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Szanowni Czytelnicy
Mamy polską jesień. Ostatnie imprezy rolnicze za nami. To najlepszy czas na szkolenia i konferencyjne spotkania,
których nie brakuje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Zapraszamy do skonfrontowania swojego
wolnego czasu z terminami spotkań naszych doradców z rolnikami (strona 27). W tym wydaniu na stronach
34 i 35 rozpoczynamy cykl artykułów MURATORA, przygotowany specjalnie z myślą o rolnikach. W tym miesiącu
coś dla tych, którzy noszą się z zamiarem budowy nowoczesnej tuczarni. Jeśli informacje zawarte w artykułach
autorów tego poczytnego pisma przypadną Państwu do gustu, prosimy o kontakt z naszą Redakcją i zgłaszanie
tematów, które Państwa interesują. A po wytężonej pracy w całym roku 2017 trzeba zadbać o własne zdrowie
i kondycję. Proponujemy zajrzeć na stronę 28. Zapraszamy do prenumeraty naszego miesięcznika. Złotej polskiej
jesieni, życzy…
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XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym za nami
Ewa Gregorczyk, Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Nasi goście

XXIV

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, Dni Siedlec, XIII Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych oraz Wystawa Klaczy i Ogierów Hodowlanych odbyły się w dniach 2-3 września br. na terenie Agencji
Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Jana Pawła II 6.

Organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział Siedlce współpracujący z Miastem Siedlce,
Starostwem Powiatowym w Siedlcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, Polską Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew, Mazowieckim
Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu Sp. z o.o.
Zakład w Żelkowie.
Szczególny charakter naszemu świętu nadały Dni Siedlec oraz
obchody 470-lecia przyznania Siedlcom praw miejskich. W sobotę, oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie Wojciech
Kudelski - prezydent Miasta Siedlce i Sławomir Piotrowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Tegoroczne hasło imprezy „Z tradycją do nowoczesności”
przypominało, że propagując nowoczesne rolnictwo, nie można
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zapominać o jego tradycjach i należy je kultywować. Zarówno
w sferze obrzędowości, kultury jak i polskiej gościnności oraz znakomitych wypieków i potraw. W nawiązaniu do tego hasła przeprowadzony został konkurs „Hit XXIV Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym”.

| Co można było zobaczyć

Uczestnikami wystawy byli producenci wyrobów mięsnych
i mlecznych, produktów owocowo-warzywnych, miodów, pieczywa, materiału siewnego, pasz, a także firmy handlowe i usługowe
pracujące na rzecz rolnictwa oraz hodowcy zwierząt gospodarskich. XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym odwiedziło ponad 60 tys. osób. Cała ekspozycja zajęła ponad 17 ha
powierzchni.
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym były okazją do
prezentacji najnowocześniejszego sprzętu rolniczego, nowych
technologii produkcji, nawozów i herbicydów, metod upraw, nowych mieszanek pasz i środków ochrony roślin. Rolnicy korzystali
także z obecności doradców MRiRW, ARiMR, KRUS. Najwięcej
pytań dotyczyło Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, naborów oraz dotacji.
Integralną częścią imprezy była
wystawa drobnego inwentarza: królików, drobiu ozdobnego, kur, gołębi,
papug oraz 20 gatunków ryb stawowych i ozdobnych.
W programie XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przewidziano także wybory czempionatów:
krów, jałówek hodowlanych i cieliczek.
Tuż przy scenie, w dużym namiocie pn.”Rękodzieło”, prezentowano
rękodzieło i zanikające zawody. Odwiedzający mogli przyjrzeć się pracy
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Liga 2017 w kategorii „Rolnik” zostało gospodarstwo rolne Katarzyny Dmowskiej z Krynicy, gm. Suchożebry.
Mistrzem AgroLigi 2017 roku siedleckiego
Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kategorii „Firma” zostało
P.P.H.U. ANWO WOJCIECH KOBYLIŃSKI
z miejscowości Pruszynek.
O godz. 12.30 na scenie odbyło się podsumowanie dwóch konkursów oddziałowych MODR:
„Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”.
Celem konkursu jest popularyzacja najlepszych rozwiązań i innowacyjnych sposobów prowadzenia działalności turystycznej na obszarach
wiejskich. Uczestnikami byli rolnicy współpracujący z MODR Warszawa, prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów
Od lewej - ks. dr Robert Mirończuk - dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach,
turystyki wiejskiej z terenu ośmiu powiatów
Zdzisław Sipiera - wojewoda mazowiecki, Wojciech Kudelski - prezydent miasta Siedlce, wschodniego Mazowsza.
Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR, Marek Furman - dyrektor MODR Oddział Siedlce
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: kapodczas otwarcia XXIV MDzDR
tegoria - gospodarstwo agroturystyczne i kategoria - obiekt turystyki wiejskiej.
garncarza, tkaczki, zobaczyć jak wykonuje się kosze z wikliny, Uczestników oceniała komisja:
kwiaty z bibuły, jak powstają piękne obrazy, szydełkowe serwet- • Maria Sudnik - kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejki, wyroby ze sznurka czy tradycyjne ligawy. Oczywiście Goście skich MODR Oddział Siedlce
wystawy mogli z pomocą twórców ludowych spróbować własnych • Henryka Borkowska - główny specjalista ds. rozwoju obszarów
umiejętności rękodzielniczych. Twórcy chętnie objaśniali i poka- wiejskich MODR Oddział Siedlce
• Ewa Gregorczyk - główny specjalista ds. wydawnictw MODR
zywali jak powstają unikatowe wyroby.
Bogatą ofertę przygotowały gospodarstwa agroturystyczne Oddział Siedlce
i edukacyjne regionu należące do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Laureaci w kategorii - obiekt turystyki wiejskiej:
I miejsce - Beata Harris z Korczewa za obiekt turystyczny „KuźEdukacyjnych.
Na terenie imprezy swoje produkty prezentowali także właściciele nia Pałacowa”.
gospodarstw ekologicznych. Odbywał się kiermasz żywności ekolo- Obiekt noclegowy „ Kuźnia Pałacowa” to doskonałe miejsce na spęgicznej regionu siedleckiego. Można było kupić pieczywo ekologicz- dzanie uroczego pobytu w malowniczej, spokojnej nadbużańskiej
ne, przetwory mleczne (masła, sery, jogurty), wędliny ekologiczne okolicy, charakteryzującej się dziką przyrodą. Stanowi idealną bazę
oraz przetwory owocowo-warzywne. Produkty ekologiczne wytwa- wypadową do pobliskich miejscowości turystycznych m.in. Drohiczyrzane w tych gospodarstwach oparte są na tradycyjnych receptu- na, Grabarki, Mielnika czy Janowa Podlaskiego. Dużą atrakcją jest
XVIII-wieczny pałac i okalający go zabytkowy park z licznymi okarach, bez konserwantów i polepszaczy.
Specjalnie na targi wydrukowano okolicznościową „Gazetę zami starych drzew. Do dyspozycji gości przygotowanych jest 14 pokoi
z łazienkami. Można również wynająć atrakcyjny apartament, który
Targową” w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Ciekawym wydarzeniem sobotniej imprezy stało się uroczyste wprowadzenie
do obiegu znaczka pocztowego emisji
„Sztuka europejska w zbiorach polskich
- Ekstaza św. Franciszka - EL Greca”. Na
stoisku Poczty Polskiej, w pawilonie Miasta Siedlce, zwiedzający mogli sami zaprojektować i wydrukować znaczek.
W sobotę o godz.13.00 odbył się na scenie
quiz dla zwiedzających pt. „Moda na ekologię”.

