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Od Redakcji
Szanowni Państwo
Jak mawia stare porzekadło: „… od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy…”. Mamy nadzieję, że będzie to miesiąc piękny
i sprzyjający rolnictwu.
W miesięczniku „Wieś Mazowiecka” kolejna porcja artykułów wspomagających
pracę w gospodarstwie rolnym, np. o udziale kiszonek w żywieniu bydła,
o uprawie poplonów ścierniskowych, czy artykuł dotyczący stresu cieplnego u krów mlecznych. Przypominamy o nowościach prawnych dotyczących rolników, dotacjach oraz pielęgnacji ogrodu, czy upiększaniu balkonów. Wielkimi krokami zbliża się czas wakacji. Nie
zapomnijmy o rodzimej krainie - Mazowszu, gdzie wiele jeszcze
pięknych miejsc do obejrzenia. W tym numerze zapraszamy do
Zbuczyna i gminy Odrzywół. Ale zanim Państwo wyruszą na wakacyjne wojaże, czekamy na Was 10 i 11 czerwca na jednej z największych imprez rolniczych w kraju czyli Mazowieckich Dniach
Rolnictwa w Płońsku. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Można
obejrzeć, kupić, zwiedzać, bawić się i brać udział w licznych konkursach, po których nie wraca się do domu z pustymi rękami. My polecamy
szczególnie miłe dla oka XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi. Takie dwukołowe wozy z końmi obecne były już w starożytnym Egipcie
czy w Grecji. Wyścigi kwadryg, stanowiły jedną z największych atrakcji programu olimpiad. Ich kontynuacją w czasach późniejszych były rzymskie wyścigi rydwanów. Powożenie zaprzęgami w Poświętnem w Płońsku
także warto zobaczyć!
Zapraszamy do czytania!
REDAKCJA

Do zobaczenia na Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Płońsku
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XI Wiosna na Polu i w Ogrodzie
Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

T

a popularna impreza
wystawienniczo-handlowa odbyła się w sobotę, 29 kwietnia, na Placu im.
gen. Władysława Sikorskiego
w Siedlcach. W tym roku pogoda nas nie rozpieszczała,
a mimo to wystawę można
uznać za udaną.

Wojciech Kudelski - Prezydent
Miasta Siedlce, Grzegorz Orzełowski - prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce oraz Marek
Furman - dyrektor MODR Oddział
Siedlce. Wśród zaproszonych gości
byli m.in.: Teresa Wargocka - poseł
na Sejm, Marek Renik - kierownik
Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Siedlcach i Marek
Może dlatego, że siedlecki
Plichta - wiceprzewodniczący Rady
Oddział MODR organizoPowiatu w Siedlcach.
wał ją już po raz jedenasty.
Wystawę uświetniły występy loA może i dlatego, że po raz Uroczyste
kalnych zespołów artystycznych,
go otwarcia dokona
li organizatorzy: od
pierwszy odbyła się nie - jak - prezydent mi
czyli: Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
lewej Wojciech Kude
asta Siedlce, Sławo
lski Siedleckiej „Chodowiacy”, Zespołu
mir Piotrowski - dy
do tej pory - wokół siedzi- wa, Marek Furman
rek
tor
MODR Warsza- dyrektor MODR Od
dział Siedlce, Grze
by Oddziału, lecz w samym
- prezes Zarządu Ag
gorz Orzełowski Wokalnego „Radość” z Radomyśli
encji Rozwoju Mia
sercu miasta? Rzeczywiście,
oraz Zespołu Wokalnego „Art. Styl”
sta Siedlce
plusów tej decyzji było kilSiedleckiego Uniwersytetu Trzecieka: utwardzony plac, większa przestrzeń wystawowa, duże parkingi
go Wieku działającego przy Miejwokół oraz dobry i wygodny dojazd. Minusem – i to jedynym – skim Ośrodku Kultury w Siedlcach.
okazała się kiepska pogoda, będąca przyczyną mniejszej niż zwykle
Dla zwiedzających przeprowadzono konkurs z nagrodami „Tafrekwencji zwiedzających.
jemnice wiejskiego ogrodu”
W tym roku atrakcyjne oferty handlowe zaprezentowało około
70. wystawców, a ekspozycję zobaczyło ponad 4 tys. osób. Oczywiście dominowały firmy ogrodnicze i działające na rzecz rolnictwa,
można więc było zakupić byliny, zioła, krzewy ozdobne, drzewka
owocowe i sprzęt ogrodniczy. Na kiermaszu żywności ekologicznej na kupujących czekały wypieki, swojskie wędliny, przetwory,
sery i miody. Jak zwykle oferowano produkty tradycyjne i regionalne oraz wyroby rękodzieła ludowego. Swoją ofertę zaprezentowały także gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne,
a w specjalnie przygotowanych namiotach fachową informacją służyli doradcy MODR Oddział Siedlce.
Wystawę otworzyli organizatorzy: Sławomir Piotrowski
- dyrektor MODR w Warszawie,
Nie tylko rośliny cieszyły

się powodzeniem...

oraz dwa quizy: „Ekonomika dla rolnika” i „Z ekologią na Ty”.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali upominki.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda będzie sprzyjała
i handlowcom, i organizatorom. Zapraszamy już teraz! n

Boga

rt
wała się ofe
to prezento

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

a roślin ozd

obnych

Patronat honorowy nad imprezą pełnili: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Siedlce.
Patronat medialny: Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie,
www.podlasie24, TV Wschód, Wieś Mazowiecka.
Partnerzy: Miasto Siedlce, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Miejski
Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce.
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Sochaczewskie Targi Rolne

i Przedsiębiorczości
Bożena Kalkowska
MODR Oddział Bielice

23

kwietnia w Sochaczewie swoje
oferty handlowe i usługowe prezentowały firmy z branży rolniczej, ogrodniczej, spożywczej, chemicznej,
budowlanej, instalacji grzewczych i inne.
Mieli w czym wybierać także miłośnicy ogrodów. To co proponowali producenci krzewów,
drzewek, bylin, kwiatów rabatowych i balkonowych mieniło się tysiącem barw i kusiło oryginalnymi formami. Były też wyroby rękodzieła
artystycznego: donice, dzbany, wiklina i meble
ogrodowe, będące wspaniałym uzupełnieniem
kącika wypoczynkowego w ogrodzie, na tarasie i balkonie. Można było nabywać produkty
regionalne, tradycyjne i ekologiczne: pieczywo,
wędliny, soki i miody wprost z pasieki.
W tym roku już po raz

czwarty,
w namiocie MODR odbyła się
prezentacja pt. „Smaki Powiatu”, promująca
produkt tradycyjny i lokalny. Zaprezentowane zostały: sery podpuszczkowe Sławomira
Rosiaka, wędliny Andrzeja Sikory, smalec
domowy Aleksandry Koterwy-Chłystek,
pączki Alicji Tomaszewskiej, ciasta Janiny
Sieradzkiej, miody Zygmunta Łukasiewicza, soki Przemysława Wasilewskiego
z „Tęczowego Ogrodu”, pieczywo Sylwestra Kaczmarka z „Piekarni 1919” oraz Powidła Olenderskie z buraków cukrowych
Andrzeja Ciołkowskiego.
Powidła Olenderskie zostały już wpisane
na Listę Produktu Tradycyjnego, a chleb
Orkisz Boryszewski z „Piekarni 1919” zdoOtwarcie
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targów

był w 2016 roku tytuł
Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Autorzy produktów
otrzymali podziękowania i upominki
ufundowane
przez
sponsorów:
TWS
Ubezpieczenia,
Monter-vis i Granit
Stoisko ogr
Sochaczew. Po prezenodnicze na
grodzone p
ucharem M
tacji wyrobów lokalODR
nych Grażyna Adamczyk - doradca MODR Joan- przeprowadziła pokaz dekorowania potraw.
ny Rolewskiej, naszej
Nasze targi chętnie odwiedzane są również rodzimej artystki, która zaprezentowała utwory
przez właścicieli działek i ogrodów, dlatego Anny German i inne popularne utwory muzyki
pracownicy MODR po drugi zorganizowali rozrywkowej. Tradycyjnie zagrała Sochaczewska
konkurs działkowicza. Uczestnicy musieli Orkiestra Dęta, a także zespół muzyczny Teren
odpowiedzieć na szereg podchwy- C wykonujący muzykę folkową i country. Dla
tliwych pytań i trzeba przyznać, że najmłodszych były dmuchańce, karuzele, przewykazali się dużą wiedzą. W tym jażdżki kucykiem oraz namiot Fundacji Wesołej
roku nagrody dla zwycięzców ufun- Chaty z licznymi atrakcjami.
dowane zostały przez: KRUS, MIR
Patronat honorowy nad targami objęli Minii ARiMR.
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda MaJak co roku wręczono puchary wy- zowiecki i Marszałek
różniającym się wystawcom. Puchar starosty sochacz e wsk iego
tzw. HIT TARGÓW trafił do
firmy Dobrzyńscy Sp.j. Centrum
Handlowe z Sochaczewa,
prezentującej sprzęt ogrodniczy. Natomiast Mazowiecka
Izba Rolnicza ufundowała puchar za najciekawsze stoisko,
ał Bielice
DR Oddzi
O
który otrzymało Koło PowiatoM
ą
cj
ta
n
wanie preze
we Pszczelarzy w Sochaczewie.
Zaintereso
Po raz pierwszy wyłonione zostało najWojewództwa
Mazowiecładniejsze stoisko ogrodnicze Państwa Anety kiego. Oficjalnego otwarcia Targów dokonali
i Tomasza Jóźwiaków z Dmosina, które zosta- współorganizatorzy: Jolanta Gonta – starosta
ło uhonorowane pucharem dyrektora MODR. sochaczewski, Tomasz Skorupski zastępca dyW punktach informacyjnych MODR, rektora MODR, oraz Tomasz Obrączka - dyARiMR, KRUS rolnicy zasięgali porad. rektor ZS RCKU.
W rozmowach z doradcami MODR najczęUczestnicy, odwiedzający oraz organizaściej podejmowali tematy dotyczące premii torzy uważają tegoroczne targi za udane.
dla młodego rolnika czy restrukturyzacji ma- Za rok zapraszamy do Sochaczewa na Jułych gospodarstw i płatności obszarowych.
bileuszowe XXV Targi Rolne i PrzedsiębiorImprezie towarzyszyły występy zespołów ar- czości. n
tystycznych. Niewątpliwą atrakcją był występ
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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XXVI Giełda Rolnicza - promocja regionu płockiego
Jadwiga Skibowska
MODR Oddział Płock

O

d wczesnych godzin porannych przy pięknej, słonecznej pogodzie, 14 maja, w niedzielę, do Łącka zjeżdżały
tłumy zwiedzających, mimo, że uroczyste otwarcie tegorocznej 26. Giełdy Rolniczej zaplanowano o godzinie dziesiątej.

Niektórzy wystawcy przygotowali stoiska już w sobotę, inni w niedzielę bardzo
wcześnie

• Gospodarstwo rolne Beaty i Wiesława Ryżko z Mięcina koło
Mińska Mazowieckiego - Puchar Wójta Gminy Łąck za „Najciekawszą ofertę ogrodniczą”,
• Firma WALDEMAR Marcin Kozyra Zakład Produkcyjny Staroźreby, za „Najciekawsze stoisko reklamowe”.
Pobyt na Giełdzie Rolniczej w Łącku umilały liczne występy lokalnych i płockich zespołów artystycznych. Zwiedzający
mieli możliwość wygrania atrakcyjnych nagród w konkursach
dla dzieci i dorosłych, a wśród nich: konkursie plastycznym dla
dzieci, konkursie „Rzut podkową” oraz konkursie KRUS „Pracuj
bezpiecznie”. Odbył się także konkurs kulinarny „Potrawy mojej
mamy”, w którym oceniono 20 potraw, przygotowanych przez
koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Komisja za najlepsze uznała :
• żeberka z jabłkiem i marchewką - KGW „Mazowianki” z gminy Mochowo,
•
miód z kwiatów mniszka - Stowarzyszenia „Anielski
Kredens” z gminy Radzano-

rano.
Optymizmem napawa fakt,
że z każdym rokiem nasza impreza staje się coraz
większa pod względem liczby wystawców i zwiedzających. Jest to zasługą doświadczenia i dużego zaangażowania doradców MODR Oddziału
Płock oraz ich dobrej współpracy z samorządem gminy Łąck.
Prezentowano nie tylko stoiska z branży rolniczej, ale także budowlanej i samochodowej. Oferta branży ogrodniczej, jak oceniają
uczestnicy, była jedną z największych w Polsce. Wystawiono też
stoiska oferujące produkty regionalne i takie, na
a sp
Wystaw

lniczego
rzętu ro

Organizator

Namiot MODR

których swoje prace prezentowali twórcy ludowi.
Najlepszych wystawców nagrodzono pucharami. Otrzymali je:
• Firma „POLSAD” Jacka Korczaka z Kutna - Puchar Dyrektora MODR za „Najciekawszą ofertę rolniczą”,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

zy X XVI Gie

łdy Rolnicze
j

wo,
• miód pitny „Borowiak” - gospodarstwa pasiecznego Moniki i Krzysztofa Zalewskich z gminy Stara
Biała,
• gołąbki z kaszą gryczaną i pieczarkami - „Nadwiślańskiego
Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej” z gminy Nowy Duninów.
Giełda Rolnicza przez 26 lat dopracowała się swoistego charakteru,
łącząc elementy innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie z elementami społecznymi. Na naszej imprezie odbyła się zbiórka na rzecz Hospicjum Płockiego, a przy współpracy z DKMS - rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego - zgłosiło się 30 osób.
W imieniu wszystkich organizatorów dziękujemy patronom honorowym i medialnym. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wystawców i sponsorów Tegorocznej Giełdy Rolniczej oraz
wszystkich uczestników i zwiedzających.
Wierzymy, że nasza impreza w istotny sposób przyczynia się do
promocji regionu oraz osiągnięć polskiego rolnictwa i doradztwa
rolniczego. n
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Ka la r epa

- c e n n e w a r z y w o (c z . 1)

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

K

alarepa należy do rodziny kapustowatych. Jej wartość użytkowa
wynika z walorów smakowych
i odżywczych. Częścią jadalną jest silnie
skrócona i zgrubiała łodyga, w zależności od odmiany o kulistym lub owalnym kształcie. Jest źródłem witamin
i składników mineralnych, takich
jak: potas, magnez, wapń, mangan,
żelazo, miedź, fosfor, chlor i jod.
Zawiera prawie tyle witaminy C ile owoce cytrusowe, a jedna średniej wielkości
kalarepa pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na tę witaminę.
Ze względu na niską zawartość tłuszczów
i węglowodanów uważana jest za warzywo niskokaloryczne, zalecane diabetykom.

gleby - optymalnie podłoże powinno mieć
6-6,5 pH.
Kalarepa lubi stanowiska słoneczne niedobór światła może powodować zahamowanie tworzenia zgrubień.
Jej wymagania glebowe są jednymi
z mniejszych spośród wszystkich warzyw
kapustnych. Może być uprawiana na glebach słabszych, ale wyższe plony uzyskuje
się na glebach żyznych i próchnicznych.

| Jak nawozić?

Kalarepę najlepiej jest posadzić w drugim lub trzecim roku po oborniku.

| Jakie ma
| wymagania?

Kalarepa nie
lubi
zimna.
Optymalna
temperatura
wzrostu i tworzenia
zgrubień to 12-18ºC.
Znosi
jedynie
krótkotrwałe ochłodzenie poniżej 00C, natomiast długotrwające chłody - szczególnie w pierwszej fazie
wzrostu - powodują, że szybko ulega
jarowizacji, co prowadzi do wykształcenia
pędów nasiennych.
Doskonale nadaje się na przepuszczalne, zasobne w składniki pokarmowe gleby o umiarkowanej wilgotności. Ze względu na płytki system korzeniowy zarówno
nadmiar, jak i niedobór wody niekorzystnie wpływa na tworzenie się zgrubień. Wahania ilości wody w podłożu, w połączeniu
z wysoką temperaturą w okresie tworzenia
zgrubień, może przyczynić się do łykowacenia tkanek. Niekorzystne są też obfite
opady po okresie suszy, które przyczyniają
się do pękania zgrubień.
Jest dość wrażliwa na zmiany odczynu
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Nawożenie powinno być oparte na analizach chemicznych gleby. W przypadku
ich braku orientacyjne dawki nawozów
mineralnych mogą być następujące: 80120 kg/ha N, 70-90 kg/ha P2O5, 200-240
kg/ha K 2O.
Kalarepa jest warzywem wrażliwym na
chlor, dlatego zaleca się stosować nawozy
potasowe w formie siarczanowej. Nawozy
azotowe powinno się podawać w przypadku odmian późniejszych, o dłuższym okresie wegetacji, w dwóch dawkach: połowę
przed sadzeniem rozsady, a drugą część
w okresie tworzenia zgrubień. Najlepszymi

nawozami azotowymi są saletra amonowa
i saletrzak.

| Siew i sadzenie

Kalarepę uprawia się z rozsady na zbiór
wczesny, średnio wczesny i późny. Najlepsze plony daje pierwsza metoda, ponieważ
w uprawie wczesnej zgrubienia rzadziej
drewnieją.
Roślinę cechuje krótki okres wegetacji,
dlatego polecana jest na przedplon i poplon.
Na wczesny zbiór wysiewamy ją w inspekcie w drugiej połowie lutego. Przygotowanie rozsady trwa 35-45 dni. Do gruntu
sadzimy w połowie kwietnia, w rozstawie 30x15 cm lub 40x30
cm, w zależności od odmiany. Plonowanie
znacznie przyspieszy przykrycie
uprawy włókniną. Osłonę
należy zdjąć
w
końcu
kwietnia.
Przed posadzeniem
należy rozsadę zahartować
przez
stopniowe
obniżanie temperatury i ograniczanie podlewania. Dobra rozsada powinna
mieć 4-5 wykształconych liści.
Na zbiór letni kalarepę siejemy w inspekcie w drugiej połowie marca lub na
początku kwietnia. Przesadzamy na przełomie maja i czerwca.
Odmiany późne wysiewamy na rozsadniku pod koniec czerwca, a przenosimy do
gruntu w sierpniu i zbieramy jesienią.
Kalarepa osiąga dojrzałość użytkową, gdy
średnica zgrubienia dla odmian wczesnych
wynosi 4-6 cm a dla późnych 10 cm. n
W następnym numerze Wsi Mazowieckiej
opiszemy odmiany kalarepy, jej szkodniki
oraz zbiór i przechowywanie.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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arol Słoma jest właścicielem nowo
powstałego lokalnego browaru,
mieszczącego się we wsi Kożuszki Parcel, w gminie Sochaczew, w powiecie sochaczewskim. Pracuje zawodowo
jako spawalnik oraz konstruktor maszyn
i urządzeń. Od około siedmiu lat praktykuje domowe sposoby warzenia piwa.
Z browarnikiem rozmawia Aleksandra
Koterwa-Chłystek z MODR Oddział Bielice.
Skąd pomysł na lokalny browar? Na rynku jest szeroki asortyment piwa.
Karol Słoma: Przez około 7 lat warzyłem piwo w domu. W wigilię 2013 roku
powstał pomysł, aby stworzyć coś swojego, zmienić warzenie domowe w komercyjne. Na początku podchodziłem do
tego pół żartem, pół serio. Jednak po jakimś czasie zacząłem myśleć poważniej
o produkcji na większą skalę i podjąłem
pierwsze kroki do stworzenia browaru.
Czy produkcja powiązana jest z tradycjami rodzinnymi. Czy ktoś w domu warzył
piwo?
Karol Słoma: W naszej rodzinie nie było
tradycji piwowarskich. Jako smakosz próbowałem analizować metody powstawania
tego napoju i tak się zaczęło. Przez kilka
lat warzyłem piwo dla siebie i znajomych.
W tym czasie zdobywałem doświadczenie
i zgromadziłem około 200 różnych przepisów.
Skąd wzięła się ostateczna receptura?
Karol Słoma: Receptury pochodzą właśnie
z tych przepisów, które zdobywałem latami.
Doświadczenie pomogło mi na ich dopracowanie oraz własną modyfikację, aby stworzyć swój własny, niepowtarzalny napój.
Jakie produkty znajdują się w Pana ofercie?
Karol Słoma: Obecnie w sprzedaży są
piwa: żytnie cytrusowe, pszeniczne amerykańskie, ciemne kawowe oraz pszeniczne z dodatkiem kolendry i gorzkiej skórki
pomarańczy. Są to piwa niefiltrowane, pasteryzowane, wytwarzane z naturalnych
surowców, bez dodatków ekstraktów czy
aromatów.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Czy lokalne piwo stało się popularne?
Karol Słoma: Obserwuję duże zainteresowanie lokalnym piwem zwłaszcza, produkowanym z naturalnych
surowców. Coraz więcej ludzi wybiera
produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi bez środków konserwujących i ulepszaczy. Zatem szukamy
produktów naturalnych. Przez najbliższy okres zainteresowanie to nie
powinno się zmniejszyć, wręcz przeciwnie. Rynek nie jest jeszcze dostatecznie nasycony wyrobami małych,
lokalnych browarów. Jednak wejście
na ten rynek, niestety, nie jest łatwe.
Czy zamierza Pan poszerzyć obszar
działania?
Karol Słoma: Tak, oferowane produkty można nabyć lokalnie i dostępne są
w sprzedaży w najlepszych hurtowniach rzemieślniczych w Polsce. Nasze piwa
są pasteryzowane, więc będę mógł wejść na
szerszy rynek i próbować eksportować je na
rynki zachodnie, chwaląc się tym co robimy
na naszym terenie.
Kiedy odbyła się premiera pierwszego
piwa?
Karol Słoma: Premiera odbyła się 16 grudnia 2016 roku w Sochaczewie oraz Warszawie. Chmielowy napój rozlewany był
w kegi, w tym roku dostępne są już piwa butelkowane. Kolejne premiery miały miejsce
6-8 kwietnia na Miejskim Stadionie Legii
Warszawa oraz 19-21 maja na sochaczewskim zlocie Foodtrucków.
Czy w planach są już kolejne nowe produkty? Jeśli tak, to jakie i kiedy?
Karol Słoma: Pomysłów jest dużo. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną piwa
lekkie, rześkie – idealne na zbliżający się
letni okres. Planuję w ofercie mieć około 10
piw, aby każda osoba mogła znaleźć coś dla
siebie.
Z zawodu jest Pan konstruktorem maszyn, więc podejrzewam, że wyposażenie
browaru to Pana dzieło. A czy napotkał
Pan jakieś przeszkody przy tworzeniu
browaru?

