprawą stefanotisa bukietowego,
scindapsusa złotego, bluszczu pospolitego
i filodendrona pnącego.

| Stefanotis bukietowy

(Stephanotis floribunda)

Stefanotis bukietowy

Jest pięknym lecz dość kapryśnym i delikatnym pnączem - nie należy do roślin
łatwych w uprawie. Rośnie silnie i bardzo
szybko, wymaga więc mocnych podpór.
Liście są skórzaste, sztywne, ciemnozielone i błyszczące. Z ich kątów - od maja do
sierpnia - wyrastają zwarte baldachy białych lub białokremowych kwiatów o intensywnym zapachu. Są one największym
atutem stefanotisa.

Roślina wymaga przestrzeni i świeżego
powietrza, lecz nie toleruje przeciągów.
Stanowisko powinno być nasłonecznione,
ale latem zacieniane w godzinach południowych. Zimą temperatura w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 13ºC,
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zaś latem zaleca się 15-24ºC. Okres spoczynku trwa od października do stycznia.
Latem roślinę nawadniamy 2-3 razy
w tygodniu, natomiast zimą raz na tydzień
miękką, letnią wodą. Nadmiar wody - szczególnie zimą - może być zgubny, nie wolno
jednak dopuścić do przesuszenia podłoża.
Latem rośliny należy zraszać codziennie,
a zimą raz na tydzień, omijając kwiaty. Podczas wzrostu i kwitnienia (wiosną i latem)
pnącze nawozimy co dwa tygodnie.
Stefanotis nie sprawdza się w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem.

| Scindapsus złoty
(Scindapsus aureus)

Jest jednym z najpopularniejszych pnączy uprawianych w doniczkach. Jego popularność wynika z łatwości uprawy i dużych
walorów ozdobnych. Liście są sercowate,
błyszczące, owalne. W zależności od odmiany nakrapiane lub smugowate - białe
lub żółte. Im więcej słońca, tym liście są
jaśniejsze i mają więcej plam.
Pędy scindapsusa przyrastają bardzo
szybko, nawet 0,5 metra rocznie. Możemy
pozwolić im zwisać swobodnie, prowadzić
na kratce czy paliku, lub puścić na rozciągniętych wzdłuż ściany sznurkach.
Scindapsus jest idealną rośliną do pomieszczeń słabo oświetlonych, gdyż nie
toleruje bezpośredniego nasłonecznienia.
Jedynie odmiany barwne powinny stać
w miejscu jaśniejszym, osłoniętym jednak
przed intensywnym słońcem.
Roślina pochodzi z obszarów tropikalnych, dlatego nie znosi spadków temperatury poniżej 10°C. Najlepiej odpowiadają
jej pomieszczenia z całoroczną temperaturą
na poziomie 18-24°C. Nie ma szczególnych
wymagań glebowych. Scindapusa nie należy przelewać - przed podlewaniem należy pozwolić podłożu przeschnąć. Najlepiej
nawozić go nawozem do roślin zielonych,
w dawkach zalecanych przez producentów.

dera helix, który szybko rośnie i jest bardzo
wytrzymały. Doskonale pnie się po podporach. Można go przycinać, aby utrzymać
ładny pokrój. Dobrze prezentuje się również
w wiszących doniczkach. Odmiany o zielonych liściach najlepiej rosną na stanowiskach półcienistych i cienistych, a odmiany
o pstrokatych lepiej w pomieszczeniach jasnych. Roślina najlepiej czuje się w chłodniejszych miejscach, w temperaturze około
15°C. W cieplejszych pomieszczeniach dobrze jest spryskiwać go wodą. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale roślina
nie może stać w wodzie. Nawozić należy - od
wiosny do jesieni - nawozem do roślin zielonych, w ilościach podanych przez producenta, jednak nie częściej niż raz w tygodniu.

