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Od Redakcji
Bezpieczne żniwa
Dla mieszkańców miast lipiec i sierpień to czas upragnionych wakacji, wyjazdów, odpoczynku od pracy
i codziennych obowiązków. Dla rolników to czas wytężonej pracy i zbiorów. Jedni i drudzy powinni jednak
pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Podczas letnich miesięcy w różnego typu wypadkach
ginie najwięcej osób. Wakacje niestety sprzyjają wzrostowi groźnych dla życia zdarzeń w gospodarstwach
rolnych. Dotyczy to również najmłodszych, którzy pomagają w żniwach swoim rodzicom. Dzieci często biorą
udział w pracach, przy których są narażone na szkodliwe działanie, m.in. środków chemicznych, nadmiernego
zapylenia czy hałasu. Dopuszczane do maszyn rolniczych doznają obrażeń, a nawet tracą życie. Oprócz
edukacyjnych wartości jakie niesie udział dzieci we wspólnych pracach gospodarczych, niezorganizowana
praca, brak nadzoru nad działaniami najmłodszych mogą być przyczyną tragedii. Pamiętajmy o tym
i zorganizujmy pracę tak, aby nikt nie był poszkodowany.

Mieszkańcom Mazowsza i Czytelnikom „Wsi Mazowieckiej” spokojnych, słonecznych
i bezpiecznych wakacji, a rolnikom sprzyjającej aury i udanych zbiorów,
życzy
Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa

Od Redakcji
W wydaniu lipcowo - sierpniowym naszego miesięcznika znajdziemy dużo porad nie tylko dla
właścicieli gospodarstw rolnych, ale także dla posiadaczy małych ogródków czy ukwieconych
balkonów. Proponujemy korzystanie z ziół - skarbów natury, którym przypisywanych jest wiele
właściwości leczniczych. O swojskim, sprawdzonym i zdrowym jedzeniu piszą nasi Czytelnicy.
Przypominamy o naborach do różnych działań, np. Współpraca (str. 8), czy o składaniu
wniosków (str. 9). Dziękujemy Redakcji magazynu ludzi przedsiębiorczych AGRO, który
w dziale AgroPlatforma ODR poinformował, że za najbardziej efektowne strony tytułowe
spośród czasopism ODR wydawanych w kwietniu 2017 roku uznano okładki: 200 numeru „Wsi
Mazowieckiej” (zdjęcie obok) i Kuriera Rolniczego Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie (gratulujemy!)
Zapraszamy do czytania!

REDAKCJA
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XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa
Tekst: Małgorzata Najechalska
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska i Radosław Sobecki
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

M

azowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował
w dniach 10 i 11 czerwca 2017 r. XVIII
Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone
z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Przyciągnęły one nie tylko głównych zainteresowanych - rolników
z rodzinami, ale także tysiące
mieszkańców Mazowsza.

nych z poszczególnymi gatunkami roślin
rolniczych dzielili się ze zwiedzającymi wiedzą i doświadczeniem. Zwiedzający otrzymywali „Przewodnik po polu doświadczalnym”
z opisem zastosowanych technologii upraw.
Organizatorzy zaprezentowali też 4 doświadczenia ścisłe z pszenicą ozimą (33 odmiany),
pszenicą jarą (14 odmian), jęczmieniem jarym (27 odmian) oraz kukurydzą (15 odmian).
D o -

MODR Oddział Poświętne
w Płońsku od początku swego
istnienia tj. od 94 lat organizuje targi, wystawy, dni pola. Od
chwili utworzenia Ogniska
Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego najważniejsze
były doświadczenia polowe
i hodowla zwierząt. Ośrodek w Poświętnem stanowił
centrum myśli agrarnej,
popularyzował najnowsze
technologie w rolnictwie,
dystrybuował nowoczesne maszyny i urządzeDora
dc y p
nia, wdrażał postęp hodowlany
rezen
tują k
i nowatorskie rozwiązania w gospodarstwach
olekc
ję o d m
ian p
rolnych. Mazowieckie Dni Rolnictwa, są ś w i a d szeni
cy
więc także kontynuacją tradycji.
czenia
prowadzone są w ramach Porejestrowego
Pokaz kolekcji odmian
Doświadczalnictwa Odmianowego w celu
przetestowania odmian i wskazania najlepW tym roku Oddział Poświętne zaprezen- szych, zalecanych do uprawy na Północnym
tował nowoczesne technologie uprawy roślin Mazowszu. Pytania rolników skierowane do
rolniczych oraz kolekcje odmian na polu do- doradców naszego Ośrodka dotyczyły główświadczalnym o powierzchni prawie 20 ha. nie technologii uprawy, finansowania działań
Pracownicy przygotowali poletka demon- w rolnictwie, dostępnych aktualnie działań
stracyjne z kolekcją 418 odmian roślin upraw- PROW 2014 -2020 oraz kwestii związanych
nych. Doradcy przy poletkach doświadczal- z zakupem ziemi.

|
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| Najlepsi hodowcy
Na Mazowieckiej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych, oceniano jałowice i krowy
w 7 kategoriach, biorąc pod uwagę ich budowę oraz imponującą wydajność mleka.
Superczempionkami wystawy zostały: krowa z hodowli Andrzeja Jeznacha z miejscowości Helenowo Nowe pow. przasnyski oraz
jałówka z hodowli Marka Smolińskiego
z miejscowości Krościn, pow. płoński.
Wystawa klaczy zgromadziła konie rasy zimnokrwistej,
śląskiej, małopolskiej, huculskiej, konik polski oraz polski koń szlachetny. W ocenie
jury największe uznanie i tytuł
czempionki wystawy zdobyła
Gerbera – klacz rasy zimnokrwistej z hodowli Piotra Morawskiego
z Nasielska pow. nowodworski. Były laury dla hodowców najlepszych,
najpiękniejszych sztuk hodowlanych
bydła i koni. Hodowcy porównali
poziom prac hodowlanych z efektami
kolegów z branży, wymienili doświadczenia, natomiast zwiedzający podziwiali imponujący dorobek oraz kierunki
zmian w hodowli.

| Najlepszy ciągnik
| i najciekawsze stoisko

Od lat atutem wystawy jest bogata gama
nowoczesnego sprzętu rolniczego: ciągników, maszyn i urządzeń oraz środków niezbędnych nie tylko w produkcji rolniczej.
Służy ona kreowaniu świadomości istnienia
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego. Zarudzkiego z dyrektorami oraz specjalistami
W VII edycji Turnieju Ekologicznego, branżowymi MODR Warszawa, rozmów na teproduktu u zwiedzających. Hitem Targo- którego celem jest popularyzacja wiedzy mat działalności doradczej ośrodka, jego przywym został ciągnik rolniczy Ursus C3110 przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci szłości i możliwości rozwoju.
zgłoszony przez firmę FHUP Maszyny i dorosłych, uczestniczyło 10 drużyn. WszyW spotkaniu tym uczestniczyli również:
Rolnicze Bożeny i Dariusza Kucharskich scy uczestnicy otrzymali cenne nagrody.
pani Beata Kalinowska – dyrektor mazoze Strzegowa pow. mławski.
Podczas targów odbył się także finał re- wieckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji
gionalny edycji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła
konkursu „Na- bieżące działania ARiMR oraz pan Jacek Masze kulinarne licki – dyrektor oddziału terenowego Agencji
D z ie d z ic t wo Nieruchomości Rolnych w Warszawie, który
– Smaki Re- przedstawił obecne działania ANR.
gionów” orgaDrugiego dnia targów Ministerstwo Roln i z o w a n e g o nictwa i Rozwoju Wsi reprezentował podprzez Urząd sekretarz stanu Rafał Romanowski, który
Marsza ł kow- wręczał nagrody w konkursie „Bezpieczne
ski
Woje- Gospodarstwo”. Minister rolnictwa ufundowództwa Ma- wał puchary dla hodowców bydła mlecznego
zow ieck iego. i koni, których zwierzęta otrzymały tytuły
Ten dwueta- czempionów. Minister Romanowski spotypowy konkurs kał się z rolnikami i wystawcami.
propaguje
W Mazowieckich Dniach Rolnictwa uczestd z i e d z i c t w o niczyli także parlamentarzyści: posłowie:
kulinarne, pro- Waldemar Olejniczak i Maciej Wąsik, senator
muje produkty, RP - Jan Maria Jackowski, europosłanka - JuMinister Ryszard Zarudzki wręcza puchar w konkursie Hit Targowy
dania i potrawy lia Pitera. Ponadto przybyli: wicewojewoda
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytwarzane w oparciu o tradycyjne surow- Sylwester Dąbrowski, przedstawiciele samouhonorowało pucharem firmę URSUS ce i stare receptury. Promocji produktów rządu województwa mazowieckiego, uczelni
S.A. za reaktywowanie i rozwój polskich tradycyjnych i regionalnych służyła również wyższych, samorządów lokalnych, przedsięmaszyn rolniczych.
ich degustacja.
biorstw i mediów. n
Jak co roku przeprowadzono i rozstrzyPodobnie jak w latach ubiegłych patronat
gnięto konkurs „Najciekawsze stoisko”. honorowy nad imprezą sprawowali: Mini- Zapraszamy za rok!
Laureatem wystawy została De Heus Sp. ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek
z o.o. z Łęczycy – wiodący producent pasz, Województwa Mazopreparatów mleko zastępczych, koncentra- wieckiego oraz Wojetów i premiksów. W kategorii kiermasz woda Mazowiecki.
przyznano wyróżnienie Pracowni CeraW
uroczystym
miki Artystycznej „Ceramika IRMINA” otwarciu
wystawy
z Góry Kalwarii.
uczestniczył Ryszard
Zarudzki – podsekreKolejną atrakcją były…
tarz stanu MRiRW, który podkreślił ważną rolę
W XVIII Mazowieckich Dniach Rolnic- publicznego doradztwa
twa i Mazowieckiej Wystawie Zwierząt w przemianach jakie
Hodowlanych wzięło udział ponad 400 wy- zaszły w rolnictwie i na
stawców.
obszarach wiejskich.
Atrakcją wystawy były XXII Amatorskie Wizyta na Mazowszu
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami, pokazy była również okazją
woltyżerki, kaskaderskie pokazy jazdy ułanów do spotkania ministra
Wystawa maszyn rolniczych zawsze przyciąga tłumy zwiedzających

|
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Danuta Arcipowska
MODR Warszawa

Ś

wiatowy Dzień Ziemi - największe świeckie święto świata! Przypada 22 kwietnia i jest obchodzone w 192 krajach
przez ponad miliard ludzi. Jest to święto jednoczące obywateli bez względu na kolor skóry, religię i polityczne przekonania. Uczy troski o dobro wspólne, środowisko naturalne,
przyrodę, Ziemię i tego jak ludzie mają się wobec Ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom.

Polskie obchody Światowego Dnia Ziemi wieńczył festyn, który
w tym roku obchodzony był 4 czerwca na Polach Mokotowskich.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były
różnorodności biologicznej i jej ochronie. Bioróżnorodność tworzy podstawę istnienia szerokiego wachlarza ekosystemów, które
w istotny sposób kształtują dobrobyt człowieka.
Program obchodów był bardzo bogaty i prezentował ofertę edukacyjną organizacji pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni, par-

Prezentacyjne stanowisko MODR gotowe do rozpoczęcia imprezy
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ków narodowych i Lasów Państwowych. Od lat jego silnym punktem
jest prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych.
W tym roku również zaprosiliśmy Państwa do Stołu Darów Ziemi
i Alejki Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prezentował się
w strefie instytucji i organizacji, takich jak Polska Akademia Nauk,
Ministerstwo Środowiska czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odwiedzający mogli otrzymać bezpłatnie katalog „Mazowiecka Wieś zaprasza” prezentujący ofertę turystyczną gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej
współpracujących z MODR Warszawa oraz broszurę „Mazowiecka
Zagroda Edukacyjna” zawierającą ofertę edukacyjną świadczoną
przez zagrody edukacyjne zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych. Ponadto pracownicy ośrodka prezentowali tematy bioróżnorodności w kontekście planów rolnośrodowiskowych i rolnictwa
ekologicznego. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy często zadawali wiele pytań,
nie tylko związanych z tematyką festynu,
ale również z dotacjami unijnymi, prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych,
ekologicznych czy edukacyjnych.
Impreza była bardzo interesująca,
a wspaniała pogoda dodatkowo zachęcała do zwiedzania oraz uczestniczenia
w wielu warsztatach i konkursach związanych z tematyką festynu, do zakupów
ciekawych pamiątek od lokalnych twórców czy żywności tradycyjnej oferowanej
przez lokalnych producentów. n

5

Z O d d z i a ł u Bi eli c e

Kalarepa - cenne warzywo (cz. 2)
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

J

est 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 zaliczana jest do warzyw
niskokalorycznych, zalecanych diabetykom.

Kossak F1 - wykształca duże zgrubienia
o masie 5-8 kg, nie drewnieje; wykorzystywana w przemyśle zamrażalniczym.
Alka - odmiana średnio późna, tworzy
ciemnofioletowe zgrubienia o kruchym i soczystym miąższu; nadaje się do długiego
przechowywania, a jej wegetacja trwa 85 dni.

| Choroby i szkodniki

Ochrona chemiczna kalarepy jest trudna ze względu na krótki okres wegetacji
i niewielką ilość zarejestrowanych środków chemicznych. Przed sadzeniem roślin
glebę można odkazić używając preparatu
Nemasol 510 SL, co ochroni uprawę przed
zgorzelą siewek. W trakcie uprawy należy zwalczać szkodniki: gąsienice bielinka,
piętnówki, chowacze oraz mszyce, a spośród chorób: czerń krzyżowych, mączniaka
rzekomego, szarą pleśń i bakteriozy.
Zwalczanie chemicznymi środkami należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami
z aktualnego Programu Ochrony Roślin Warzywnych z zachowaniem okresu karencji.

Kalarepę uprawia się z rozsady na zbiór
wczesny, średnio wczesny i późny. Najlepsze plony daje pierwsza metoda, ponieważ
w uprawie wczesnej zgrubienia rzadziej
drewnieją. Ma krótki okres wegetacji, dlatego polecana jest na przedplon i poplon.

| Odmiany wczesne

Wiedeńska Biała – tworzy małe, jasnozielone zgrubienia o smacznym miąższu, ale
wykazuje tendencję do pośpiechowatości.
Okres wegetacji (od wysadzenia rozsady do
zbioru) trwa 38-40 dni.
Gabi - tworzy kuliste, żółtozielone zgrubienia i ma smaczny delikatny miąższ. Okres
wegetacji wynosi 40 dni.
Korist F1 - odmiana o białym zgrubieniu
i masie do 1,5 kg, polecana do mrożenia.
Kref F1- odmiana o delikatnym miąższu i smaku, bez skłonności do tworzenia
zdrewnień, odporna na pękanie; okres wegetacji 75-80 dni.

| Odmiany średnio wczesne

Delikates Biała - wykształca średnio duże
zgrubienia. Polecana do uprawy na zbiór letni
i jesienny. Okres wegetacji wynosi 55 dni.
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| Zbiór i przechowywanie

Komet F1 - plenna, odporna na drewnienie
odmiana o kruchym, smacznym miąższu; doskonała do bezpośredniego spożycia i mrożenia.

| Odmiany późne

Niebieska masłowa - odmiana plenna,
tworzy duże zgrubienia - czerwono-fioletowe na zewnątrz i białe w środku. Odporna na drewnienie. Długo zachowuje dobry
smak. Jej okres wegetacji wynosi 70-80 dni.

Najwcześniej kalarepę można zbierać pod
koniec maja. Plon z 1 ha wynosi 10-30 t,
zależnie od pogody, sposobWu pielęgnacji
i odmiany. W chłodni można przechowywać ją nawet przez 5 miesięcy w temperaturze 5°C. Ma na to duży wpływ jakość warzyw, odmiana oraz sposób zbioru. n
Źródła:
1. Program ochrony roślin warzywnych 2017.
2. Hasło Ogrodnicze, 2015.
3. Polowa uprawa warzyw 2000.
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Chwile ze
smakiem
Genowefa Wacławek
Zdjęcia: Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

C

oraz częściej wracamy do smaków
z dzieciństwa i produktów, które na co dzień sporządzały nasze
babcie. Czasy, w których żyjemy, zmuszają nas jednak do korzystania z gotowych wyrobów, nie wymagających długiego procesu przygotowawczego. Stare
receptury, chociaż pracochłonne, mają
jednak swoich zwolenników. Dlatego też
w Kaskach, leżących w gminie Baranów,
23 maja odbyło się szkolenie połączone z warsztatami pt. „Wszystko o serach
podpuszczkowych”. Zorganizował je
MODR Oddział Bielice we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim.