Pan Karol właściciel browaru, w tle zbiorniki cylindryczno-stożkowe przeznaczone do fermentacji

Karol Słoma: Tak naprawdę większych problemów nie było. Projekt budynku został
zrobiony typowo pod inwestycję browarniczą, dzięki czemu uniknęliśmy problemów
typu przebudowy. Pomieszczenia przystosowane zostały pod poszczególne etapy produkcji. Maszyny i urządzenia, cały sprzęt
zaprojektowałem sam oraz wykonałem
z pomocą rodziny i znajomych. Zbiorniki
do warzenia piwa, trzy zbiorniki cylindryczno-stożkowe przeznaczone do fermentacji,
pasteryzator do butelek oraz całą instalację
rurociągów spawaliśmy w browarze sami
bez użycia ciężkiego sprzętu (suwnice,
wózki widłowe). Wyprodukowanie całego
sprzętu zajęło nam około miesiąca. Wiadomo, że nie obyło się bez poprawek po rozpoczęciu produkcji, ale drobne problemy
konstrukcyjne zostały szybko pokonane.
Dzięki modyfikacjom zostały stworzone jak
najlepsze warunki, aby praca była jak najbardziej wydajna. Każda maszyna, zbiornik,
jest naszym prototypem.
Dziękuję Panu za rozmowę i życzę samych
sukcesów browarniczych, zawodowych
oraz rodzinnych. n
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Są pieniądze na rozwój usług rolniczych!
Andrzej Gralewicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W

październiku ubiegłego roku Agencja
Restruktur yzacji i Modernizacji Rolnictwa
prowadziła nabór wniosków
na operację „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Obecnie na stronach Agencji umieszczono
aktualizowane listy beneficjentów z Mazowsza oraz listę
krajową.

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro- lub małe
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:
 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich;
 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Wnioskodawca powinien udokumentować fakturą VAT lub
wydrukiem paragonu fiskalnego wykonanie usług rolniczych na

tych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Z pomocy wykluczeni są
beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację
gospodarstw rolnych” z PROW
2007-2013.

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie
internetowej ARiMR.

Wsparcie dotyczy inwestycji
dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług
rolniczych.
Maksymalna pomoc, jaką
może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realiza-

kwotę minimum 20 tys. zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. zło-

| Jaki jest zakres
| i wysokość wsparcia?

Zmiany w prawie
Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce

S

zczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie korzystania z usług doradczych”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki
i tryb jej wypłaty, określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 marca 2017 roku (Dz. U. z 31.03.2017 r., poz. 692).
O pomoc może ubiegać się dostawca
usług doradczych, który:
 prowadzi działalność doradczą;
 posiada doświadczenie w udzielaniu porad dla rolników lub właścicieli lasów w zakresie działalności rolniczej lub leśnej;
 będzie realizował operację przy pomocy
osób wpisanych na listę doradców rolniczych,
doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów
przyrodniczych lub doradców leśnych;
 zapewni bazę dydaktyczno-lokalową
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wyposażoną w niezbędny sprzęt;
 posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Przez poradę rozumie się w szczególności: wypełnienie wniosków o przyznanie płatności
w ramach systemu wsparcia bezpośredniego; przygotowanie dokumentów do działań objętych PROW
2014-2010 lub PROW 2007-2013; sporządzenie oceny gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności
(cross-compliance); opracowanie planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności;
sporządzenie planu nawożenia; opracowanie programu ochrony roślin; sporządzenie planu przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi.
Pomoc będzie przyznawana na operację polegającą na świadczeniu danemu rolnikowi usług doradczych w formie 2 lub 3 letniego programu doradczego, a właścicielowi lasów w formie rocznego
programu doradczego. Usługi będą realizowane zgodnie z ramowym programem doradczym,
określającym planowana liczbę: odbiorców usług doradczych ogółem; odbiorców usług doradczych
w odniesieniu do poszczególnych usług doradczych, jakie mogą być objęte operacją będących:
• rolnikami, którzy nie ukończyli 40 roku życia,
• rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów ornych, sadów,
łąk i pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub rowami do 5 ha,
• rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha do 50 ha,
• rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha,
• właścicielami lasów, którzy nie ukończyli 40 lat,
• właścicielami lasów o powierzchni do 5 ha,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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cji PROW 2014 – 2020, wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami
biznesplanu). Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50%
kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.
Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem
wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia
właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

| Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc można otrzymać na:
 zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej (z przeznaczeniem na usługi rolnicze), przy czym koszt zakupu
ciągnika rolniczego może być kosztem w części nieprzekraczającej
50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 wdrażanie systemu zarządzania jakością,
 opłaty za patenty i licencje,
 koszty ogólne (kosztorysy, wypisy z rejestru itp.),
 koszt przygotowania biznesplanu do wysokości 10 tys. netto.
Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek
VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

• właścicielami lasów o powierzchni powyżej 5 ha, oraz
doradców, którzy wezmą udział
w świadczeniu usług doradczych w ramach operacji.
Pomoc przyznaje się dostawcy
usług doradczych, którego oferta
uzyska najwyższą ilość punktów,
przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają
kryteriom oceny ofert określonych
w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Odbiorcy usług doradczych
mogą korzystać tylko raz z tego
samego programu. W okresie realizacji Programu ten sam odbiorca
usług doradczych może skorzystać
z nie więcej niż dwóch różnych programów doradczych.
rodki związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - zarządza
Rozporządzenie
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4
kwietnia 2017 roku (Dz. U.
z 5.04.2017 r., poz. 722).
artości klimatyczne bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin upraw-

Ś

W

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

| Kolejność przysługiwania pomocy
Decydować o niej będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 innowacyjność operacji (2 pkt.),
 operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska
i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
 operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu
agrarnym (0-3 pkt.),
 podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach
PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).
Zobowiązania wnioskodawcy:
 zapewnienie trwałości operacji przez 3 lata,
 osiągnięcie wskaźników realizacji celów operacji od dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
 niefinansowanie operacji z innych środków publicznych,
 przechowywanie dokumentacji związanej z pomocą przez okres 5 lat,
 złożenie sprawozdań w terminach zgodnych z rozporządzeniem,
 osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w stosunku do założeń biznesplanu
w trzecim roku wykonania umowy. n

nych i gleb, określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 22 marca 2017 roku (Dz. U. z 7.04.2017 r., poz. 732).
zczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 21.03.2017 roku (Dz. U. z 11.04.2017 r., poz. 757).
ednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawiera Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2017
roku (Dz. U. z 12.04.2017 r., poz. 772).
ednolity tekst ustawy o lasach, został zamieszczony w Obwieszczeniu
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 roku
(Dz. U. z 14.04.2017 r., poz. 788).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i trybu, przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została zawarta
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 kwietnia
2017 roku (Dz. U. z 20.04.2017 r., poz. 806).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo
ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 12 kwietnia 2017 roku (Dz. U. z 20.04.2017 r., poz. 807).
miana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, została zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 kwietnia 2017 (Dz.U.
z 25.04.2017 r., poz. 830).
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ednolity tekst ustawy o podatku od spadków i darowizn, został opublikowany
w Obwieszczeniu Marszałka
Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej z 5 kwietnia 2017 roku
(Dz. U. z 25.04.2017 r., poz.833).
tatut Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21
kwietnia 2017 roku (Dz. U.
z 26.04.2017 r., poz. 840).
zczegółowe warunki i tryb
przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań
w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”
oraz poddziałania „Wsparcie dla
projektów
demonstracyjnych
i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy
i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 21 kwietnia 2017 roku (Dz. U.
z 11.05.2017 r., poz.929). n
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Jak walczyć z odporną miotłą zbożową?
Lidia Napiórkowska
MODR Oddział Ostrołęka

M

iotła zbożowa (Apera spica-venti) jest trudnym do zwalczenia
chwastem trawiastym. Z dużym nasileniem występuje w zbożach ozimych, szczególnie w latach wilgotnych.
W Polsce do jej zwalczania zarejestrowanych jest kilka herbicydów o różnym mechanizmie działania. Czy są wystarczająco skuteczne?

Pozostałe herbicydy wykazały następującą
skuteczność: Apyros 75 WG (76,6%), Atlantis 04 WG (82,8%), Attribut 70 WG (85,1%).
Przeprowadzone doświadczenia polowe wskazują na dość wysoki stopień uodpornienia się miotły zbożowej na herbicydy z tej grupy.

Dość powszechnie stosowane są środki należące do grupy sulfonylomocznikowej: Glean 75 WG, Huzar 05 WG, Apyros
75 WG, Attribut 70 WG oraz Atlantis 04
WG. Niestety, coraz częściej zaobserwować
można pojawianie się chwastów na nie odpornych. Spowodowane jest to wieloletnim
stosowaniem herbicydów o tym samym mechanizmie działania, na tym samym polu.
Tempo rozprzestrzeniania się roślin
odpornych zależy od ich właściwości biologicznych i genetycznych oraz sposobu
użytkowania gleby. Ale wpływają na to
także inne czynniki: stosowanie obniżonych dawek herbicydów, niewłaściwa faza
rozwojowa chwastów w momencie zabiegu
oraz niekorzystny wpływ pogody.

W sytuacji uodpornienia się chwastów
na środki chemiczne, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie integrowanego systemu ochrony roślin, który obejmuje właściwą agrotechnikę, płodozmian i ochronę
chemiczną, gdzie ilość zabiegów środkami
ochrony roślin jest zredukowana do ekonomicznego minimum.
Ważne jest, aby stosować herbicydy zawierające substancje aktywne o różnym
mechanizmie działania (np. chlorotoluron izoproturon, pendimetalina, prosulfokarb).
Bardzo istotnym elementem, który
skutecznie ogranicza ryzyko uodporniania się miotły zbożowej, jest odpowiedni
płodozmian, w którym udział zbóż to
maksymalnie 50%. Urozmaicony płodozmian, czyli wysiew różnych roślin,
narzuca stosowanie rotacji herbicydów.
To zakłóca rozwój wielu gatunków chwastów, w tym miotły zbożowej. Tak więc
wysiew różnych roślin i, co się z tym
wiąże, przygotowanie gleby w zróżnicowany sposób, w innych terminach, przyczynia się do ograniczenia występowania chwastów.
Badania pokazują, że miotła zbożowa
występuje liczniej w warunkach uprawy
konwencjonalnej (orka, uprawa, siew).
Znacznie mniejsze zachwaszczenie miotłą zbożową odnotowano w warunkach
siewu bezpośredniego (siew bezpośrednio

| Co pokazały badania?

Doświadczenia prowadzone pod kątem
skuteczności działania herbicydów z grupy
inhibitorów enzymu ALS na miotłę zbożową
w uprawie pszenicy ozimej wykazały, iż w jej
zwalczaniu słabe rezultaty przyniosło zastosowanie herbicydu Glean 75 WG. Zabieg wykonany jesienią, w pełnej dawce 25 g/ha, ograniczył występowanie miotły zbożowej w 33,2%,
a zastosowany wiosną, w identycznej dawce,
w 16,5% oraz w dawce podwójnej w 19,7%.
Niewystarczającą skuteczność stwierdzono również w uprawach odchwaszczanych herbicydem Huzar 05 WG (51,1%).
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| Jak rozwiązać ten problem?

w ściernisko po przedplonie). Największe różnice uwidoczniły się na glebach
kompleksu żytniego słabego. Bezpłużna
uprawa uniemożliwia chwastom wschody,
ponieważ ich nasiona potrzebują dostępu
światła, które pobudza je do kiełkowania.
Przy braku dostatecznej ilości światła nasiona chwastów - mimo, iż zalegają płytko
w glebie - nie są wstanie wykiełkować
i wejść w okres wegetacji. Ogranicza to stopień zachwaszczenia upraw polowych.

| Podsumowanie

W sytuacji, kiedy drogie środki chwastobójcze okazują się nieskuteczne, warto
skupić się na systemie uprawy ograniczającym występowanie chwastów. Odstąpienie od najpopularniejszego systemu może
przyczynić się do ograniczenia występowania chwastów odpornych na herbicydy,
ale tylko wtedy, gdy alternatywą będzie
stosowanie siewu bezpośredniego, który
- zgodnie z wynikami badań - znacznie
ogranicza występowanie miotły zbożowej.
Ważne, aby przy wyborze systemu uprawy i siewu, zwrócić uwagę na opóźnienie
terminu wysiewu nasion, optymalizację
gęstości siewu i wybór odpowiednich
odmian, ponieważ są to czynniki ograniczające liczebność chwastów odpornych,
takich jak miotła zbożowa. n
Źródła:
1. Krawczyk R., Kubsik K., Kierzek R. Efektywność odchwaszczania pszenicy ozimej w warunkach różnych
systemów agrotechniki i zmienności glebowej. PIB.
Poznań 2009.
2. Urban M. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności
od wrażliwości miotły zbożowej na zastosowane herbicydy. PIB. Poznań 2009.
3. Adamczewski K. Wpływ sześcioletniego stosowania
herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej na
preparaty sulfonylomocznikowe. PIB. Poznań 2009.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Z O dd z i a ł u O s t ro ł ę k a

Deltiologia, czyli skrawki historii na pocztówkach
Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

P

owoli zbliża się czas wakacji, w którym ludzie masowo ruszają na wypoczynek. Kiedyś każdy, kto jechał na
wczasy lub kolonie, czy obozy, obowiązkowo wysyłał bliskim pocztówki z miejsca swego pobytu. Takie kartki trzymało
się potem latami, na pamiątkę. Także na każde święta, imieniny
czy urodziny wysyłało się życzenia właśnie w taki sposób. Obecnie zwyczaj wysyłania widokówek zanika, zastąpiony szybszym
i łatwiejszym wysyłaniem smsów czy zdjęć, robionych telefonami komórkowymi. Niestety, tego typu pozdrowienia z wakacji
nie mają już takiego uroku, jak otrzymana, własnoręcznie wypisana przez kogoś bliskiego, pocztówka A może warto wrócić
do dawnego, tak sympatycznego zwyczaju, a przy okazji zacząć
kolekcjonowanie widokówek?

| Co to jest deltiologia?

Czym jest pocztówka, tego tłumaczyć chyba nie trzeba: to kartonowa, najczęściej prostokątna (choć nie zawsze) kartka, służąca do krótkiej korespondencji, często wysyłana nieopakowana w kopertę. Jedna

zaproponował na V Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe wprowadzenie specjalnego kartonika dla otwartej korespondencji. Pomysł ten uznano wówczas za zbyt śmiały. Dopiero cztery
lata później z podobną inicjatywą wystąpił profesor Uniwersytetu
Wiedeńskiego Emanuel Hermann i władze ją zaakceptowały. W ten
sposób poczta austrowęgierska jako pierwsza wprowadziła tzw.
kartkę korespondencyjną, której jedna strona przeznaczona była
na korespondencję, a druga miała znaczek i miejsce na adres. Nowa
usługa pocztowa początkowo budziła zgorszenie niektórych kręgów
społecznych, z powodu braku prywatności przekazywanych na niej
informacji, zyskała jednak uznanie ze względu na ułatwienie przy
wysyłaniu (w porównaniu do listu) i dużo niższą cenę. O popularności nowej formy korespondencji świadczy fakt wysłania w ciągu
3 miesięcy od jej wprowadzenia 3 milionów egzemplarzy. W rok
później za sprawą znanego już nam Heinricha Stephana, podobną
formę przesyłek wprowadziła Poczta Północnoniemiecka, a w kolejnych latach inne kraje w Europie i na świecie.
Na ziemiach polskich karty pocztowe pojawiły się w 1869 r.
w zaborze austriackim, w 1870 r. w zaborze pruskim, natomiast
dopiero w 1872 r. w zaborze rosyjskim.
W języku polskim nie było rodzimego
określenia karty pocztowej - nazywano
je: odkryty list, odkrytka, karta korespondencyjna, korespondentka, widokówka.

| Dlaczego warto zbierać?

ze stron kartki pocztowej ma dwa pola: lewe na treść korespondencji
i prawe z miejscem na wpisanie adresata i naklejenie znaczka pocztowego. Na odwrocie najczęściej wydrukowany jest obrazek.
Deltiologia natomiast, zwana też filokartystyką, to hobby, polegające na zbieraniu pocztówek - kiedyś popularne, obecnie rzadziej
spotykane. Oficjalnie największą kolekcję pocztówek (1 000 265
szt.) posiada Mario Morby z Wielkiej Brytanii. Jest to oficjalny rekord zatwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa, albowiem
od 1991 w tej kategorii nie przyjmuje się już zgłoszeń.

| Historia pocztówki

Jak wiele przełomowych odkryć, tak i pocztówka nie miała łatwego początku. W 1865 r. Poczmistrz Berlina, Heinrich Stephan,
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Na kartach pocztowych pojawiało się
wszystko. Wydawano pocztówki okolicznościowe, świąteczne, jubileuszowe, wojenne, krajoznawcze, religijne, sportowe,
teatralne, muzyczne, humorystyczne, romantyczne, erotyczne, propagandowe, ze
zwierzętami i kwiatami, zabytkami, poświęcone wydarzeniom historycznym,
politycznym, kulturalnym itd. Bardzo
popularne były też pocztówki, przedstawiające zdjęcia z różnych miejscowości. Dziś są one często unikalnym świadectwem dawnych czasów i dokumentem historycznym,
ukazującym dawno nieistniejące budynki czy ulice.
Dlatego może warto przejrzeć szuflady swoje i rodziny, odwiedzić
jakiś targ staroci czy giełdę kolekcjonerską i wybrać tematykę pocztówek, która nas zainteresuje? Można skupić się na pocztówkach ze
swojej okolicy, albo z całej Polski, Europy czy świata. Można poszukiwać tylko kartek świątecznych, albo ze zwierzętami czy sławnymi
osobami, z grafikami lub zdjęciami. Możliwości jest wiele, a rosnący
zbiór na pewno długo cieszyć będzie Państwa oczy. n
Źródło:
http://www.wikipedia.pl
http://www.kochamantyki.pl
http://www.pbc.rzeszow.pl
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Raz tańczyliśmy w

Z

Tadeuszem Milke - dyrektorem zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - rozmawia Marta Michalak
z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Oddział Płock.
Witaj Tadeuszu... Fajnie, że udało Ci
się wygospodarować chwilę na rozmowę
między jednym koncertem a drugim…
Zespół „Dzieci Płocka” jest najstarszym
harcerskim zespołem w Polsce, jest więc
powód do dumy. Zawsze ciekawiło mnie
jaka jest recepta na to, żeby kontynuować
dzieło dziadka i taty i to z takim powodzeniem? Opowiedz, proszę, jak to się
zaczęło?