| Konkursy

W niedzielę 3 września laureatom etapu
konkursu oddziałowego AgroLiga 2017
wręczono puchary (sylwetki laureatów
przedstawiliśmy w wakacyjnym numerze „Wsi Mazowieckiej”) a listę laureatów
prezentujemy na ostatniej stronie.
Od lewej - Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa, laureaci konkursu
Siedleckim Mistrzem Konkursu Agro- „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” oraz Marek Furman - dyrektor MODR Oddział Siedlce
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- Zakład Metalowo-Kotlarski „SAS” - Owczary za SAS BIO COMPACT automatyczny kocioł C.O. klasy 5 z palnikiem peletowym
SAS MULTI FLAME
- Przedsiębiorstwo ROLMECH Sp. z o.o. w Płońsku za zestaw kosiarek GIGACUT KDD 861 S + KDF 300 S
Laureaci otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez
MODR.

| Co na scenie…

Planując przyszłoroczne zasiewy

znajduje się w baszcie Pałacu. Goście korzystać mogą z całodziennego
wyżywienia; oferowane są smaczne, regionalne potrawy.
II miejsce - Justyna i Andrzej Laszukowie z Borsuków gm. Sarnaki za obiekt turystyczny „Oberża Borsuki”.
III miejsce - Renata Rybarczyk z Nowej Wsi w gminie Kosów
Lacki za Stadninę Koni.
Laureaci w kategorii - gospodarstwo agroturystyczne:
I miejsce - Joanna i Sławomir Chudy z Marianowa w gminie
Tłuszcz.
Właściciele prowadzą urokliwe gospodarstwo, w którym znajduje
się mini zoo z różnorodnymi domowymi i egzotycznymi gatunkami
zwierząt. Dla miłośników koni, organizowane są przejażdżki bryczką i kuligi. W gospodarstwie prowadzone są warsztaty rękodzielnicze, m.in. garncarskie, rzeźbiarskie i wykonywania instrumentów
muzycznych. Właściciele są przygotowani na przyjęcie zarówno
gości indywidualnych, jak i grup szkolnych.
II miejsce - Bożena Olszewska, gospodarstwo „Agrochmielik”
w Chmielewie gm. Sokołów Podlaski.
III miejsce - Aleksander Kuć, który swoją działalność prowadzi
w Żdżarze, w gminie Kotuń.
„Chrońmy środowisko w domu i zagrodzie” - propaguje kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pozytywnej postawy względem
środowiska naturalnego poprzez: promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów (segregacja odpadów), zachęcanie mieszkańców do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne,
piętnowanie miejsc powstawania dzikich wysypisk, uświadamianie
mieszkańcom negatywnych skutków spalania odpadów.
Uczestnicy mieli do wykonania zadanie praktyczne oraz odpowiadali ustnie na losowo wybrane pytania przygotowane przez
organizatora.
Laureaci:
I miejsce - Joanna Szkopek - Błogoszcz, gm. Siedlce
II miejsce - Małgorzata Pepłowska - Ruchna, gm. Liw
III miejsce - Cecylia Kur - Białobrzegi, gm. Sterdyń
Wyróżnienie - Agnieszka Cieciera - Białki, gm. Siedlce
Wyróżnienie - Danuta Szymaniak - Dzieżby Szlacheckie, gm. Jabłonna Lacka
HIT WYSTAWY w kategorii „Tradycja i nowoczesność dla rolnictwa”.
Tytuł: HIT WYSTAWY otrzymał Ciągnik rolniczy URSUS
C-385 III B zgłoszony przez wystawcę: MEGA Zborowski M,
Gajowy P, Sp. J. w Łukowie. Zwycięzca konkursu „Hit Wystawy”
otrzymał możliwość zaprezentowania się na łamach naszego miesięcznika (wydawca MODR Warszawa).
Wyróżnienie w tym konkursie otrzymali:
Wieś Mazowiecka, październik 2017