Krojenie skrzepu

Uczestników warsztatów powitał Krzysztof Szumski - dyrektor
Oddziału MODR Bielice. Zagadnienia związane z produktem
lokalnym i tradycyjnym omówił
Krzysztof Zaniewski z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
Celem warsztatów szkoleniowych było Natomiast zajęcia warsztatowe
zaznajomienie uczestników z tradycją sero- przeprowadził Krzysztof Jaworski
warską, wytwarzaniem produktu lokalnego, - serowar żuławski popularyzujątradycyjnego oraz zasad jego identyfikacji cy wiedzę dotyczącą przyzagrodoi wprowadzenia na Listę Produktu Trady- wej sztuki serowarskiej (prowadzi
cyjnego. W spotkaniu wzięło udział ponad warsztaty dla rolników w różnych
50 osób, głównie rolnicy z gminy Baranów zakątkach Polski propagując zdrową, trawspółpracujący z MODR Oddział Bielice.
dycyjną żywność). Uczestnicy mieli możliwość
oceny
własnych umiejętności praktycznych i nauczenia
się jak w domowych warunkach
zrobić dobry ser.
Wy t wor z e n i e
sera składało się
z kilku etapów:
• przygotowania
mleka,
• dodania kultur
Serowar przybliża uczestnikom warsztatów tajniki produkcji serów
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

bakterii, soli serowarskiej i podpuszczki,
•
powstawania,
krojenia i dojrzewania skrzepu,
• formowania i moczenia w solance.
Pod okiem serowara i dzięki jego
zdolności przekazywania wiedzy,
uczestnicy szybko
robili postępy i na
efekty nauki nie
trzeba było długo
czekać. Degustacja

Degustacja wykonanych serów

wykonanych przez nich serów udowodniła,
że wszystko jest w rękach osób pragnących
osiągnąć zamierzony cel.
Serowarstwo, przy produkcji mleka we
własnym gospodarstwie, jest również dodatkową możliwością uzyskania dochodu.
Mamy nadzieję, że nowo nabyte umiejętności będą rozwijane w gospodarstwach
uczestników szkolenia.
Warsztaty zakończył poczęstunek ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. n
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Działanie „Współpraca”? Nabór trwa!

O

działaniu „Współpraca” już pisaliśmy i mówiliśmy na wielu
szkoleniach. A teraz czas na działanie! Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie
pomocy na operacje w ramach działania
„Współpraca” objętego PROW na lata
2014 - 2020 w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

„Współpraca” to nowe działanie,
które promuje współdziałanie w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup
operacyjnych Europejskich Partnerstw
Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa.
W związku z tym, że działanie
„Współpraca” jest nowością w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć
grupy operacyjne, które się do nas zgłoszą.

Zapraszamy do kontaktu!
Adam Ptak - broker innowacji
- tel. 22 571 61 10
Magdalena Kowalewska
- koordynator SIR tel. 22 571 61 26
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Sk ł a d a j my

w n io s k i

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

motylkowatych w płodozmianie

W

e współczesnym rolnictwie powszechny stał się uproszczony
i zwężony płodozmian zbożowy. Uprawia się też dużo rzepaku i kukurydzy. Ponadto nowoczesny i drogi sprzęt
techniczny o dużej wydajności wymusza
ograniczanie asortymentu uprawianych
roślin w gospodarstwie do 2-3 gatunków.
Niestety, uproszczenie płodozmianu
prowadzi do spadku plonów oraz większego zużycia nawozów mineralnych
i chemicznych środków ochrony roślin.

Płodozmian, poprawnie dobrany do warunków siedliskowych i ekonomiczno-or-

10

ganizacyjnych gospodarstwa, powinien
umożliwić utrzymanie możliwe wysokiej
aktywności biologicznej gleby, co ogranicza porażenie uprawianych roślin przez
choroby i szkodniki przenoszone na rośliny
następcze za pośrednictwem gleby i resztek
pożniwnych. Powinien też poprawić, lub
przynajmniej zachować na stałym poziomie żyzność gleby i zmniejszyć zarówno
ilość chwastów, jak i ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko spowodowane
efektywnym wykorzystaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Poza
tym celem płodozmianu jest zwiększenie
stabilności ekonomicznej gospodarstwa
poprzez ograniczenie wahań wielkości plo-

nów i dochodów oraz stworzenie warunków do możliwie pełnego wykorzystania
jego zasobów (ziemi, siły roboczej i sprzętu).

| Zalety motylkowatych

W płodozmianie bardzo duże znaczenie mają rośliny motylkowate, które wiążą azot atmosferyczny i udostępniają
go roślinom następczym. Dzięki dużej
masie systemu korzeniowego zwiększają zawartość substancji organicznej
w glebie i poprawiają jej właściwości
fizyczne wskutek rozluźniającego działania palowego systemu korzeniowego.
Motylkowate zwiększają też biologiczną aktywność gleby poprzez duże ilości
wydzielin korzeniowych, a wchodząc
w skład resztek pożniwnych bogatych
w azot stymulują rozwój flory i fauny
glebowej. Dostarczają wysokiej jakości pasz gospodarskich, chronią glebę
przed erozją oraz spulchniają podglebie i uruchamiają znajdujące się w nim
składniki pokarmowe.
Motylkowate (w obecnej systematyce
bobowate) wykorzystywane są przede
wszystkim do produkcji paszy oraz jako
zielony nawóz. Są cennym elementem
proekologicznego gospodarowania. Ich
uprawa umożliwia uzyskanie stabilnej
wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu, gdyż
na agrotechnikę tych roślin składa się
stosunkowo niewiele zabiegów i rzadko
stosuje się chemiczne środki ochrony
roślin.

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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| Ale to nie koniec zalet
Do prawidłowego rozwoju motylkowate potrzebują odpowiedniego podłoża oraz
wody. Ich uprawa najlepiej udaje się na żyznych i przewiewnych glebach o pH powyżej 6, które łatwo się nagrzewają i są bogate
w wapń. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe nawadnianie, gdyż są bardzo wrażliwe
na brak wody. Motylkowate mają pozytywny wpływ na glebę, zwiększają jej żyzność,
a dzięki zdolności współżycia z bakteriami
brodawkowymi Rhizobium nie wymagają
nawożenia azotowego (poza dawką startową). Ponadto gromadzą związany przez
bakterie azot w resztkach pożniwnych, który jest stopniowo uwalniany i wykorzystywany przez rośliny następcze. Głęboki i silnie
rozwinięty system korzeniowy drenuje glebę i pobiera z jej głębszych warstw wypłukany potas i azot oraz uwalnia i pobiera nieprzyswajalny dla innych roślin fosfor.

| Drobno - i grubonasienne

Do roślin motylkowatych zaliczamy motylkowate drobnonasienne:
• jednoroczne – koniczynę perską, seradelę,
• dwuletnie – koniczynę czerwoną
• wieloletnie – lucernę mieszańcową, koniczynę białą, białoróżową i komonicę.
Są użytkowane głównie na zielonkę, siano i kiszonkę. Na glebach cięższych uprawia się koniczynę czerwoną, na lżejszych
lucernę i koniczynę białą. Przerwa w uprawie koniczyny czerwonej na tym samym
polu powinna wynosić 6-7 lat, a lucerny
i koniczyny białej 4-6 lat.
Motylkowate grubonasienne (strączkowe) to: fasola zwykła, bób, ciecierzyca pospolita, fasola, groch zwyczajny, soczewica
jadalna, soja, łubin żółty, łubin wąskolistny, łubin biały, bobik, peluszka, wyka siewna i wyka kosmata.
Rośliny strączkowe w plonie głównym
są uprawiane przede wszystkim na nasiona i w mieszankach ze zbożami. Zawierają
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

duże ilości strawnego białka o korzystnym
składzie aminokwasowym i są dobrym
komponentem do produkcji pasz treściwych. Posiadają również sporo witamin,
głównie z grupy B, oraz soli mineralnych,
mają też właściwości antybakteryjne.
Strączkowe w plonie głównym powinno się wysiewać w stanowisku po zbożach
w 3-4 roku po oborniku. Na tym samym
polu mogą być uprawiane co 4-5 lat.

| Przykłady płodozmianów
| z motylkowatymi

Klasa gleby IIIa lub IIIb:
1. Bobik
2. Pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej
3. Koniczyna czerwona
4. Pszenica ozima + facelia jako poplon
ścierniskowy
5. Owies nagi
Klasa gleby IVa lub IVb
1. Ziemniak
2. Jęczmień jary + wsiewka koniczyny
czerwonej z trawami
3. Koniczyna czerwona z trawami
4. Pszenica ozima + gorczyca jako poplon
ścierniskowy
5. Mieszanka zbożowa

Gleby słabe, klasy V
1. Ziemniak
2. Mieszanka zbożowa
3. Łubin żółty
4. Żyto ozime + wsiewka seradeli

| Podsumowanie

Bobowate są dobrym przedplonem dla
zbóż i roślin okopowych. Może ich uprawa
nie jest opłacalna tak, jak uprawa zbóż, ale
biorąc pod uwagę wartości stanowiska po
roślinach motylkowych i zwyżki plonu rośliny następczej oraz oszczędności z tytułu
zmniejszenia nakładów na nawozy i środki ochrony roślin, warto zastanowić się
nad ich uprawą. Opłacalność uprawy jest
znacznie lepsza, gdy wykorzystujemy nasiona do produkcji pasz we własnym zakresie - zyskujemy wtedy tanie źródło białka.
Inną wymierną korzyścią jest możliwość
otrzymania zwiększonych dopłat obszarowych, a dla większych gospodarstw bobowate stanowią jedną z możliwości spełnienia wymogu „zazielenienia”. n
Źródła:
1. Rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne,
Agro-Serwis Warszawa, marzec 2010r.
2. Płodozmiany w gospodarstwie ekologicznym, CDR
w Brwinowie, Radom 2006
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Tytuł Wicemistrza Krajowego w ogólnopolskim konkursie Agroliga 2016, uzyskała Firma ROLMARKET SP. z o.o.
SP. K. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 20 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim na uroczystej Gali
AGROLIGA 2016 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Nie można

sp oc ząć na l au rach

Z Łukaszem Rybickim - prezesem firmy
ROLMARKET SP. z o.o. SP. K. rozmawia Jadwiga Skibowska z Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział Płock.
Co dla Państwa oznacza uzyskanie tytułu
wicemistrza krajowego w konkursie Agroliga 2016?
To dla nas duże wyróżnienie i kolejny dowód na to, że ciężka praca popłaca. Od początku bowiem istnienia firmy, a więc od roku
1996, staramy się intensywnie pracować nad
ciągłym doskonaleniem naszego systemu,
usprawnianiem pracy wszystkich działów
firmy i inwestować w rozwój zarówno pracowników, jak i infrastruktury. Tym bardziej
jest nam miło, gdy nasze starania są nie tylko
dostrzegane, ale również nagradzane – tak
jak w przypadku otrzymania prestiżowego

tytułu wicemistrza krajowego w konkursie
Agroliga 2016, ale także innych wyróżnień.
Zaliczymy do nich m.in. dwukrotne zajęcie
pierwszego miejsca przez sklep Rolmarket.pl
w rankingu najlepszych sklepów internetowych Opineo.pl w kategorii „Ogród i narzędzia”, jak również otrzymanie tytułu „Super
Marka 2017 – Jakość, Zaufanie, Renoma”,
przyznawanego markom o wyjątkowo silnej
pozycji na rynku.
Firma prowadzi jeden z największych internetowych sklepów ogrodniczych w Polsce, oraz kilka innych sklepów internetowych, ale przecież to nie wszystko…
Poza sprzedażą internetową, prowadzimy
również stacjonarne Centrum Ogrodnicze
Rolmarket. Jeżeli chodzi o krótką charakterystykę tej formy działalności, jest to bardzo
dobrze zaopatrzony punkt
ogrodniczy
w
powiecie
płockim, zlokalizowany w Cieślach, znajdujących się 20 km
od Płocka i 80
km od Warszawy, w którym
można
kupić
tysiące produktów do budowy,
wyposażenia
i
pielęgnacji
ogrodów. Mamy
w ofercie rów-

Ekipa ROLMARKET podczas ogólnopolskiej imprezy Ogród Marzeń
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nież setki roślin ogrodowych, domowych
i balkonowych – także tych kolekcjonerskich
oraz ponad 200 rodzajów kamieni ozdobnych
z całego świata. Wszystkie produkty, poza roślinami i kamieniami dekoracyjnymi, dostępne są w naszym internetowym sklepie ogrodniczym Rolmarket.pl. Drugą formą działalności stacjonarnej jest Hurtownia Ogrodnicza
Rolmarket. Nasza propozycja sprzedaży hurtowej skierowana jest do osób zajmujących
się urządzaniem terenów zielonych, sklepów
i centrów ogrodniczych oraz innych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym ogrodnictwem. Jeżeli chodzi o naszą aktywność
stacjonarną, to nie możemy zapomnieć także
o tej gałęzi działalności, od której wszystko się
zaczęło, a więc sprzedaży produktów dedykowanych rolnikom i hodowcom, takich jak
pasze i koncentraty paszowe, podajniki ślimakowe, wilgotnościomierze, ogrodzenia elektryczne, opakowania do warzyw i owoców,
artykuły zootechniczne oraz całą gamę innych
towarów. Wiele z wymienionych produktów
można kupić w naszym internetowym sklepie
hodowlanym PanFarmerek.pl.
W firmie nastąpiły istotne zmiany: z małej
rodzinnej firmy powstało prężne przedsiębiorstwo. Co wpłynęło na tak duży rozwój?
Na rozwój naszej firmy, tak jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, wpływa
wiele czynników, których nie można rozpatrywać w odseparowaniu od siebie. Najistotniejsze jednak składowe sukcesu, to
w moim odczuciu: ludzie i ich potencjał,
wiedza, doświadczenie, kapitał, marzenia,
ambicje, ciężka praca i łut szczęścia. Nie zaWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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pominamy także o tym, że nigdy nie można
spocząć na laurach, tylko ciągle iść do przodu, szukać nowych rozwiązań i nie bać się
czasami zaryzykować.
Rolmarket sprzedaje także wiele produktów pod stworzonymi przez siebie markami własnymi. Kto jest klientem Państwa
firmy ?
Zgadza się, jednym z elementów naszego
progresu jest także rozwój marek własnych.
Na przestrzeni kilku lat stworzyliśmy wiele
brandów, które krok po kroku rozwijamy.
Jest to m.in. linia nasion traw wysokiej jakości, ale w przystępnych cenach. W jej skład
wchodzą trawy Suchum, Deptum, Universum, Vivum i Kwiatum. Sygnujemy ponadto własnymi markami obrzeża ogrodowe,
np. Limiteo, Bordeo czy Strongeo, siatki
na krety: StrongNet, NetoKreto, StopKop!
i AntiKreti, siatki cieniujące Grandinet
i Ombretex oraz wiele innych produktów.
Naszymi klientami są przede wszystkim
ogrodnicy hobbiści, działkowcy, sadownicy, szkółkarze, firmy zajmujące się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów, sklepy i centra
ogrodnicze oraz inne osoby lub firmy mniej
lub bardziej profesjonalnie zajmujące się
ogrodnictwem. Do grona naszych klientów
należą ponadto rolnicy i hodowcy.
Warto wspomnieć, że ROLMARKET organizuje wiele imprez dla mieszkańców Płocka i okolic. Jaki charakter mają te imprezy
i do kogo są skierowane?
W Centrum Ogrodniczym Rolmarket
regularnie organizujemy imprezy z myślą o mieszkańcach naszego regionu. Były
wśród nich już takie wydarzenia, jak huczne otwarcia sezonu ogrodniczego, Dzień
Ogrodnika, loty balonem, Dzień Pociechy,
Dzień Dyni, Dzień Kartofla, Dzień Mikołaja
czy ogólnopolska impreza Ogród Marzeń.
Imprezy te mają charakter nie tylko rozrywkowy, ale również edukacyjny. Zawsze
staramy się łączyć przyjemności związane
z atrakcjami, z porcją wartościowej wiedzy.
Z tego też powodu zawsze zapraszamy na
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

takie wydarzenia ekspertów z różnych dziedzin ogrodnictwa.
ROLMARKET znany jest z działalności
społecznej, ale jest też przedsiębiorstwem,
dzięki któremu znalazło zatrudnienie
wielu jest ludzi - co jest bardzo ważne dla
mieszkańców najbliższych okolic. Czy ma
to znaczenie dla Państwa i jak jesteście postrzegani we własnym środowisku?
Tym razem zacznę od końca. Ciężko jest
nam obiektywnie ocenić jak jesteśmy odbierani w środowisku. W zdecydowanej większości docierają do nas pozytywne sygnały
na temat tego, jakim jesteśmy pracodawcą.
Chcemy wierzyć, że rzeczywiście robimy dobrą robotę na rzecz zwiększenia zatrudnienia w gminie, w której nie jest łatwo o pracę. Aktualnie w naszej firmie pracuje ponad
50 osób i są to głównie osoby pochodzące
z najbliższych okolic. Wszyscy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Zdajemy
sobie jednak sprawę z tego, że ciągle należy
podnosić standardy i warunki zatrudnienia.
Co – w miarę naszych możliwości – staramy
się systematycznie czynić. Wracając zaś do
pierwszej części pytania, to owszem, przykładamy dużą wagę do działalności społecznej,
ponieważ wierzymy w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Rolmarket wspiera
więc lokalne, i nie tylko, inicjatywy, fundacje
i stowarzyszenia. Szczególne znaczenie ma
dla nas udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym, a więc osobom starszym i dzieciom. Firma wspiera m.in.: Letnią Olimpiadę
Sportową Osób Niepełnosprawnych organizowaną przez Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Miszewie, Dni Humoru i Satyry
organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Szkołę Podstawową
w Cieślach. Rolmarket angażuje się również
w promocję sportu, sponsorując grający aktualnie w ekstraklasie klub piłkarski Wisła
Płock czy klub piłkarski LKS Orkan Lelice.
Działania na rzecz ochrony środowiska to
inny, bardzo istotny element funkcjonowania firmy. Mógłby Pan je wymienić?