- Zaczęło się od dobrej zabawy i tak naprawdę nadal daje ogrom satysfakcji. Dzięki temu, iż z zespołem związany jestem od
dziecka - zarówno jako wieloletni uczestnik, pracownik, a wreszcie dyrektor - mogę
twierdzić, że placówka jest mi dobrze znana. Zespół to instytucja oparta na wieloletniej tradycji. Jednak wierzę, że wierność
tradycji nie musi oznaczać tradycjonalizmu wykluczającego jakąkolwiek zmianę.
Placówka cały czas zmienia swoje oblicze,
stara się sprostać wymogom stawianym
przez kolejne pokolenia uczestniczącej
w niej młodzieży, jednocześnie jednak
z pokolenia na pokolenie przekazywane są

skarpetkach

najważniejsze wartości wpisane w kulturę
i dziedzictwo narodowe.
Wszelkie nasze działania miały i mają na
celu uatrakcyjnienie uczestnictwa dziecka
w Zespole, żeby placówka - chociaż ściśle
związana z tym, co stanowi obyczajowość
i tradycję polską - nie popadła w stagnację.
Ważne jest, ażeby w codziennej pracy pamiętać, że wierność wobec przeszłości nie
oznacza utożsamiania się z przeszłością.
W moim przypadku, chociaż oczywiście
jestem dumny z pracy przodków, zawsze
staram się jak najlepiej robić swoje, a nie
mierzyć się z legendą. Można jeszcze zrealizować szereg pomysłów, które przyczynią się do dalszego rozwoju i uatrakcyjnienia uczestnictwa w gronie „Dzieci Płocka”.
Jak często koncertujecie i gdzie?
- Ostatnimi czasy nie znajdujemy miejsca na przerwy w sezonie artystycznym.
W swojej historii Zespół koncertował i na
scenach o światowej sławie, jak Royal Albert Hall czy Opera Berlińska, i w wiejskich świetlicach, a nawet przyczepach
od ciągników podczas małych dożynek.
Ostatnimi laty odwiedziliśmy dość egzotyczne miejsca, jak np. syberyjski Ałtaj.
W swojej pracy zawsze staramy się dotrzeć
tam, gdzie jest potrzeba odbioru polskiej
kultury ludowej. Czasami trudno wymó-

wić nazwy miejsc, do których zapraszamy
na koncerty. Wczoraj chociażby występowaliśmy w Urheilutalo Tikkurila Valkoisenlahteentie w Vanta w Finlandii.
Czy podczas występów zdarzyło się coś, co
szczególnie utkwiło w pamięci Zespołu?
- Każdy występ jest inny. Bardzo miłe
są koncerty dla dzieci i młodzieży - jest
to wyjątkowo szczera i spontaniczna publiczność. Długo można wspominać różne
wydarzenia, czasem zaskakujące, jak np.
koncert na scenie teatru Nō w Koshigaya.
Zgodnie z tradycją na deski sceny tego
teatru nie można wejść w obuwiu, stąd
wszystkie polskie tańce odtańczyliśmy
w eleganckich białych skarpetkach.
Bardzo ważne są koncerty, w których aktywnie uczestniczy publiczność. Całkiem
niedawno, gdy gościliśmy u Polaków na
Ukrainie, cała sala śpiewała z nami polskie
przyśpiewki. Warto też pamiętać, że każdy
koncert ma też drugie oblicze, taką „własną
kuchnię” - to, co dzieje się za sceną jest tajemnicą Zespołu, ale to właśnie tam rodzi
się mnóstwo sytuacji, które po latach dają
okazję do wspomnień i uśmiechu.
Jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc się
zapisać do Waszego zespołu?
- Do Zespołu może zapisać się każde
dziecko, właśnie trwa nabór. Nie robimy
żadnych egzaminów, gdyż - tak jak wcześniej wspomniałem - dla dziecka ma to być
zabawa. Ponadto zbyt trudno stwierdzić
czy dziecko mające pięć lat naprawdę ma
duże predyspozycje, a przede wszystkim
chęć stać się „Dzieckiem Płocka”, czy też
jest to decyzja rodzica, która później może,
lecz nie musi, stać się pasją dziecka.
Na Waszych koncertach widać na twarzach dzieci radość z występów, daje się
zauważyć pasję w tym co robią… To jest
fajne, piękne i naturalne.
Dziękuję za rozmowę. Życzę całemu Zespołowi dalszych sukcesów, realizacji waszych marzeń i pomysłów. Do zobaczenia
na koncercie.

12

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

In for m a cje lok aln e P ł o ck

iki

n
Gmina San

u w Sanni.00 w pałac
4
1
.
z
d
o
g
o
ski. Wy4 czerwca
t chopinow
r
e
c
n
o
k
ę
ilian
zie si
rzypce, Em
sk
–
kach odbęd
a
k
c
cyycja Gre
akówna – re ib
c
Ś
stąpią: Patr
ta
a
e
ę też im
rtepian, B
odbędzie si
Madey – fo
ia
n
d
o
g
e
a przy
sam
nia Dzieck
D
tacja. Tego
ji
z
a
k
o
z
.00)
erowa
16.00 do 18 .
z
d
o
preza plen
g
d
(o
Frydery
certowej
muszli kon
cka Figle z
ie
z
D
ń
ie
z
„D
pod nazwą
p wolny.
ę
st
kiem”. W

Miasto Płock

ie
2 do 4 czerwca - w obręb
Już po raz dziewiąty - od
mTu
u odbędzie się Jarmark
Starego Miasta w Płock
Płocki
prezy są Miasto Płock,
im
i
ram
ato
niz
ga
Or
i.
sk
eckie
i oraz Muzeum Mazowi
Ośrodek Kultury i Sztuk
cka,
Pło
prezy będą: Książnica
w Płocku. Partnerami im
encja
acja Turystyczna oraz Ag
Płocka Lokalna Organiz
się
ramach jarmarku odbędą
Rewitalizacji Starówki. W
w
dó
jaz
po
ień Dziecka oraz zlot
m.in. Noc Cygańska, Dz
nisą również wystawy zorga
historycznych. Planowane
okazji
ów Roku Rzeki Wisły. Z
zowane z okazji obchod
torią
his
z
a
a moneta związan
jarmarku zostanie wybit
Płocka.

Gmina Mała Wieś
czych
Wymiana kotłów grzew
ie!
an
- dofinansow

je złożenie doGmina Mała Wieś planu
dofinansowania
kumentów o pozyskanie
eszkańców i tym
na zakup kotłów dla mi
nteresowane do
samym zaprasza osoby zai
niosek o dotację
składania deklaracji. W
50 mieszkańców
obejmie maksymalnie
rania większej
gminy. W przypadku zeb
ie lista rezerliczby deklaracji powstan
niu do zadania
wowa. O zakwalifikowa
zeń. Rozpatrydecyduje kolejność zgłos
mpletne zgłoszewane będą wyłącznie ko
a deklaracja wraz
nia: w całości wypełnion
ami.
z wymaganymi załącznik
dofinansowaRodzaje przedsięwzięć:
zedsięwzięcia poniem mogą być objęte pr
indywidualnych
legające na modernizacji
anę kotłów lub
źródeł ciepła, tj. wymi
gazowe, olejowe
palenisk węglowych na
tły na biomasę
lub opalane biomasą (ko
tkowego rusztu
nie mogą posiadać doda
ego tradycyjne
żeliwnego, umożliwiając
owym).
palenie jak w kotle zasyp
dofinansowaa:
Intensywność wsparci
kwalifikowanych,
nie do 75% kosztów
5 000,00 zł dla
jednakże nie więcej niż
tj. bezpośrednio
ostatecznego odbiorcy,
ego dofinansokorzystającego z udzielon
).
wania (mieszkańca gminy
ania deklaracji:
ad
skł
Ostateczny termin
30 czerwca 2017 r.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Gmina Bulk
owo
II konkurs ek
ologiczny w
Gminie Bulk
pn. „Środow
owo
isko naturaln
e i ekologia w
Naszej Gmin
ie”
Gmin

a Bulkowo od lutego do
zadanie II ko
maja 2017 r.
nkurs ekologi
- realizowała
czny w Gmin
sko naturalne
ie Bulkowo p
i ekologia w
n. „ŚrodowiNaszej Gmin
nansowany
ie”. Konkurs
przez Wojew
został dofiódzki Fund
ska i Gospo
usz Ochron
darki Wodn
y
Środowiej w Warszaw
zł. Celem za
ie w kwocie
dania było b
10.240,00
udowanie po
u dzieci i mło
staw proeko
dzieży, zachęc
logicznych
enie dzieci i
nia przyrody
młodzieży d
i zachodzący
o poznach w niej zjaw
na kwestie zw
isk oraz uwra
iązane ze śro
żliwienie
dowiskiem n
Istotnym elem
aturalnym i
entem było
ek
ologią.
ta
logicznej i ar
kże rozwijan
ie wrażliwośc
tystycznej. Z
i ekoadanie pole
niu konkurs
gało na zorg
u plastyczno
anizowa-techniczneg
o środowisk
o do
u naturalnym
i ekologii dla tyczącego wiedzy
stawowych i
gimnazjów.
uczniów szk
Praca mogła
ół podpłaskiej lub p
być wykonan
rzestrzennej
a
w
, dowolną te
formie
techniki kom
chniką (z wy
puterowej),
kluczeniem
przy użyciu
z możliwośc
dowolnych m
ią wykorzyst
ateriałów
ania surowcó
Organizator
w wtórnych.
konkursu p
rzewidział 3
III miejsce)
nagrody głó
dla uczestnik
wne (I, II,
ów w każdej
stawowa (kla
z
k
ategorii: Szk
sa „0”), Szko
oła Podła Podstawo
Podstawowa
wa (klasa I(klasa IV-VI)
II
I)
, Szkoła
,
Gimnazjum
- dla osób, k
, 36 nagród w
tóre doszły d
y
o
różnień
II etapu kon
nagrody głó
kursu, a nie
wnej oraz 1.
otrzymały
nagrodę dla
zdobyli najw
szkoły, które
ięcej nagród
j uczniowie
w II etapie k
onkursu.

13

Reklama

14

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Z Od d z iału P o ś w ię tn e

O

dobros tanie

zwierząt

Justyna Dąbrowska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Z

wierzęta są bardzo inteligentne i zdolne do odczuwania
emocji, takich jak strach i ból, a także przyjemność oraz
szczęście. Stąd coraz większą uwagę w chowie i hodowli
przykładamy do warunków, w jakich są utrzymywane i użytkowane zwierzęta gospodarskie, czyli do ich dobrostanu.
Dobrostan zwierząt jest stanem zdrowia fizycznego oraz psychicznego, w którym zwierzęta są w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem. Stanowi on zespół czynników zaspokajających zarówno
potrzeby biologiczne, jak i behawioralne organizmu. Możemy więc powiedzieć, że znaczy on więcej niż komfort
fizyczny bądź biologiczny, ponieważ uwzględnia również równowagę emocjonalną uwarunkowaną możliwościami wypełniania gatunkowych oraz osobniczych
norm behawioralnych.

pewnia się im dostęp światła naturalnego. Kształtując odpowiedni
mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich warto zwrócić uwagę na obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną
wilgotność powietrza oraz stężenie gazów, które powinno utrzymywać się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.
Dobrostan zwierząt jest niezwykle ważnym elementem, gdyż w konsekwencji stresów oraz zaburzeń w sferze emocjonalnej, może dojść do
obniżenia wyników produkcyjnych, rozrodczych i zdrowotnych zwierząt, a także jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Długotrwa-

| Jakie są najważniejsze wymagania dobrostanu?

Wymagania te nakazują, aby zwierzęta były:
• Wolne od głodu i pragnienia – trzeba zapewnić im stały dostęp do wody. Zwierzęta karmi się co najmniej dwa
razy dziennie paszą pokrywającą ich potrzeby w zakresie
wzrostu, zdrowotności oraz żywotności, dostosowaną do
ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.
• Wolne od dyskomfortu – trzeba zapewnić im optymalne warunki środowiska, chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Należy również zapewnić wygodną powierzchnię do wypoczynku. Podłoga w pomieszczeniach,
w których przebywają powinna być twarda, równa i stabilna, a jej
powierzchnia gładka i nieśliska.
• Wolne od bólu, urazów i chorób – oznacza to zapewnienie odpowiedniej prewencji, profilaktyki. Zwierzęta trzeba utrzymywać
w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia i niepowodujących
urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień. Zapewnienie szybkiej diagnostyki i leczenia oznacza, że chore lub ranne zwierzęta otacza się
opieką, a w razie potrzeby izoluje.
• Wolne od strachu i stresu – konieczna jest eliminacja czynników
powodujących stres.
• Zdolne do wyrażania normalnego behawioru – trzeba zapewnić
im odpowiednią przestrzeń życiową, zapewniającą swobodę ruchu,
a także możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia oraz kontaktowania się wzrokowego z innymi zwierzętami.

| Klimat pomieszczeń inwentarskich

Na dobrostan zwierząt zasadniczy wpływ mają także odpowiednie
warunki klimatyczne w pomieszczeniach inwentarskich. Uzależnione są one od obsady i wieku zwierząt, a także technologii żywienia,
usuwania odchodów, konstrukcji budowlanej i systemu wentylacji.
Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta, oświetla się
przystosowanym dla danego gatunku światłem sztucznym bądź zaWieś Mazowiecka, czerwiec 2017

łe niezaspokojenie tych potrzeb może prowadzić nawet do śmierci.
Zwierzęta utrzymywane w warunkach dobrostanu wykazują:
• prawidłowy wzrost i rozwój,
• wysoką płodność i plenność oraz wysoką produkcyjność,
• dobry stan zdrowia i utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych,
• różnorodne formy normalnego zachowania.

***
Idea dobrostanu zwierząt bywa czasami trudna do zrozumienia, gdyż nie wypracowano dotychczas jednej konkretnej definicji
tego pojęcia. Jednak zarówno producenci rolni, jak i konsumenci
produktów zwierzęcych, mają coraz większą świadomość odnośnie etyki w produkcji żywności i utrzymaniu zwierząt, głównie ze
względu na korzyści jakie ona przynosi. n
Źródła:
1. Rozporządzenie ministra i rozwoju wsi Dziennik Ustaw Nr 116 Poz. 778 z dnia 28
czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt
gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach
Unii Europejskiej.
2. Współczesne postrzeganie dobrostanu zwierząt. dr hab. A. Wójcik. www.portalhodowcy.pl
3. http://archiwum.klubgaja.pl/zwierzeta/czy_wiesz_co_jesz/dobrostan
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W

ostatnich latach wzrasta udział
kiszonek w żywieniu bydła. W Europie ponad 80% kiszonek produkuje się z traw. Ten sposób konserwacji, w porównaniu do siana, stwarza lepszą możliwość
wykorzystania nowych technologii zadawania
pasz w systemie TMR lub PMR.
W procesie zbioru i zakiszania runi łąkowej można wydzielić cztery etapy: przygotowanie surowca do zakiszania, produkcja
materiału kiszonkarskiego, fermentacja
i przechowywanie kiszonki.

| I etap - przygotowanie surowca

Etap ten polega na stworzeniu optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju ro-

sienią, a dawka nie powinna przekraczać
60 kg N∙ ha-1 na każdy pokos.

| II etap - produkcja materiału
| kiszonkarskiego

Ruń łąkowa powinna być koszona w momencie osiągnięcia tzw. dojrzałości kiszonkowej (zawiera wtedy dużo węglowodanów i suchej masy
i nie za dużo włókna). Jest to okres tuż przed, lub
w początkowej fazie kłoszenia - rośliny motylkowate powinny znajdować się w okresie pełnego pączkowania. Koszenie runi poza tym
okresem pogarsza jej zdolność do zakiszania
oraz utrudnia jej zagęszczenie.
W zależności od zawartości suchej masy
w zakiszanym surowcu wyróżniamy następujące typy kiszonek:

Jak sporządzić dobrą

rana w postaci luźnej za pomocą przyczepy
zbierającej lub sieczkarni polowej. Może być
pocięta na sieczkę długości 120-150 mm
(a nawet 40-50 mm) w trakcie załadunku
do przyczepy, albo w miejscu rozładunku za
pomocą sieczkarni stacjonarnej.
Tak przygotowaną zielonkę składuje się
na pryzmach i w zbiornikach przejazdowych. W tego typu zbiornikach dobrą kiszonkę uzyskuje się tylko wtedy, gdy zawartość suchej masy nie przekroczy 35%.
Podsuszoną zielonkę (powyżej 35% s. m.,
nie więcej niż 50% s. m.) można także zakiszać w belach cylindrycznych owijanych
folią. Do produkcji kiszonek z traw o zawartości s. m. 30-45% można użyć rękawów
foliowych o średnicy 2,4- 3,6 m i długości
60- 100 m. Zielonki podsuszone o zawarto-

sianokiszo

Katarzyna Karwacz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
ślin, aby uzyskać jak największą ilość dobrego surowca do zakiszenia. Dobry materiał
kiszonkarski charakteryzuje się dużą koncentracją cukrów prostych i niską pojemnością buforową. Takie właściwości
wykazują życica wielokwiatowa i trwała.
Rośliny motylkowate i mieszanki tych roślin z trawami zakiszają się trudniej.
Przydatność zielonek do zakiszania zależy
także od poziomu nawożenia, głównie azotem. W miarę wzrostu dawek azotu zmniejsza się zdolność do zakiszania. Należy stosować nawożenie zgodne z potrzebami roślin.
Niekorzystny wpływ na proces fermentacji może mieć nawożenie nawozami
naturalnym, głównie gnojowicą i świeżym nieprzefermentowanym obornikiem.
Nawozy te należy stosować tylko przefermentowane, wczesną wiosną lub późną je-
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• kiszonki wilgotne, sporządzone z zielonek
o zawartości s. m. 20-30%,
• kiszonki z zielonek podsuszonych, o zawartości s. m. 30-40%,
• sianokiszonki sporządzone z zielonek
podsuszonych, o zawartości s. m. 40- 50%.
Zielonki podsuszone łatwiej się kiszą,
dając dobrą i trwałą kiszonkę. Ważna jest
długość okresu podsuszania skoszonej runi
łąkowej - proces ten powinien trwać (w zależności od pogody) nie dłużej niż 1- 2 dni.
Porost należy przetrząsać 2-3 razy dziennie
w celu szybszego przewiędnięcia. Przed
zbiorem przewiędnięta zielonka zgrabiana
jest w wały.

| Co dalej?