Przez dwa dni trwania imprezy, na scenie swój program artystyczny zaprezentowali:
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej im. Alicji Siwkiewicz
„Chodowiacy”
Zespół wokalny „Art Styl” (SUTW przy MOK Siedlce)
Zespół dziecięcy „Wiśniewiacy” z GOK w Wiśniewie
Zespół Ludowy „Jabłoniacy” z Jabłonnej Lackiej
Zespół Ludowy „Przesmyczanki” z GOK w Przesmykach
Zespół Pieśni i Tańca „Niwa” z Krzeska
Zespół muzyczny „50+ ELITE SONG” - GOK w Siedlcach z/s
w Chodowie
Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka” ze Szkoły Podstawowej
w Kałuszynie
Grupa śpiewacza „Białki” z Białk
Zespół „COUNTRY Honky Tonk Brothers”
Zespół „Zakrze Śpiewa” z Zakrza

| Goście i patronaty

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Energii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce
i Starosta Siedlecki.
Wystawę w Siedlcach odwiedzili parlamentarzyści, m.in.: senatorowie RP: Maria Koc, Waldemar Jerzy Kraska; posłowie na Sejm RP:
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Czesław Mroczek. Na oficjalnym otwarciu
targów pojawili się przedstawiciele ministrów rolnictwa i energii, wojewoda mazowiecki, samorządowcy, przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo, bądź z nim współpracujących. Byli też przedstawiciele niemieckiego powiatu Oberhavel oraz delegacja z Chin.
Na tegorocznej wystawie rolniczej gościliśmy żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej, miała miejsce również wystawa sprzętu
wojskowego. W niedzielę o godz. 9.00, na płycie głównej Stadionu
Piłkarskiego odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy WOT.
Współpracę z nami podjęli: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna w Siedlcach, Miejski Ośrodek
Kultury w Siedlcach, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „POLSUS”, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Muzeum Diecezjalne
w Siedlcach, Fundacja EL GRECO, Polska Agencja Wydawnicza PUBLICYTY, Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie.
Sponsorem głównym była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Telewizja Polska,
Tygodnik Siedlecki, TV WSCHÓD, Katolickie Radio Podlasie, Podlasie 24 - Regionalny Portal Informacyjny, Echo Katolickie, Hodowla i Chów Bydła - wydawnictwo, Życie Siedleckie, Gazeta Ogłoszeniowa, Wieś Mazowiecka - miesięcznik wydawany przez MODR. n
Do zobaczenia za rok!
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Doż ynki powiatu sochaczewskiego
Tekst: Małgorzata Biercuk - MODR Oddział Bielice
Zdjęcia: Anna Syperek, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
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września rolnicy powiatu sochaczewskiego podziękowali
za plony podczas dożynek
powiatowych, które odbyły się w Karwowie.
Współgospodarzami tegorocznego święta
plonów byli: Starostwo Powiatowe, Miasto
Sochaczew oraz parafia św. Brata Alberta
Chmielowskiego w Karwowie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy dziękczynnej za
tegoroczne plony, którą koncelebrował proboszcz parafii Zbigniew Żądło. W imieniu
MODR Oddział Bielice Krzysztof Szumski
- dyrektor Oddziału, Anna Palasik kierownik PZDR w Sochaczewie oraz Kamila
Kalińska doradca, złożyli na ołtarzu chleb
i kosz pełen owoców, miodu oraz przetworów z tegorocznych zbiorów.
Po mszy uczestnicy dożynkowych uroczystości w barwnym korowodzie przeszli
na plac obok kościoła, gdzie nastąpił obrzęd
dzielenia się chlebem.
A potem przyszedł czas na zabawę, odpoczynek i integrację. W tym roku już po
raz dziewiąty poznaliśmy zwycięzców kon-

Stoisko informacyjne MODR

kursu Miodowe Przysmaki Ziemi Sochaczewskiej. Nagrody i wyróżnienia w tym
konkursie ufundowali: Burmistrz Miasta

Starostwie dożynek i goście w korowodzie dożynkowym

Wieś Mazowiecka, październik 2017

Sochaczew, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, MODR, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Sochaczewie i Rada Powiatowa MIR.
Odbył się również konkurs wiedzy rolniczej
organizowany wspólnie przez MODR Oddział Bielice, MIR, KRUS i ARiMR. Laureatów prezentujemy na kolejnej stronie miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.
Wśród zaproszonych gości tegorocznych
dożynek powiatowych byli: Maciej Małecki
minister w kancelarii premier i poseł na sejm
RP, Mirosław Adam Orliński radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele władz powiatu: Jolanta Gonta - starosta
sochaczewski, Andrzej Kierzkowski - przewodniczący Rady Powiatu, a także Piotr
Osiecki burmistrz miasta wraz z zastępcami.
W części artystycznej mogliśmy podziwiać Sochaczewską Orkiestrę Dętą, podopiecznych z Sochaczewskiego Centrum
Kultury, zespół dziecięcy FOLKLOREK,
zespół AlboAlbo oraz Teren C. Na zakończenie odbyła się dyskoteka, którą poprowadził znany sochaczewianin DJ Piasek.
Pogoda dopisała, dlatego dużo osób postanowiło spędzić wolny czas na dożynkach
w Karwowie. n
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Laureaci IX edycji konkursu Miodowe
Przysmaki Ziemi Sochaczewskiej
Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

P

o raz dziewiąty w Bielicach rozstrzygnięto konkurs produktów regionalnych Miodowe Przysmaki Ziemi Sochaczewskiej. Nagrody powędrowały do najlepszych gospodyń 10 września w Sochaczewie podczas Dożynek Powiatowych.

W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto dostarczył swój wypiek do MODR Oddział Bielice - 6 września 2017 r. do godziny
12:00. Zgłoszono 11 wyrobów cukierniczych. Produkty ocenione
zostały przez komisję w tym samym dniu.
Komisja w składzie: Anna Syperek (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie), Grażyna Jędrysiak (MODR Warszawa Oddział Bielice),
Zygmunt Łukasiewicz (Powiatowe Koło Pszczelarskie w Sochaczewie) i Sławomir Tomaszewski (Rada Powiatu Mazowieckiej Izby
Rolniczej) przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce - Joanna Sałacińska za babeczki Przysmak pszczelarza
II miejsce - Barbara Walendziak za ciasto Cud miód i orzeszki
III miejsce - Anna Grzelak za ciasto Placek miodowy

Konkurs w Bielicach - 6 września 2017 r.

Ocenie poddawano regionalne wyroby cukiernicze, przeznaczone do bezpośredniego spożycia, zawierające w swoim składzie miód
i charakteryzujące się szczególnymi walorami estetycznymi i smakowymi.