Rzeczywiście dobro środowiska jest bliskim nam tematem. Aby dorzucić swoją
cegiełkę do ochrony przyrody, skupujemy
m.in. makulaturę w celu tworzenia z niej
ekologicznych wypełniaczy do pakowania
paczek, odprowadzamy wodę deszczową
do zbiornika o pojemności 10 000 l i następnie wykorzystujemy ją do podlewania
sprzedawanych roślin, zainstalowaliśmy
również nowoczesną pompę ciepła umożliwiającą pobieranie ciepła z otaczającego
środowiska, stosujemy nowoczesne piece
konwektorowe, stosujemy gazowe ogrzewanie i system rekuperacji, korzystamy
z ekologicznej oczyszczalni ścieków, segregujemy odpady – to tylko niektóre z działania podejmowane przez nas na rzecz
ochrony środowiska, w którym wszyscy
żyjemy.
Firma jest w ciągłym rozwoju. Jakie są plany na przyszłość, a może recepta na sukces?
Aktualnie skupiamy się przede wszystkim
na detalicznej sprzedaży internetowej za
pośrednictwem sklepu ogrodniczego Rolmarket.pl oraz na intensywnym rozwoju
naszej hurtowni ogrodniczej. Jesteśmy na
etapie zacieśniania relacji z naszymi zagranicznymi dostawcami, dzięki czemu nasza
oferta dla profesjonalistów z każdym miesiącem będzie coraz bogatsza i coraz bardziej atrakcyjna. Rozpoczęliśmy także starania o wejście na rynki zagraniczne. Jesteśmy pełni nadziei, jeżeli chodzi o ten kierunek rozwoju. Ponadto w ciągu najbliższych
kilkunastu miesięcy rozpoczniemy budowę
nowego centrum logistycznego, czyli magazynu wysokiego składowania wraz z pakowalnią i zapleczem socjalnym.
Odpowiadając zaś na pytanie o receptę na
sukces, to pozwolę sobie powtórzyć główne,
według mnie, składowe sukcesu, którymi
są: ludzie i ich potencjał, wiedza, doświadczenie, kapitał, marzenia, ambicje, ciężka
praca i łut szczęścia.
Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę dalszych
sukcesów, realizacji marzeń i szczęścia. n
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J e d z i e my n a
Marcin Gąsiorowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

J

ednych wędkarstwo „kręci’’, innych nie,
no bo ile można siedzieć patrząc w ten
sam punkt? Ja należę do tych pierwszych. Jeśli ktoś ma wędkarstwo w genach
lub poznał jego urok i pielęgnuje tę pasję,
to nie ma dla niego nic piękniejszego od porannych chwil spędzonych wśród budzącej
się przyrody. No i złowionych ryb!

Moja przygoda z wędkowaniem rozpoczęła się w wieku 15 lat, kiedy zacząłem
łowić w małych, lokalnych zbiornikach
wodnych. Kilka lat później kuzyn zabrał
mnie nad jezioro i przyroda zrobiła na mnie
takie wrażenie, że kontynuuję tę wspaniałą
przygodę, jaką jest wędkarstwo, do dziś. Łowię na różnych akwenach, często na Jeziorze
Lidzbarskim, które znajduje się niewielkiej
odległości od mojego miejsca zamieszkania.

| Słów kilka
| o moim ulubionym jeziorze

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się
sezon wędkarski. Ja zazwyczaj wybieram się
do Lidzbarka Welskiego, nad malowniczo
położone Jezioro Lidzbarskie (woj. warmińsko-mazurskie, powiat działdowski, na terenie
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego). Należy ono do Welskiego Parku Krajobrazowego,
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r yby !

a jego powierzchnia (wg różnych źródeł) waha
się w granicach 121-131 ha. Średnia głębokość
to ok. 9-10 m, a maksymalna 25,5 m.
Zagospodarowaniem i ochroną jego wód
zajmuje się Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, który regularnie
zarybia zbiornik i wydaje karty wędkarskie.
Połowów mogą dokonywać rybacy posiadający uprawnienia z tego okręgu.
Jezioro Lidzbarskie jest pięknie położone.
Zimową porą, gdy jest skute lodem, staje się
dla wędkarzy bardzo niebezpieczne i połowy są ryzykowne, gdyż przepływa przez nie
rzeka Wel, tworząca podwodne prądy i zawirowania, wskutek czego lód ma niejednolitą grubość. Minionej zimy miejscami sięgał 25 cm, a miejscami był na tyle cienki, że
mógł zarwać się pod dorosłą osobą, ale jak
to mówią: „Jest ryzyko, jest zabawa”.

| Łowienie ryb

Nad Jeziorem Lidzbarskim możemy
łowić ryby przez cały rok (wyjątkiem jest
połów z łodzi dozwolony od 1 maja do 30
listopada). Najwcześniej możemy wypłynąć na godzinę przed wschodem słońca
i łowić do godziny po zachodzie słońca.
W nocy można łowić tylko z nabrzeża.
Można tu spotkać wiele gatunków ryb,

m.in.: płoć, okonia, wzdręgę, sandacza, lina,
węgorza, suma, bolenia, szczupaka i leszcze,
których według mnie jest najwięcej, ponieważ sprzyja temu flora zbiornika, ukształtowanie dna z licznymi stromymi spadkami
oraz zagłębia, które leszcz preferuje. Waga
łowionych leszczy zaczyna się od ok. 0,8 kg
do nawet 3,5 kg (mnie przeważne trafiają się
sztuki ważące 1,0-2,0 kg). Możliwość złowienia największych sztuk daje połów z łodzi.
W roku 2016 złowiony przeze mnie leszcz
miał około 3 kg. Najczęściej stosowaną metodą połowu ryb tego gatunku, którą my,
wędkarze, stosujemy i dzięki której zostały
złowione jedne z większych okazów na tym
jeziorze, jest metoda gruntowa, gdyż leszcz
żeruje na dnie zbiornika, pobierając pokarm
leżący na dnie.

| Zapraszam!

Jezioro Lidzbarskie cieszy się dużą popularnością i przyciąga wędkarzy z miast
oddalonych nawet o 80 km. Jeśli ktoś chce
miło spędzić czas, wypocząć, zrelaksować się
łowiąc, czy też spacerując po Welskim Parku
Krajobrazowym, z czystym sumieniem mogę
polecić to miejsce jako bogate w różne gatunki ryb i przepiękną, otaczającą je przyrodę.
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Wszystko o wierzbie energetycznej (cz. 1)
Dorota Paluch
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W

ierzba energetyczna
- jako gatunek szybko rosnący, o wysokim potencjale produkcyjnym
biomasy - doskonale nadaje się
do wykorzystania energetycznego i przemysłowego. Stosowana jest w ochronie ziemi,
wody i powietrza oraz wykorzystywana do oczyszczania
gleby z metali ciężkich i związków toksycznych poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę.
Plantacje wierzby bez szkody
dla środowiska utylizują stałe
osady ściekowe z oczyszczalni,
a związki w nich zawarte nie
przedostają się do wód gruntowych. Pasy zieleni z wierzby
spełniają też funkcję ochronną - ograniczają stopień zanieczyszczenia powietrza.

wieloletnia: okres użytkowania
plantacji wynosi 15-20 lat.

Wierzbę wiciową (Salix viminalis) kwalifikuje się jako bardzo dobre, wieloletnie źródło
energii odnawialnej. Dostarcza
wartościowego materiału opałowego bez wyrządzania szkody w środowisku naturalnym.
Jest ona jednym z gatunków
zwykłej wierzby, rosnącym
w formie krzewiastej – łatwo
odrastającej. Osiąga nawet 8-10
metrów wysokości i ma od kilku do kilkunastu pędów. Młode
pędy są srebrzyście owłosione,
ale szybko stają się nagie. Gałązki są cienkie i wiotkie, koloru żółtawego. Jest to roślina

Roślina ta najlepiej rośnie na
gruntach klasy III b i IV. Lubi gleby wilgotne, położone w obniżeniach terenu, ale nie mogą być to
gleby zabagnione. Rośnie również
na gruntach niższych klas bonitacyjnych lecz wtedy wymaga
nawadniania (szczególnie w początkowej fazie rozwoju) i intensywnego nawożenia.
Przed posadzeniem musimy
odpowiednio przygotować glebę, a więc należy:
• pozbyć się chwastów (szczególnie wieloletnich), czyli perzu,

| Przygotowujemy glebę

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

ostrożnia, powoju i innych,
• wykonać analizę chemiczną
gleby, by ustalić potrzeby wapnowania oraz nawożenia potasem i fosforem (gleby poniżej
5,5 pH należy zwapnować),
• wykonać orkę przedzimową
głęboką.

| Jak sadzić wierzbę?

Zrzezy, czyli odcinki dolnych
i środkowych części jednorocznych lub dwuletnich pędów
o długości 20-25 cm i grubości
7-15 mm, sadzi się wiosną na
początku okresu wegetacji, kiedy wilgotność gleby po zimie
jest jeszcze wysoka. Możliwe
jest również sadzenie zrze-

zów jesienią. Sadzi się je równo z glebą lub ich wierzchołki
mogą wystawać 1-2 cm nad powierzchnię.
Obsada uzależniona jest od
częstotliwości zbioru oraz rozstawu kół sprzętu rolniczego wykorzystywanego przy pielęgnacji
i zbiorze i wynosi 17-40 tys. szt./
ha. Po około 3 tygodniach w miejsce nieprzyjętych zrzezów można
wysadzić nowe. Do pierwszych
nasadzeń zaleca się kupno zrzez
z jednolitych odmianowo plantacji, a do powiększenia naszej
plantacji możemy użyć sadzonek
z własnej produkcji. n
Od redakcji: dokończenie artykułu
we wrześniowym numerze „Wsi Mazowieckiej”
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Metale ciężkie w środowisku a ochrona żywności
Justyna Seroka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

R

ośliny i gleby są narażone na niekontrolowane zanieczyszczenie
niebezpiecznymi substancjami –
m.in. metalami ciężkimi oraz związkami
organicznymi. Najczęściej ma to miejsce
przy trasach komunikacyjnych, w obrębie arterii przemysłowych lub terenów
zurbanizowanych, ale także na obszarach
użytkowanych rolniczo.
Skala problemu może wydawać się mała,
ale biorąc pod uwagę, że co minutę na
świecie 23 hektary gruntu ulegają pustynnieniu, 5,5 hektara zabiera ekspansja
rozbudowy miejskiej, a 10 hektarów gleby
ulega degradacji (gleba traci zdolność do
wspomagania funkcji ekosystemu) – już
nie wygląda to tak dobrze. Mało kto wie, że
potrzeba tysięcy lat by wytworzyć kilkucentymetrową warstwę gleby (dlatego jest ona

zasobem praktycznie nieodnawialnym).
Negatywnym skutkiem antropogenicznej działalności (czyli wpływu człowieka na środowisko) jest również obniżenie
bezpieczeństwa produkowanej żywności
(lub jej jakości). Rośliny uprawne poprzez
pobieranie wielu niebezpiecznych związków (takich jak metale ciężkie czy związki
organiczne typu WWA), mogą stanowić
zagrożenie zdrowotne dla ludzi i zwierząt.
Z tego powodu konieczne jest dążenie do
produkcji bezpiecznych dla zwierząt pasz
(tj. siano, rośliny pastewne), co stanowi
równie ważny aspekt dobrostanu zwierząt.

| Czym są metale ciężkie?

Metale ciężkie to pierwiastki o gęstości
większej od 4,5 g/cm3, posiadające połysk
metaliczny i cechujące się wysoką tempera-

turą topnienia i wrzenia. Zaliczamy do nich:
Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni,
Mo. Metale są groźnymi truciznami dla
organizmów żywych (np. kadm, ołów, arsen, rtęć), ale są też wśród nich pierwiastki niezbędne dla prawidłowego wzrostu
i funkcjonowania organizmu (np. żelazo,
miedź, cynk). Ich pozytywna rola związana
jest głównie z enzymami, są też włączane
w procesy metabolizmu białek oraz transportu pierwiastków i substancji na poziomie
zarówno komórek, jak i narządów.
Niektóre metale ciężkie to mikroelementy, które są nam potrzebne (ale podkreślam
- w minimalnych ilościach). Po przekroczeniu dopuszczalnej zawartości wszystkie działają toksycznie.
Niebezpieczeństwo jakie niosą związane
jest z ich właściwościami, między innymi
podatnością na bioakumulację ze środowiska naturalnego czy z gleby i łatwą absorpcją z przewodu pokarmowego.

| Skąd się biorą metale ciężkie?

Źródła naturalne to wietrzenie skał,
erupcja wulkanów, parowanie oceanów,
pożary lasów i procesy glebotwórcze.
Źródła antropogeniczne (czyli związane
z działalnością człowieka) to różne gałęzie
przemysłu, kopalnictwo rud i hutnictwo, energetyka oparta na spalaniu węgla, komunikacja
(spaliny), gospodarka komunalna (wysypiska
odpadów), przemysł chemiczny (w tym nawozy i odpady stosowane do nawożenia).

| Jak można określić zagrożenie?

Ryzyko ekologiczne spowodowane zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi nie jest
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bezpośrednim przełożeniem ich całkowitej zawartości w glebie. Ocenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska służą np. testy rozpuszczalności form metali obecnych w glebach,
testy aktywności biologicznej, testy ekotoksykologiczne oraz badania fitoprzyswajalności
i fitotoksyczności zanieczyszczeń obecnych
w glebach. Pozwalają one na ocenę warunków, w jakich zagrożenie może się zwiększyć.
Niestety, testy nie mogą być powszechnie stosowane z uwagi na wysokie koszty analiz oraz
ich pracochłonność. Często prosta analiza aktualnej (i potencjalnej) rozpuszczalności metali ciężkich dostarcza niezbędnych informacji
o zagrożeniu środowiskowym, wynikającym
z możliwości włączania się pierwiastków do
obiegu biogeochemicznego. Jego częścią jest
obieg biologiczny, czyli przepływ pierwiastków w łańcuchu troficznym, którego pierwszym ogniwem jest roślina, kolejnym zwierzę,
ostatnim zaś człowiek. Przechodzenie metali
do kolejnego ogniwa wiąże się ze wzrostem
koncentracji, w wyniku czego dochodzi do
częściowego gromadzenia się tych pierwiastków w danym ogniwie.
Na ilość metali ciężkich pobranych z gleby
poprzez rośliny wpływa stopnień nagromadzenia pierwiastków oraz zdolność unieruchomienia ich w glebie. Wzrost mobilności
metali w środowisku jest często wynikiem
niewłaściwej agrotechniki, wskutek czego
dochodzi do transformacji różnych form metali ciężkich, czy wzrostu ich rozpuszczalności, uruchomienia, a w konsekwencji migracji
do innych elementów środowiska.

| Rekultywacja a prewencja

Możliwości przywrócenia gleby do użytkowania po znacznym zanieczyszczeniu
są dwie: albo usunięcie z niej szkodliwych
substancji, albo ich celowe unieruchomienie w glebie. Taka rekultywacja może być
jednak kosztowna, lub pozostaje problem
zagospodarowania otrzymanych dzięki
niej produktów. Dlatego najlepiej nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska,
szczególnie glebowego.
Prawodawstwo unijne - w zakresie wody,
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

odpadów, ochrony środowiska i zanieczyszczeń przemysłowych - pomaga to zanieczyszczenie ograniczyć poprzez kary i wymogi.
Również kompleksowa strategia ochrony
gleb ułatwia walkę z istniejącymi zagrożeniami. Przedstawiono w niej przyczyny degradacji gleby i zwrócono uwagę na konieczność
gospodarowania glebami w sposób zrównoważony, aby zachować ich żyzność.
Nie bójmy się jednak żywności. W rozporządzeniach ustalone są dopuszczalne poziomy ilości metali ciężkich i jest to kontrolowane. Bądźmy jednak rozważni - znane
są przykłady, kiedy to w marchwi z przydomowego ogrodu były znacznie przekroczone normy wskutek sąsiedztwa zakładów
przemysłowych. Dobrym rozwiązaniem
jest propagowanie strategii ochrony gleb
i dbanie przez rolników o właściwą agrotechnikę (m.in. o odpowiedni odczyn pH),
czy zakładanie różnego rodzaju filtrów
(na kominy czy filtr spalin w samochodzie)
wyłapujących szkodliwe substancje czy
pierwiastki. Ważne jest też wspieranie
zintegrowanej ochrony roślin oraz rolnictwa ekologicznego. n

Pamiętajmy, że dbając o środowisko, dbamy jednocześnie
o siebie i swoje zdrowie.
Źródła:
1. Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia
Pierwiastków Śladowych. PWN, Warszawa, s. 364-365;
2. Karczewska A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk. AR Wroc. 432, Rozpr.
CLXXXIV, Wrocław, s. 160-161;.
3. Kabata-Pendias A. i in. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką.
Ramowe wytyczne dla rolnictwa IUNG, Puławy;
4. Lubka M., Wojda A., Witt M., 2004, Mikrojądra
w komórkach człowieka – powstawanie, zawartość
oraz wykorzystanie diagnostyczne i prognostyczne,
Postępy Biologii komórki 31/2, s. 299-311.
5. Maciejewska A. 2003. Problematyka rekultywacji
gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi w świetle literatury. s. 539–550. W: „Obieg Pierwiastków
w Przyrodzie” (B. Gworek, J. Misiak, red.). Monografia
Tom II. Dział Wydawnictw IOŚ, Warszawa;
6. www.naukowy.pl/przyroda/poprawa-stanu-gleby-na-rzecz-globalnego-bezpieczenstwa-zywnosciowego/ [dostęp 14.02.2017 r.].
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Rolniku , sprawdź - może to masz?
(murawy, a działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne)
Maria Janicka - Turyk
MODR Warszawa

D

ziałania
rolno-środowiskowo-klimatyczne zachęcają rolników
do ochrony przyrody poprzez
utrzymanie nie tyko elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo - stanowiących ostoje, ale również zachowanie walorów przyrodniczych obszarów rolniczych
i trwałych użytków zielonych. Wykraczając poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą,
działalność ta pozwala na otrzymanie
wsparcia, a tym samym utrzymanie bioróżnorodności tak bardzo potrzebnej do
zachowania równowagi w przyrodzie.
To przecież różnorodność biologiczna
chroni naszą planetę przed m.in. suszami
i powodziami oraz globalnym ociepleniem.
Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć
wszystkich zmian środowiskowych, dlatego
jednym z elementów WPR na lata 2014-2020
jest działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - Wariant 4.3. i 5.3 - ochrona muraw.

| Czym są murawy?