Zgrabiona i przewiędnięta może być zbie-

ści s. m. powyżej 50% mogą być zakiszane
jedynie w gazoszczelnych zbiornikach wieżowych typu „Harvestore”.
W przypadku roślin trudno kiszących
się oraz przy zakiszaniu świeżego porostu
z traw, można stosować dodatki ułatwiające zakiszanie o składzie dostosowanym do
zakiszanego materiału. Do takich preparatów należą inokulanty (szczepy bakteryjne
z bakteriami kwasu mlekowego), melasa
i inne substancje zawierające dużo węglowodanów, np. cukier pastewny.
Gdy warunki atmosferyczne utrudniają
podsuszenie, dopuszczalne jest stosowanie
kwasów mlekowego, propionowego i octowego. Można też stosować dodatek pasz suchy (sorbenty) w tym śrut, otrąb zbożowych
lub wysłodków buraczanych w ilości 60- 80
kg∙ t-1 zakiszanej masy.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Zielonkę składowaną do silosu lub na pryzmę ugniatamy systematycznie (np. ciągnikami kołowymi) do zagęszczenia 200 kg∙ m3 -1.
Bele powinny być sprasowane i zagęszczone do
300 kg∙ m3 -1. W rękawach foliowych możemy
uzyskać zagęszczenie od 400-650 kg∙ m3 -1.

| III etap - fermentacja

Konserwacja pasz objętościowych poprzez
zakiszanie polega na zakwaszeniu masy roślinnej kwasem mlekowym produkowanym
przez bakterie kwasu mlekowego znajdujące
się w zakiszanym surowcu. Jest to złożony
i dynamiczny proces biochemiczny, który
trwa 6-8 tygodni. Warunki beztlenowe w zakiszanej masie są osiągalne przez pocięcie, dobre ugniecenie zielonki czystej bez rosy i wody

| IV etap - przechowywanie
Etap ten trwa od momentu zakończenia fermentacji do momentu składowania. Na tym
etapie także muszą być utrzymane warunki
beztlenowe, dlatego ważna jest ciągła kontrola szczelności okrycia kiszonki i natychmiastowa naprawa wszelkich nieszczelności.
Bele należy składować na suchej i równej
powierzchni, w pozycji stojącej, obok siebie najlepiej w jednej, ale także w 2-3 warstwach.
Powinny być chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez ptaki i zwierzęta, tzn.
ogrodzone, a nawet przykryte siatką.
Pryzmy również powinny znajdować się
na terenach suchych i utwardzonych. Na
terenach nieutwardzonych należy je zakła-

wój pleśni i powstawanie szkodliwych mikotoksyn, niż zawilgocone siano.
Do pozostałych zalet kiszonkarstwa zaliczyć należy częściowe uniezależnienie się od
pogody, daleko idącą możliwość mechanizacji zbioru, lepszą organizację pracy i ograniczenie strat składników pokarmowych do
20-25%. Mniejsze straty powodują, że kiszonki mają większą wartość pokarmową niż
siano. Podawane krowom w ilości 20-25 kg
na sztukę dziennie, razem z kiszonką z kukurydzy (20 kg), wystarcza na zaspokojenie
potrzeb bytowych krów o masie ok. 650 kg
i produkcji ok. 12-15 kg mleka dziennie. n
Źródła:
1. Burs W., Jankowska- Huflejt H., Wróbel B., Zastawny

nkę ?
deszczowej oraz szczelne jej przykrycie. Zbiornik lub pryzmę należy napełnić w ciągu 3 dni.
W przypadku zakiszania w pryzmie lub
silosie zakiszaną masę bardzo starannie okrywamy folią kiszonkarską, którą
zabezpieczamy warstwą ziemi grubości
5-10 cm, starymi oponami lub workami
z piaskiem.
W przypadku sporządzania sianokiszonek w belach, uzyskanie warunków beztlenowych gwarantuje dokładne owinięcie ich
folią samoprzylepną (grubość 0,025-0,030
mm, szerokość 500-750 mm) za pomocą
owijarki w ciągu 2-4 godzin od ich uformowania. Owinięcie balotów folią wymaga
wstępnego naciągu wynoszącego 70% oraz
zachodzenia na siebie w połowie kolejnych
warstw. Najlepsza jest folia biała, odbijająca
światło.
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

dać na płytach betonowych. Budując silosy
przejazdowe należy pamiętać o studzienkach do odbioru soków kiszonkowych.

| Wnioski

Kiszenie uważa się za jedyną racjonalną
i ekonomicznie uzasadnioną metodę konserwacji pasz objętościowych dla przeżuwaczy.
W kiszonkach pozostaje do 85% energii netto w stosunku do tej ilości, która jest zawarta
w zielonce wyjściowej. Żywienie dobrymi kiszonkami pozwala na uzyskanie wyższej produkcji z 1 ha użytków zielonych przy mniejszych kosztach wyprodukowania jednostki
pokarmowej w porównaniu z sianem. Ponadto w kiszonce, w warunkach zakwaszenia giną
pasożyty, a w sianie mogą pozostać. Kiszonka
jest też w mniejszym stopniu narażona na roz-

J., 2004: Zakiszanie roślin łąkowych w: Użytkowanie kośne użytków zielonych, materiały dla rolników, Wydawca
Krajowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego, Radom
2. Krzywiecki S., 2006: Organizacja bazy paszowej dla krów
mlecznych w: Żywienie bydła pr. zbior. pod red. Mikołajczak
J., Wydawnictwa Uczelniane Akademii TechnicznoRolniczej w Bydgoszczy, s. 294- 297, 311- 313, 319- 322
3. Krzyżewski J., 2005: Żywienie krów. Produkcja i konserwacja pasz w: Poradnik dla rolnika producenta mleka
pod red. Reklewski Z., Runowski H., s. 66- 79, 82
4. Podkówka W., Podkówka Z., 2001: Metody konserwowania zielonek w: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 3 pod red. Jamroz D., Podkówka W., Chachułowa
J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 85, 127,
129, 138, 145- 154, 157, 160- 162
5. Wróbel B., 2012a: Zarządzanie ryzykiem w procesie
zbioru i zakiszania runi łąkowej w: Woda- ŚrodowiskoObszary Wiejskie, (VII- IX): t. 12, z. 3 (39), s. 227- 244
6. Wróbel B., 2012b: Jakość kiszonek z runi łąkowej
z dodatkiem biologicznych stymulatorów fermentacji w:
Woda- Środowisko- Obszary Wiejskie, (VII- IX): t. 12,
z. 3 (39), s. 211- 225
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Historia polskiego
tekst i zdjęcia: Łukasz Pańkowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

U

rsus to nazwa przedsiębiorstwa,
którą można określić jednym
zdaniem: „dawna marka ciągników rolniczych znanych wszędzie”. Firma została założona w roku 1893 przez
trzech inżynierów: Ludwika Rossmana,
Kazimierza Mateckiego, Emila Schönfelda, wraz z czterema przedsiębiorcami.
A kapitałem założycielskim były… posagi
siedmiu córek założycieli.
Dzięki temu powstało przedsiębiorstwo
o nazwie Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur w Warszawie, którego dyrektorem został Ludwik Rossman.
Początkowo w fabryce produkowano
wyłącznie armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelniczego,
hydranty przeciwpożarowe oraz armaturę
centralnego ogrzewania i wodociągową. Na
wyrobach widniał znak „P7P”, który oznaczał „Posag 7 Panien” (armaturę produkowano aż do roku 1939).
W roku 1902 podjęto decyzję o rozbudowie zakładu i rozszerzeniu asortymentu
o silniki spalinowe. Fascynacja założycieli fabryki powieścią Henryka Sienkiewicza
pt. Quo Vadis - drukowaną
w odcinkach w prasie - była
tak duża, że rozszerzono nazwę o człon będący imieniem
głównego bohatera - URSUS.
Miało to kojarzyć się z siłą
i niezawodnością.
Ostatecznie firma przyjęła
nazwę Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur i Motorów URSUS.
Od roku 1913 do wybuchu
pierwszej wojny Ursus stał się
głównym producentem silników spalinowych w Polsce oraz
jedynym ich dostawcą do Cesarstwa Rosji.

| Pierwsze polskie ciągniki

Próba zbudowania pierwszego polskiego ciągnika w roku 1915 ograniczyła się
do prototypu. Dopiero w roku 1922 firma
rozpoczęła seryjną produkcję ciągników
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opartych na konstrukcji amerykańskiego
ciągnika „Titan”. Pojazdy te nazywano ciągówkami. Przez 5 lat wyprodukowano 100
sztuk. Prezentowane na wielu wystawach,
zarówno w kraju, jak i za granicą, cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Przed wybuchem wojny zakład produkował nie tylko silniki i ciągniki, ale na potrzeby wojska m.in. czołgi, ciągniki opancerzone kołowe i gąsienicowe, samochody
pancerne, samochody „Ursus” i „Saurer”
w wersji ciężarówek, wozów strażackich
i pocztowych, a ponadto bardzo popularne motocykle „Sokół” oraz silniki lotnicze.
Zakład bardzo łatwo przystosowywał się do
potrzeb rynku. Był on jednym z ważniejszych zakładów w Polsce, a o jego randze
świadczyła wizyta ówczesnego prezydenta
Ignacego Mościckiego.

| Słynna trzydziestka

Fabryka w okresie wojennym została
całkowicie zniszczona, jednak już na jesieni 1945 roku podjęto prace konstrukcyjne

Ursus C-330

nad polskim ciągnikiem. Pierwsze dwa były
gotowe w roku 1947, a po dwóch latach
zaczęto produkcję modelu C-45 opartego o konstrukcję niemieckich ciągników
Lanz Buldog. Były one proste, silne i co najważniejsze - własnej konstrukcji. W ciągu
dwóch lat wyprodukowano ich aż 60 tysię-

cy, ale kraj potrzebował coraz więcej ciągników.
Przełomowy dla Ursusa był rok 1957,
kiedy to na bazie całkowicie polskiej konstrukcji i technologii powstał polski ciągnik
Ursus C-325, który stał się początkiem
całej rodziny lekkich ciągników. Produkcja potocznie zwanej „trzydziestki” oraz
jego zmodernizowanych następców C-328,
C-330 i C-335 w wersji eksportowej trwała
nieprzerwanie 34 lata. Były to uniwersalne
czterokołowe ciągniki z napędem na tylne
koła, wyposażone w silniki wysokoprężne, chłodzone wodą, o mocy 25 KM. Pod
względem technologii dorównywały zagranicznej konkurencji. W roku 1963 roku firmę opuścił 100 tysięczny C-328.

| Światowe uznanie

Ciągniki określane mianem „trzydziestki”
były i są nadal na polskim rynku „strzałem
w dziesiątkę”, co może potwierdzić wielu
rolników. Były to ciągniki idealne do małych, jak i średnich gospodarstw. Cechowały się małym zużyciem paliwa - około 4,5-5 litrów oleju
napędowego na godzinę pracy. Ciągnik posiadał 3 biegi
do przodu i jeden wsteczny,
plus dwustopniowy reduktor. Na tamte czasy był on
nowoczesny i konkurencyjny względem innych światowych producentów. Jego
niezawodność stała się wręcz
legendarna wśród polskich
rolników. Do dzisiaj ciągnik
ten jest ceniony i poszukiwany na rynku wtórnym przez
rolników i sadowników.
Ciągniki C-330 po modernizacji - jako model C-335
czy C-330M - produkowano nieprzerwanie
do roku 1993, a więc przez 26 lat!
Postęp technologiczny firmy i powstawanie nowych modeli wywołały zainteresowanie, a następnie spowodowały zakup
ciągników tej marki przez kraje, takie jak:
Chiny, Francja, Brazylia, Kuba, Indie,
Włochy i przede wszystkim przez polskich
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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roku rozpoczęto produkcję modelu o mocy
72 KM.

| Ciągniki lat 90.

W roku 1991 wprowadzono nową gamę
ciągników ciężkich oznaczonych końcówką
32 i 34, czyli modele: 932, 934, 1032, 1034,
1132, 1134, 1234, 1434 i 1634. Ciągniki
te nadal cieszyły się zaufaniem rolników,
a szczególnie modele 912, 914,1234 i 1634
uznano za najlepiej sprzedające się ciągniki
ciężkie marki „Ursus”. Fabryka jako jedna
z pierwszych wprowadziła nową stylistykę
masek i dachów z tworzywa sztucznego.

| Marka Ursus

Ursus 1634 - uprawa pożniwna

rolników. Do roku 1993 sprzedano 430 tys.
ciągników tej marki.

| Ciągniki o średniej i dużej mocy

Po trzydziestkach następnym hitem stała
się produkcja ciągników o średniej mocy,
potocznie zwanej „sześćdziesiątkami”, a mających oznaczenie Ursus C-355. Następca to
C-360 produkowany od 1976 do końca
1994 roku. Ich protoplastą był Ursus C-4011
skonstruowany w ramach współpracy Polski i Czechosłowacji, będący odpowiedzią
na zapotrzebowanie na ciągniki o większej
mocy.
Do ciekawostek zaliczamy modele ciągników, które nigdy nie weszły do ostatecznej
produkcji. Były to: U-300, U-500, U-600,
U-700, ich projekty powstawały w latach
1968-1972. Posiadały one bezpieczne kabiny i paliwo-oszczędną konstrukcję silników o wysokim stopniu ergonomiczności.
Niestety, maszyny te nie wyszły poza dział
doświadczalny.
Ursus był również marką produkującą
ciągniki ciężkie. Współpraca z Czechosłowacją zaowocowała produkcją ciągnika
C-385, wyposażonego w napęd na obie osie
o mocy 76 KM. Jego produkcja rosła. Kolejne lata przyniosły nowe modele o większej
mocy. W roku 1980 stworzono rodzinę ciągników ciężkich nowej generacji. Prace nad
nimi prowadzono etapami, w efekcie proWieś Mazowiecka, czerwiec 2017

dukowano nowe modele ciągników Ursus:
1002, 1004 i 1604 jako wynik modernizacji „A”. W roku 1984 uruchomiono seryjny
montaż modeli Ursus 912, 914, 1012, 1014,
1222, 1224 i 1614 po modernizacji „B”. Były
to ciągniki o mocy od 100 do 150 KM, z napędem zarówno na jedną, jak i dwie
osie.

W roku 2011 Ursus połączył siły z innym
rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką POL-MOT Warfama SA. Od
czerwca 2012 roku Warfama zmieniła się
w URSUS S.A. Od tego momentu nastąpił
dynamiczny rozwój firmy. Obecnie posiada
ona zakłady produkcyjne w Lublinie, Dobrym Mieście i Opalenicy. Dba o to, by łączyć znakomitą tradycję z nowoczesnością
i wysoką jakością i nadal promuje markę
Ursus. n

| Produkcja na licencji

Produkcja ciągników o małej
i średniej mocy została zastąpiona ciągnikami na
licencji Massey Ferguson. Pierwszym
ciągnikiem opartym na tej licencji był
ciągnik
M F 2 3 5
o mocy
38 KM.
Po uruchomieniu
produkcji krajowych części w roku 1984
z taśm montażowych zjechała
pierwsza seria ciągników licencyjnych
przystosowanych do potrzeb polskiego rynku. Był to model MF-255 o mocy 47 KM.
W następnych latach sukcesywnie wprowadzano do produkcji kolejne modele ciągników MF o mocach 38–66 KM, a w 1993

Ursus 11054
Źródła:
1. ursus.com.pl
2.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakłady_
Przemysłu_Ciągnikowego_”URSUS”
3. agrobiznespark.pl/informacje/aktualności/1092-historia-firmy-ursus-producenta-ciagnikow-rolniczych.
html
4. http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/fabryka-ciagnikow-ursus.html
5. https://www.youtube.com/watch?v=jGa718dC2qo
6. http://www.pokochajursus.pl/pl/page/historia-0
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Mazowsze
Położona na wschodnich rubieżach województwa mazowieckiego, tuż przy granicy województwa lubelskiego,
w połowie drogi pomiędzy Warszawą a wschodnią granicą kraju. To największa gmina wiejska w powiecie siedleckim i jedna z większych w kraju. Na powierzchni 211 km², w 43 miejscowościach żyje blisko 10 tys. mieszkańców.
O „małej ojczyźnie”, życzliwych ludziach, aktywnym społeczeństwie i przenikaniu się wielowiekowej tradycji z wyzwaniami nowoczesności rozmawiamy z gospodarzem Gminy Zbuczyn, Wójtem - Tomaszem Hapunowiczem – finalistą ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2016”

Gmina Zbuczyn
Nie każdy wie, że już w piętnastym wieku miejscowość Zbuczyn
pojawia się na mapie Polski.
To prawda. Pierwsza historyczna informacja na temat Zbuczyna pochodzi z 1418 r. W tym, bowiem roku w Lublinie został wystawiony przez biskupa Wojciecha Jastrzębca dokument
erygujący parafię Zbuczyn.
Warto nadmienić, że parafia
zbuczyńska jest jedną z najstarszych w okolicy. W następnym roku 2018 będziemy
obchodzić jubileusz 600 – lecia
istnienia Zbuczyna. To miejscowość z prawdziwymi tradycjami.
To wyjątkowy jubileusz 600 lat!

uroczystości i imprez, które w ciągu całego roku 2018 odbywać się
będą w ramach obchodów 600 lecia. Planowane inicjatywy obejmować będą działania samorządu, placówek oświatowych na terenie
gminy, zbuczyńską parafię i skupione wokół niej grupy, Gminny
Ośrodek Kultury w Zbuczynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy
Ludowy Klub Sportowy Wektra Zbuczyn. Ideą obchodów
jubileuszowych jest, aby łącząc różne dziedziny kultury,
sztuki, edukacji, aktywności
sportowej, przybliżyć mieszkańcom naszą historię, lokalną tradycję i kulturę. Ważnym
elementem będzie też promocja gminy Zbuczyn.
Podstawą, zatem lokalna tożsamość, wiedza o historii i tradycji własnej miejscowości,
własnej gminy. Ale na co dzień
przed samorządem wyzwania
nie mniejszej wagi. Dwudziesty pierwszy wiek zmienia oblicze polskiej wsi. Oczekiwania
i wymagania mieszkańców są
czytelne i dotyczą, jakości życia tutaj i teraz.

Wyjątkowy dla całej społeczności i dla mnie osobiście. Jestem gospodarzem gminy, ale
też jej mieszkańcem. Tutaj są
moje rodzinne korzenie. Dlatego zobowiązanie do należytego
przygotowania obchodów jest
niejako podwójne. Te oficjalne
i te bardziej osobiste. Podobna
postawa charakteryzuje mieszTo kluczowe zadania dla naszego samorządu. W ostatnich
kańców naszej gminnej społeczlatach prowadziliśmy szereg inności. Czuć silną przynależność
westycji na terenie całej gminy.
do tego miejsca, związek
Część z nich zakończono inne
z tradycjami. To tworzy warunki
Wójt gminy Tomasz Hapunowicz
to element wieloetapowego
do aktywnego, świadomego
społeczeństwa obywatelskiego.
i wieloletniego planu rozwoju.
To wypadkowa tradycji i historii z współczesnym mieszkańcem, dla Remontujemy i modernizujemy drogi, usprawniamy istniejącą inktórego ważne jest jego najbliższe otoczenie. Mieszkańca zaanga- frastrukturę drogową. Ważną dla mieszkańców kwestią jest ciągła
żowanego w sprawy własnej „małej ojczyzny”. Wracając do jubile- rozbudowa sieci kanalizacyjnej, nowe przyłącza, nowoczesne oczyszuszu. Koncepcja obchodów zakłada organizację cyklu wydarzeń, czalnie. Powstają świetlice wiejskie, inne już istniejące remontujemy.
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To ważne inwestycje z punku widzenia naszych mieszkańców, którzy tego oczekują.
Wiele z tych inwestycji opieramy na funduszach zewnętrznych, na przykład z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pracujemy też nad projektami
nowych inwestycji i przedsięwzięć. Rozległość naszej gminy i duża liczba sołectw wymaga od nas, samorządowców, działania na
wielu polach jednocześnie. To nie jest łatwe,
ale mamy pełne wsparcie mieszkańców. Jak
mówiłem to bardzo aktywni ludzie. Wiedzą, czego chcą.
Wiedzą, czego chcą i współuczestniczą w decyzjach. Partnerskie warunki współpracy?
Chcemy i decydujemy o wielu sprawach
wspólnie. Dobrym przykładem jest systematycznie zwiększany Fundusz Sołecki
oraz pieniądze kierowane do mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej. W obu
przypadkach lokalne społeczności mają
realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości wokół nich. Wykorzystują dotacje na
inwestycje lub działania społeczne, samopomocowe, aktywizujące. Takie działania
wpisują się w dużą aktywność organizacji
pozarządowych na terenie gminy Zbuczyn.
Nasz samorząd przykłada dużą wagę do
współpracy z organizacjami, grupami nieformalnymi. Daje to realne efekty, poprawia komunikację z mieszkańcami, pozwala
na lepsze zaspakajanie potrzeb.
Wszędzie są one podobne. Stabilność, rozwój, bezpieczeństwo. Dobra „atmosfera
do życia”.