Wręczenie nagród laureatom konkursu Miodowe przysmaki

Nagroda specjalna ufundowana przez Radę Powiatu Mazowieckiej Izby Rolniczej powędrowała do KGW Jasieniec za ciasto Pracowita pszczółka
Wyróżnienia otrzymali:
Justyna Barej za ciasto Tort miodowo-serowy
Wiesława Piecka za ciasto Maja i Gucio
Renata Szyperek za ciasto Miodoblok
Katarzyna Koterwa za ciasto Miodownik
Jolanta Koterwa za ciasto Pysznie, zdrowo i miodowo
Ewa Chłystek za ciasto Cud, miód i czekolada
Katarzyna Kuracka za ciasto Miodowy pocałunek
Przysmak pszczelarza - I miejsce
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Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! n
Wieś Mazowiecka, październik 2017
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XI Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce
Tekst i zdjęcia: Edward Piwowarski
MODR Oddział Ostrołęka

J

uż po raz jedenasty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce zorganizował 17 września imprezę pn. „Kurpiowskie Targi Rolnicze”. Mimo niekorzystnej
prognozy pogody zwiedzający i wystawcy dopisali.

Organizatorami imprezy byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce, Prezydent Miasta Ostrołęka oraz Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce. Otwarcia imprezy dokonali: Sławomir Piotrowski
– dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Bogdan Bagiński - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział
w Ostrołęce oraz Janusz Kotowski – prezydent Miasta Ostrołęka.
Na scenie już od godziny 10.00 odbywały się występy artystyczne
i konkursy zorganizowane specjalnie na to wydarzenie. W tym roku
MODR Oddział Ostrołęka zorganizował dwa zupełnie nowe konkursy.
Pierwszy - Konkurs za najlepszą prezentację kół gospodyń wiejskich. Cztery koła zorganizowały ciekawe stoiska oraz prezentowały
swoją twórczość ludową na scenie. Pełne energii i humoru panie z
Kół Gospodyń Wiejskich sprawiły, że publiczność znakomicie się
bawiła, a przy akompaniamencie harmonii (Jan Kania) znakomicie
się tańczyło. Prezentację wygrało koło gospodyń wiejskich z Jednorożca, którego stoisko oraz występy artystyczne w strojach ludowych podobały się najbardziej zarówno komisji jak i publiczności.
Drugi nowy konkurs na Najlepszego dojarza Kurpiowskich Targów Rolniczych zorganizowany przez MODR Oddział Ostrołęka
wzbudził wiele emocji i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Otwarcie: od lewej Janusz Kotowski prezydent Ostrołęki, Bogdan Bagiński - dyrektor MODR Oddział Ostrołęka, Sławomir Piotrowski
- dyrektor MODR

Dzieci w wieku od 7 do 15 lat, jak w każdym roku brały udział w
konkursie ekologicznym, w którym pytania nie były łatwe. Mimo
tego nie sprawiły specjalnej trudności najmłodszym.

Konkurs na najlepszego dojarza

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich częstują gości

Zawodnicy mieli za zadanie wydojenie sztucznej krowy. Po minucie dojenia ilość udojonego mleka była skrupulatnie mierzona. Nad
prawidłowością konkursu czuwała komisja. Do rywalizacji przystąpili mężczyźni i kobiety powyżej 18. roku życia.
Wyniki zawodników na bieżąco prezentowane były na tablicy.
Ponad półtorej godziny nie do pokonania był zawodnik na miejscu
pierwszym. Dopiero pod koniec konkursu nastąpiła zmiana. Konkurs wygrał Mariusz Czaplicki z gminy Jednorożec, który w ciągu
minuty wydoił 2,61 l mleka. Finalista otrzymał 1.000 złotych nagrody oraz Puchar dyrektora MODR Oddział Ostrołęka.
Wieś Mazowiecka, październik 2017

Quiz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa
wodnego zorganizowany przez ostrołęcki Park Wodny „Aquarium”
oraz konkurs z nagrodami: karnety wstępu na basen oraz gry w kręgle cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również zorganizowała konkurs wiedzy. Pytania dotyczyły BHP podczas pracy rolniczej pn. „Pracuj bezpiecznie” dla rolników.
Dużym zainteresowaniem cieszyły stoiska i wystawy zorganizowane przez MODR. Barwna wystawa papryki i jej przetworów MODR
Oddział Radom, przyciągała zwiedzających swoim wystrojem.
Ostatnim punktem imprezy był występ zespołu muzycznego
„Spontan” i wspólna zabawa. Serdeczne dziękujemy Prezydentowi Miasta Ostrołęka, Staroście powiatu ostrołęckiego, wszystkim
sponsorom oraz wystawcom i do zobaczenia za rok. n
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Dożynki gminno-parafialne w Mordach
Anna Jasińska
MODR Oddział Siedlce
… pod hasłem „Dożynki – hej,wesele!” rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła, którą celebrował ksiądz Karol
Klewek. W barwnym korowodzie mieszkańców i gości z regionu
byli przedstawiciele władz samorządowych z Janem Ługowskim
burmistrzem oraz starostowie tegorocznych dożynek - Agnieszka
Konasiuk i Michał Chaciński.
Przy dzieleniu się chlebem czas zgromadzonym gościom uprzyjemniały zespoły „Złote Kłosy” oraz „Krzymoszowianki”.
W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zdobył wieniec z parafii w Czołomyjach, nagroda za drugie
miejsce trafiła do sołectwa Stara Wieś, a wieniec z sołectwa Stok
Ruski zajął miejsce trzecie.
W drugiej części imprezy goście mieli okazję zobaczyć tradycje
weselne Podlasia, a dzięki spektaklowi „Swaty” w reż. dyrektora MGOK Łukasza A. Wawryniuka, także tradycję swatania. n