Murawy kserotermiczne określane są mianem ciepłolubnych zbiorowisk z dominacją
traw mających charakter roślinności stepo-
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wej. Uznawane są za jedne z najcenniejszych
zbiorowisk ekologicznych o dużej bioróżnorodności gatunkowej roślin. Sama nazwa
kserotermiczny pochodzi z języka greckiego
(kseros - suchy, termos - gorący) i wskazuje na
siedlisko występowania tych roślin.
Te wielobarwne murawy są niezwykłym bogactwem środowiska naturalnego, często niezauważanym przez lokalną ludność. A przecież
oddziałują na piękno otaczającego nas krajobrazu, przekształcając i zmieniając swoją formę, zwłaszcza barwę, od wczesnej wiosny aż
do później jesieni. Wraz z ruszeniem wegetacji
Winnicę zalewa kolor żółci dzięki pierwiosnkowi lekarskiemu. W kolejnych miesiącach dominuje kolor różowy (pszeniec różowy) złamany odcieniami fioletu nadanego przez dzwonki
czy głowienkę wielokwiatową. Latem cieszą
oko białe kobierce baldaszkowatych przeplatające się z czerwono pomarańczowymi liśćmi
zarośli kserotermicznych. Ta kolorowa enklawa
roślin dwuliściennych niezwykle urozmaica
zieleń otaczających pól i lasów.

| Karmią owady, są ostoją
| i bankiem genów

Wielobarwne kobierce mają również
ogromne znaczenie dla podstawowych procesów życiowych zachodzących w środowisku.
Szczególną rolę odgrywają wobec owadów
zapylających, bez których większość sadów
i ogrodów nie mogłaby istnieć. Ponadto ich
funkcja biocenotyczna przekłada się na ostoje
dla zwierząt i ptaków tworząc swoistego rodzaju bank genów flory i fauny.
Zajmują niewielkie powierzchnie o charakterze wyspowym. Występują w rejonie środkowej i dolnej Wisły, Wyżyny Miechowskiej,
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, dolnej

Odry, Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej
i Wyżyny Lubelskiej. Po wymieszaniu się z rodzimą roślinnością znalazły odpowiednie warunki do rozwoju na zboczach i w dolinach
rzecznych bogatych w wapń. Wysoka temperatura, dobre nasłonecznienie i niepewne
warunki wilgotnościowe sprawiły, że gatunki
muraw kserotermicznych wyspecjalizowały się
w szybkim dojrzewaniu i wydawaniu nasion.
Naleciałości drzew i krzewów stworzyły swoistą barierę z niepowtarzalnym mikroklimatem
i ostoją dla ptaków, drobnych owadów i motyli.
Tak powstały bank bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej stał się cennym siedliskiem uznawanym nie tylko w Polsce, ale i w
Europie.

| Docenione nieużytki

Murawy kserotermiczne włączono do programu Natura 2000 i oznaczono symbolem
6210 jako obszar priorytetowy o cennych
walorach przyrodniczych ze stanowiskami
storczykowatych. Odnotowano, iż w Europie występują w 22 krajach. W Polsce zajmują obszar 10 050 ha, z czego połowa objęta
jest programem Natura 2000.
Rozpatrując je w kategoriach użyteczności
rolniczej są to zwykle słabej jakości pastwiska, bądź nieużytki rolne zaklasyfikowane
jako zubożałe grądy. Ze względu na rodzaj
podłoża i skład gatunkowy murawy kserotermiczne podzielono na trzy podtypy:
murawy naskalne, murawy ostnicowe oraz
kwieciste murawy kserotermiczne.

| Masz murawę? Będziesz miał
| pieniądze!

Jeśli sądzisz, że twoją łąkę czy paWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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Dywersyfikacja upraw – zmiany w przepisach !
Maria Janicka-Turyk
MODR Warszawa

M

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zmianie okresu obliczania udziału
różnych upraw w celu dywersyfikacji
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 7 lipca 2016 r.). Znowelizowane przepisy dotyczą zmiany terminu
kontroli dywersyfikacji upraw w ramach
zazielenienia. Termin kontroli dotychczas obowiązujący od 15 maja do 15 lipca został zmieniony na od 1 czerwca do
31 lipca.

Organ kontrolny weryfikujący wymóg
dywersyfikacji sprawdza czy w przewidzianym okresie kontroli rośliny zadeklarowane we wniosku o płatności bezpośrednie są uprawiane i zajmują właściwy
odsetek powierzchni gruntów ornych.
ARiMR wyjaśnia, że wskazywany w nowych przepisach okres obliczania udziału różnych upraw nie ingeruje w proces
produkcji, a tym samym ocena spełnienia w/w wymogu dokonuje się nie tylko
na podstawie obecności upraw na polu,

ale również obecności jej pozostałości
(ściernisko, resztki pożniwne) również
po zaoraniu upraw.
Przypominamy, iż dywersyfikacji upraw
podlegają rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych (z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej).
W sytuacji gdy grunty orne zajmują od 10
do 30 ha należy prowadzić:
• minimum 2 różne uprawy;
• uprawa główna nie powinna zajmować
więcej niż 75 proc.
Powyżej 30 ha należy prowadzić:
• minimum 3 uprawy;
• uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne
łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95
proc. gruntów ornych. n

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 1008)
2. www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/InformacjePrasowe/Zmiana-terminu-dla-dywersyfikacji- upraw
3. www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/informacja-dla-rolnikow-ktorzy-podlegaja-dywersyfikacji-upraw.html

stwisko można zaliczyć do muraw,
skontaktuj się doradcą rolnośrodowiskowym z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Po wykonaniu ekspertyzy
przyrodniczej stworzony zostanie pięcioletni program ochrony. Stawka płatności
do jednego ha muraw wynosi 1300 zł. n
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

Źródła:
1. Banach M., 2010. Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce. Studia i Materiały
CEPL w Rogowie R. 12. Zeszyt 2 (25) / 2010 s.248-255
2. Barańska K., Jermaczek A. 2009. Poradnik utrzymania
i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 - murawy kserotermiczne. Wyd. Klubu Przyrodników w Lublinie. Świebodzin.
3. Sazońska B., 2015. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Radomiu. Radom. s. 15.
4. Kutyna I., Drewniak E., Młynkowiak E., 2012. Zbiorowiska
muraw kserotermicznych i napiaskowych na krawędzi doliny
odry w Owczarach. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric.,
Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 61-88
5. Twerd L., Banaszek J., 2013. Problemy ochrony fauny termokserofilnej pszczół (Hymenoptera: Apoidea,
Apiformes) na przykładzie rezerwatu „Góra Gipsowa”.
Inżynieria ekologiczna, 33, s.147-155.
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Mazowsze

Spacerkiem po
tekst i zdjęcia: Małgorzata Cywkowska
MODR Oddział Bielice

Ż

yrardów leży na Równinie
Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Pisią Gągoliną. Powstanie i rozwój
miasta związany jest z lokalizacją na tym
terenie, na początku XIX wieku, fabryki
lniarskiej. Nazwa miasta wywodzi się od
nazwiska francuskiego inżyniera i wynalazcy maszyny do mechanicznego przędzenia lnu Filipa de Girarda, który został
mianowany pierwszym technicznym dyrektorem przez założycieli fabryki, braci
Łubieńskich.
Okres największego rozwoju żyrardowskiej fabryki przypada na drugą połowę
XIX wieku, kiedy to trafiła w ręce dwóch

Żyrardowie
snej Europy, a produkowane w Żyrardowie
wyroby szybko znalazły uznanie na całym
świecie. W okresie
największej prosperity fabryka zatrudniała
ponad 9 tysięcy robotników. Pracowali tu
Polacy, Niemcy, Czesi,
Słowacy, Żydzi, Anglicy,
Rosjanie, Austriacy i Kozacy. W efekcie osadę za- om kultury - ludowiec
D
mieszkiwali ludzie różnych
W
wyzwań od ewangelików,
kwietniu 1883 roku
przez baptystów, po społeczność wyzna- z powodu stale ponia mojżeszowego. garszających
się
O nudzie nie mogło warunków
pracy
być więc mowy.
w Zakładach Żyrardowskich wyWraz z rozwo- buch
pierwszy
strajk powszechny
jem fabryki…
rozpoczęty przez
…
następował najbardziej wysystematyczny roz- korzystywanych
wój osady powstają- p r a c o w n i k ó w
cej na gruntach wsi szpularni. InsceRuda Guzowska. nizację tych wyZostały pobudowa- darzeń można
ne: osiedle robot- corocznie zobanicze, pralnia dla czyć w Żyrarrobotników, szpi- dowie.
Pomnik Filip
tal, szkoły, ochronW
latach
a de Girarda
ka, dom kultury 1945-1989 udało się
i kościoły. Na po- utrzymać produkcję w fabrywierzchni 36 ha powstała skrupulatnie za- ce. Dopiero lata 90. okazały się tragiczne
projektowana osada fabryczna, będąca dziś dla branży włókienniczej i skończyły się
unikalnym centrum współczesnego Żyrar- upadkiem żyrardowskich zakładów lniardowa, którego obiekty i układ przestrzenny skich.
zostały wpisane na listę zabytków.

|

Wille dyrektorów

niemieckich przemysłowców - Karola Augusta Dittricha i Karola Hiellego. Stała się
wtedy jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów lniarskich ówcze-
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Ma zo w s ze

Osadę fabryczną Żyrardowa tworzą osiedla murowanych z czerwonej cegły domów
dla robotników oraz dzielnica willowa dla
kadry kierowniczej. Do naszych czasów zachowało się 95% pierwotnej zabudowy. Miasto Żyrardów stara się wyeksponować swój
potencjał prezentując najciekawsze i najcenniejsze obiekty żyrardowskiej starówki.

| Rozpoczynając spacer…

… po XIX wiecznej osadzie fabrycznej kierujemy się z pięknego zabytkowego dworca
PKP do serca miasta - Placu Jana Pawła II.
Po drodze napotykamy dzielnicę domów robotniczych (oczywiście wzniesionych z czerwonej cegły). Mijamy Kościół Farny pw.
Matki Bożej Pocieszenia (wzniesiony w latach 1900-1903
dzięki fundacji
rodziny
Sobańskich i Karola Dittricha)
w stylu neogotyckim. Kościół
wzorowany jest
na bazylice w Kolonii
(ośmiokrotnie pomniejszony). Ma dwie
strzeliste siedemdziesięciometrowe
wieże, a we wnętrzu
znajdują się secesyjne witraże.
Nieopodal znajduje się Dom Ludowy im. Karola
Dittricha, tzw. „Ludowiec”, oddany do
użytku w roku 1913
i do dzisiaj pełniący
kulturalną
rolę w mieście.

| Z Placu Jana Pawła dostrzec można…

… budynek Starej Przędzalni przeznaczony obecnie na ekskluzywne lofty.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

Przemierzając dalej
starówkę zobaczymy prawdziwą perłę,
jaką jest odremontowany budynek Resursy, który w XIX
wieku pełnił rolę
placówki kulturalnej dla lokalnej elity,
głównie urzędników
fabrycznych, kadry
inżynierskiej i okolicznej szlachty. Przez
wiele lat był to najbardziej reprezentacyjny budynek w Żyrardowie.
W niedalekiej odległości zauważymy tzw.
Kantor z 1885 roku zbudowany na planie

Resursa

litery H. Był on siedzibą dyrekcji i biura
głównego fabryki. Miał tu gabinet właściciel żyrardowskiej fabryki Karol Dittrich
jr. W pobliżu Kantoru usytuowane zostały
wille dla dyrektorów żyrardowskiej fabryki. Utworzono tu urocze miejsce, jakim
jest Park im. Karola Augusta Dittricha,
zlokalizowany w samym centrum miasta,
na powierzchni prawie 6 ha. W takim oto-

Willa Karola Dittricha

czeniu znajduje się willa Karola Dittricha
jr. Tę neorenesansową
rezydencję
zbudowano
w
charakterystycznym
stylu
„ kostiumu
francuskiego”.
Dziś
zabytkowy
pałacyk jest
siedzibą Muzeum Mazowsza Zachodniego.
W roku 2007
zakończono
rewaloryzację
parku,
który stał się
miejscem spotkań kulturalno-muzycznych
i piękną wizytówką Żyrardowa.

***
Miasto z czerwonej cegły do dzisiaj zachwyca swoim rozmachem. Turyści szukający atrakcji mogą tu spojrzeć w przeszłość
i w przyszłość jednocześnie. n
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Laury Marszałka dla producentów żywności
(region radomski)
Ewa Stanik
MODR Oddział Radom

D

epartament Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował
X edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy
produkt roku 2016. Celem konkursu było
wyłonienie i nagrodzenie producentów
wyróżniających się wysoką jakością produkcji, ale nie tylko…

…bo także kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej oraz oryginalnością i innowacyjnością
w wytwarzaniu żywności i w przetwórstwie spożywczym.
W tegorocznej edycji konkursu główne
trofeum, czyli Laur Marszałka, otrzymało dwóch producentów współpracujących
i zgłoszonych przez MODR Odział Radom: Teresa Woźniak z Przyłęka i Zbigniew Durajczyk z Cieciszewa. Kim są
zwycięzcy?
Laur Marszałka w kategorii „Ryby
i przetwory rybne”: Teresa Woźniak za
„Faszerowany szczupak znad Plewki” Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina
Plewki”
„Nad Plewką” - tak nazywa się położone
w gminie Przyłęk (powiat zwoleński), gospodarstwo agroturystyczne Teresy Woźniak. Prowadzone jest od roku 2013 nad
małą, czystą rzeczką, lewym dopływem
Wisły, płynącym przez gminy Przyłęk i Janowiec nad Wisłą.
Pani Teresa wraz z mężem Ryszardem
w roku 1985 zakupili zaniedbane, ale ma-
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lowniczo
położone
kilkuhektarowe gospodarstwo,
w którym zaczęli
realizować wspólne marzenie, czyli
przeobrażać je w gospodarstwo agroturystyczne. Wielkim
atutem tego miejsca
jest naturalny zbiornik wodny - jeziorko
o powierzchni 1,5 ha
zasilane wodą z rzeki Plewki. Nowi właściciele postanowili zająć się hodowlą ryb

słodkowodnych: karpia, amura, jesiotra,
szczupaka i tołpygi.
- Naszym gościom serwujemy je świeże,
wędzone lub marynowane - mówi Teresa Woźniak.
- Można powiedzieć, że są to ryby ekologiczne, bo karmione wyłącznie paszami naturalnymi - ziarnem zbóż i zielonkami.
Dodatkową atrakcją jest możliwość
samodzielnego złowienia rybki, której
przyrządzeniem zajmuje się już sama
gospodyni, stosująca własne receptury.
- Ryby są wizytówką naszego gospodarstwa - potwierdza pani Teresa. - Jesteśmy w stanie przygotować dania rybne
nawet dla najbardziej wysublimowanych podniebień. Ale w ofercie mamy
też dania kuchni tradycyjnej i myśliwskiej. Posiadamy też plantację winorośli, z których produkujemy nalewki
i wina dla naszych gości.
W roku 2015 Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Plewką” zdobyło tytuł
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

Z O d d z i a ł u R a do m

„Najlepszego gospodarstwa agroturystycznego na Mazowszu”. W tym roku „Faszerowany szczupak z nad Plewki” uzyskał
„Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” za najlepszy produkt regionalny na
Mazowszu 2016”. Te nagrody potwierdzają
wysokie kwalifikacje gospodarzy. Gratulujemy im, dodając, że w gospodarstwie Teresy
i Ryszarda Woźniaków „Nad Plewką” można o każdej porze roku odpocząć korzystając z ciszy, lasu, wody, ogrodu botanicznego
i świeżego powietrza…
Zajadając się oczywiście smaczną ekologiczną rybką!
Laur Marszałka w kategorii „Miody”:
„Tęczowa Pasieka” Zbigniewa Durajczyka za „Perłę Urzecza - Miód nawłociowy”
„Tęczowa pasieka” Zbigniewa Durajczyka
znajduje się w gminie Konstancin-Jeziorna,
w pradolinie Wisły, na Urzeczu (teren etnograficzny). W pobliżu, na dużym obszarze,
rosną nawłoć kanadyjska i nawłoć późna. To
teren wolny od zanieczyszczeń przemysłowych, a zarazem teren jedynego uzdrowiska
na Mazowszu. Pasieka położona jest we wsi
Cieciszew - najstarszej wsi na Mazowszu (liczącej ponad 650 lat). Ponieważ większość