Dokładnie. Ważne są również inwestycje w edukację
i opiekę nad dziećmi. Dlatego
duży nacisk kładziemy na rozwój i ulepszanie infrastruktury oświatowej i edukacyjnej
w Gminie Zbuczyn. Przy każdej szkole w gminie jest już
przedszkole, powstają place
zabaw i miejsca do rodzinnego
wypoczynku. Szkoły otrzymują stałe wsparcie oraz są
rozbudowywane i modernizoW gminie prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna
wane. Wydatkowano ponad 1,5
miliona złotych na salę gimnastyczną wraz W odległości ok. 5 km na północ od tej trasy
z wyposażeniem w Dziewulach. Nowe sale ma przebiegać przyszła autostrada A 2. Przy
gimnastyczne, remonty łazienek, niezbędne zachodniej granicy gminy przebiega linia
remonty budynków, termomodernizacja, kolejowa Warszawa – Terespol. Doskonazakup nowego wyposażenia. Od sześciu lat, łe usytuowanie komunikacyjne jest wielką
od początku mojej pracy systematycznie sta- szansą na rozwój gminy, tereny w pobliżu
ramy się poprawiać bezpieczeństwo na tere- tras komunikacyjnych, są dobrym miejscem
nie naszej dużej gminy. Nowoczesne zastępy do inwestowania. Już obecnie ulokowało się
OSP wyposażamy sukcesywnie w specjali- tutaj wiele firm, które korzystają z położenia
styczny sprzęt, najnowocześniejsze samo- przy tak ważnej arterii komunikacyjnej. Sachody. W minionym roku również dzięki morząd ze swojej strony stara się prowadzić
staraniom samorządu przywrócono poste- stabilną politykę podatkową, ważną dla porunek policji w Zbuczynie. Przełoży się to na tencjalnych i działających przedsiębiorców.
bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy Rozumiemy specyfikę prowadzenia własnej
i podróżnych, którzy jadą drogą krajową nr 2. działalności. Chcemy tworzyć ku temu przyjazne warunki. To przecież miejsca pracy,
Panie Wójcie, czy gmina Zbuczyn to dobre podatki, zwiększenie atrakcyjności naszej
miejsce do życia, pracy, przedsiębiorczości? gminy. Sami też optymalizujemy koszty.
Powołaliśmy Gminną Spółkę Komunalną
Jestem przekonany, że to doskonałe miejsce. będąca spółką kapitałową powstałą na wzór
Oś gminy z zachodu na wschód, na długości rozwiązań wdrażanych przez samorządy ceprawie 30 km, wyznacza droga krajowa lem zmniejszenia kosztów utrzymania bieżąnr 2 Warszawa – Terespol, będąca jednym cych usług komunalnych takich jak obsługa
z głównych szlaków komunikacyjnych kraju. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, utrzymanie terenów zielonych czy
też prace porządkowe, konserwacyjne i remontowo budowlane. Nie bez znaczenia pozostaje
również kwestia nowych miejsc
pracy na lokalnym rynku.
Zapraszam serdecznie do gminy Zbuczyn, na chwilę i na dłużej, jeżeli ktoś szuka miejsca dla
siebie i swoich bliskich. Wszystkich czytelników zapraszam przy
okazji naszej rozmowy do udziału w obchodach jubileuszowych
w przyszłym roku i na Dni Gminy Zbuczyn, które organizujemy
2 lipca 2017 roku. Do zobaczenia!
Rozmawiał Marek Furman, p. o.
dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach.
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Uprawiamy agrest (cz. 1)
Aneta Świercz
MODR Oddział Radom
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Krzewy agrestu najlepiej rosną na stanowiskach ciepłych i słonecznych. Lubią gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, żyzne, bogate w próchnicę i składniki odżywcze, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,26,7). Są mrozoodporne, ale dobrze jest posadzić je w miejscu osłoniętym przed wiatrami.

Wcześniej należy dobrze przygotować
glebę, bo krzewy będą rosły kilka lat. Powinniśmy też pozbyć się chwastów wieloletnich, takich jak perz, skrzyp polny czy
powój. Jeżeli gleba jest mocno zakwaszona,
na rok przed posadzeniem należy przeprowadzić wapnowanie. Dobrze jest też wzbogacić ją w próchnicę i łatwo przyswajalne
składniki pokarmowe.

| Jak sadzić?

Następnym ważnym zabiegiem jest odchwaszczanie. Najlepiej wykonać je ręcznie, ale jeśli chcemy użyć maszyn, powinniśmy uważać aby nie uszkodzić korzeni
znajdujących się płytko pod ziemią. Krzewy agrestu korzystnie reagują na nawożenie obornikiem. Jeśli stosujemy nawożenie
mineralne musimy pamiętać, że agrest jest
wrażliwy na chlorki.

| Jak prawidłowo ciąć krzewy?

letnie, 4 trzyletnie, 4-5 pędów dwuletnich
i 4-5 jednorocznych. Takie cięcie przyczynia się do pobudzenia wyrastania młodych
pędów i zapobiega szybkiemu starzeniu się
roślin. Następny termin cięcia pędów agrestu, które są w pełni owocowania, to luty,
ewentualnie marzec - jeszcze przed ruszeniem wegetacji.

| Trzy sposoby rozmnażania

Agrest można rozmnażać przez odkłady,
Agrest pozyskujemy zwykle jako rośliny
Jak już wiemy, pierwsze cięcie agrestu sadzonki zielne i szczepienie. Najłatwiej
kopane z gruntu w szkółkach, które najle- wykonujemy zaraz po posadzeniu. Wiosną jest rozmnożyć go przez odkłady poziopiej posadzić jesienią. Natomiast sadzonki należy przyciąć krzewy nad 1-2 pędem, me lub pionowe.
doniczkowe możemy sadzić przez cały se- licząc od powierzchni gleby. Wspomaga
Odkłady poziome: Jednoroczne pędy
zon wegetacyjny.
to rozkrzewianiu się i wyrastaniu młodych skracamy o jedną trzecią i rozkładamy
Jeśli zdecydujemy się na sadzenie wiosną, pędów. W kolejnych latach przycinanie ma w płytkich rowkach, obok rośliny macierzytrzeba to zrobić możliwie najwcześniej, zapobiegać nadmiernemu zagęszczaniu się stej. Następnie przypinamy je do ziemi i zagdy tylko ziemia rozmarznie i obeschnie. krzewu, co wpływa na owocowanie.
sypujemy. Jesienią gotowe sadzonki odcinaDołki pod rośliny muszą być takiej wielkoAgrest najlepiej owocuje na krótkopę- my od krzaka i sadzimy w nowym miejscu.
ści, aby korzenie swobodnie się w nich mie- dach, które tworzą się na pędach jedno-,
Odkłady pionowe: Przycinamy młode
ściły. Krzewy sadzimy około
pędy wyrastające z ziemi na wyn
5 cm głębiej niż rosły w szkółce
sokości 3-5 pączków. Kiedy z tych
- sprzyja to lepszemu przyjęciu Agrest (Grossularia) jest kolczastym krzewem dora- pączków wybiją pędy, przechylamy
się i wyrastaniu nowych pędów.
je, przypinamy do ziemi i obsypujestającym do 1,5 m. Ma lekko karbowane liście, pod
Jeśli agrest sadzimy w rzędach,
my. Wierzchołek będzie nadal rósł
odległość między nimi powinna którymi znajdują się pojedyncze lub trójdzielne kolce. do góry i utworzy część nadziemną,
wynosić 1,5-2 m, a między rośli- Kwiaty są drobne i zebrane w małe grona. Ich kolor a w miejscu obsypanym utworzą się
nami w rzędzie 1-1,5 m. Pod zbiór
korzonki. Jesienią sadzonki odcinakombajnowy sadzimy je w rozsta- zależy od odmiany, mogą być białe, żółtoseledynowe my i sadzimy na nowym miejscu.
wie 3,5-4,0 m x 0,5-0,6 m.
W obu przypadkach należy palub czerwono-różowe. Skórka owoców może być gładZaraz po posadzeniu krzewy
miętać o podlewaniu odkładów.
należy przyciąć. Zwykle robimy ka i błyszcząca, lub pokryta włoskami o zabarwieniu
Rozmnażanie przez sadzonki
to wiosną, nawet jeśli zostały zielonym, żółtym, bądź czerwonym. Ich miąższ jest polega na ucięciu odcinków pędu
posadzone jesienią. Wszystkie
soczysty i zawiera małe nasionka. Agrest jest blisko o długości około 20 cm. Wiosną
pędy skracamy na wysokości
wkładamy je w ziemię zostawiając
2-3 oczek. Z pąków pozostawio- spokrewniony z porzeczkami, więc obie rośliny mogą nad powierzchnią po dwa oczka.
nych na pędach i znajdujących rosnąć obok siebie.
Jesienią powinny być dość dobrze
się na szyjce korzeniowej wyroukorzenione i można je przesadzić
n
sną nowe, silne pędy, tworzące
w miejsce docelowe.
koronę krzewu.
Szczepienie przeprowadza się tylko
dwu-, trzy i czteroletnich. Pędy stare na- w profesjonalnych szkółkach. Agrest szczeleży systematycznie wycinać. Powinni- pi się zwykle na porzeczce złotej. Można go
Pielęgnacja jest prosta
śmy usuwać również pędy słabe, porażone szczepić na różnych wysokościach, a szczepiąc
Agrest źle znosi niedobór wody, dlatego przez choroby oraz pokładające się na zie- wysoko uzyskujemy pienne formy agrestu.
jednym z ważnych zabiegów uprawowych mi. Prawidłowo przycięty krzew ma mieć
Chemiczną ochronę przed chorobami
jest ściółkowanie ograniczające parowa- luźny pokrój i lekko wzniesioną koronę.
i szkodnikami należy stosować według
nie wody z gleby. Możemy do niego użyć
W pierwszym roku po posadzeniu spo- aktualnego Programu Ochrony Roślin Saagrotkaniny, agrowłókniny lub kory sosno- śród pędów jednorocznych zostawiamy downiczych. n
wej. Mimo to musimy pamiętać o regular- 3-4 najsilniejsze, a resztę wycinamy. Regunym podlewaniu, szczególnie w okresie larnie i prawidłowo cięty krzew powinien Od redakcji: dokończenie artykułu w następkwitnienia i owocowania.
mieć około 12-14 pędów; 4 pędy cztero- nym numerze „Wsi Mazowieckiej”.

|
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Nordic walking – dla ciała i ducha!
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

N

ordic wallking to nic innego jak forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako
całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Obecnie stał się jedną z popularniejszych form aktywności współczesnego człowieka.

Systematyczne chodzenie z kijkami zdecydowanie poprawia ogólną kondycję organizmu. Taka forma ruchu zalecana jest w profilaktyce wielu schorzeń: osteoporozy, chorób
układu krążenia, nadwagi czy spadku odporności. Zalecany jest dzieciom, młodzieży,
jak i dorosłym w każdym wieku oraz osobom z problemami zdrowotnymi. Powinien być
uprawiany przez względnie długi okres czasu - od 30 minut do 2 godzin jednorazowo.

| Co nam daje nordic walking?

Łączy w sobie najlepsze cechy aktywności ruchowej, budując sprawność sercowo-naczyniową, angażując i wzmacniając niemal wszystkie mięśnie, pożerając kalorie, odciążając stawy
i rozluźniając napięcia mięśniowe. Jest zarazem niezwykle prosty w opanowaniu, stwarza stan
euforii i rozluźnienia. Uprawiany w grupie dodaje motywacji i umożliwia nawiązanie kontaktów towarzyskich.
To wszystko można osiągnąć w dowolnym klimacie, w dowolnym miejscu i co ważne
- przez cały rok. Trudno się więc dziwić, że nordic walking w ostatnim czasie znalazł
szerokie grono zwolenników.

| Nordic walking dla ciała:

• wzmacnia mięśnie całego ciała; w trakcie zwykłego chodzenia pracują tylko nogi i pośladki, a podczas marszu z kijami aktywnych jest ponad 90 % mięśni całego ciała (m in.
ramion, barków, pleców, brzucha);
• oszczędza stawy kolanowe - podczas biegania i intensywnego chodzenia bez kijów są
one narażone na duże obciążenia, ale gdy maszerujemy z kijkami nacisk na stawy jest o 5
-10 kg mniejszy, niż gdy idziemy bez nich;
• rozluźnia mięśnie barków i szyi napięte z powodu stresu lub długotrwałego siedzenia
za biurkiem;
• poprawia postawę - zalecany jest osobom z wadami kręgosłupa, wzmacnia mięśnie pleców i łagodzi ból;
• pomaga zrzucić zbędne kilogramy - podczas marszu z kijkami spalamy o 25% kalorii
więcej, niż podczas zwykłego spaceru;
• poprawia wydolność organizmu - badania wykazały, że podczas nordic walking dostarcza-
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my organizmowi o 20-58% tlenu więcej, niż
w czasie tradycyjnego szybkiego marszu;
• wzmacnia serce, redukuje zbyt wysokie
ciśnienie, obniża poziom „złego” cholesterolu we krwi oraz redukuje stężenie cukru
we krwi, dzięki temu zapobiega cukrzycy.

| Nordic walking dla ducha

Zalet nordic walking nie należy rozpatrywać
tylko i wyłączenie w kategoriach fizycznych. Zwolennicy tego sportu uznają, że to najlepsza forma,
by się w pełni zrelaksować – oderwać od codziennych problemów, a zarazem „zresetować” i oczyścić umysł. Pomaga w tym fakt, że nordic walking
uprawia się na świeżym powietrzu, a kontakt z naturą ma ogromne znaczenie, gdy chcemy obniżyć
poziom stresu. Spacer z kijkami pomaga również
uspokoić się, ułatwia koncentrację i wycisza.
Aby jednak korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego sportu, należy nauczyć się prawidłowo chodzić z kijkami. W Polsce istnieje
wiele szkół, które organizują zajęcia nordic walkingu. Podstawowe techniki warto opanować
pod okiem profesjonalistów, żeby nie popełniać już na samym początku typowych błędów
np. nie podnosić kijków zbyt wysoko, czy nie
usztywniać barków i ramion podczas marszu.
Po pierwszych treningach spacer z kijkami stanie się zupełnie naturalną czynnością.
Bez wątpienia trenując nordic walking
zachowamy młodość i sprawność ! n
Źródła:
1. http://kobieta.onet.pl/zdrowie/fitness/nordic-walking-dla-ciala-i-ducha/y9vwk
2. http://www.forumzdrowia.pl/id,352,art,248,ptitle,nordic-walking-i-jego-wplyw-na-zdrowie-i-kondycje-czlowieka.htm

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Ogród na parapec ie (c z. 2)

(me tody ho d ow li ki e ł ków )
Małgorzata Zdunek
MODR Oddział Siedlce

P

oświęcając zaledwie kilka minut
dziennie, możemy zapewnić sobie
dostęp do pełnej witamin, ekologicznej żywności - niezależnie od pory
roku. Do kiełkowania nie używamy nasion kupionych w sklepach ogrodniczych,
bo zawierają trujące środki konserwujące. Należy kupić - pochodzące z hodowli
organicznej - nasiona przeznaczone na
kiełki.
Kiełki powinny rosnąć w półcieniu i mieć
stały dopływ tlenu, dlatego trzeba je porozdzielać (pod strumieniem zimnej wody), aby zapewnić wszystkim nasionom dostęp powietrza.
Pięć metod hodowli

| W kiełkownicy

Jest to bardzo wygodna metoda, dzięki której możemy hodować kilka rodzajów kiełków
naraz. Dostępne są rożne rodzaje pojemników,
najczęściej jest to zestaw składający się z dwóch
lub trzech nakładających się na siebie tacek,
zbiornika na wodę i pokrywy. Hodowlę przepłukujemy 2-3 razy dziennie, najlepiej każdą
szalkę oddzielnie. Należy pamiętać o dokładnym odsączeniu nadmiaru wody po każdym
płukaniu. Kiełkownica zapewnia nasionom
równomierny dostęp światła, dzięki czemu najlepiej rosną w niej wytwarzające chlorofil zielone kiełki małych nasion, takich jak rzodkiewka, koniczynna, lucerna, brokuł czy kapusta.

| W słoiku

Nasiona wsypujemy do słoika i zalewamy
letnią wodą. Ich ilość nie powinna przekraWieś Mazowiecka, czerwiec 2017

czać 1/4 objętości słoika, aby kiełki miały sce. Woreczek świetnie nadaje się do przewystarczająco miejsca do wzrostu i stały chowywania gotowych kiełków w lodówce.
dopływ tlenu. Kiedy nasiona są już odmoNa sitku
czone, na otwór słoja zakładamy kawałek
gazy i przymocowujemy ją gumką tak, aby
Odmoczone i wypłukane nasiona wysypo odwróceniu nasiona nie wypadły. Zlewamy wodę i przepłukujemy nasiona. Słoik pujemy na płaskie sitko, które kładziemy na
ustawiamy odwrócony do góry dnem, pod szklance lub innym odpowiedniej wielkości
pojemniku na
kątem ok. 45°,
o d c i e k aj ą c ą
aby nadmiar
Howody
mógł Marzysz o świeżych, ekologicznych nowalijkach? wodę.
dowlę przeodciekać do
Zamień parapet w małą grządkę i załóż mikropłukujemy 2-3
większego słoja (lub innej -uprawę już dziś. To szybkie i proste, a twój orga- razy dziennie.
Podobnie jak
p o d s t a w k i ) , nizm będzie miał z nich makro korzyść.
w przypadku
który umieszkiełkownicy,
czamy
pod
spodem. Kiełki płuczemy 2-3 razy dziennie. jest to metoda zapewniająca swobodny dostęp
światła, a więc najlepiej rosną w ten sposób
W lnianym woreczku
wytwarzające chlorofil małe kiełki zielone.

|

|

Specjalne woreczki do hodowli kiełków
wytwarzane są z tkanin lnianych i konopnych. Możemy również taki woreczek wykonać samodzielnie. Jest to bardzo prosta,
a zarazem skuteczna metoda, która zapewnia nasionom swobodną cyrkulację powietrza i odpowiedni poziom wilgoci. Najlepszy
sposób na wyhodowanie kiełków wszelkich
odmian fasoli, zbóż, soczewicy oraz większych nasion wytwarzających śluz, takich jak
soja czy ciecierzyca: Namoczone i dokładnie
wypłukane nasiona wsypujemy do woreczka; Dwa razy dziennie zamaczamy woreczek
w naczyniu pełnym wody na ok. 1 minutę,
a następnie zawieszamy go nad zlewem lub
kładziemy np. na suszarce do naczyń - do
odcieknięcia. Po kilku minutach hodowlę
możemy przenieść w dogodne dla nas miej-

| Na ligninie

W ten sposób najłatwiej kiełkuje pieprzyca (rzeżucha), rzodkiewka, gorczyca i siemię lniane. Na płaskim talerzu rozkładamy
zwilżony kawałek ligniny i rozsypujemy na
nim odmoczone i wypłukane nasiona. Aby
zapobiec ich wysychaniu, hodowlę trzymamy pod przykryciem do czasu wypuszczenia pierwszych pędów (1-2 dni). Kiełki
podlewamy 2 razy dziennie. Należy pamiętać o odlaniu nadmiaru wody. n
Źródła:
1. abcgospodyni.pl
2. e-ogrody.pl
3. wymarzonyogród.pl
4. mniammniam.pl
5. zielonyzagonek.pl
6. amplusfoods.com
7. kiełki.info.pl
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St re s c ie p l ny u k r ów m l e c z nyc h
Zofia Chotyniec
MODR Oddział Siedlce

S

tres cieplny to przegrzanie organizmu krowy spowodowane wysoką temperaturą oraz wysoką wilgotnością otoczenia. Zdarza się latem
- w czerwcu, lipcu i sierpniu - powodując
zmniejszenie wydajności mlecznej nawet
o 30-35%. Przyczyną tego jest z jednej
strony ujemny wpływ ciepła otoczenia na
przemiany w organizmie krowy, a z drugiej zmniejszone pobieranie paszy.