Mazowieckie Święto Chleba i Sera
Anna Matusik
MODR Oddział Siedlce
Organizatorami imprezy byli: Miasto Węgrów, Węgrowski Ośrodek
Kultury, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie, Zakład Mleczarski Hochland Polska Sp. z o.o. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Maria Koc wicemarszałek Senatu RP, Marek Sawicki
poseł na Sejm RP, Krzysztof Fedorczyk starosta Powiatu Węgrowskiego, Krzysztof Wyszogrodzki burmistrz Miasta Węgrowa, oraz przedstawiciele władz miejskich, samorządów gminnych i instytucji związanych z rolnictwem (MODR, ARiMR, KRUS). Listy z podziękowaniem
za trud pracy dla rolników przekazali, m.in.Beata Szydło premier RP,
Zbigniew Kuźmiuk poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof
Tchórzewski poseł na Sejm RP, Zdzisław Sipiera wojewoda mazowiecki, Antonii Pacyfik Dydycz biskup drohiczyński oraz Marek Furman
dyrektor MODR Warszawa Oddział Siedlce.
Imprezie towarzyszył Jarmark Ludowy z udziałem lokalnych artystów, rękodzielników oraz wystawców produktów tradycyjnych
i chleba.
Artystycznym akcentem święta były występy: Miejsko-Powiatowej Orkiestry Dętej z Węgrowa, Zespołu Ludowego Węgrowianie,
Kapeli ze Sterdyni, zespołu Vice Versa oraz gwiazdy wieczoru CLEO.
Laureaci konkursu na ,,Wieńce dożynkowe tradycyjne”:
I miejsce - sołectwo Chmielew,
II miejsce - ,,Sadowianki” z Sadownego,
III miejsce - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Międzyleś.
Laureatkami konkursu ,,Na najsmaczniejszy chleb wiejski” zostały:
I miejsce - Stanisława Góral z Żulina za chleb żytni ze śliwką,
II miejsce - Stowarzyszenie ,,Razem Dla Wszystkich” ze Stoczka
za chleb żytni na liściu chrzanowym,
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III miejsc - Marianna Wysocka z Woli Orzeszowskiej za chleb
orkiszowy.
Laureaci konkursu ,,Na najsmaczniejszą potrawę z serkiem Almette”:
I miejsce - Martyna Częścik z Żulina za cukinię zapiekaną serkiem,
II miejsce - Danuta Pawlak z Proszewa za roladę ze szpinakiem
i serkiem czosnkowym,
III miejsce - Sławomira Poławska z Węgrowa za tartę z serkiem. n

Wieś Mazowiecka, październik 2017
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XIX Dzień Kukurydzy i Buraka w Poświętnem
Tekst: Monika Górzyńska
Zdjęcia: Jarosław Toruński
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Pokaz zbioru i formowania pryzmy kombajnem Holmer TERRA DOS T4

17

września br. Jarosław Grabowski - dyrektor Oddziału Poświętne MODR przywitał gości i dokonał otwarcia imprezy pn. XIX
Dzień Kukurydzy i Buraka.

Pełen atrakcji dzień rozpoczął wykład dotyczący najważniejszych chorób i szkodników
w uprawie buraka cukrowego prof. dr hab.
Jacka Piszczka z Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa
Stacja Doświadczalna w Toruniu. Profesor
namawiał do bacznej obserwacji liści buraka
cukrowego, ponieważ są one pierwszym źródłem informacji o zdrowotności plantacji.
Zarówno korzenie jak i liście jako łatwo
dostępne i wartościowe źródło pokarmu są
atakowane przez wiele chorób i szkodników.
Na ich aktywność i szkodliwość znaczący
wpływ mają warunki atmosferyczne panujące
w danym sezonie wegetacyjnym. Znajomość
biologii organizmów chorobotwórczych oraz
szkodników, objawów chorobowych czy też
uszkodzeń powstających na skutek ich żerowania oraz zasad integrowanej ochrony roślin
stanowią podstawę dla podejmowania odpowiednich działań ochronnych na plantacjach.
Prelekcja prof. dr hab. Pawła Beresia
z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie dotyczyła
zapobiegania i zwalczania najistotniejszych szkodników w uprawie kukurydzy.
Profesor podkreślił, że szkodniki to coraz
ważniejsza grupa organizmów szkodliWieś Mazowiecka, październik 2017

wych pojawiających się na plantacjach kukurydzy (zwyczajnej, cukrowej, popcorn
i ozdobnej). Roślina ta nigdy nie była wolna
od ich obecności – towarzyszą jej nieprzerwanie od ponad 60 lat, czyli od momentu
rozpoczęcia komercyjnej uprawy w Polsce.
Już w latach 50. minionego wieku na kukurydzy spotykano 33 gatunki szkodliwe,
wśród których szczególnie groźne były
drutowce, mszyce, wciornastki, ploniarka
zbożówka oraz omacnica prosowianka.
Obok znajomości terminów występowania poszczególnych szkodników konieczne
jest także posiadanie wiedzy dotyczącej ich
wyglądu i szkodliwości, dzięki czemu można
w zasiewie łatwo zidentyfikować albo samego
szkodnika albo uszkodzenia jakie powoduje.

| Prezentacja odmian

Podczas XIX Dnia Kukurydzy i Buraka na
polu doświadczalnym 19 firm hodowlanych
zaprezentowało 95 odmian kukurydzy,
a pięć hodowli buraka cukrowego pokazało
19 swoich odmian. Zwiedzający interesowali się charakterystykami eksponowanych
odmian. Była to z pewnością wyjątkowa
lekcja porównawcza różnych odmian kukurydzy i buraka cukrowego, które uprawialiśmy w tych samych warunkach glebowych
i w tej samej technologii. Rolnicy zapoznali
się z różnymi technologiami nawożenia,
stosowania aktywatora, fungicydów, herbicydów i dokarmiania dolistnego w kukurydzy i buraku cukrowym. Tym samym miała

miejsce konfrontacja osiągnięć świata nauki
z praktyką.

| A na polu doświadczalnym...