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

pożytków stanowią rośliny dzikorosnące, wpływa to na jakość
miodu.
Pyłek
kwiatowy zbierany jest przez
pszczoły
ras
buckfast, alpejka
i chełminianka.
Sam pomysł
założenia pasieki
narodził się dość
dawno.
- Jeszcze jako kilkuletni chłopiec słuchałem opowieści mojego wuja o pszczołach i ich fantastycznie zorganizowanym społeczeństwie, o zasadach
panujących w rodzinie pszczelej - opowiada
Zbigniew Durajczyk. - Wuj miał kilkupniową pasiekę, założoną tuż po II wojnie światowej. Niestety w latach 80-tych musiał emigrować z Polski i osiedlił się w Kanadzie. Po
wielu latach powrócił do kraju i kiedy przyjechał do Cieciszewa nie mógł uwierzyć, że
jest tu nadal pasieka. Założyłem ją w roku
2010; zaczęło się od dwóch uli, a dziś jest
ich ponad 120. Wraz z nowymi rodzinami
pszczelimi rodziła się we mnie pasja. W końcu dla pszczół rzuciłem pracę w korporacji
i od trzech lat zajmuję się zawodowo tylko
nimi. Ukończyłem technikum pszczelarskie,
posiadam dyplom technika pszczelarza i jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na
świecie. Robię to, co kocham i przyczyniam
się do poprawy jakości środowiska, a moje
pszczoły produkują fantastyczne produkty.
Zapytany o najważniejsze cechy wyróżniającą jego pasiekę, Zbigniew Durajczyk
odpowiada: - Pierwszą jej cechą jest to, że
w produktach pszczelich z mojej pasieki nie
ma pozostałości po lekarstwach chroniących pszczoły przed chorobami. Ochraniam
pszczoły wyłącznie metodami biologicznymi. Dzięki temu miód zyskuje dodatkowy
walor - brak w nim pozostałości chemicznych środków służących ochronie pszczół,
które są rakotwórcze. Druga cecha dotyczy

sposobu pozyskiwania miodu - jest on pozyskiwany tylko z nadstawek, z dziewiczych
plastrów, do których nie ma dostępu matka
pszczela. Trzecią cechą, charakterystyczną
dla moich miodów jest to, że nie są fałszowane cukrem i innymi pochodnymi sacharozy oraz badane w laboratorium produktów pszczelich, przez co mogę bezbłędnie
określić rodzaj miodu i jego odmianę wśród
miodów nektarowych. Dodatkowo badanie potwierdza parametry fizykochemiczne
miodów, jest swojego rodzaju certyfikatem
potwierdzającym ich jakość.
„Perła Urzecza - Miód Nawłociowy”
zwany jest również „Nektarem życia”, gdyż
jest pozyskiwany z nektaru nawłoci pospolitej, rośliny kwitnącej do późnej jesieni,
potocznie nazywanej mimozą lub złotą
rózgą. Produkt otrzymał w tym roku wpis
Ministra Rolnictwa na Listę Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych oraz nagrodzony został „Perłą Mazowsza 2015”.
„Tęczowa Pasieka” prowadzona przez
Zbigniewa Durajczyka wielokrotnie nagradzana była przez władze samorządowe
jako wzór zagrody edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży, a sam Zbigniew Durajczyk
otrzymał tytuł „Pszczelarza Roku 2016”.
Wielokrotnie zapraszany był jako znawca
zagadnień pszczelarstwa do udzielania porad w audycjach telewizyjnych. takich jak:
„Telewizja śniadaniowa”. n
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Wapnowanie gleb

- w praktyce

Anna Obrębska
MODR Oddział Ostrołęka

K

iedy miną żniwa, rolnicy planują przyszłoroczne zasiewy oraz
związane z nimi wydatki, które są
bardzo wysokie. Zbyt wysoka jest też cena
nawozów mineralnych. Dlatego ważne jest,
aby pamiętać,że podstawą opłacalności nawożenia jest badanie odczynu gleby i zawartości w niej składników pokarmowych.
Wapnowanie gleb jest zabiegiem, dzięki któremu utrzymujemy odpowiednie pH gleby.
Zakwaszona gleba słabo przyswaja nawozy mineralne, ogranicza plonowanie roślin i ich wartość produkcyjną. Wapń poprawia jakość gleby
poprzez polepszenie jej przewiewności, struktury, pojemności wodnej oraz mocno ogranicza akumulację metali ciężkich przez rośliny.

| Za kwaśną uważa się glebę …

… o odczynie pH 6,5 lub niższym, przy
czym gleby o pH niższym niż 4,5 określa się
jako gleby bardzo kwaśne, gleby o odczynie pH 4,6-5,5 jako gleby kwaśne, zaś gleby
o odczynie pH 5,6-6,5 jako lekko kwaśne.
Nawozy wapniowe stosuje się, gdy gleba
jest zbyt kwaśna (pH poniżej 6), co wpływa niekorzystnie na jej jakość i możliwość
pobierania z niej składników pokarmowych
przez rośliny. Szczególną tendencję do zakwaszana się mają ubogie, piaszczyste i lekkie gleby, które najczęściej porasta skrzyp
polny - wskaźnik zbyt kwaśnej gleby.
Decydując się na stosowanie nawozu wapniowego musimy uwzględnić także zawartość magnezu w glebie, ponieważ wapń
i magnez bardzo łatwo ulegają wymyciu.
Przy wyborze wapnia należy pamiętać o stosunku jonów Ca do Mg, który musi wynosić
6,5:1.

| Nawozy do odkwaszania gleb …

… dostępne są w formie węglanowej,
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gdzie dominującym składnikiem jest
węglan wapnia oraz w formie tlenkowej,
gdzie głównym składnikiem jest tlenek
wapnia. Forma stosowanego nawozu wapniowego jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o efektywności wapnowania.
Wapno tlenkowe polecane jest dla gleb
ciężkich, gliniastych, ponieważ szybko
wchodzi w reakcję z wodą, tworząc wodorotlenek wapnia, który w natychmiastowym
tempie zmienia miejscowo odczyn pH. Natomiast wapno węglanowe należy stosować dla gleb lekkich, piaszczystych, ponieważ jest znacznie trudniej rozpuszczalne
i wolniej działające.
Nawożenie szybko działającym nawozem tlenkowym na glebach lekkich może
doprowadzić do niszczenia ich struktury,
a w praktyce oznacza to pogorszenie żyzności.

| Wapnowanie to proces …

… przyswajania wapna przez glebę wymagający dużo wilgoci. Nawozy wapniowe sypkie stosowane w dawkach około 3 t/ha powinny być zaorane, dobrze wymieszane z glebą.
Dlatego wapnowanie poleca się wykonywać
w okresie późnego lata i jesienią, przed zabiegami umożliwiającymi wymieszanie nawozu z wierzchnią warstwą ziemi, tj. przed
podorywką, orką czy kultywatorowaniem.
Natomiast nawozy wapniowe granulowane mogą zostać na powierzchni warstwy
ornej, gdyż wraz z wodą będą przechodzić
do głębszych warstw profilu glebowego.

| Odczyn gleby wpływa na przebieg …

… wielu ważnych dla roślin procesów życiowych. Przy dużym zakwaszeniu rośliny źle się
rozwijają i nie mogą wykazać swoich zdolności plonotwórczych. Szczególnie groźne jest pojawienie się ruchomego glinu, aktywnego manganu i łatwo rozpuszczalnego żelaza, których

nadmiar może doprowadzić do zatrucia roślin.
Przy zbyt kwaśnym odczynie gleby
zmniejsza się przyswajalność fosforu. Maleje również wykorzystanie azotu oraz zakłócenie pobierania magnezu. Objawem mogą
być żółknące i zamierające plantacje upraw.
W kwaśnej glebie następuje zahamowanie pobierania mikroelementów, zanika
życie biologiczne, ustaje działalność wielu
pożytecznych mikroorganizmów, np. bakterii współżyjących z roślinami motylkowymi i wzbogacającymi glebę w azot.
Wskutek małej zawartości wapnia pogarsza się struktura gleby. Jej gruzełkowatość
ulega rozpadowi. Następuje zaskorupianie
i zbrylanie się, powstają zakłócenia w cyrkulacji powietrza i wody w glebie.
Wapnowanie poprawia strukturę gleb, czyni je łatwiejszymi w uprawie, staje się najważniejszym bodźcem do wzrostu urodzajności
przy zmniejszonych kosztach uprawy.

| Należy pamiętać, że wapnowanie
| wykonujemy …

… przy suchej pogodzie. Nie wolno wapnować gleby mokrej. Zabiegu nie wolno
łączyć ze stosowaniem nawozów fosforowych, siarczanowych, potasowych i azotowych, gdyż nawozy wapniowe powodują
duże straty azotu i zmniejszanie przyswajalności fosforu. Pomiędzy wapnowaniem,
a stosowaniem innych nawozów należy zachować odstęp przynajmniej 2-3 tygodni.
Nawozy wapniowe znajdujące się na rynku
mają różną zawartość wapnia. Aby je właściwie i z dobrym skutkiem dla roślin uprawnych zastosować, należy wykonać badanie
odczynu gleby oraz zawartości w składniki
pokarmowe. Nie znając wyników badań,
nawożąc wysokimi dawkami nawet zbyt
kwaśną glebę, można spowodować niekorzystne zmiany i spadek plonów. n
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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Zmiany w prawie
Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce

Z

miana rozporządzenia w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
poszczególnych grup roślin, lub gatunków
roślin rolniczych, lub warzywnych oraz
szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych
roślin, została dokonana w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15
maja 2017 roku (Dz. U. z 23.05.2017 r., poz.
1003).
ednolity tekst ustawy o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych, został
ogłoszony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 roku
(Dz. U. z 24.05.2017 r., poz. 1006).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, została zawarta w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 maja
2017 roku (Dz. U. z 24.05.2017 r., poz.1013).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na
operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
na rzecz rozwoju małych gospodarstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
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i Rozwoju Wsi z 19 maja 2017 roku
(Dz. U. z 25.05.2017 r., poz. 1016).
W ramach wprowadzonej zmiany
pomoc będzie przyznawana również
na operacje realizowane w gospodarstwach,
w których jest prowadzony chów lub hodowla świń na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczanie afrykańskiego pomoru świń
(ASF), pod warunkiem trwałej rezygnacji
z produkcji świń (co najmniej do upływu
5 lat od wypłaty pierwszej raty premii) oraz
jeśli nie została przyznana i wypłacona rolnikowi albo małżonkowi rolnika rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń
w gospodarstwie. Przy naborze wniosków na
w/w operacje przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się świń.
Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy
zastosowaniu kryteriów wyboru operacji dla:
• województwa mazowieckiego oraz łącznie dla
pozostałych województw - w przypadku operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF,
• poszczególnych województw - w przypadku operacji innych niż związanych z ASF.
W przypadku naboru wniosków na operację polegającą na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, kryterium wyboru dotyczące
kwalifikacji zawodowych zostało zastąpione
kryterium liczby świń w gospodarstwie (pozostałe kryteria są takie same jak przy pozostałych typach operacji), i tak jeżeli w gospodarstwie średnia roczna liczba świń wynosi:
 co najmniej 1 sztukę i nie więcej niż
5 sztuk - 1 punkt;
 powyżej 5 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk
- 2 punkty;
 powyżej 15 sztuk i nie więcej niż 25 sztuk
- 3 punkty;
 powyżej 25 sztuk i nie więcej niż 35 sztuk
- 4 punkty;
 powyżej 35 sztuk - 5 punktów.
Średnią roczną liczbę świń ustala się jako

iloraz sumy liczby świń utrzymywanych
w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12 - na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.
miana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
została zamieszczona w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja
2017 roku (Dz. U. z 30.05.2017 r., poz. 1036).
ednolity tekst ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017
roku (Dz.U. z 30.05.2017 r., poz. 1037).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Modernizacja gospodarstw
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 26 maja 2017 roku (Dz. U.
z 30.05.2017 r., poz.1041).
Zmiana dotyczy terminu, w którym Agencja
wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy lub informuje o odmowie przyznania pomocy (gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy) w odniesieniu
do wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w 2016 r., który został wydłużony do 11 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
ednolity tekst ustawy o rolnictwie ekologicznym, zawiera Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja
2017 roku (Dz. U. z 31.05.2017 r., poz.1054). n
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Efektywne nawożenie
Joanna Pielech
MODR Oddział Siedlce

P

rawidłowe stosowanie fosforu w nawożeniu ma ogromne znaczenie,
gdyż składnik ten wpływa bezpośrednio na wzrost i dobrą kondycję każdej
rośliny, a jego niedobór powoduje duże
straty w plonach. Fosfor wpływa korzystnie
na rozwój części generatywnych roślin, a więc
kwitnienie, powstawanie nasion i ich dojrzewanie oraz stymuluje pobieranie innych
składników pokarmowych, w tym azotu.
Dodatkowo zwiększa
odporność na choroby,
sztywność słomy zbóż
oraz ma korzystny wpływ
na rozwój systemów korzeniowych. Przy braku
fosforu w glebie roślina
nie może normalnie pobierać wody i składników
pokarmowych.
Wiąże
się to z pogorszeniem
jej kondycji, zahamowaniem wzrostu łodygi, liści, karłowaceniem,
a także przybieraniem przez liście ciemnozielonego, matowego, przechodzącego w fioletkoloru. Zmiany te dotyczą liści starych, dolnych, które następnie brunatnieją i zasychają.
Ograniczone jest też kwitnienie - tworzy się
mniej nasion i owoców o gorszej jakości,
a przy głębokim niedoborze fosforu roślina
wcale ich nie wytwarza.

| Kiedy stosować i dlaczego?

Fosfor w glebie jest istotny w najwcze-
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fosforem

śniejszej fazie rozwoju roślin i właśnie wtedy działa najbardziej dynamicznie, dlatego
zaleca się stosować go przedsiewnie, na
właściwej głębokości gleby (10-40 cm).
Nawozy fosforowe lepiej działają, gdy zastosowane są jesienią. W przypadku roślin

wieloletnich dopuszcza się nawożenie pogłówne wiosenne, przed ruszeniem wegetacji, tak by podczas uprawek pielęgnacyjnych nawóz został dokładnie wymieszany
z wierzchnią warstwą gleby. Stężenie fosforu
w roztworze glebowym - nawet w glebach
zasobnych - jest niskie i jego bierny przepływ nie pokrywa wymagań pokarmowych
roślin. Fosfor bardzo słabo przemieszcza
się w glebie, dlatego nie podlega wymywaniu w głębsze jej warstwy. Im większe jego
stężenie w roztworze glebowym, tym tempo
przemieszczania się w kierunku korzeni jest

większe. Bardzo słabe przemieszczanie się
jonów fosforu w praktyce przekłada się na
potrzebę utrzymywania co najmniej średniej zasobności gleb i konieczność dokładnego mieszania nawozu z glebą, czyli stosowania pod orkę.
Dzięki dobremu odżywieniu fosforem będziemy mogli cieszyć
się dobrym plonem
nasion (ziarna). Zjawisko przenawożenia
nie występuje, ponieważ rośliny nie wykazują skłonności do
pobierania nadmiernych ilości tego pierwiastka. Regularne nawożenie fosforem nie
doprowadzi do procesu uwsteczniania go
w glebie, czyli polepszy
się jego przyswajalność
i wzrośnie możliwość
efektywnego uzupełnienia niedoboru.

| Jakie nawozy wybrać?

Najodpowiedniejszymi do stosowania są
starannie granulowane nawozy w formie
łatwo rozpuszczalnego i przyswajalnego
w 100% fosforanu amonu. Nawozami zawierającymi fosfor w tej postaci są Polidap,
Polifoski i Polimag. Uzyskuje się wówczas
co najmniej o 10% wyższą efektywność,
w porównaniu z tradycyjnymi superfosfatami. Tradycyjnych nawozów na bazie superfosfatów jest coraz mniej, gdyż fosfor jest nadal najdroższym składnikiem nawozowym.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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Nieprzetworzona forma fosforu może zostać pobrana przez rośliny na glebach bardzo kwaśnych lub posiadających bardzo silny system korzeniowy (rośliny motylkowe, trawy). Bardzo słabo pobierają
ją płytko korzeniące się zboża, okopowe, rzepak, rośliny pastewne
i warzywa. Tak więc podejmując decyzję o zakupie nawozu, należy
zwrócić uwagę na rozpuszczalność fosforu w nawozie, bo z fosforu
rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie skorzystają rośliny. Zawartość tej frakcji fosforu powinna być brana pod
uwagę przy ustalaniu dawki oraz obliczaniu ceny czystego składnika.
Przy wyborze nawozu wieloskładnikowego należy zwrócić uwagę
na azot. Niektóre nawozy kompleksowe zawierają w swoim składzie
pożądany jesienią azot amonowy, ale są również takie, które zawierają azot saletrzany (typu Nitrofos), którego nie powinno się stosować
jesienią pod oziminy, gdyż powoduje ich rozhartowanie i przyczynia
się do słabego przezimowania. Zalecany jest do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, lecz zastosowany wiosną pogłównie na oziminy
wykazuje słabe działanie. Zawarty w nawozach Nitrofos najdroższy
składnik pokarmowy - fosfor, jest gorzej rozpuszczalny i przyswajany, niż pochodzący z nawozów typu Amofos.

| Od czego zależy pobieranie fosforu?