Niekorzystny wpływ upałów na wydajność produkcji mleka jest szczególnie wyraźny u najbardziej wydajnych krów, które
z powodu wysokiej wydajności mleka cechuje duże tempo procesów metabolicznych. Reakcja krowy na stres cieplny zależy
też od stanu fizjologicznego i zwiększa się
w szczycie laktacji. Stres cieplny sprzyja
również stresowi oksydacyjnemu, czyli gromadzeniu się w organizmie krowy
wolnych rodników, czego skutkiem jest
obniżona odporność. Z kolei następstwem
obniżonej odporności może być zatrzymanie łożyska, stany zapalne błony śluzowej
macicy i mastitis oraz podwyższona liczba komórek somatycznych w mleku.
Stres oksydacyjny, wraz ze zmniejszonym
pobraniem paszy, w tym również ujemnym
bilansem energii, może być powodem pogorszonej płodności krów w okresie letnim.

| Obrona przed stresem

Organizm krowy do pewnego stopnia
radzi sobie z nadmierną temperaturą. Ułatwiają mu to dwa mechanizmy: zwiększone wydalanie ciepła oraz jego mniejsze
wytwarzanie.
W sytuacji stresu cieplnego zwiększa się
przepływ krwi w warstwie podskórnej, co
ułatwia oddawanie ciepła do otoczenia.
Wydalanie ciepła odbywa się również przez
pocenie się oraz przyspieszone oddychanie
i ślinienie się. Na te czynności krowa musi
jednak zużyć pewną część energii, co odbywa się - niestety - kosztem produkcji mleka.
Krowa podczas stresu cieplnego zmniejsza
również aktywność ruchową, dzięki czemu
jej organizm produkuje mniej ciepła. Gdy
jest to możliwe, zmienia ona również skład
dawki pokarmowej. Pobieranie pasz włók-
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nistych zwiększa ilość ciepła produkowanego w przewodzie pokarmowym. Także
przeżuwanie generuje dużo ciepła. Krowa
w stresie cieplnym stara się ograniczyć ilość
ciepła powstającego w czasie fermentacji
i dlatego pobiera mniej pasz włóknistych,
a więcej treściwych. Zmienia także, o ile ma
taką możliwość, porę doby, w czasie której
pobiera pasze - więcej je w nocy. Zjada jej
mniej w czasie jednego odpasu, ale częściej
podchodzi do żłobu czy stołu paszowego.
Wszystkie te zmiany w organizmie krowy poddanej stresowi cieplnemu oraz
zmiany w jej zachowaniu przy stole paszowym podpowiadają jak żywić krowy podczas letnich upałów.

| Jak możemy ograniczyć wpływ
| upałów?

Aby ograniczyć wpływ upałów na apetyt krowy, prócz właściwego składu dawki
pokarmowej, należy:
• zapewnić stały dostęp do wody;
• karmić krowy zawsze świeżymi paszami,
czy świeżo wymieszanym TMR-em;
• zwiększyć częstość zadawania pasz (nawet
3-4 razy w ciągu doby, szczególnie dla krów
najbardziej wydajnych), co ogranicza ich sortowanie i zachęca do częstszego pobierania,
a także zmniejsza ryzyko zagrzewania się
pasz;
• zwiększyć ilość pasz, czy TMR-u zadawanych na noc;
• dbać o staranne mieszanie pasz w wozie
paszowym, co zmniejsza możliwość sortowania pasz i ryzyko kwasicy;
• unikać przesuszania się pasz, czy TMR-u,
na stole paszowym (należy polewać je wodą);
• stosować dodatki zapobiegające przesuszaniu pasz, czy TMR-u (np. melasę);
• starannie czyścić żłoby czy stoły paszowe
i usuwać psujące się niedojady;
• instalować wentylatory nad stołem paszowym, co zachęca krowy do pobierania pasz;
• starannie wybierać kiszonki z silosów, co
zapobiega ich psuciu się.

| Podajmy dodatki paszowe

Stres cieplny można złagodzić dzięki stosowaniu dodatków paszowych: tłuszczu

paszowego, preparatów zawierających potas i inne elektrolity oraz dodatków zapobiegających subklinicznej kwasicy żwacza
(kwaśny węglan sodu, drożdże paszowe).
Dodatek tłuszczu paszowego przy
zmniejszonym pobraniu paszy rekompensuje część niedoboru energii. Poza tym
wartość energetyczna tłuszczu jest ponad
dwa razy większa niż węglowodanów.
W czasie przemian tłuszczu w organizmie
krowy powstaje znacznie mniej ciepła niż
podczas przemian węglowodanów. Tłuszcz
paszowy dla krów mlecznych powinien
być tłuszczem obojętnym dla żwacza, tzw.
tłuszczem chronionym.
Stosowanie preparatów zawierających
elektrolity jest uzasadnione, ponieważ
w czasie upałów intensywnie pocąca się
krowa wyprowadza z organizmu wodę
i znaczne ilości potasu i sodu. Dlatego należy stosować latem w żywieniu krów mlecznych zwiększoną ilość potasu. Paszami bogatymi w ten składnik są: lucerna, melasa
oraz wysłodki buraczane. Zwiększonej podaży potasu latem powinien towarzyszyć
dodatek magnezu, ponieważ potas upośledza wchłanianie magnezu. Krowom należy
zapewnić stały dostęp do lizawek solnych.
W przypadku stosowania dawek pokarmowych zawierających zmniejszoną ilość
pasz włóknistych, a zwiększoną pasz treściwych w prewencji subklinicznej kwasicy żwacza należy stosować kwaśny węglan
sodu i drożdże paszowe.
Jak wiadomo stres cieplny sprzyja powstawaniu wolnych rodników obniżających odporność. Stwarza to konieczność
uzupełniania dawek pokarmowych w antyoksydanty, a zwłaszcza w selen, witaminę
E oraz beta-karoten. Zabezpieczenie wysokiego zapotrzebowania krów mlecznych na
składniki mineralne i witaminy stanowią
specjalistyczne mieszanki mineralno-witaminowe przeznaczone na upały. n
Podsumujmy: hodowca ma duże możliwości ograniczania stresu cieplnego krów
mlecznych poprzez prawidłowe żywienie
oraz właściwą technikę i organizację zadawania pasz.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Upr a wa

po p lo nów śc iern iskow yc h

Mirosław Wesołowski
MODR Oddział Siedlce

W

ostatnim czasie wzrasta powierzchnia zasiewów poplonów ścierniskowych. Wynika to zarówno z korzyści wynikających z ich uprawy, jak i pewnych zobowiązań rolników.
Zielonka z poplonów ścierniskowych może być użytkowana na
paszę lub być przyorana. Przeznaczona na paszę może być użytkowana pastwiskowo lub kośnie oraz wykorzystywana na kiszonkę.
Natomiast poplony przyorane wzbogacają glebę w masę organiczną
i przyczyniają się do stabilizacji plonowania roślin w płodozmianie.
Wzbogacają także glebę w składniki pokarmowe z rozkładu resztek
pożniwnych lub przyoranej całej masy zielonej.
Rośliny uprawiane jako międzyplon zacieniają glebę poprawiając
jej życie biologiczne, działają odchwaszczająco oraz wpływają korzystnie na jej właściwości fizyczne. Polepsza się stanowisko, co jest
szczególnie istotne w tych gospodarstwach, gdzie zboża w strukturze zasiewów zajmują znaczący areał.
Średni plon roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym
kształtuje się na poziomie 15–30 t/ha zielonej masy, mogącej być
nawozem organicznym zastępującym obornik w tych gospodarstwach, które nim nie dysponują lub mają jego deficyt.

| Termin siewu i rodzaj gleby

Po zbożach wcześnie dojrzewających (jęczmieniu ozimym, życie),
jeśli poplon jest wysiewany po 25 lipca, a przed przed 1 sierpnia,
mogą być uprawiane następujące gatunki: bobik, łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, słonecznik, wyka jara, rzepa ścierniskowa, seradela.
Podczas późniejszego siewu, około 10 sierpnia: rzepak ozimy,
rzepik ozimy, gorczyca biała, rzodkiew oleista, facelia błękitna.
Wcześniejszy siew jest korzystniejszy dla wszystkich roślin oprócz
gorczycy, która - jeżeli jest siana we wcześniejszym terminie - tworzy szybko kwiatostany, zakwita i drewnieje dając jednocześnie bardzo mało zielonej masy. Zatem siew późniejszy gorczycy, nawet do
20 sierpnia, jest jak najbardziej uzasadniony.
Na glebach najlżejszych po zbożach wcześnie koszonych można
uprawiać łubin żółty i seradelę.
Na glebach średnio zwięzłych: groch pastewny, słonecznik, łubin
wąskolistny, wykę ozimą, rzepak i rzepę ścierniskową. Natomiast na
glebach cięższych: bobik, wykę jarą i kapustę pastewną.

| Zapotrzebowanie na wodę i rodzaj siewu

Dobór roślin do uprawy w międzyplonach zależy także od zapotrzebowania na wodę. Do gatunków, które udają się na bardziej
suchych stanowiskach, zaliczamy słonecznik i wykę ozimą, natomiast do gatunków, które plonują dobrze na stanowiskach wilgotnych – groch pastewny, bobik i rzepak. Gorczyca i facelia to najbardziej niezawodne rośliny na wszystkie rodzaje gleb.
Rośliny poplonowe możemy uprawiać w siewie czystym lub w mieszankach. Wysiewając mieszanki zmniejszamy ryzyko nieudania się
poplonów, gdyż nieodpowiednie warunki dla jednego gatunku mogą
być bardziej korzystne dla pozostałych występujących w mieszankach.
Mieszanki roślin lepiej zacieniając glebę zmniejszają straty wody. KażWieś Mazowiecka, czerwiec 2017

da powinna składać się z 2–3, a nawet 4 gatunków roślin o zbliżonych
wymaganiach glebowych i podobnym okresie wegetacji. Nasiona gatunków wchodzących w jej skład, powinny mieć również podobną
wielkość, aby zapewnić równomierny wysiew.

| Zalecane mieszanki

W opracowaniach zaleca się do uprawy po życie na lekkich glebach następujące mieszanki (wysiew w kg/ha):
 groch pastewny + łubin żółty + seradela – 100 + 80 + 20;
 groch pastewny + słonecznik – 150 + 15;
 wyka jara + groch pastewny + łubin żółty – 40 + 120 + 60;
 łubin żółty + seradela – 130 + 30;
 wyka ozima + łubin żółty – 40 + 100;
 łubin żółty + facelia – 10 + 3;
 seradela + facelia – 30 + 3;
 gorczyca biała + facelia – 10 + 3.
Na glebach mocniejszych można stosować mieszanki o następującym składzie (kg/ha):
 łubin żółty + odmiany pastewne grochu – 100 + 100;
 odmiany pastewne grochu + słonecznik – 150 + 15;
 odmiany pastewne grochu + wyka jara + słonecznik – 100 + 50 + 10;
 odmiany pastewne grochu + łubin wąskolistny + słonecznik – 100 + 70 + 15;
 odmiany pastewne grochu + łubin wąskolistny – 100 + 140;
 bobik + odmiany pastewne grochu + wyka ozima – 90 + 60 + 50;
 bobik + odmiany pastewne grochu + słonecznik – 100 + 100 + 15;
 bobik + wyka jara + słonecznik – 120 + 40 + 10;
 bobik + odmiany pastewne grochu + łubin wąskolistny – 120 + 40 + 80.

| Agrotechnika

Po zbiorze rośliny przedplonowej zaleca się podorywkę lub orkę
płytką na ok. 15 cm, doprawienie gleby agregatem, zastosowanie nawożenia 40-50 kg P2O5, 60-80 kg K2O i około 50 kg N dla roślin nie
motylkowych; dla roślin motylkowych nawożenia azotem nie stosujemy. Strączkowe siejemy na głębokość 6-8 cm, pozostałe na 2-3 cm.

| Spełnienie zobowiązań

Gospodarstwa mające co najmniej 15 ha gruntów ornych mają obowiązek utrzymywania co najmniej 5 proc. obszarów proekologicznych (EFA).
Jednym ze sposobów wywiązania się z tego obowiązku jest uprawa
międzyplonów ścierniskowych. Za międzyplon uznawane są mieszanki
złożone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup uprawnych:
zboża, oleiste, pastewne, miododajne, bobowate drobnonasienne(motylkowate drobnonasienne), bobowate grubonasienne (strączkowe). Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane za obszar
proekologiczny. Jeden hektar międzyplonów liczony jest jako 0,3 ha EFA.
Zgodnie z przepisami międzyplon ścierniskowy musi być wysiany od
1 lipca do 20 sierpnia i pozostawać na polu co najmniej do 1 października. n

Źródła:
1. agro-technika.pl
2. rolnictwo-utu.pl
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Mazowsze

Odrzywół
- urok i Mazowsza

Tomasz Świercz
MODR Oddział Radom

G

mina Odrzywół leży w województwie mazowieckim w powiecie przysuskim. Wieś założona została w roku 1418 roku przez
Dobrogosta Czarnego Odrzywolskiego
- ówczesnego właściciela ziem we włościach wsi Wysokin. Zgodę na założenie
miasta wydał król Władysław II Jagiełło, a prawa miejskie zostały odebrane
w roku 1867 przez cara Aleksandra II za
udział i pomoc w Powstaniu Styczniowym.

i stowarzyszeń. Gmina wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.
W miejscowościach Odrzywół oraz Myślakowice funkcjonują szkoły podstawowe.
Przy szkole w Myślakowicach znajduje się
Izba Regionalna, w której gromadzone
są przedmioty, narzędzia i stroje jakich
w przeszłości używali mieszkańcy. Można
obejrzeć słomiane kosze na zboże, kolekcję
barwnych ludowych strojów, czy kuchnię
funkcjonującą niegdyś w wiejskim domu.
Są tam również zebrane i przygotowane do
druku pieśni i przyśpiewki, będące barwną

Podróżując ulicą Warszawską

ilustracją obyczajów i obrzędów z lat minionych.

| Zabytków niewiele, ale przyroda
| zachwyca

W malowniczy krajobraz ziem Odrzywołu wpisane są liczne kaplice i kościoły,
w których zbierają się mieszkańcy podczas
niedzielnych i świątecznych nabożeństw.
Kościół św. Jadwigi i św. Stanisława
w Odrzywole został wybudowany na początku XX wieku w stylu neogotyckim. Stoi
przy nim parterowa, zabytkowa osiemnastowieczna plebania wybudowana w roku
1790 na bazie prostokąta. Stylem przypomina XVIII-wieczny dworek szlachecki.
Kościół modrzewiowy pw. św. Marii
Magdaleny w Łęgonicach Małych zbudowano w latach 1765-1775. Obecnie wpisany jest do rejestru zabytków woj. mazowieckiego.
Niesamowitym bogactwem tych ziem
jest także przyroda. Doliny rzek: Pilicy,
Drzewiczki, Kiełcznicy to oaza pięknej
natury i rzadkich gatunków fauny i flory.
Można tu spotkać: żurawie, bociana czarnego, derkacze, dudka, błotniaka łąkowego i wiele innych. Na stałe zadomowiły się
bobry, wydry, często widywane są łosie,
jelenie, sarny oraz dziki, a nierzadkim widokiem są też wilki.

W Odrzywole krzyżują się drogi wojewódzka nr 728 Grójec - Końskie w odległości
90 km od Warszawy, oraz krajowa droga nr
48 Tomaszów Mazowiecki - Kock w odległości 45 km od Radomia i 90 km od Łodzi.

| Warto zajrzeć do Izby Regionalnej

Obecnie w skład gminy wchodzi 22 malownicze miejscowości, w których znajdują
się zabytki budownictwa, rzemiosła, sztuki,
archeologii i przyrody. Działa tu też wiele organizacji oraz kół gospodyń wiejskich
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Zabytkowa plebania

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Mazowsze

Piosenka sobótkowa ze zbiorów
Izby Regionalnej w Myślakowicach:

1. Stoi rutka kole drogi
Nigdy nie tykano
Białom ruzom i lelijom
piknie przetykano
Bo ta róza i lelija
to pachnunce ziele,
Nie rozmowiom, nie rozmowiom
Z kawalyrem wiele.
Siedmiu my się zalecało,
Siedmiu za mnum strzegło,
Siedmiu brame roztwierało,
Siedmiu za mnum biegło.
Jo buciki snurowałam
Skloncemi perłami.
Nie rozmowiom nie rozmowiom
Z tymi chłopakami.

| Ludzie tu pogodni, pracowici, szanujący tradycję
Słabe gleby i rzeki ukształtowały nie tylko środowisko naturalne, ale i charakter mieszkańców ziemi odrzywolskiej. Odznaczają się niesamowitą pokorą, pogodą ducha, cierpliwością, wyrozumiałością, pracowitością i dbałością o tradycję. Tylko tutaj podczas żniw można
spotkać kopy zboża
skoszone
kosiarką
oraz stada gęsi i owiec
pasące się w pobliżu
licznych
strumieni
i zbiorników wodnych.
Rozległe i kwieciste
połacie łąk sprzyjają
hodowli bydła mlecznego, czym w większości zajmują się niestrudzeni włościanie ziem
Odrzywołu.
Mieszkańcy i goście
spotykają się coroczWarsztat tkacki - eksponat z Izby Regionalnej w Myślakowicach
nie na cyklicznych
imprezach i festiwalach
folklorystycznych - dożynkach gminnych, „Sobótkach” i widowiskach historycznych.

| Szlaki Pilicy zapraszają

Wspaniałe krajobrazy okolic Odrzywołu najlepiej jest podziwiać przemierzając leśne
i polne dróżki na rowerze. Przebieg tras rowerowych i kajakowych można poznać zaglądając na stronę Urzędu Gminy w Odrzywole - zakładka: Szlaki Pilicy. Większość
tras rowerowych można zaliczyć do łatwych, ponieważ kraina Odrzywołu jest równiną.
A kiedy już się zmęczymy, możemy przysiąść na poboczu leśnej dróżki i zatopić w szumie

2. Piękne goździki,
Ślicne tulipany.
Gdzieześ, ach gdzieześ
Jasiu mój kochany?
Cy cie zeglaze
zabrali za morze?
Ze się me serce
utulić nie może.
Albo cie wicher
Hen na polach nosi.
Cy ześ zapumnioł
O swej biedny Zosi?
Serce, ach serce…
Któz ten ból wytrzym?
Kogom kochała
Ni ma go, jus ni ma.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Rzeka Pilica

drzew, śpiewie ptaków, szepcie lasu… Uwaga! Planując wędrówkę i odkrywanie okolic
należy zaopatrzyć się w wypiekane w Odrzywole obwarzanki, które wybornie smakują
z chłodnym mlekiem.
I pomyśleć, że te wszystkie atrakcje oddalone są zaledwie o godzinę drogi samochodem
od Warszawy lub Łodzi! n
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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
Zupa-krem z zielonego groszku
Składniki: ¾ litra wywaru z włoszczyzny lub rosołu z kury,
2 szklanki ugotowanego młodego groszku, 1 szklanka słodkiej
śmietany, 2 żółtka, sól, szczypta cukru, zielenina.
Sposób wykonania: Ugotowany zielony groszek przetrzeć przez
sitko, dodać do gorącego wywaru lub rosołu, doprawić do smaku, następnie wlać śmietanę rozmieszaną z żółtkami i chwilę
podgrzewać nie dopuszczając do wrzenia. Po odstawieniu z ognia
wsypać zieleninę. Przed podaniem można posypać grzankami lub
groszkiem ptysiowym.