| Filodendron pnący

(Philodendron scandens)
To najpopularniejszy z filodendronów.
Ma niewielkie wymagania i jest łatwy
w uprawie - dzięki czemu jest bardzo popularnym domowym pnączem. Łodygi
płożą się lub wspinają (jeśli mają solidną
podporę roślina może piąć się po kratce lub
wokół palika). Filodendrona można przycinać, aby nadać mu odpowiedni pokrój.
Nie wymaga zbyt wiele światła - przy zbyt
silnym nasłonecznieniu liście łatwo ulegają poparzeniu, matowieją lub żółkną.
Natomiast kiedy światła jest za mało, pędy
wyciągają się, a liście nie są tak intensywnie wybarwione i wtedy trzeba przestawić
go bliżej okna. Najlepiej znosi temperaturę
18-25°C (od wiosny do jesieni) i 15-18°C
(zimą). W okresie wzrostu roślinę należy
regularnie podlewać i nawozić co 7-10 dni.

***

| Bluszcz pospolity

Wybór pnączy jest bardzo duży. Omówiłam najbardziej popularne i te, które
sprawdzają się w uprawie domowej. Jeśli
ktoś lubi wyzwania i ma ku temu warunki, może spróbować uprawy roślin bardziej
kapryśnych, jak bugenwilla czy jaśmin. n

Jest bardzo popularną rośliną, sadzoną zarówno w ogrodzie, jak i w domu.
W mieszkaniach uprawiany jest bluszcz He-
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7. Barwne jajko wielkanocne
8. Coś słodkiego po obiedzie
9. Kwiat z górskich łąk zwany też szafranem
10. Śpiewa radośnie w polu o wiośnie
11. Zwiastun wiosny o białych kwiatach, przebija się przez śnieg
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Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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12.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 21 kwietnia 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 4".
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1. Leśny wiosenny kwiat o białych kwiatach
2.1.Pierwsza
wiosenna
bylina
o dzwonkowatych kwiatach
Leśny wiosenny
kwiat o białych
kwiatach.
Pierwsza wiosenna bylina o dzwonkowatych kwiatach.
3.2.
Buduje
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na
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3. Buduje gniazda na słupach.
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4.4.Lepi
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z błota

PYTANIA:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Roślina wysiewana przed Wielkanocą.
Wiosenny chroniony kwiatek o jasnofioletowych kwiatach i kosmatych liściach.
Barwne jajko wielkanocne.
Coś słodkiego po obiedzie.
Kwiat z górskich łąk zwany też szafranem.
Śpiewa radośnie w polu o wiośnie.
Zwiastun wiosny o białych kwiatach , przebija się przez śnieg.
Cukrowy symbol Wielkanocy.
Można nią ozdobić koszyczek wielkanocny.
Wiklinowy na święconkę.
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Rozwiązanie Krzyżówki nr 2 - BAL KARNAWAŁOWY
Nagrody książkowe wylosowała: Ewelina Kozłowska, gm. Różan
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
21 kwietnia 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 4".
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Nagrody książkowe wylosował: Zuzanna Chrzanowska, gm. Różan
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Siedlce

XI WIOSNA

NA POLU I W OGRODZIE
29 kwietnia 2017 r.

na Placu im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach
Zapraszamy w godzinach 900 - 1700, oficjalne otwarcie o godz. 1100
Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki,

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce

Stoiska promocyjne:

Kiermasze:

• Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce

• Kwiatów, drzew i krzewów

• Miasta Siedlce w ramach obchodów 470 rocznicy nadania

• Wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

praw miejskich

• Urządzeń dla rolnictwa i do ogrodów

• Agencji Rozwoju Miasta Siedlce

• Wydawnictw z zakresu rolnictwa

• Gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych i zagród
• Instytucji pracujących na rzecz rolnictwa
• Prelekcja Państwowej Straży Pożarnej „Stop pożarom traw”
Partnerzy:

Quizy i konkursy dla zwiedzających
Występy lokalnych zespołów artystycznych i artystów ludowych

Z wiosną u El Greca
Patronat medialny:

wieś

edukacyjnych i pasiek pszczelich

mazowiecka
Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, Siedlce