Fosfor bezpośrednio dostępny dla roślin, czyli znajdujący się
w roztworze glebowym, występuje w niewielkiej ilości, szczególnie
w okresach jesiennego (rośliny ozime) i wiosennego rozwoju roślin.
Jego ilość w roztworze glebowym jest stale uzupełniana z puli fosforu przyswajalnego. Tempo uzupełniania zależy od temperatury,
wilgotności oraz odczynu gleby i to właśnie te czynniki najbardziej
ograniczają pobieranie fosforu przez rośliny.
W dużej mierze pobieranie fosforu zależy od szybkości metabolizmu rośliny. Im ma ona więcej światła (bardzo ważny - obok
temperatury - czynnik), ciepła, wody i wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych, tym pobieranie jest większe. Tak więc
optymalna gęstość siewu, brak chwastów na plantacji oraz stosowanie uprawek ograniczających straty wody z gleby bardzo mocno wspierają prawidłowe pobieranie fosforu.

| Pobieranie a odczyn gleby

Na przyswajalność fosforu wpływa odczyn gleby, szczególnie gdy
jest nieodpowiedni dla danej kategorii gleby. Gleby bardzo kwaśne
- przy pH (w 1M KCl) poniżej 4,5-5,0 - charakteryzują się spadkiem przyswajalności fosforu, który przechodzi w nierozpuszczalne związki zawierające toksyczny glin. W glebie o pH 5,0-6,8 (w
1M KCl) znajduje się najwięcej jednowartościowych jonów H2PO4-,
najszybciej pobieranych przez korzenie roślin. W glebach obojętnych lub zasadowych, albo przewapnowanych - przy pH powyżej
6,8 - występuje znacznie słabiej pobierany dwuwartościowy jon
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

HPO4 2-, i choć wzrasta stężenie tych jonów, przyswajalność fosforu
nie zwiększa się.
Gleby zasobne w magnez i potas oraz posiadające jon amonowy
(kationy) sprzyjają lepszemu pobieraniu i działaniu plonotwórczemu fosforu. Efektywne jest zatem działanie nawozów wieloskładnikowych na bazie fosforanu amonu z dodatkiem potasu i magnezu. Jon saletrzany (NO3)-, powszechnie stosowany w azotowych
nawozach saletrzanych, może ograniczać pobieranie fosforu przez
rośliny.

| Wpływ materii organicznej

Na stabilizację fosforu w glebie korzystny wpływ wywiera optymalna zawartość glebowej materii organicznej. Niska zawartość
próchnicy przyspiesza mineralizację fosforu, czyli jego uwalnianie,
a wówczas jest on podatny na uwstecznianie chemiczne. Natomiast
wyższa zawartość materii organicznej w glebie przyspiesza wiązanie
(immobilizację) fosforu, co nie oznacza, że staje się on niedostępny
dla roślin. W formie prostych związków organicznych jest mniej
podatny na uwstecznianie.
Optymalna zawartość fosforu w glebie wpływa na wzrost aktywności
mikroorganizmów glebowych, a w konsekwencji na przemiany i dostępność wszystkich składników pokarmowych. O żyzności gleby decydują
nie tylko jej odczyn i zawartość materii organicznej, o czym powszechnie
się mówi, ale także dobra zasobność w fosfor. Współdziałanie tych czynników wpływa dodatnio na aktywność biologiczną gleby. n
Źródła:
1. Mocek A. 2014. Gleboznawstwo. Wydawnictwo PWN, s. 222-223.
2. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia, I. PWRiL,
Poznań, 218-226.
3. Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. Nawozy i systemy nawożenia, II.
PWRiL, Poznań, 79 - 87, 179 - 188, 278 - 291.
4. www.nawozy.eu
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10 z ió ł niezbędnych w kuchni
Michał Bobiński
MODR Oddział Ostrołęka

T

rudne do przecenienia właściwości świeżych ziół dodawanych do potraw opisał w swoim - napisanym
w I wieku i uznanym za pierwszą rzymską książkę kucharską - dziele De re coquinaria – Coelius Apicius, słynny
rzymski gastronom. Dzisiaj dietetycy zalecają używanie świeżych przypraw do większości potraw. Które powinny znaleźć się
w naszej kuchni? Jest ich wiele, ale wyróżnić należy kilka z nich:

Bazylia jest rośliną jednoroczną. Stosować należy tylko jej świeże listki, gdyż suszone tracą aromat. Zioło ma ostry, korzenny smak
i aromatyczny zapach.
Można je uprawiać na
grządce oraz w skrzynkach okiennych, dzięki
czemu można mieć świeże listki przez cały rok.
Bazylia jest znakomitą
przyprawą do sałatek,
zup, wszelkich potraw
z mięs, ryb, potraw z jaj,
warzyw i herbatek ziołowych. Zmniejsza napięcie
mięśni gładkich przewodu
pokarmowego i pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Działa też
wiatropędnie, zapobiega wzdęciom, ma właściwości przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne.
Estragon. Najbardziej cenione smakowo są świeże listki estragonu, a że z powodzeniem i bez najmniejszego kłopotu można go
hodować w doniczce na okiennym parapecie lub na balkonie, nie
ma problemu, by mieć tę cenną przyprawę „pod ręką” przez cały
rok. Świeże listki dodajemy do: twarożku, jajek ugotowanych na
twardo, jajecznicy, zielonych sałat, surówek ze świeżych ogórków i pikantnych, zimnych sosów. Przyprawa jest wysoko ceniona
przez dietetyków, a szczególnie cenna dla osób zmuszonych do stosowania tzw. diety bezsolnej lub małosolnej. W kuchniach Europy,
szczególnie w kuchni francuskiej, bardzo rozpowszechniony jest
ocet estragonowy, który znakomicie ożywia smak pozbawionych
wyrazu zup.
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Kminek to jedna z najstarszych przypraw znanych na świecie.
Wysoko ceniona nie tylko ze względu na charakterystyczny, korzenny zapach i cierpki, lekko palący smak, ale także z uwagi na
właściwości zdrowotne – pomaga w trawieniu ciężkich i tłustych
potraw. W kuchni nasiona kminku mają szerokie zastosowanie
– jako dodatek do potraw z ćwikły, serów, kapusty świeżej i kwaszonej, pieczonych ziemniaków i tzw. ciężko strawnych zup
(grochowej i fasolowej). Mają też szerokie zastosowanie w piekarnictwie – dodaje się je do chleba, panieruje w nich słone paluszki. By z przyprawy wydobyć jej pełny smak, nasiona kminku
przed użyciem powinno się namoczyć w niewielkiej ilości zimnej
wody lub - po lekkim zmiażdżeniu - wymieszać je z solą w proporcji pół na pół. Dodając przyprawę do wszelkiego rodzaju past serowych i surówek powinno się kminek lekko zmiażdżyć w moździerzu, co pozwoli wydobyć z nasion pełnię smaku i aromatu. Kminek
jest wielkim „indywidualistą” – można go stosować jedynie razem
z cebulą i czosnkiem oraz solą i pieprzem. W kombinacji z innymi
przyprawami powinno się go używać bardzo ostrożnie.
Kolendra - jej liście, które mają delikatnie anyżowy zapach, są
wykorzystywane zwłaszcza w kuchni azjatyckiej. W kuchni chińskiej jest tak popularna, jak u nas natka pietruszki. Liście kolendry
sprawdzają się także w potrawach kuchni meksykańskiej. Natomiast kuliste i posiadające szarobrunatne zabarwienie nasiona są
słodkie i mają pomarańczowy aromat. Drobno mielone stanowią
jeden ze składników mieszanek przyprawowych, np. indyjskiej
curry. Nasiona kolendry są wykorzystywane także do przygotowywania potraw z ryb i mięsa. Warto wiedzieć, że są źródłem
witamin C i A oraz kwasów tłuszczowych. Kolendrę można wykorzystać także podczas przygotowywania ciast i lodów.
Lubczyk - ta charakterystyczna bylina pięknie rośnie na przydomowej grządce. Jej uprawa nie sprawia żadnych kłopotów. Przyprawą są liście – świeże i suszone, wysoko cenione już w średniowieczu ze względu na intensywny, korzenny, podobny nieco do
selera zapach i słodkawy, złamany lekką ostrością i goryczą smak.
Świeże liście lubczyku podnoszą smak rosołu, krupniku, zup: fasolowej, jarzynowej i ziemniaczanej. Wysuszony, odpowiednio
przechowywany, nie traci charakterystycznego zapachu i smaku.
Jest doskonałym dodatkiem do wszelkiego rodzaju potraw z mieWieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017
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lonego mięsa oraz smażonych, także na
rożnie, ryb.

Melisa. Pęczek świeżo zebranych gałązek
tej miododajnej, lubianej przez pszczoły rośliny, ustawiony, np. w kuchni, napełni pomieszczenie lekkim, cytrynowym aromatem. Takie bukieciki o odświeżającej woni
rozstawiały nasze babki w pomieszczeniu
jadalnym przed przybyciem gości. Najintensywniejszy zapach mają listki melisy zebrane w czasie kwitnienia. Melisa jest wspaniałym dodatkiem do sałatek ze świeżych
ogórków czy zielonej sałaty oraz do zup
owocowych (dodajemy pod koniec gotowania), potraw z mleka. Obkładane listkami
melisy, przed smażeniem, ryby morskie
stracą niemiły, specyficzny zapach. Posiekane listki świeżej melisy dobrze komponują się również z twarożkiem. Wychłodzony napar z melisy, lekko osłodzony
miodem, jest bardzo smaczny, natomiast
całe listki są pięknym elementem dekoracyjnych wszelkiego rodzaju deserów.
Mięta pieprzowa. Do celów przypra-

wowych stosuje się świeże lub suszone liście.
Mają one specyficzny mentolowy zapach i korzenny, odświeżający smak. Miętę stosuje się
do twarożku, zup, sosów, sałatek, potraw
mięsnych, farszów do pierogów, naleśników,
napojów orzeźwiających, herbat ziołowych.
Liście mięty są jednym z najbardziej wszechstronnych i najczęściej stosowanych ziół leczniczych. Wyciągi z mięty wzmagają czynność
wydzielniczą żołądka, wątroby, ułatwiają trawienie, zmniejszają napięcie mięśni gładkich
jelit i dróg żółciowych, działają wiatropędnie.
Mają właściwości przeciwgrzybicze, odkażające i przeciwbólowe.

Oregano, czyli lebiodka pospolita, to
przyprawa, której właściwości docenili
już starożytni Grecy. Przykładali liście tej
rośliny, by złagodzić bóle mięśni. Z kolei Rzymianie stosowali je na ukąszenia
skorpionów i pająków. Dawniej mężczyźni traktowali mieszankę z oregano i oliwy
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

z oliwek jako sposób na porost włosów.
To samo połączenie (oregano z oliwą) bywało uznawane za skuteczny środek na
reumatyzm i zwichnięcia. Z kolei olejek
z oregano był stosowany na wzmocnienie
odporności. Obecnie oregano większe zastosowanie znalazło w kuchni niż w medycynie. Doda smaku pieczywu drożdżowemu, marynowanym warzywom, czarnej
fasoli, cukinii, bakłażanom, pieczonym
mięsom oraz rybom. Przyprawa ta wzbo-

gaca smak potraw na bazie sera i jajek.
Oregano można wykorzystać także do
przyrządzania gulaszów i zup. Z oregano
doskonale komponują się czosnek, tymianek, pietruszka i oliwa z oliwek. Jednak
najbardziej znane jest jako przyprawa do
pizzy. Świeże oregano powinno być jasnozielone i niezwiędnięte. Należy unikać roślin, których liście i łodygi są poczerniałe
lub pożółkłe. Zioło powinno mieć słodkawy, aromatyczny zapach. Świeże oregano
można przechowywać w lodówce do 3 dni.

Rozmaryn to przyprawa znana i ceniona
od dawna, łatwa w uprawie, o miłym aromacie i pięknym wyglądzie. Z rośliny zbiera się czubki pędów, w których znajduje się
najdelikatniejszy aromat i smak. W stanie
świeżym używa się go jako przypraw do
mięs – głównie jagnięciny i baraniny, a także jako dodatku do każdego rodzaju mięs
mielonych, farszów, ryb oraz gotowanej
i zasmażanej kapusty białej oraz czerwonej.
Lekko pikantny, korzenny smak rozmary-

nu wyraźnie uatrakcyjnia dania z cukinii,
kabaczków, patisonów i wszelkiego rodzaju
odmian dyni. Doprawione rozmarynem
grzyby, zasmażone z cebulką, nabiorą wykwintności. Szczypta roztartych w dłoniach listków rozmarynu ożywia smak wielu sosów, podnosi smak i aromat marynat.

Tymianek jest jednym z najdłużej znanych
ziół przyprawowych. Ze względu na mocny,
przyjemny zapach i smak przyprawa ta jest
znana na całym świecie.
Dobrze ususzony i odpowiednio przechow y wa ny
bardzo długo
zachow uje
swój specyficzny aromat
i smak. Tymiankiem
doprawiamy
tłuste mięsa i wędliny,
pasztety, smażone na bekonie jajka i tłuste
morskie ryby. Jednakże najlepiej komponuje
się z potrawami z pomidorów. W wykwintnej kuchni tymianku używa się do przygotowania niezwykle cenionego smakowo
octu ziołowego, dodaje do marynowanych
i kiszonych ogórków, do warzywnych pikielków, a także do zup, sosów i bigosu.
***
Odpowiednio dobrane zioła poprawiają smak, podnoszą aromat i wygląd potraw
oraz mają ogromne znaczenia dla naszego
zdrowia, ponieważ zawierają witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Przyspieszają też
przemianę materii i pozytywnie oddziałują
na funkcjonowanie układu pokarmowego. n
Źródła:
1. Kuchnia polska. Wielka księga sprawdzonych przepisów, Aszkiewicz Ewa, Publicat 2012
2. Nowoczesna dietetyczna książka kucharska,
Wieczorek-Chełmińska Zofia, Kraków 2000, 2004
3. http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz
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C

zystek jest małym krzewem o pachnących, białych, różowych lub czerwonych, pergaminowych kwiatach.
Nie ma nic wspólnego z różą, mimo że jego
angielska nazwa to „kamienna róża”. Od
jakiegoś czasu stał się rośliną modną,
której przypisuje się wiele właściwości
leczniczych. Tak do końca nie wiadomo
czy wszystkie tego rodzaju informacje są
prawdziwe, ale może warto spróbować
i osobiście się o tym przekonać? Jeśli okaże
się, że nie jesteśmy zadowoleni z uzdrawiających właściwości czystka, to pozostają jeszcze jego walory dekoracyjne.

| To pewne: czystek zwiększa
| obronność organizmu!
Jest niezwykłą rośliną o ogromnym
spektrum działania. Wykazuje niezliczoną ilość dobroczynnych właściwości dla
naszego organizmu. Najważniejsze cechy
lecznicze czystka opierają się na działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Źródłem właściwości leczniczych jest również wysoka
zawartość antyoksydantów wpływająca
na redukcję wolnych rodników. Naukowo
potwierdzono, iż regularne picie naparu

C zys t e k

ści niż zielona herbata, ponieważ zawiera
więcej witaminy C.

| Czy to wszystkie efekty picia naparu?

Bynajmniej! Inne efekty picia czystka to:
• piękna skóra - bez zanieczyszczeń,
• odporność na wirusy,
• większy wigor,
• brak zmęczenia.
Uwaga! Czystek jest jedną z najsilniej
działających roślin wzmacniających układ
immunologiczny człowieka, a przy tym
całkowicie pozbawiony działań ubocznych, czy też możliwości przedawkowania.

- z i o ł o n a w s z y s t k o?

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

W warunkach naturalnych czystek rośnie
głównie w okolicach Morza Śródziemnego
i w północnej Afryce, ale można go też znaleźć
w regionie Kaukazu. Pochodzi z łagodnego,
śródziemnomorskiego klimatu, dlatego w naszym kraju nie ma szans na przetrwanie zimy
w ogrodzie. Może znieść kilkustopniowe mrozy,
lecz silniejsze spadki temperatury powodują jego
przemarznięcie. Z tej przyczyny uprawia się go
jako roślinę doniczkową, wystawianą wiosną na
tarasy lub balkony, ale zimującą w domu.

| Uprawiamy czystka w doniczce

W mieszkaniu dla czystka należy przeznaczyć miejsce widne, ale osłonięte przed
promieniami słońca. Powinien mieć lekkie,
przepuszczalne i żyzne podłoże. Krzew nie
znosi nadmiaru wilgoci w ziemi, dlatego na
dnie doniczki koniecznie należy umieścić
drenaż. Czystka podlewamy rzadko, ale obficie. Przesuszone podłoże nie zaszkodzi mu
tak, jak zbyt mokre. W okresie wegetacyjnym powinien być systematycznie zasilany
nawozami dla roślin doniczkowych.
Czystek rozmnaża się przez wysiew nasion (w
marcu i kwietniu), które łatwo i szybko kiełkują.
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z czystka znacznie poprawia funkcjonowanie naszego systemu immunologicznego. Widoczne efekty można zauważyć już
po około miesiącu regularnego stosowania.

| Jak należy pić napar?