Kabaczek nadziewany mięsem
Składniki: 1 kabaczek średniej wielkości, 25 dag mięsa mielonego, 1 cebula, 3 łyżki tłuszczu, ½ małej bułki czerstwej, ½ szklanki
mleka do namoczenia bułki, sól, pieprz do smaku.
Sposób wykonania: Kabaczka umyć, przeciąć wzdłuż i wydrążyć.
Namoczoną w mleku bułkę odcisnąć i zemleć. Cebulę obrać, drobno posiekać i udusić na tłuszczu. Wymieszać dokładnie mięso,
uduszoną cebulę, bułkę i jajo, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Napełnić farszem dwie połówki kabaczka, następnie złożyć ze
sobą. Tak przygotowanego kabaczka ułożyć w rondlu, polać niewielką ilością wody i dusić pod przykryciem do miękkości.

Ryba zapiekana w warzywach
Składniki: 75 dag filetów rybnych, 2 pęczki włoszczyzny (bez kapusty), 1 duża cebula, 5-6 pomidorów, 3 łyżki oleju, 3 łyżki tartego żółtego sera, tłuszcz i bułka tarta.
Sposób wykonania: Warzywa umyć, obrać, opłukać. Marchew,
cebulę, seler i pietruszkę pokroić w talarki i małe plasterki, włożyć
na rozgrzany olej i udusić na półmiękko. Wysmarować tłuszczem
naczynie do zapiekania i obsypać tartą bułką. Ułożyć w naczyniu
filety podzielone na wąskie paski, przykryć warzywami, rozłożyć
plasterki pomidorów, wierzch posypać tartym serem. Tak przygotowana rybę wstawić do piekarnika i upiec.

Sałatka z młodych ziemniaków
Składniki: ½ kg młodych ziemniaków, 3 jajka, pęczek kopru,
2 świeże ogórki, 1 szklanka zsiadłego mleka, 1 główka młodego
czosnku, sól, pieprz.
Sposób wykonania: Ziemniaki ze skórką dokładnie wyszorować
i umyć, a następnie ugotować w osolonej wodzie. Ugotowane i obrane ze skórki ziemniaki pokroić w kostkę. Ogórki umyć i obrać.
Umyte jajka ugotować na twardo. Czosnek podzielić na ząbki,
obrać i rozdrobnić. Koper umyć i posiekać. Jajka i ogórek pokroić
w kostkę. Przygotować sos z zsiadłego mleka wymieszanego z posiekanym koprem i roztartym czosnkiem. Sos przyprawić do sma-
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ku solą i pieprzem (można dodać łyżeczkę musztardy). W salaterce
układać kolejno ziemniaki, jajka i ogórki, następnie zalać sosem
i udekorować.

Babka ryżowa z owocami
Składniki: 1,5 szklanki ryżu, 1 szklanka wody, 1,5 szklanki mleka, 1 łyżeczka masła, cukier waniliowy, szczypta soli, 3 jajka,
3 łyżki cukru, ½ kg świeżych owoców (truskawki, maliny, porzeczki), 2 łyżki cukru pudru, 1 szklanka śmietanki, tłuszcz i bułka tara do formy.
Sposób wykonania: Zagotować mleko z wodą i odrobiną soli, dodać opłukany ryż, gotować do miękkości aż wchłonie płyn, dodać
masło i pozostawić ryż do ostygnięcia. Gdy wystygnie, wymieszać
go z utartymi z cukrem żółtkami i sztywno ubitą pianą z białek.
Do formy (najlepsza jest forma do wypieku babek) przełożyć połowę masy, wyłożyć owoce (część pozostawić do dekoracji) wymieszane z cukrem waniliowym i przykryć je pozostałą masą. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 1800C, piec około pół godziny.
Wystudzić i wyjąć na okrągły półmisek, na wierzch wyłożyć owoce i udekorować ubitą śmietaną.

Ciasto kruche z rabarbarem
Składniki: 20 dag mąki pszennej, ½ kostki masła, 5 dag cukru
pudru, 1 jajko, 1-2 łyżki bułki tartej.
Nadzienie: 50 dag rabarbaru, 20 dag cukru.
Sposób wykonania: Mąkę przesiać, dodać zimne masło, posiekać wszystko nożem, dodać żółtko i cukier puder. Zagnieść
szybko ciasto i włożyć je na pół godziny do lodówki. Ciasto podzielić na dwie części. Pierwszą rozwałkować i włożyć do formy, upiec (180 0 C) na złoty kolor (ok. 15 min). Rabarbar obrać,
pokroić na małe kawałki, posypać cukrem i wstawić do nagrzanego piekarnika na kilka minut, aby puścił sok, który odsączamy. Odsączony rabarbar posypujemy bułką tartą i układamy na
podpieczonym spodzie, przykrywamy go drugą częścią ciasta
i pieczemy w nagrzanym piekarniku (160-170 0 C) około 40 minut.

Koktajl z czarnej porzeczki
Składniki: 50 g świeżych czarnych porzeczek, 30 g cukru lub pół
łyżki miodu, ¾ szklanki wody, 1-2 kostki lodu.
Sposób wykonania: Porzeczki przebrać, opłukać, osączyć. Zagotować wodę w naczyniu, włożyć owoce i lekko zagotować. Zmiksować, dodać cukier, schłodzić do temp. 12-15oC, przelać do szklanki
koktajlowej, podawać z kostkami lodu.
Małgorzata Szymańska
Wronino, gm. Naruszewo
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Stowarz yszenie

jakich mało!

Małgorzata Lao
MODR Oddział Radom

K

oło Gospodyń
W i e j skich działające
prężnie od ponad
70 lat w Starej
Błotnicy - obecnie jako Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej
Błotnicy” - to
grupa silnych kobiet, która współpracuje z Izbami Rolniczymi,
Urzędem Gminy,
LGD i lokalną
s p o ł e c z no ś c i ą .
Czym się wyróżnia spośród innych?

odbył się „II Błotnicki
Przegląd
Kapel i Zespołów
Śpiewaczych”, na
który przyjechało
18 kapel, między
innymi kapela ludowa z Ukrainy.
W bieżącym roku
(18. czerwca) odbędzie się „Festiwal
Kapel i Zespołów Śpiewaczych”
w Starej Błotnicy,
na który serdecznie
zapraszamy
wszystkich miłośników muzyki ludowej.
Panie ze stowarzyszenia „Kobiety dla Starej Błotnicy”

To grupa cudownych kobiet, która niesie ze sobą wiele dobra
oraz szacunku dla kultury i tradycji. Organizuje występy i obrzędy, przekazując z pokolenia na pokolenie tradycję regionu.
Panie realizują szereg projektów: w 2013 roku powstała „Izba
Regionalna”, w której udostępnione zostały stare przedmioty
używane dawniej w gospodarstwie. W tym samym roku zrealizowały przedsięwzięcie „Od ziarenka do bochenka” pokazujące
pracę wykonywaną od zasiania ziarna do jego zbioru, młocki i wypieku chleba. W roku 2014 wykonały projekt pokazujący starodawny obrzęd weselny „Ocepiny”, który cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem i był jednocześnie fantastyczną zabawą.

| Ze śpiewem na ustach

Od czterech lat zajmują się też profesjonalnie śpiewaniem. Część
kobiet ze stowarzyszenia kocha przyśpiewki ludowe i śpiew tradycyjną regionalną gwarą, co poskutkowało utworzeniem zespołu
śpiewaczego „Błotniczanki”. Panie z tej grupy mają okazję prezentować swój talent na różnych konkursach śpiewaków ludowych
i biesiadnych.
Należy wspomnieć o kilku sukcesach: w roku 2015 zajęły II miejsce
w Lipsku oraz III miejsce w Wieniawie (powiat przysuski) w konkursie Piosenki Biesiadnej. Swój sukces powtórzyły w roku 2016.
Zachęciło je to do zorganizowania podobnego przedsięwzięcia:
Przy wsparciu Marcina Kozdracha - wójta gminy Stara Błotnica
i Rady Gminy oraz projektu grupy „Działaj Lokalnie” w roku 2015
odbył się „I Błotnicki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych”,
podczas którego swoje talenty prezentowało 20 kapel. W roku 2016
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

| Ale to nie koniec
|pomysłów…

Ostatnim wspaniałym pomysłem kobiet były Kusaki (zapusty).
W różnobarwnych przebraniach (np. pary młodej, diabła, misia
i wielu innych) panie wędrowały po zakładach pracy, Urzędzie
Gminy, Ośrodku Zdrowia, odwiedziły także miejscową szkołę, gdzie śpiewały i życzyły wszystkim szczęścia i dobrego roku.
Wszystkim bardzo się to podobało, a wieść o dobrej zabawie rozniosła się po całym powiecie.
Członkinie stowarzyszenia „Kobiety dla Starej Błotnicy” gościły również na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, gdzie urządziły stoisko razem z LGD Zapilicze i prezentowały słynną „sójkę błotnicką”.
Stowarzyszenie organizuje też co roku Dzień Mamy, Wigilię oraz
uczestniczy w Dożynkach. Panie występują także dla najmłodszej
widowni przekazując dzieciom tradycje lokalne. Takie spotkania cieszą się wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
gminy, więc są zapraszane do pobliskich powiatów: przysuskiego,
zwoleńskiego i lipskiego. Pełne energii i wspaniałych pomysłów
zbliżają do siebie ludzi - młodzi poznają tradycję i kulturę, a starsi
życie młodzieży, przez co integrują się i dobrze ze sobą czują.

| A wszystko to z miłości do ludzi

Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy” działa dla miejscowości, dla ludzi, dla przyrody. Paniom nie brakuje pomysłów
na dalsze lata, zapraszają do współpracy inne Koła Gospodyń czy
Stowarzyszenia, których powstaje coraz więcej. A wszystko dlatego, że są pozytywnie nastawione do życia i życzliwe wobec drugiego człowieka, bo - jak twierdzą - człowiek jest najważniejszy. n
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Z Mirmiłowa do
grodu nad Narwią
Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

N

Copyright Christa/Egmont

ie ma chyba w Polsce osoby,
w przedziale wiekowym od
30-tego roku życia w górę,
która w dzieciństwie nie zaczytywałaby się w książeczkach Janusza Christy, albo przynajmniej
kojarzyła jedną z najbardziej
znanych par bohaterów polskiego komiksu: Kajka i Kokosza, dzielnych
rycerzy z grodu Mirmiła.

| Ojciec dzielnych rycerzy

Janusz Christa, autor kilku tysięcy
pasków komiksowych i paruset plansz, był prawdziwą gwiazdą komiksu, choć sam się za taką nie uważał. I - mimo że od jego śmierci
minęło ponad 8 lat - to przygody dwóch rycerzy z Mirmiłowa (i ich
protoplastów, marynarzy Kajtka i Koka) do dziś są wznawiane i cieszą się dużą popularnością. A ostatnio wydano nawet pierwszy album
z kontynuacją przygód Kajka i Kokosza (niestety, już innych autorów),
w przygotowaniu jest kolejny.

| Wydarzenie w Ostrołęce dla dorosłych i dzieci

Tej dwójce nierozłącznych przyjaciół poświecona jest także wystawa: „Kajko i Kokosz - komiksowa archeologia”, przygotowana
przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie, która swoją premierę miała w 2015
r. Wystawa cieszy się dużą popularnością, do tej pory odwiedziła
kilka miast, ale Ostrołęka jest pierwszym miastem na Mazowszu,
gdzie można oglądać przygotowane plansze i eksponaty.
Wystawa trafiła do Ostrołęki m. in. dzięki zaangażowaniu autora tego artykułu, miłośnika i kolekcjonera komiksów, który namówił Muzeum Kultury Kurpiowskiej do ściągnięcia wystawy do
grodu nad Narwią, a także zaproponował, żeby zaprosić z prelekcją dwóch chyba największych znawców twórczości Janusza Christy: Kaprala i Łamignata z internetowego bloga Na plasterki!
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, czego dowodem były
tłumy na wernisażu wystawy, który odbył się 8 kwietnia 2017 r.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: Paulina Christa (wnuczka Artysty, szefowa Fundacji im. Janusza Christy), Paweł Pogodziński (kurator wystawy z Grodziska Sopot), Kapral i Łamignat
oraz Maria Samsel, dyrektor MKK w Ostrołęce.
Po krótkim przywitaniu gości przyszedł czas na zwiedzenie wystawy. Jednak, zanim wszyscy mogli obejrzeć zgromadzone eksponaty, trzeba było poradzić sobie z „magicznym napisem”: Zamknięte, remanent - który blokował wejście do sali wystawowej (kto czytał
„Mirmiła w opałach”, ten na pewno pamięta moc „magicznych napisów”). Uznano, że jedynie spadkobierczyni Janusza Christy, czyli
Jego wnuczka ma taką moc, żeby zdjąć napis - a potem można było
już swobodnie oglądać cudeńka, zgromadzone na wystawie.
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| A czego tam nie było!
Poza podstawowymi eksponatami (czyli planszami, przedstawiającymi wybrane kadry z komiksów Janusza Christy i prawdziwymi przedmiotami, które można na tych kadrach odnaleźć)
całe mnóstwo innych rzeczy. Była, np. praktycznie cała kolekcja
starych wydań komiksów z Kajkiem i Kokoszem, odręczny list
z autografem autora, oryginalna plansza z jednego z albumów,
Mirmiłowo zbudowane z klocków Lego (co ciekawe, nie zbudowane z gotowego kompletu, a z klocków, zbieranych miesiącami
z różnych zestawów), puzzle z rysunkami Christy i inne cudeńka.
Po wysłuchaniu opowieści Pauliny, Kaprala i Łamignata o twórcy komiksów i Pawła Pogodzińskiego o samej wystawie, zwiedzający udali się do kolejnej sali, gdzie ww. autorzy bloga wygłosili
prelekcję, pt. „200 nieznanych prac Christy”, popartą zdjęciami
unikatowych szkiców, rysunków itp.

| Sama wystawa to nie wszystko

W jej ramach zorganizowano komiksowe lekcje muzealne dla
dzieci, prelekcje o historii komiksu na świecie i w Polsce (tu rozpiętość wiekowa był olbrzymia - od dzieci z podstawówki do seniorów), warsztaty tworzenia komiksu, Noc Muzeów (która obfitowała w taką moc atrakcji, że trzeba byłoby poświęcić jej oddzielny
artykuł), a także konkurs na stworzenie małej formy komiksowej
pt.: „Zdarzyło się na kurpiowskim trakcie…”.
Kto nie był na wernisażu, może jeszcze obejrzeć wystawę do 29
czerwca br (!). Czas zatem pospieszyć się trochę, bo potem ekspozycja rusza do kolejnych miast. A naprawdę warto - dzieci będą
miały okazję zapoznać się z twórczością Janusza Christy, przedmiotami muzealnymi i pobawić np. w odnajdowanie przedmiotów
z gablotek na planszach. Dorośli natomiast przypomną sobie czasy, kiedy sami, z wypiekami na twarzy, siadali, by przeczytać kolejny album z przygodami dzielnych wojów kasztelana Mirmiła… n

Zbiory z wystawy „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Kalendarium

WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2017

wydarzeń promocyjnych
MODR Warszawa w 2017 r.

à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
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)

15,00 zł;
15,00 zł;
10,00 zł;
15,00 zł;
30,00 zł;
25,00 zł;
52,00 zł.

L.p.

Nazwa imprezy
promocyjnej

Data
i miejsce

Osoba odpowiedzialna,
tel., e-mail

1.

XVIII Mazowieckie Dni
Rolnictwa

10-11 czerwca,
Płońsk

Andrzej Kordalski, 23 663 07 15
andrzej.kordalski@modr.mazowsze.pl

2.

XXIV Międzynarodowe
Dni z Doradztwem
Rolniczym

2-3 września,
Siedlce

Anna Olędzka, 25 640 09 34,
505 302 473, 25 640 09 11,
anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

3.

XIX Dzień Kukurydzy
i Buraka

17 września,
Płońsk

Janusz Sychowicz, 23 663 07 10,
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

4.

XII Jesienny Jarmark
„Od Pola do Stołu”

17 września,
Płońsk

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

5.

XI Kurpiowskie Targi
Rolnicze

17 września,
Ostrołęka

Anna Dobkowska, 29 769 49 64,
anna.dobkowska@modr.mazowsze.pl

17 września,
6. Siedleckie Targi Miodu Siedlce - Amfiteatr
ul. Wiszniewskiego 2

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
z dopiskiem

7.

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”.

XIX Dni Kukurydzy
8. Województw Mazowieckiego i Łódzkiego

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

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

- 200,00 zł
- rabat 15 %
- rabat 10 %
- rabat 5 %

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

wrzesień,
Płońsk

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

1 października,
Skrzelew

Elżbieta Próchniak, 46 862 00 44
elzbieta.prochniak@modr.mazowsze.pl

9.

III Mazowiecka
konferencja pszczelarska

październik,
Siedlce

Witold Kąkol, 25 640 09 41
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

10.

Konferencja:
Odnawialne źródła
energii

październik,
Płońsk

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

Konferencja: Doroczne
11. spotkanie producentów
zbóż

październik,
Płońsk

Jacek Kałwa, 23 663 07 11,
jacek.kalwa@modr.mazowsze.pl

Konferencja:
Likwidacja szkód
12. łowieckich wg znowelizowanej ustawy
o prawie łowieckim

listopad,
Siedlce

Magdalena Netczuk-Dmowska,
25 640 09 21,
magdalena.netczuk@modr.mazowsze.pl

13.

Konferencja:
Podatek VAT
w rolnictwie

listopad,
Siedlce

Barbara Anozy, 25 640 09 19,
barbara.anozy@modr.mazowsze.pl

14.

Konferencja:
Przedsiębiorcza
kobieta

listopad,
Siedlce

maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

15.

Konferencja: Chów
bydła mięsnego
alternatywą dla
produkcji mlecznej

listopad,
Płońsk

Andrzej Kordalski, 23 663 07 15
andrzej.kordalski@modr.mazowsze.pl

16.

Konferencja:
Odnawialne źródła
energii na obszarach
wiejskich

listopad,
Płońsk

Krzysztof Lech, 23 663 07 13,
krzysztof.lech@modr.mazowsze.pl

17.

Konferencja:
Znaczenie pszczoły
miodnej w rolnictwie

grudzień,
Płońsk

Krzysztof Lech, 23 663 07 13,
krzysztof.lech@modr.mazowsze.pl

- 1000,00 zł

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Konferencja: Krótkie
łańcuchy dostaw (od
pola do stołu), w tym
sprzedaż bezpośrednia

Witold Kąkol, 25 640 09 41,
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

Maria Sudnik, 25 640 09 33
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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.
Czerwiec 2017

Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017
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Pszczoły i pie n iądze
Krzysztof Lech, Dorota Paluch
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

S

zacuje się, że pszczoła miodna (Apis
mellifera) jako zapylacz roślin entomofilnych (owadopylnych) przynosi
gospodarce człowieka 10-, 30-, a nawet
100-krotnie więcej korzyści, niż jako dostarczycielka miodu i pozostałych produktów pszczelich. W USA, Kanadzie
i krajach Europy Zachodniej pszczelarze
uzyskują większe dochody z zapylania,
niż ze sprzedaży miodu i pozostałych
produktów pszczelich.