... odbyły się pokazy pracy maszyn, które
zawsze cieszą się zainteresowaniem plantatorów. Zaprezentowano zbiór buraków cukrowych kombajnem Holmer TERRA DOS
T4. Pracownicy Pfeifer & Langen Glinojeck
S.A. sprawdzali jakość wykopanych buraków, omawiali technikę formowania pryzmy. Odbył się również pokaz orki za pomocą pługa dłutowego Bednar Terraland
(7 - lemieszowy), który umożliwia głębokie
spulchnienie i intensywne wymieszanie
resztek pożniwnych (alternatywa dla orki
z wielką oszczędnością kosztów pracy),
zniszczenie warstwy płużnej (lepsza gospodarka wodna i napowietrzenie gleby,
całkowita odbudowa profilu glebowego).
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały opracowane przez wykładowców oraz
ulotki m.in.: charakterystyki odmian kukurydzy i buraka cukrowego opracowane
przez specjalistów MODR.
Jak co roku zainteresowaniem zwiedzających
cieszyły się snopki różnych odmian zbóż z tegorocznego zbioru, a także wystawa bulw ziemniaka z pola doświadczalnego w Poświętnem.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje wykorzystaniem jej w gospodarstwach rolnych i znajdzie odzwierciedlenie
w wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. n
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Folklor i tradycja - XII Jesienny Jarmark „od pola do stołu”
Tekst: Danuta Bronowska
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

M

azowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział
Poświętne w Płońsku poprzez wrześniową, plenerową imprezę, pielęgnuje
szeroko rozumiane dziedzictwo
kulturowe mazowieckiej wsi. XII
Jesienny Jarmark „od pola do
stołu”, który w tym roku odbył
się 17 września dał szansę na zakupy zdrowej tradycyjnej żywności przy muzycznej oprawie
wokalistów i muzyków ludowych.
Otwarcia dokonali: Tomasz Skorupski zastępca dyrektora MODR
Warszawa i Jarosław Grabowski
dyrektor Oddziału Poświętne
w Płońsku.

niem zagadnień dotyczących tematu: „Wymagania weterynaryjne
w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży
żywności pochodzenia roślinnego”. Wszystkie wystąpienia
cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły rozwiązać
wiele wątpliwości dotyczących
wytwarzania i sprzedaży żywności.

Seminarium zakończyło się
prezentacją i degustacją produktów tradycyjnych, wytworzonych w małych firmach rodzinnych z naturalnych surowProgram jarmarku obfitował
ców bez dodatku ulepszaczy
w wiele wydarzeń. Do kluczowych Uroczyste otwarcie (od lewej) Radosław Rybicki - dyrektor Departamentu i konserwantów. Przetwory
punktów programu zaliczyć należy
z mięsa i wyroby garmażeryjRolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM, Tomasz Skorupski
seminarium pt. „Produkt regione przygotowały trzy rodzinne
- zastępca dyrektora MODR Warszawa, Jarosław Grabowski
nalny i tradycyjny, uruchamifirmy: Artura Zarzyckiego ze
- dyrektor MODR Oddział Poświętne
anie i prowadzenie działalności
Skołatowa, Adama Węgłoww zakresie rolniczego handlu deskiego z Karniewa i Krystytalicznego z województwa mazowieckiego”.
ny Marcyjańskiej z Lutobroka. Były to nagrodzone i wpisane na
Listę Produktów Tradycyjnych: polędwiczki wędzone podsuszane,
Część merytoryczną seminarium poprowadzili: Agnieszka Ga- polędwica kurpiowska, baleron kurpiowski, szynka kurpiowska,
briela Choinka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w War- kiełbasa wiejska, słoninka skołatowska - przysmak myśliwego. Nie
szawie, która przybliżyła temat „Produkt tradycyjny i regionalny zabrakło chleba wypiekanego metodą tradycyjną z małej piekarni
szansą rozwoju obszarów wiejskich. Krajowe systemy jakości żyw- z Sochocina. Tradycyjne przetwory z mleka wielokrotnie nagradzaności i znakowanie produktów w Unii Europejskiej. Omówienie ne w konkursach kulinarnych przygotowały dwie firmy rodzinne:
wniosków o wpis na „Listę Produktów Tradycyjnych”. Beata Baka- Tomasza i Elżbiety Rachockich z Turzy Małej i Agnieszki Zalewlarska z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rol- skiej z Nowego Pawłowa. Na stole znalazły się również tradycyjne
no-Spożywczych w Warszawie omawiała „Wytwarzanie i sprzedaż oleje Krzysztofa Kowalskiego z Winnik. Fafernuchy wpisane na
żywności w rolniczym handlu detalicznym. Etykietowanie wybra- Listę Produktów Tradycyjnych i ciasto drożdżowe przygotowała
nych grup towarowych żywności” a Jadwiga Szymborska z Powia- Halina Witkowska z Leman. Sernik z nagrodzonego sera upiekła
towego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku zajęła się przedstawie- Agnieszka Zalewska. Na stole można było posmakować tradycyjnego miodu oraz piernika.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.
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Wieś Mazowiecka, październik 2017
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Uczestnicy VIII Przegladu Ludowych Zespołów Artystycznych

Restauracja ,,Poświętne” oprócz nagrodzonego żurku z białą kiełbasą i pierogów przygotowała wiele smakowitych dań między innymi: gulasz warzywny, warzywa faszerowane, babkę ziemniaczaną,
sałatkę jarzynową, sałatkę z ziemniaków i napój z mięty i miodu.
107 uczestników seminarium miało możliwość poznać i posmakować unikalnych produktów i potraw z Północnego Mazowsza.
Podczas jarmarku odbył się także VIII Przegląd Ludowych
Zespołów Artystycznych, w którym wzięło udział 15 zespołów:
7 w kategorii muzyczno-wokalnej i 8 w kategorii muzyczno-tanecznej. Gościnnie wystąpił zespół „Warto Żyć” z Nowego Miasta - laureat z 2016 roku. Zespoły oceniało 5 osobowe jury, któremu przewodniczyła Izabela Bednarczyk, zastępca dyrektora Mazowieckiego
Instytutu Kultury w Warszawie. Występy artystyczne zgromadziły
wielu widzów, którzy z zaciekawieniem oglądali dawne tańce
i przysłuchiwali się znanym, ludowym melodiom. Komisja konkursowa oceniła zespoły według kryteriów zawartych w regulaminie
konkursu i wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
• kategoria muzyczno-wokalna
− 1 miejsce - Zespół Ludowy „Ożarowiacy” - grupa wokalna,
− 2 miejsce - Zespół „Dąbkowiacy”,
− 3 miejsce - Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z Dzierzążni,
• kategoria muzyczno-taneczna
− 1 miejsce - Zespół Ludowy „Ożarowiacy” - grupa młodzieżowa,
− 2 miejsce - „Kuźnia Artystyczna” Centrum Kultury Wilanów,
− 3 miejsce - Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” - grupa
dziecięca,
− wyróżnienie - Zespół Ludowy „Ożarowiacy” - grupa młodzieżowa.
XII Jesienny Jarmark „od pola do
stołu” wskazany został do dofinasowania w tegorocznym
naborze
operacji
partnerów
Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w ramach
dwuletniego
planu
operacyjnego
KSOW na lata 20162017 dla konkursu