Odpowiedź brzmi: codziennie, cierpliwie i długo. Herbata z czystka wspomaga
odporność i ułatwia zwalczanie różnego
rodzaju infekcji. Doskonale oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich. Jest to
bardzo ważne, ponieważ codziennie jesteśmy narażeni na wysokie zanieczyszczenie
środowiska. Napar rozpuszcza różnego
rodzaju zatory i zakrzepy, dlatego posiada
dobroczynny wpływ na układ krążenia. Ze
względu na wysoką zawartość polifenoli
wykazuje działanie przeciwutleniające.
Opóźnia procesy starzenia i w dużym
stopniu działa przeciwnowotworowo.
Niezwykle istotną jego cechą jest obniżanie
aktywności kolagenazy czyli enzymu rozkładającego kolagen. Regularne picie dziennie kilku filiżanek herbaty z czystka poprawia działanie układu odpornościowego.
Uważa się, że przynosi ona większe korzy-

Herbatkę z czystka mogą pić również dzieci
- już od 3 miesiąca życia. Znakomicie smakuje z dodatkiem miodu lub soku z cytryny.

| Jak to cudo parzyć?

Na jedną porcję (kubek) wystarczy jedna
łyżeczka czystka, zalana wrzątkiem. Po około 10 minutach napar nadaje się do wypicia.
W roku 1999 czystek został okrzyknięty
rośliną roku i to wyróżnienie nie zostało
nadane bez powodu. Świadomość zdrowego odżywiania ciągle rośnie i czasy, kiedy
w naszych kuchniach znaleźć można było
tylko zwykłą herbatę i kawę, już dawno
minęły. Obecnie coraz częściej sięgamy po
herbaty ziołowe, owocowe, zielone...
Trzeba jednak pamiętać, że efekty systematycznego zażywania czystka można zaobserwować dopiero po dłuższym okresie.
Wiele osób twierdzi wprawdzie, że czystek
jest przereklamowany, ale może warto się
o tym przekonać osobiście?
Spróbujemy? n
Źródła:
1. Aura- zioła a zdrowie nr 177
2. www.wymarzonyogrod.pl
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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 wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1.

Ocena

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.
Lipiec - sierpień 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.

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

2.

XIX Dzień Kukurydzy
i Buraka

17 września,
Płońsk

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

3.

XII Jesienny Jarmark
„Od Pola do Stołu”

17 września,
Płońsk

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

4.

XI Kurpiowskie Targi
Rolnicze

17 września,
Ostrołęka

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

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

6.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
z dopiskiem

XIX Dni Kukurydzy
7. Województw Mazowieckiego i Łódzkiego

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
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Konferencja: Krótkie
łańcuchy dostaw (od
pola do stołu), w tym
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Kole k cjon e r s t wo

Czas na odpoczynek, czyli odwiedzajcie muzea
Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

W

iększość z Państwa na pewno ma
już zaplanowany urlop. Od dawna
wiadomo, gdzie spędzicie wolny
czas, co zobaczycie. Część zostawia wszystko
na ostatnią chwilę i wyjeżdża spontanicznie.
Jedni wybierają góry, inni morze, niektórzy
spędzą czas wolny za granicą, część osób woli
odpoczywać w kraju. Są tacy, co wybierają ciszę i spokój terenów wiejskich, są tacy, którzy
odpoczywają najlepiej, kiedy mogą zwiedzać
nowe miasta. Ale każdego, bez względu na
preferowany sposób odpoczynku, zachęcam,
by – podczas wakacyjnych wojaży – rozejrzeć
się, czy w okolicy nie ma jakiegoś ciekawego
muzeum. Małego, niepozornego, często nie
rzucającego się w oczy – ale po przekroczeniu
jego progu zaskakującego pomysłowością założycieli, ilością eksponatów czy oryginalnością zebranej w nim kolekcji.

| Muzea nie są nudne

Przewodniki turystyczne pełne są opisów
atrakcji, oczekujących i kuszących turystów
w wybranym przez nich miejscu. W tym muzeów, którymi niejedno miasto szczyci się
i chwali na potęgę. Niestety, często są to instytucje dobrze znane każdemu i odwiedzane mnóstwo razy, aż do znudzenia. A przecież placówki muzealne to nie tylko uznane przez wszystkich, wielkie państwowe placówki, do których
ustawiają się tłumy przywożonej z różnych
zakątków Polski młodzieży czy dorosłych. To
również małe, często prywatne, miejsca, tworzone przez ludzi z pasją, czyli kolekcjonerów.
Nie jest to nic nowego – takie prywatne zbiory
tworzone są od lat, a kiedy ich ilość rozrasta się
w zaskakującym tempie, niektórzy dojrzewają
do tego, bo uczynić je dostępnymi dla wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć je i posłuchać
historii zbiorów. I takie skromne, prywatne
ekspozycje często są równie ciekawe i fascynujące, co te zgromadzone w dużych i znanych
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wszystkim muzeach narodowych.
Miałem kiedyś okazję porozmawiać z właścicielem Galerii Starych Zabawek w Gdańsku. Jak w większości przypadków, zaczęło się
od kolekcjonowania zabawek, które pamiętał
z dzieciństwa. Z czasem ilość eksponatów
osiągnęła taką ilość, ze naturalnym stał pomysł otwarcia muzeum. I kiedy odwiedzałem je 2 lata temu, do obejrzenia było ponad
2 tysiące przedmiotów, a to nie była jeszcze
cała kolekcja. I przyznam się, że oglądając te
wszystkie skarby (częścią których także bawiłem się dekady temu), wspomnienia wróciły i znów poczułem się jak mały chłopiec…
Tak jak kolekcjonować można wszystko, tak
i głowni bohaterowie muzeów często zaskakują. Bo czy nie zaskakują Państwa takie nazwy
jak Muzeum Nietypowych Rowerów, Muzeum
Żaby czy Muzeum Ognia? Czy nie poczuliby
Państwo dreszczyku emocji, zwiedzając Muzeum Siekier? Czy nie uśmiechnęlibyście się,
oglądając wystawę w Muzeum Dobranocek
PRL-u, Muzeum Tanich Win czy Muzeum
Mydła i Historii Brudu? A co powiecie na Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli albo Muzeum
Guzików? Takich placówek jest mnóstwo w całej Polsce, wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła
czy otworzyć wyszukiwarkę internetową.

| Cudze chwalicie…

Także Mazowsze nie narzeka na brak interesujących miejsc, o których istnieniu często
nie mamy pojęcia. Gdybym chciał wymienić
tu wszystkie, artykuł zapewne przerodziłby
się w broszurę – podam zatem tylko kilka,
które macie Państwo nieomal na wyciągnięcie ręki (i zdradzę też ich lokalizację):
• Prywatne Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle”, które znajduje się w Warszawie na Mokotowie i liczy sobie już ponad 3 tys. eksponatów;
• Muzeum Ślimaka – zlokalizowane w budynku Centrum Słuchu i Mowy w Kajeta-

nach, które może poszczycić się wpisem do
Księgi Rekordów Guinnessa w 2012 r.;
• Szkolne Muzeum Gwizdka w Gwizdałach, gdzie najstarszy eksponat ma 4 tys. lat;
• Muzeum Neonów w Warszawie – które
poza kolekcjonowaniem zapomnianych już
ozdób, dba także o te, które ocalały w przestrzeniach miejskich;
• Muzeum Lwowa i Kresów w Kulkówce,
ocalające pamięć o dawnych dziejach tamtych terenów;
• Muzeum Kurpiowskie w Wachu, gromadzące eksponaty z Kurpi Zielonych;
• Muzeum Chleba, również w Warszawie, gdzie
– poza zwiedzaniem – można także upiec chleb;
• Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
– chyba najbardziej znane ze wszystkich wymienionych. Tu miłośnicy starych pojazdów mogą zobaczyć nie tylko samochody, motocykle czy autobusy, ale także całe mnóstwo innych przedmiotów.
Zachęcam zatem, żeby rozejrzeć się uważniej, podpytać miejscowych czy poszperać
trochę w Internecie – być może tam, gdzie
zamierzacie wybrać się na odpoczynek, jest
jakieś małe (często prywatne) muzeum,
o którym niewiele się mówi, a które warte jest
uwagi? Nawet jeśli ktoś nie lubi oglądać muzealnych ekspozycji, to zachęcam, żeby przełamał swoją niechęć i odwiedził małe, prywatne
muzeum – a może przekona się, że muzea są
naprawdę ciekawe, i te duże, i małe. n
Miłego zwiedzania życzę!
Źródła:
http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114206,9476077,TOP_10__
Najdziwniejsze_muzea_w_Polsce.html
http://muzealnictwo.com/2016/02/najdziwniejsze-muzea-w-polsce-odc-1/
http://traveladvisor.pl/2011/04/najdziwniejsze-muzea-w-polsce-top-10/
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/projekty/15-projekty/
17-muzeum-prywatne.html
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Kul t ur a

Święte krowy, czyli królowe indyjskiego życia
Anna Rychlewicz

B

eztrosko kroczą bazarowymi ścieżkami. Obojętnie wysuwają łby nad kolorowe stragany, niby niechcący wyjadając co smakowitsze kąski. Leniwie suną dalej. W końcu,
zmęczone niesłabnącym upałem, pewnie rozkładają się na środku ulicy. Leżą. Niech leżą, przecież samochody mogą poczekać.
Pomiędzy jednym a drugim muczeniem, beznamiętnie rozglądają się wokół. Obserwują swój świat i swoich poddanych... bo
to one są królowymi życia. O kim mowa? O „świętych krowach”,
naturalnie. Tych indyjskich, nie polskich.
Mahatma Gandhi w jednej ze swoich wypowiedzi głosił: „Ochrona krów to dar hinduizmu dla świata. Hinduizm będzie żył tak
długo, dopóki żyć będą hinduiści chroniący krowy”. Święte pisma
głównego wyznania Indii traktują krowy jako zwierzęta święte
(wręcz najświętsze), nietykalne i podtrzymujące życie. Życie nie
tylko w świecie zwierzęcym, ale także tym ludzkim.

| Gorsze dobrego początki

Wierzenia związane z symbolem krowy mają swój początek
w czasach aryjskich, czyli około II-III w. p.n.e. Wówczas to aryjscy
pasterze wędrowali z wyżyn Iranu do żyznej doliny Indusu z dorobkiem całego życia. Należały do niego przede wszystkim zwierzęta
– owce, kozy, krowy. W owych czasach, to właśnie one były całą nadzieją na przetrwanie. Ich mleko dawało pożywienie, skóry – odzienie i obuwie. Ariowie dbali o zwierzęta, traktując je jako najwyższe
dobro. Czasem jednak jakiś niepokorny pasterz w akcie głodu zabił
krowę, z której było najwięcej mięsa. Głód zaspokoił na dzień lub
dwa, ale stracił źródło życiodajnego mleka.

| Krowa jak karta przetargowa?

Status krowy nie zmienił się także w czasach, gdy ludzie zaczęli osiedlać się na stałe i uprawiać ziemię. Wówczas krowa miała znaczenie
głównie ekonomiczne. Dawała mleko, z którego można było zrobić ser,
masło czy śmietanę, ale nie tylko... Krowie odchody suszono na opał oraz
wykorzystywano do budowy chat. Zwierzę było także wartościową walutą – płacono nią podatki, darowano córce w posagu czy przekazywano
na rzecz świątyni zapewniając sobie zbawienie. Wierzono, że kto ma krowę, ten ma wszystko, co do życia potrzebne.
Według wierzeń braminizmu (faza rozwoju religii indyjskiej między wedyzmem a hinduizmem) każda część krowiego ciała, a także
jej „produkty” miały wielką moc. Do powyższych można dopisać
leczącą moc uryny oraz oczyszczające ze złych mocy krowie łajno.
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Tego używano na przykład po obcięciu dziecku włosów, na które
kładziono właśnie kawałek wysuszonych odchodów. W ten sposób
wypędzano z młodego pokolenia demony...

| Mity i legendy

Symbolika „świętej krowy” ma też mityczną stronę. W wisznuizmie, gałęzi hinduizmu, pojawia się ciekawe wierzenie, któremu
przewodzi właśnie krowa. Jedna z legend głosi, że ósma z inkarnacji
Wisznu – Kryszna, dorastał w rodzinie pasterzy bydła. Na drugie
imię miał Gopal, czyli strażnik krów. Na malowidłach z tamtego
okresu przedstawiany jest jako pasterz z pasącym się u boku zwierzęciem. To jednak nie koniec mitycznych wierzeń. Hindusi wierzą,
że po śmierci, aby dostać się do niebios, muszą przekroczyć mityczną rzekę. Możliwe będzie to jedynie w przypadku, kiedy prowadzeni będą przez bydło trzymane za ogon.
Idea świętej krowy, na przestrzeni stuleci, awansowała do tego stopnia, że zaczęły pojawiać się głosy, iż jest ona matką rodzaju ludzkiego.
Głoszono, że winna być traktowana jako jedna z siedmiu matek człowieka, gdyż jako dawczyni mleka staje się jego karmicielką.

| Święta krowa na przestrzeni lat

Warto zwrócić uwagę, że kult świętej krowy wyglądał nieco inaczej
w czasach aryjskich, inaczej postrzegany był przez pryzmat braminizmu,
a w nieco innej formie funkcjonuje obecnie. Ciężko jest o precyzyjne
wskazanie przełomowego momentu, od którego krowa stała się nietykalna. Choć w zabytkowym podręczniku staroindyjskim z IV w. p.n.e.
wspomniano, że ludzie zabijający bydło winni być ukarani karą śmierci,
tak naprawdę za moment właściwy ustanowieniu obecnego statusu świętej
krowy w Indiach można uznać wiek VIII, od którego luźna zasada ochrony bydła została przemieniona w wymóg religijny. Hindusi w obawie o zagrożenie religijno-narodowej tożsamości postanowili uściślić doktryny
hinduizmu, które zabraniają zabijania krów czy spożywania wołowiny. n
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

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

Czas na sałatki!
Marta Traczyk
Osmólsk, gmina Sanniki

Sałatka wiosenna
Składniki: 1 ogórek zielony, 1 pęczek rzodkiewki, 10 dag sera żółtego, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki śmietany, sól i pieprz, 1 cebula czerwona.
Wykonanie: Rzodkiewki umyć, odciąć
końcówki i zetrzeć na tarce o dużych
oczkach. Ogórka umyć, ale nie obierać, następnie zetrzeć na tarce i odcisnąć nadmiar
wody. Warzywa wymieszać ze sobą, dodać starty ser. Cebulę posiekać i dodać do sałatki. Majonez wymieszać
ze śmietaną i również dodać do
sałatki. Połączyć, doprawić solą
i pieprzem. Schłodzić.

ogórek, 3 pomidory, 1/4 papryki czerwonej, 1 opakowanie sera feta, 15 oliwek
czarnych, 2 opakowania sosu sałatkowego
ziołowego, bazylia (najlepiej świeża).
Wykonanie: Sałatę pokroić w drobne paski. Pomidora, ogórka i paprykę pokroić
w kostkę, dodać do sałaty. Ser Feta także pokroić w większą kostkę i dodać do
pozostałych składników. Do całości dosy-

Składniki: 1 główka sałaty lodowej, 1 duży
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Wykonanie: Wszystkie składniki pokroić
w paski, dodać odsączoną kukurydzę. Z jogurtu, majonezu i musztardy sporządzić
sos, doprawić solą i pieprzem, dodać
do sałatki, delikatnie wymieszać
i odstawić na godzinę do lodówki.

Składniki: 6 jajek ugotowanych
na twardo, 25-30 dag żółtego
sera, 1 słoik (średniej wielkości)
majonezu, 1-1,5 łyżeczki przyprawy do sałatek, sól, pieprz,
szczypiorek, 2 pęczki rzodkiewki.

Składniki: 2 pomidory, główka
sałaty, 15 dag sera feta, 12 czarnych oliwek, 2 łyżki posiekanego
świeżego lub łyżeczka suszonego
oregano, sok z 1 cytryny, 4 łyżki oliwy,
sól, pieprz.

Sałatka grecka z sałatą lodową

Składniki: polędwica sopocka 10 dag, 4 ugotowane jajka, 1 opakowanie sera żółtego,
cebula czerwona, 4 ogórki marynowane,
pomidor, papryka czerwona, kukurydza (1
puszka), 2 łyżki jogurtu naturalnego, 3 łyżki
majonezu, 1 łyżka musztardy.

Sałatka warstwowa

Sałatka z fetą i pomidorami

Wykonanie: Pomidory sparzyć, obrać,
pokroić w kawałki. Sałatę umyć, opłukać,
porwać. Ser pokroić w kostkę, a oliwki
w plasterki. Oliwę, sok wyciśnięty z cytryny i oregano wymieszać, przyprawić solą
i pieprzem. Składniki sałatki polać sosem,
delikatnie wymieszać.

Sałatka paseczkowa

pać oliwki. Sos sałatkowy, sporządzić według przepisu na opakowaniu i dodać do
sałatki, całość wymieszać i posypać sporą
ilością świeżej bazylii.
Sałatka jest doskonała jako dodatek
do potraw grillowanych i nie tylko. Najlepiej podawać ją świeżo przyrządzoną,
ponieważ następnego dnia sałata więdnie
i nie jest już tak chrupiąca, chociaż i tak
wyśmienita.