W USA do zapylania plantacji migdałowców wynajmowane są miliony uli, a za
każdy pszczelarz otrzymuje około 100 dolarów. Z kolei w krajach Europy Zachodniej za wynajem jednego ula do zapylania
koniczyny, lucerny, rzepaku czy sadów
pszczelarze otrzymują 60-100 euro. Niestety, w Polsce pożytek z zapylania jest mało
znany i to rolnicy domagają się od pszczelarza zapłaty za wstawienie pasieki na plantację!
Następnym negatywnym wyróżnikiem
polskiego rolnictwa jest fakt, że nasi rolnicy często nie przestrzegają kodeksu dobrej praktyki rolniczej i wykonują zabiegi pestycydami w czasie oblotu pszczół.
Z tego powodu corocznie ginie około
30-40% pasiek (w Polsce jest zarejestrowanych 1,4 mln uli), a nasza gospodarka ponosi ogromne straty sięgające miliardów
złotych.

| Pszczoły nas karmią

W naszej szerokości geograficznej występują głównie rośliny owadopylne, stanowiące 78% wszystkich roślin, pozostałe
są wiatropylne. Tylko niektóre (np. samopylne odmiany pszenicy, jęczmienia, owsa,
lnu, pomidora, fasoli i grochu) wytwarzają
nasiona po zapyleniu własnym pyłkiem.
Większość przystosowała się do obcopylności, która zapewnia większą różnorodność genetyczną, większe plony, a tym
samym większą szansę na wydanie nasion zdolnych do wykiełkowania. Rośliny
owadopylne mają bardziej gruboziarnisty,
ciężki i lepki pyłek, który muszą przenieść
owady, przede wszystkim pszczoły (aż 88%).
Wieś Mazowiecka, czerwiec 2017

Mało kto wie, że do produktów
roślinnych zaliczamy 82 artykuły
spożywcze z 90% znanych na świecie
narodowych zasobów żywności. Pszczoły są zapylaczami aż 77% z tych 82 artykułów spożywczych, w tym dla 48%
pozostają najważniejszymi owadami
zapylającymi. Oceniono również, że 1/3
produktów spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady.

| Znaczenie pszczół w sadach i w rzepaku

W Polsce około 50 gatunków roślin
uprawnych i około 140 gatunków roślin
ogrodniczych (w tym 15 gatunków krzewów
i drzew owocowych i około 60 gatunków
warzyw oraz około 60 gatunków uprawnych roślin zielarskich) zapylanych jest
przez pszczołę miodną. Brak tych owadów
na plantacjach może spowodować obniżenie plonów nawet o 70-90%. Obliczono,
że w roku 2015 wartość zapylonych upraw

n
Szacunkowe korzyści wynikające z zapylania
jabłoni
Powierzchnia upraw jabłoni* − 170 tys. ha.*
Średnia cena 1t jabłek deserowych na rynku
hurtowym − 1,9 tys. zł.**
Średnia roczna produkcja jabłek − 1,9 mln ton.
Wartość produkcji − 3,5 mld zł.
Wielkość produkcji uzyskiwanej dzięki zapylaczom –
90% x 1,9 mln ton = 1,7 mln ton. Wartość produkcji
uzyskiwanej dzięki zapylaczom – 1,7 mln ton x 1,9
tys. zł/t = 3,2 mld zł. Wartość plonu jabłek uzyskiwanego dzięki zapylaczom z 1 ha sadu – 19 tys. zł.
Źródło:
* Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011; wyd. GUS
** Rynek owoców i warzyw świeżych, Nr 20/2012; biuletyn MRiRW

n
rolnych wynosiła w Polsce 4,1 mld zł i jest
to kwota zbliżona do wartości średniej dla
ostatnich lat (około 3,9 mld zł). Na ogólną
wartość zapylania naszych roślin uprawnych największy wpływ ma zapylanie jabłek i rzepaku.

n
Szacunkowe korzyści wynikające z zapylania
rzepaku w Polsce
Powierzchnia upraw rzepaku − 946 tys. ha.*
Średnia roczna produkcja nasion rzepaku − 2,2 mln ton;
Średnia cena 1 tony nasion rzepaku na rynku − 2 081 zł;**
Wartość produkcji nasion − 4,64 mld.
Wielkość produkcji uzyskiwanej dzięki zapylaczom
– 30% x 2,2 mln ton = 743 tys. ton. Wartość produkcji
uzyskiwanej dzięki zapylaczom = 743 tys. ton x 2081 zł/t
= 15,5 mld zł. Wartość plonu nasion rzepaku uzyskiwanego z 1 ha plantacji dzięki zapylaczom − 15 tys. zł!!!
Źródło:
* Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011; wyd. GUS
** Rynek owoców i warzyw świeżych, Nr 20/2012; biuletyn MRiRW

n

| Znaczenie pszczół dla Mazowsza
Zapylanie ma najwyższą wartość
w województwach mazowieckim, lubelskim i łódzkim, gdzie są duże areały upraw
sadowniczych. W roku 2015, w mazowieckim, wartość zapylania upraw wyniosła
1135 mln zł - najwięcej w kraju. Jesteśmy liderem w produkcji jabłek i wartość zapylania samych jabłek wynosi 810 mln zł rocznie. Również na Mazowszu notowane są
największe zbiory wiśni i czereśni, a wartość ich zapylenia to 115 mln zł, gruszek
blisko 39 mln zł, a śliwek około 14 mln zł.
Życie człowieka bez istnienia pszczół
i dzikich pszczołowatych jest niemożliwe,
gdyż większość produktów przez nas zjadanych jest owocem ich pracy.
Ogromnym problemem polskiego rolnictwa jest uprawa monokultur, brak
bioróżnorodności i nadmierna chemizacja. Te czynniki powodują wymieranie
pszczół i dzikich pszczołowatych. Efektem
nadmiernej komercjalizacji rolnictwa jest
również mała ilość ekologicznych pasiek
z certyfikatem – w roku 2012 roku zarejestrowano jedynie 32 pasieki. n
Źródła:
1. Raport „Nie tylko miód”, opracowanie przygotowane przez Pracownię Przyrodniczą na zlecenie Fundacji
Greenpeace Polska.
2. „Pszczoła miodna owadem zapylającym”- dr Zbigniew
Kołtowski
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Mało znany skarb Agnieszka Płoskońska
MODR Oddział Radom

B

ez czarny jest krzewem należącym
do rodziny piżmaczkowatych (Adoxaceae), dawniej zaliczany był
do rodziny bzowatych (Sambucaceae).
Dosyć często spotykane nazwy polskie to
bez lekarski, bez pospolity, bzowina. Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony
w Europie i bardzo pospolity w Polsce.
Ma szerokie zastosowanie jako roślina
lecznicza. Wykorzystywany jest również
w kosmetyce.
Jest krzewem osiągającym nawet 10 metrów wysokości. Liście mają długość około 30
cm, są nieparzysto-pierzastozłożone, z wierzchu ciemnozielone, natomiast od spodu jasne, ostro karbowane. Kwiaty są koloru białego lub kremowego, zebrane w pęki. Owoce
to mięsiste, soczyste, czarne pestkowce, osiągające średnicę 6-15 mm. Najpierw są koloru
zielonego, następnie - w miarę jak zaczynają
dojrzewać – czerwienieją aż do uzyskania
czarnofioletowego koloru.

| Znany od wieków

Roślina preferuje żyzne, wilgotne gleby.
Chociaż zapach świeżych kwiatów może wydawać się zbyt intensywny i duszący, to warto
wybrać się na wieś lub do lasu, aby ten cenny
surowiec zielarski zdobyć. Wszystkie składniki krzewu mają duże znaczenie w leczeniu i dlatego często był nazywany „apteką
biednych ludzi”.
Roślina znana była już w czasach antycznych, przypisywano jej cudowne właściwości
i stosowano jako lek wykrztuśny i odprowadzający żółć. Bzu czarnego używano również
do farbowania włosów, a korzenie gotowane
w winie miały pomagać na ukąszenia węży.
Germanie traktowali go jako „drzewo
życia” i był jednym z ważniejszych roślin w „świętym gaju”. W średniowiecznej
medycynie klasztornej bez czarny wykorzystywano jako uniwersalny środek
na wszystkie choroby, a wiejskie zielarki
zalecały zrywać kwiaty w dzień św. Jana
w samo południe, smażyć i jeść, aby wyleczyć gorączkę, febrę czy katar żołądka.
Z krzewem bzu czarnego wiązał się też
stary ludowy przesąd: ścięcie lub zniszcze-
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bez cz ar ny

nie go zapowiadało rychłą śmierć; zrywając
gałązki, kwiaty lub owoce, zawsze trzeba
było przeprosić roślinę i podziękować jej.

| Napar z kwiatów…

… bzu czarnego jest wspaniałym środkiem leczniczym w przypadku infekcji
górnych dróg oddechowych – przeziębień,
zapalenia migdałków, zapalenia krtani lub grypy. Najlepiej go stosować, kiedy
pojawiają się pierwsze objawy infekcji, tzn.
ból gardła, bóle mięśni, dreszcze, gorączka.
Napar pobudza krążenie i powoduje pocenie się, czyszcząc nasze ciało z toksyn.
Toksyny są usuwane z organizmu poprzez
pory w skórze i w ten sposób zostaje obniżona gorączka, a infekcja stopniowo ustępuje. Napar jest również rekomendowany
w przypadku ospy wietrznej oraz odry.
Kwiaty bzu czarnego posiadają również
właściwości zmniejszające przekrwienie,
wspomagają pracę nerek, pomagają w wydalaniu płynów z organizmu, eliminują
toksyny i łagodzą gorąco poprzez układ
moczowy. Są również stosowane w przypadku reumatyzmu, skazy moczanowej
oraz artretyzmu.
Kwiaty bzu czarnego od dawna używane są jako środek relaksujący, łagodzący
nadwyrężone nerwy, zmniejszający nerwowość oraz podnoszący na duchu. Gorący napar z kwiatów bzu czarnego wypity
wieczorem pozwoli nam na relaksujący
sen i jest szczególnie pożyteczny dla dzieci, które są drażliwe, płaczliwe, na początku choroby. Napar, lub maść sporządzona
z kwiatów, są używane zewnętrznie na skaleczenia oraz rany, odmrożenia, wykwity
skórne, poparzenia słoneczne i podrażnienia skóry.

| Sok z bzu czarnego…

… przygotowany poprzez gotowanie
oraz wyciskanie jagód ma właściwości
przeczyszczające i średnio moczopędne.
Jest również uważany za wspaniały środek
oczyszczający krew.
W Europie jest tradycyjnym środkiem
leczniczym w przypadku takich dolegliwo-

ści zdrowotnych, jak rwa kulszowa lub nerwobóle. Niektóre produkty ziołowe przeznaczone do leczenia bólów reumatycznych
zawierają kwiaty bzu czarnego lub wyciąg
z jego jagód. Ponadto sok wyciśnięty z owoców obniża poziom złego cholesterolu
(LDL) we krwi, wino zaś reguluje trawienie,
poprawia apetyt, a po ogrzaniu jest bardzo
pomocne przy przeziębieniach.

| Z owoców…

… od stuleci sporządzano także soki,
konfitury, marmolady, powidła, musy, kisiele, syropy, herbatki, a także wódki i wina.
Ponieważ owoce są nieco mdłe, dobrze jest
połączyć je z innymi owocami, o bardziej
wyrazistym smaku. Przetwory są nie tylko
smaczne, ale również leczą! Ksiądz Kneipp
zalecał wszystkim prowadzącym siedzący
tryb życia, w celu oczyszczenia nerek i żołądka zjadanie codziennie po jednej łyżce
powideł na jedną szklankę przegotowanej
letniej wody. Można też z owoców przygotować pyszną wzmacniającą zupę, szczególnie zalecaną dla osób starszych. Kwiaty bzu
czarnego można dodawać do naleśników.
Całe kwiatostany można smażyć obtoczone
w naleśnikowym cieście.
Warto wykorzystać także barwierskie
właściwości owoców bzu – stosuje się je do
wzmacniania barwy win, soków i kompotów przygotowywanych z innych gatunków
roślin. Czarny bez także upiększa, choć dotyczy to przede wszystkim kwiatów. Zrobione z nich toniki, maseczki, kremy, a także
kąpiele z ich udziałem działają ściągająco,
przeciwzapalnie i antyseptycznie. Zapobiegają przy tym pękaniu naczyń krwionośnych. Bez czarny jest również naturalnym
preparatem na szkodniki - wszystkie części
krzewu mają intensywny, niezbyt przyjemny zapach. Wydzielają związki, które odstraszają mszyce, krety, nornice i larwy
motyli. Dlatego ziele (młode pędy i kwiaty)
jest używane do tworzenia naturalnych ekologicznych preparatów (gnojówek).
Źródło:
1. M. Gorzkowska „Zioła jak zbierać, przetwarzać”,
„Zioła w kuchni”
2. M. Grochowski „Jadalne owoce leśne”
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Zieleń w o k ó ł n a s

Krzewy liściaste do małego ogrodu
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

W

iele gatunków krzewów liściastych ma miniaturowe odmiany, które możemy śmiało
posadzić w małym ogrodzie. Najwięcej
mają ich berberysy Thunberga oraz kwitnące przez całe lato pięciorniki krzewiaste. Ale nie tylko…
Berberysy preferują stanowiska słoneczne lub półcieniste. Polecane są do sadzenia w grupach lub pojedynczo, w kompozycjach z innymi krzewami lub niskimi
bylinami. Berberys Thunberga jest rośliną ciernistą. Zakwita na przełomie maja
i czerwca. Kwiaty są niepozorne, drobne,
żółte, zwisające w pęczkach po 2-3 sztuki.
Jego ozdobą są czerwone owoce. Godne
polecenia są następujące odmiany:
• Admiration (liście czerwono-pomarańczowe z żółtą obwódką, wys. 40-50 cm),
• Bagatelle (liście czerwono-bordowe, wys.
ok. 30 cm),
• Kobold (liście drobne, zielone, wys. ok.
50 cm),
• Tiny Gold (liście żółte, wys. ok. 40 cm),
• Inspiration (liście nakrapiane, czerwono-różowo-białe, wys. ok. 50 cm),
• Atropurpurea Nana (liście ciemnoczerwone, wys. 50-60 cm),
• Golden Ruby Goruzam (liście zmieniające
barwę w sezonie od pomarańczowo-żółtozielonych, przez czerwone z żółtą obwódką,
do czerwonych jesienią, wys. 30-40 cm).

Pięciornik krzewiasty to krzew z rodziny różowatych. Może osiągać 1-1,5 m wysokości. Kwitnie przez pół roku - od maja
do października, choć najobficiej w czerwcu i lipcu. Drobne kwiaty (o średnicy ok.
3 cm) najczęściej są w różnych odcieniach
żółci, ale również białe, różowe i pomarańczowe. Pięciornik jest łatwy w uprawie.
Rośnie szybko - nawet do 30 cm rocznie.
Jest odporny na mrozy, upały, susze i zanieczyszczenia powietrza. Rzadko atakują go szkodniki. Może rosnąć na glebach
piaszczystych oraz gliniasto-piaszczystych,
przepuszczalnych. Wymaga stanowiska
słonecznego lub lekko cienistego. Pięciorniki różowe i czerwone mogą rosnąć
w półcieniu. Krzew można co roku nisko
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przycinać - jest wtedy mniejszy i bardziej
zwarty, co korzystnie
wpływa na jego zdrowotność. Bardzo ciekawie prezentują się
następujące odmiany
pięciorników:
• Chilo (kwiaty żółte, wys. ok. 50 cm),
• Red Ace (kwiaty czerwono-pomarańczowe, od spodu żółte, wys. ok. 50-60 cm),
• Sommerflor (kwiaty duże, żółte, wys. ok.
50-60 cm),
• Manchu (kwiaty białe, wys. ok. 40-60 cm),
• Pink Beauty (kwiaty różowe, wys. ok.
50-60 cm).
Migdałek pienny w formie drzewka to
krzew szczepiony na pniu ałyczy o dowolnej wysokości. Może też rosnąć naturalnie
w formie krzewiastej. Jest dość wymagający w uprawie. Preferuje gleby żyzne,
przepuszczalne i wilgotne oraz słoneczne
stanowiska osłonięte od wiatru. W mroźne zimy wymaga okrycia. Dość kłopotliwą
pielęgnację rekompensuje to, że krzew na
przełomie kwietnia i maja dosłownie obsypuje się różowymi kwiatami.
Za to mało wymagający jest bukszpan. Na uwagę zasługują między innymi:
bukszpan sinica Justin Brouwers (liście
gęste, zielone, wys. ok. 30-60 cm), bukszpan wiecznie zielony King Midas (liście
żółte, wys. ok. 50-60 cm do 1 m) i bukszpan drobnolistny Herrenhausen (liście
ciemnozielone, wys. ok. 50-60 cm).
Dekoracyjnym krzewem liściastym,
który posiada odmiany karłowe jest tawuła japońska. Warto polecić odmiany:
Bullata (liście pomarszczone, zielone,
kwiaty różowe, wys. ok. 40-50 cm), Golden Carpet (młode liście żółtobrązowe,
latem zielonożółte, jesienią żółte, wys.
ok. 40-50 cm), Nana (liście małe, zielone, przebarwiające się jesienią na pomarańczowo, wys. ok. 40-50 cm), Albiflora
(liście zielone, kwiaty białe, wys. ok. 5070 cm). Tawuły japońskie to rośliny mało
wymagające i łatwe w uprawie.

Wawrzynek wilczełyko to krzew zakwitający jako jeden z pierwszych, wczesną wiosną.
Kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem
liści. To bardzo efektownie wyglądająca roślina, zwłaszcza kiedy leży jeszcze śnieg, ale bardzo niebezpieczna. Każda część krzewu jest
trująca. Dorasta do 1-1,5 metra. Kwiaty o barwie różowej lub białej pojawiają się na przełomie marca i kwietnia. Są intensywnie pachnące, miododajne. Po przekwitnięciu pojawiają
się małe, czerwone jagody. Wawrzynek jest
wrażliwy na suszę i odporny na mrozy. Preferuje gleby próchniczne, stale wilgotne.
Niskie i karłowe rośliny znajdziemy też
wśród innych gatunków krzewów liściastych, np. krzewuszki cudownej (odm.
Elvera, Monet, Cappucino).
Azalie japońskie to idealny pomysł na
oryginalną roślinność w ogrodzie. Ciekawie
prezentują się w zestawieniu z karłowymi
iglakami, płożącymi bylinami lub innymi
roślinami z rodziny wrzosowatych. Wymagają stanowiska o glebie próchnicznej
i przepuszczalnej, o kwaśnym odczynie (pH
4-5,5). Odmiana Maruschka jest bardzo
atrakcyjna, o licznych i drobnych karminowo-czerwonych kwiatach. Po 10 latach osiąga 40 cm wysokości. Odmiana Karmesina
Rose dorasta do 70 cm i ma kwiaty karmazynowe z białą obwódką.
Osobom, które nie wyobrażają sobie
ogrodu bez lilaków, warto polecić lilaka
Meyera odmiany Palibin. Jest to miniaturowa odmiana o intensywnie pachnących
fioletowo-różowych kwiatach (kwitnie
w drugiej połowie maja). Lubi formowanie,
najlepiej zbliżone do kuli - zyskuje wtedy
jeszcze gęstszy i zwarty pokrój.
Źródła:
1.Działkowiec - Iglaki nr 3/2012,
2. Działkowiec Inspiracje - Rośliny 1/2011
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K ą cik dl a d z i e ci
Krzyżówka „Nr 6”

Krzyżówka nr 6

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

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

4. Piętnaście minut
5. „Płonie ……… w lesie”
6. Naczynie z przyprawą
7. Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru
8. Początek ranka
9. Rogi jelenia
10. Kuzynka sosny
11. W wieżowcu porusza się między piętrami
12. Budowana w celu spiętrzenia wody

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

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

9.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
22 czerwca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 6".

10.
11.
12.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 4 - WIOSENNE KWIATY
Nagrody książkowe wylosowała: Michalina Zgoda, gm. Ostrów Mazowiecka
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Wpada do morza
2. Na świat lub na podwórze
1. Wpada do morza.
3. Fotel
2.
Na światna
lubplażę
na podwórze.

PYTANIA:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fotel na plaże.
Piętnaście minut.
Płonie ………..w lesie.
Naczynie z przyprawą.

Rebus 6

Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru.

Początek ranka.
Rogi jelenia.
Kuzynka sosny.

W wieżowcu porusza się między piętrami.

12. Budowana w celu spiętrzenia wody.
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
22 czerwca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 6".
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CH=R

K=Ł

ERP=Ę

M=W

POD

Rozwiązanie Rebusu 4 - JAN KOCHANOWSKI URODZIŁ SIĘ
W SYCYNIE KOŁO ZWOLENIA
Nagrody książkowe wylosowała: Alina Małecka, gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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