nr 1/2017 - Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich
oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz
tego rozwoju. Nagrody pieniężne w konkursie „VIII Przegląd
Ludowych Zespołów Artystycznych” zostały dofinansowane ze
środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 w ramach schematu II. Laureatom uroczyście wręczono nagrody
ufundowane przez KSOW. Ceremonii dekoracji zwycięzców
towarzyszyły okrzyki radości, entuzjazm wyrażany śpiewem
i łzy wzruszenia.
Uczestnikami XII Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu”, byli
rolnicy i mieszkańcy Mazowsza, którzy przybyli, by zapoznać się
z wieloma ciekawymi formami przedsiębiorczości wiejskiej, porozmawiać z producentami lub wytwórcami, wymienić poglądy czy
doświadczenia. Nie zawiedli także mieszkańcy Płońska.
Impreza stwarzała także możliwość bezpośrednich rozmów
z doradcami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Poświętne w Płońsku, pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Płońsku,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Fili w Ciechanowie,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej
w Ciechanowie, Centrali Nasiennej w Warszawie Sp. z o. o. z siedzibą w Pułtusku i Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze
z Płońska. Liczne i ciekawie zaaranżowane stoiska wystawiennicze
zachęcały do zakupów tradycyjnych wyrobów, takich jak pieczywo, wędliny, miody czy sery. Nie brakowało ciekawych przykładów
rękodzieła i sztuki ludowej, a także bogatej oferty kwiatów, drzew,
krzewów owocowych i ozdobnych. W tegorocznej imprezie swoje
wyroby zaoferowało
54 wystawców. Jesteśmy przekonani, że
odwiedzający
nasz
jarmark wrócili do
domów naładowani
muzyką, dobrą energią, pełni pozytywnych wrażeń, zaopatrzeni w zdrową żywność, jesienne kwiaty
i rośliny do swoich
ogrodów. n

Prezentacja produktów tradycyjnych

Wieś Mazowiecka, październik 2017
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Zwójkówki liściowe w sadach!
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Z

wójkówki liściowe są dużym zagrożeniem w sadach jabłoniowych,
a w ostatnich latach obserwuje się
wzrost ich liczebności. Już sama nazwa
określa sposób funkcjonowania szkodnika - zwójkówki zasiedlają liście, które
zwijają lub łączą za pomocą przędzy, tworząc liczne kryjówki.

Gąsienice tych szkodników żerują przez
cały sezon wegetacyjny uszkadzając rozwijające się pąki, liście i owoce. Straty w sadach jabłoniowych spowodowane są najczęściej żerowaniem na owocach i mogą
stanowić od kilku do kilkunastu procent
uszkodzonych jabłek.
Aby ochronić plon przed uszkodzeniami, konieczne są 3-4 zabiegi zwalczające.
Nie jest to łatwe do wykonania, ponieważ
w jednym sadzie mogą występować 2-3 gatunki tych szkodników, o różnych terminach
zwalczania. Stopień uszkodzeń owoców
w dużej mierze zależy od ochrony prowadzonej w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

| Kiedy przeciwdziałać?

Zwójka siatkóweczka ma dwa pokolenia.
Zimują gąsienice, które stają się aktywne
wiosną, w fazie zielonego pąka. Mają 1622 mm długości, są koloru oliwkowozielonego. Żerują na dolnej i górnej stronie
liści uszkadzając blaszkę liściową; wyjadają
również płytkie dziury w owocach. Wyloty
motyli pierwszego pokolenia rozpoczynają
się pod koniec maja a główny lot przypada
na przełom pierwszej i drugiej dekady
czerwca. Okres lotu drugiego pokolenia
to trzecia dekada lipca i pierwsza połowa sierpnia. W okresie letnim zwalczanie
pierwszego pokolenia należy rozpocząć
pod koniec lipca lub na początku sierpnia,
a drugiego - w sierpniu.
Zwójka bukóweczka jest również gatunkiem dwupokoleniowym, ale zdarza
się, że drugie pokolenie nie zawsze zdąży
się rozwinąć. Formą zimującą są gąsienice
dorastające do 25 mm, koloru zielonego,
z ciemnymi plamkami na bokach głowy.
Wylot poszczególnych pokoleń rozpoczyna
się około dwa tygodnie później niż zwójki
siatkóweczki. Masowe występowanie gąsienic pierwszego pokolenia przypada na

Ochronę należy rozpocząć przed kwitnieniem jabłoni. Zabieg wiosenny ma
duży wpływ na ograniczenie liczebności
szkodników w dalszej części sezonu wegetacyjnego, a tym samym znacznie ułatwia
ich późniejsze zwalczanie.
W bieżącym sezonie największe znaczenie miały letnie terminy zwalczania,
ponieważ zabiegi wiosenne były mało efektywne ze względu na niskie temperatury
w kwietniu i późny wylęg gąsienic.