Wykonanie: Sałatkę najlepiej przygotować
w szklanym naczyniu - ładnie się wtedy
prezentuje. Jej pierwszą warstwą są starte
na tarce o dużych oczkach jajka, które solimy i pieprzymy. Następnie nakładamy
grubą warstwę majonezu, a później pokrojony szczypiorek (nie żałować!). Posypujemy przyprawą do sałatek, na to kładziemy
starty (duże oczka tarki) żółty ser. Ostatnią
warstwą są starte rzodkiewki - najlepiej
czerwone (ładnie wyglądają), ale może też
być biała rzodkiew. n
Smacznego!
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Sk a r by n a t ur y

Uprawa

wawrzynu na domowe potrzeby

Justyna Seroka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W

awrzyn jest znany bardziej jako
drzewo laurowe. W sklepach
możemy kupić jego suszone liście - doskonałą przyprawę używaną na co
dzień przez gospodynie domowe. Ale czy
możemy uprawiać wawrzyn w domu? A jeśli tak, to w jaki sposób?
Roślina pochodzi z Azji Mniejszej i występuje na obszarach śródziemnomorskich oraz
w krajach o podobnym klimacie. W tradycji
starożytnej Grecji drzewo uznawano za święte i było symbolem honoru. Do dzisiaj związek rośliny z chwałą jest obecny w symbolice
słowa „laur”. W starożytnej Grecji wieńce
laurowe stanowiły nagrodę dla zwycięzców
igrzysk olimpijskich począwszy od 776 r.
p.n.e. Dziś zdobią zwycięzców grand prix.

| Ogólna charakterystyka

Wawrzyn jest krzewem wieloletnim, wiecznie zielonym, uprawianym z powodzeniem
w klimacie śródziemnomorskim, gdzie osiąga nawet 8 m wysokości i wiek powyżej 100
lat. Rośnie dziko i na plantacjach. Uprawiany
w doniczce dorasta do 150 cm, ale zazwyczaj
do 50 cm. Liście laurowe są owalne, spiczaste
i gładkie, o długości 2,5-8 cm. Niepozorne białe
kwiaty pojawiają się w maju. Owocami są małe,
czerwono-niebieskie pojedyncze jagody, które
z czasem stają się czarne i osiągają wielkość
około 12 mm. Jest to roślina dwupienna, czyli
kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na osobnych egzemplarzach. Poszczególne odmiany
różnią się między sobą strukturą i wyglądem
liści. Krzew laurowy w polskich warunkach
najłatwiej jest rozmnożyć z pędów. Natomiast
liście można zbierać w każdej chwili.

| Pielęgnacja nie jest trudna
Wawrzyn
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może

rosnąć

w

każdej

przepuszczalnej mieszance glebowej lub
w uniwersalnej ziemi ogrodniczej.
Obfitość podlewania drzewka zależy
od pory roku. Wiosną i latem wymaga ono
regularnego, ale umiarkowanego dostarczania wody. Jesienią podlewanie należy ograniczyć, aby ziemia przeschła. Z kolei zimą
podlewamy wawrzyn sporadycznie, kontrolując stan ziemi – bryła korzeniowa nie
może być przesuszona.
Laur uwielbia wilgotne powietrze. Zraszanie należy wykonywać codziennie (latem
nawet dwa razy dziennie) miękką wodą.
Rozrośniętą koronę rośliny rozchylamy, aby
woda dotarła do środka drzewka.
Wymagania wawrzynu zapisane są w tabeli.
Drzewko rzadko choruje (czasami występuje plamistość liści), ale atakowane
jest przez szkodniki – przędziorki, mszyce
i czerwce. Należy regularnie i dokładnie
oglądać jego liście, ponieważ ze względu
na ich specyfikę jakiekolwiek uszkodzenia
są mało widoczne. Wawrzyn zaatakowany
przez czerwce ma na liściach czarne plamy. Aby je zlikwidować, należy przemywać liście szarym mydłem lub przecierać
watą namoczoną w brandy.

| Jak rozmnażać wawrzyn?

Tak przygotowane nasiona wysiewamy
do doniczek i trzymamy w temperaturze
20°C przez miesiąc. Kiełkowanie trwa 6−8
tygodni i odbywa się nieregularnie (każde
nasionko indywidualnie).
Jednak najlepiej rozmnażanie przeprowadzić późnym latem, ukorzeniając zielne
sadzonki pozyskane z młodych przyrostów
poprzez oderwanie tegorocznych pędów
z dojrzałymi już liśćmi. Ukorzenianie trwa
wtedy 3-6 tygodni, a na jego pozytywny
przebieg wpływa duża wilgotność powietrza.

| Różne zastosowania

Liście laurowe są popularną przyprawą
dodawaną do potraw gotowanych, ciężkich
i o silnym smaku. Można używać zarówno
świeżych, jak i suszonych. Olejek laurowy
wchodzi w skład maści na stłuczenia i skręcenia stawów. W ziołolecznictwie liść laurowy wykorzystuje się jako środek na bóle
głowy. Obniża też poziom cukru we krwi
– pomaga utrzymać prawidłowy poziom stężenia insuliny. Wawrzyn może także pomóc
w chorobie wrzodowej żołądka - liść zawiera
eugenol o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Ma również właściwości
przeciwgrzybicze i antybakteryjne.
No i jeszcze jedno zastosowanie - drzewko może pełnić rolę dekoracyjną, bo naprawdę ładnie się prezentuje. n

Nasiona wysiewamy jesienią, wcześniej
poddając je skaryfikacji. Zabieg ten polega na
umieszczeniu rozłupaTabela: Wymagania drzewek wawrzynu.
nych nasion we wrzą- Stanowisko T e m p e r a - Podlewanie N a w o że n i e Przesadzanie
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sadzonki pędowe w sierpniu ukorzeniać
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(1:1). Czas ok.
3 miesięcy.
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Skar b y n a tu r y

Sok z aloesu - źródło witamin
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

O

wpływie aloesu na urodę wie
prawie każdy, bo kosmetyki
z aloesem królują od lat: mydła,
kremy, płyny i szampony łagodzące podrażnienia, nawilżające skórę, włosy czy
paznokcie. Znacznie mniej osób wie, że
roślina ta działa również dobroczynnie
na wnętrze naszego organizmu - oczyszcza i przywraca w nim równowagę. Sok
aloesowy zwany jest eliksirem młodości
- to mix witamin i minerałów doskonale
wpływających na nasz umysł i ciało. Jest
źródłem witamin A, B1, B2, B6, B12, C
i E. Zawiera również chrom, magnez,
mangan, cynk, miedź, potas oraz wapń.
Jeśli chcemy uzupełnić niedobory minerałów i witamin, sok z aloesu będzie idealny!

trawiennymi i skórnymi. Dzięki regularnemu
piciu soku wzmocnimy
odporność i będziemy
mniej podatni na przeziębienia.

| Oczyszcza organizm z toksyn

| Poprawia trawienie

Ze względu na ciągły stres, brak odpowiedniej ilości snu, zanieczyszczenia i złą
dietę powinniśmy czyścić organizm z toksyn. W ostatnim czasie (jeśli chodzi o detoks organizmu) popularne stały się zielone
soki i koktajle. Sok z aloesu to dobry wybór, gdyż jest bogaty w aminokwasy, witaminy i minerały, które w sposób naturalny
oczyszczają organizm.

Zdrowy układ pokarmowy to gwarancja, że nasz organizm prawidłowo przyswaja wszystkie składniki odżywcze. Sok
z aloesu nie tylko oczyszcza go z toksyn,
ale wpływa też pozytywnie na prawidłowe
funkcjonowanie jelit. Likwiduje szkodliwe bakterie i wirusy obecne w przewodzie
pokarmowym, działa łagodząco przy dolegliwościach trawiennych, pomaga na ból
brzucha i zgagę.

| Wzmacnia odporność

Sok zawiera przeciwutleniacze neutralizujące działanie wolnych rodników odpowiadających za starzenie się organizmu
i wiele chorób. Poza tym działa przeciwzapalnie, zapobiegając rozwojowi infekcji.
Działa też łagodząco i nawilżająco. Polecany jest szczególnie osobom z problemami
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

| Obniża poziom
| cholesterolu

Aloes obniża poziom
cholesterolu
dzięki
zawartości
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Reguluje także ciśnienie, co korzystnie wpływa na zdrowie całego układu
krążenia oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia schorzeń serca.

| Poprawia urodę

Codzienne picie soku aloesowego działa
korzystnie na skórę i włosy, ponieważ pozytywnie wpływa na produkcję kolagenu
i elastyny w skórze. Dzięki temu cera jest
gładka, jędrna i wygląda młodo. Picie soku
pomaga również łagodzić podrażnienia

i przyspiesza gojenie się ranek, zadrapań
i poparzeń, a dodatkowo dostarcza nam
enzymy przyspieszające porost włosów.
Sok z aloesu dodaje energii i poprawia kondycję całego organizmu.
Kupując go należy upewnić się, czy jest
to prawdziwy sok, a nie napój, czy sok
z koncentratu zawierający cukier i zbędne chemiczne substancje. Przy produkcji
soku dokładnie oddzielany jest miąższ od
skórki i poddaje się go obróbce w celu pozbycia się szkodliwych substancji.
Łagodzące i lecznicze właściwości
aloesu doceniano już w czasach
antycznych. Miał on reputację rośliny,
która leczy wszystko, a starożytni Egipcjanie włączyli aloes do swoich rytuałów
pogrzebowych, mówiąc o nim: „Roślina
nieśmiertelności”. Uwaga! W soku z aloesu kąpała się Kleopatra, by zachować
urodę i młodość. n
Źródła: https://portal.abczdrowie.pl/6-powodow-by-picsok-z-aloesu
http://organeoblog.pl/sok-z-aloesu-prawdziwa-bomba-witaminowa/
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Krzyżówka nr 7

Krzyżówka „Nr 7”

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

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
4. Mały Adam
5. Kuzynka osy
6. Grzyb o białym kapeluszu
7. Teren z ulami
8. Cykający owad
9. Warzywo na bigos lub gołąbki
10. …………..przeciwsłoneczne
11. Astronom z Torunia
12. Noszone na kobiecych nogach

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

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

8.
9.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 lipca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 7".

10.
11.
12.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 5 - SMOK WAWELSKI
Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Sierzputowska, gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

1. Ptak, lekarz drzew
2. Siedzi w nim jeździec na koniu
1. Miejsce
Ptak, lekarz
drzew.
3.
przebywania
bezdomnych psów

PYTANIA:

2. Siedzi w min jeździec na koniu.
3. Miejsce przebywania bezdomnych psów.
4. Mały Adam.
5. Kuzynka osy.
6. Grzyb o białym kapeluszu.
7. Teren z ulami.
Przysłowie lipiec/sierpień 2017: „Bolesław
8. Cykający owad.
9. Warzywo na bigos lub gołąbki.
10. …………..przeciwsłoneczne.
11. Astronom z Torunia.
12. Noszone na kobiecych nogach.
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T=Ł
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Rebus 7

Prus w rzeczywistości nazywał się Aleksander Głowacki”

G=P

ZKA

PA

EĆ=Ę

W
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Ł=L

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

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 lipca 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 7".

O

L=W

AŁ=ER

K

MA=C

Rozwiązanie Rebusu 5 - MARIA SKŁODOWSKA - COURIE
SPĘDZIŁA LATA MŁODOŚCI W WARSZAWIE
Nagrody książkowe wylosowała: Anna Szpura, gm. Stara Kornica
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

C

J

I

A T

C E

K

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl,
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR,
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Marta Michalak, Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny: Wojciech Asiński, tel. 22 571 61 43; e-mail: wojciech.asiński@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24, 25 640 09 42
Skład i łamanie: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 43
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Wojciech Asiński
T Y F I
Nakład: 4100 egz.
R
Druk: Media Rafał Przybylak, Drukarnia Studio Reklamy, Będzin
ISO 9001:2008
Numer zamknięto: 23 czerwca 2017 r.
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 42; e-mail: andrzej.dmowski@modr.mazowsze.pl
A
K O Ś
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.

38

Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

Ta rgi, kon f e r e n cje , w y s t a w y

Wys ta wa w P ł o n i a w a c h B ra m u r ze
Barbara Karol
MODR Oddział Ostrołęka

W

dniach 27-28 maja odbyła się
XVII Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach Bramurze - święto mające stałą pozycję w kalendarzu mazowieckich imprez.
Tegoroczna wystawa miała rangę wojewódzkiej i trwała dwa dni. Uczestniczyło w niej
23 hodowców wystawiających 62 sztuki bydła 11 cieliczek. Poza oceną odbył się pokaz
bydła ras kolorowych.
Podczas wystawy trwały Targi Rolnicze, na
których atrakcyjne oferty handlowe przedstawiły liczne firmy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Komisja sędziowska przyznała następujące tytuły:
Superczempion – Łukasz Majkowski, Jarzyły - III laktacja i dalsze.
Superczempion - Łukasz Majkowski - jałowica cielna.
Czempion w kategorii:
Jałowice 10-13 miesięcy – Jerzy Tomaszewski, Przasnysz.
Jałowice 13 - 17 miesięcy – Ryszard
Rupiński, Rogowo.
Jałowice cielne – Łukasz Majkowski,
Jarzyły.
Pierwiastki – Tadeusz Stelęgowski, Kudelczyn.
II laktacja – Dariusz Nasiłowsk,
Skwierczyn Dwór.
III laktacja – Łukasz Majkowski, Jarzyły.
Wiceczempion w kategorii:
Jałowice 10-13 miesięcy – Grzegorz
Załęski, Pomaski Małe.
Jałowice 10-13 miesięcy – Ryszard
Rupiński, Rogowo.
Jałowice 13-17 miesięcy – Adam Janas,
Mokrzk.
Wieś Mazowiecka, lipiec - sierpień 2017

Jałowice 13-17 miesięcy – Mirosław Chmieliński, Rzęgnowo.
Jałowice cielne –
Adam Janasz, Mokrzk.
Jałowice cielne – Janusz Andrzej Matyjasik, Papierny Borek.
Pierwiastki – Edmund
Oleszczuk, Krupy.
Pierwiastki – Wiesław
Tadeusz Ferenc, Rogowo.
Superczempion w kategorii krowy mleczne - Łukasz Majkowski
II laktacja – Andrzej JeMaz. przygotował stoisko z fachowym doznach, Helenowo Nowe.
II laktacja – Hanna i Stanisław Bobińsc, radztwem i wydawnictwami MODR, a eksperci MODR udzielali porad zainteresowaBobino Wielkie.
III laktacja i dalsze – Andrzej Soliwodzki, nym rolnikom.
Gośćmi, którzy wręczali puchary i nagroMchówko.
III laktacja i dalsze – Andrzej Jeznach, dy byli: radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Augustyniak, wicepreHelenowo Nowe.
zydent PFHBiPR – Sylwester Mierzejewski,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni- dyrektor PFHBiPM - Adam Kamiński, kieczego Oddział Ostrołęka reprezentował dy- rownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
rektor Bogdan Bagiński, a Oddział Siedlce – Marcin Grabowski, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Grzegorz Świętorecki, wicestarosta Powiatu Maków Maz. – Dariusz
Wierzbicki, kierownik Powiatowego Biura
ARiMR w Makowie Maz - Rafał Barański
oraz wójtowie i samorządowcy z gmin.
Organizatorami imprezy byli: Wójt
Gminy Płoniawy Bramura, Mazowiecki
Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Federacja Hodowców
Bydła i Producentów Mleka, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
Ostrołęka, Mazowieckie Centrum HoNajważniejsze to dobra współpraca
dowli i Rozrodu Zwierząt w Ciechanowie.
Honorowy patronat nad wystawą objęło
jego dyrektor - Marek Furman. Powiatowy Ministerstwo Rolnictwa i Urząd MarszałZespół Doradztwa Rolniczego w Makowie kowski. n
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Reklama

Nowy zakład granulowanych nawozów
do odkwaszania gleb na bazie złóż kredy piszącej

Omya zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny w Kornicy

O

ftringen (Szwajcaria) / Warszawa (Polska), 28 marzec 2017 roku. Omya, wiodący globalny producent minerałów przemysłowych pochodzących
z węglanu wapnia, zamierza otworzyć w sierpniu 2017 roku nowy zakład produkcyjny w Kornicy. W Polsce nasza firma istnieje od 1995 roku.
Posiadamy własne złoża kredy w Kornicy i Mielniku oraz dolomitu w Romanowie. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1997 r. nawozów do
wapnowania gleb wyprodukowanych na bazie kredy, cieszą się one niesłabnącą popularnością, ze względu na nieporównywalną z innymi nawozami wapniowymi, skutecznością odkwaszania gleb. Standardowe i granulowane nawozy na bazie kredy są produkowane przez Omya w Polsce oraz importowane
z Niemiec z siostrzanej firmy VKD. Ze względu na skutecznośc w odkwaszaniu gleby, potwierdzoną nie tylko badaniami laboratoryjnymi, ale przede wszyskim wynikami polowymi naszych klientów oraz aby dostosować się do szybko rosnącego popytu na nawozy kredowe Omya będzie rozwijać wydobycie
z istniejących złóż, a wkrótce, aby zaspokoić potrzeby rynku otworzy nowy, zakład produkcji krdowych nawozów granulowanych.
W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie około 20 pracowników.
Otwarcie nowego zakładu związane jest ze strategią rozwoju Omya w segmencie Rolniczym. Funkcjonujący zakład produkcyjny w Mielniku będzie
kontynuował swoją działalność wytwarzając określony asortyment produktów. Wszyscy obecnie zatrudnieni pracownicy w Mielniku będą kontynuować
pracę w zakładzie w Mielniku bądź w Kornicy.
Otwierając zakład produkcyjny w Kornicy Omya będzie mogła w jeszcze lepszym stopniu odpowiadać na stale rosnące oczekiwania klientów w zakresie
wysokiej jakości produktów wytwarzanych z poszanowaniem zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Omya Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
tel. 22 525 89 62
fax: 22 525 89 10
www.omya.com
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