| Najgroźniejsze gatunki

W ostatnich latach w sadach jabłoniowych największe zagrożenie stwarzają:
zwójka siatkóweczka, zwójka bukóweczka, wydłubka oczateczka i zwójka różóweczka. Wymienione gatunki występują
na obszarze całego kraju. Pierwsze trzy zimują w stadium gąsienicy, a u zwójki różóweczki stadium zimującym są jaja. Zabiegi
ochrony należy wykonać w okresie masowego wylęgania gąsienic letnich na podstawie obserwacji pułapek feromonowych.
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poczyna się na początku czerwca i trwa do
września. Dlatego, mimo iż jest to gatunek
jednopokoleniowy, owad obecny jest w sadzie przez większą część sezonu wegetacyjnego. Zabieg lipcowy przeciwko zwójce
bukóweczce zwalcza jednocześnie zwójkę
oczateczkę. W sadach o dużym nasileniu
występowania zwójki oczateczki oprysk
należy powtórzyć po 2-3 tygodniach.
Zwójka różóweczka jest gatunkiem, licznym lecz najmniej szkodliwym spośród
omawianych. W sadzie występuje stosunkowo krótko - od fazy zielonego pąka jabłoni
do połowy czerwca. Jest gatunkiem jednopokoleniowym. Stadium zimującym są jaja.
Zasiedla jabłonie, grusze, śliwy, może występować także na krzewach jagodowych:
porzeczkach, malinach i agreście. Gąsienice

zwójki różóweczki dorastają do 22 mm. Ich
ubarwienie zmienia się z wiekiem - młodsze
są żółtozielone z czarną głową, a starsze zielone z brązową głową. Uszkadzają zawiązki
i owoce wyżerając w nich rozległe otwory.
Mocno uszkodzone zawiązki mogą opadać.

| Czym zwalczać?

pierwszą połowę lipca. Gąsienice żerują
na spodniej stronie liści pod oprzędami;
uszkadzają również owoce. Zwalczanie
pierwszego pokolenia najlepiej przeprowadzić w drugiej-trzeciej dekadzie lipca, zaś
drugiego na przełomie sierpnia i września.
Zwójka oczateczka jest gatunkiem jednopokoleniowym, powszechnie występującym szczególnie w sadach zaniedbanych.
Gąsienice są mniejsze od wcześniej omówionych gatunków (9-12 mm), czerwonobrunatne z czarną głową. Lot motyli roz-

Ustalenie optymalnego terminu zwalczania zwójkówek liściowych ułatwi prowadzenie obserwacji odłowu motyli w pułapki feromonowe. Obecnie do zwalczania
zarejestrowanych jest około 20 insektycydów, między innymi: Affirm 095SG,
Runner 240 SC, Steward 30 WG, Dimilin
480 SC. Pełny wykaz środków i terminów
zwalczania znajduje się w aktualnym Programie Ochrony Roślin Ogrodniczych. n
Źródła:
1. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2017,
2. Hasło Ogrodnicze 6/2017

Wieś Mazowiecka, październik 2017
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Francuska

sobota

Tekst i zdjęcia: Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

G

ośćmi MODR Oddział Bielice była we wrześniu grupa
francuskich studentów. Wśród uczestników znaleźli mechanizator rolnictwa, nauczycielka języka angielskiego,
właściciel 6 hektarowego gospodarstwa zajmującego się produkcją ziół pod szkłem oraz producent orzecha włoskiego.

właścicieli korzystają okoliczni rolnicy i producenci zrzeszeni w grupie producenckiej, której członkami są państwo Wasilewscy. Właściciel oprowadził przybyłych gości po sadzie, przedstawił uprawiane
odmiany, najczęściej występujące choroby i szkodniki. Studenci pyta-

Studenci zainteresowani byli strukturą organizacyjną, formami finansowania działalności, ilością gospodarstw obsługiwanych
przez doradców oraz ich specjalizacją. Krzysztof Szumski dyrektor
MODR Oddział Bielicewitając 34 - osobową grupę przedstawił historię i aktualną działalność oddziału.

W sadzie Państwa Wasilewskich

Dyrektor MODR Oddział Bielice z grupą studentów francuskich

Studenci odwiedzili gospodarstwo rodzinne państwa Wasilewskich Tęczowy Ogród z Brzozowca (gmina Iłów). To gospodarstwo
specjalistyczne, sadownicze, prowadzone jest wspólnie przez pana
Krzysztofa i synów: Przemka oraz Marcina. W gospodarstwie dominuje sad jabłoniowy, o powierzchni około 50 ha. Od niedawna
wprowadzono do uprawy również borówkę amerykańską. Gospodarze są laureatami wielu nagród i medali zdobytych na krajowych
i międzynarodowych targach oraz wystawach ogrodniczych.
Goście mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną tłocznią soków, która funkcjonuje w gospodarstwie. Produkowane są tu głównie soki jabłkowe z własnych jabłek, ale także mieszane z warzywami
i innymi owocami. W gospodarstwie jest stacja meteo, z której oprócz

W Tęczowym ogrodzie

Wieś Mazowiecka, październik 2017

li o nawadnianie, osiągane plony, najlepsze odmiany oraz ilość zabiegów ochronnych wykonywanych w sezonie wegetacyjnym.
Studenci zwiedzali też gospodarstwo Kuszówka w miejscowości Helenka, gmina Młodzieszyn. Konie i zaprzęgi konne to pasja
właściciela Romana Kusza, który zdobył liczne nagrody na mistrzostwach świata i Polski w powożeniu zaprzęgami. Gospodarstwo
specjalizuje się w produkcji koniowozów, wykonanych na samochodach własnych, lub powierzonych. Pojazdy przystosowane są
do przewozu od 2 do 9 koni, posiadają część socjalną. Zwraca się
tu szczególną uwagę na bezpieczeństwo i komfort koni w podróży.
Ponadto wykonywane są naprawy, remonty i modernizacje koniowozów. Studenci mieli możliwość obejrzenia koni, stajni, bryczek
i koniowozów w trakcie ich produkcji.
Po obiedzie grupa udała się się do gospodarstwa pani Jadwigi Łasicy w miejscowości Gongolina (gmina Baranów). Gospodarstwo
agroturystyczne dysponujące pokojami do wynajęcia jest malowniczo położone wśród lasów, nad stawami i stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji sił na łonie natury. Są tu zagrody
ze zwierzętami: konie, kozy, owce, drób, króliki, dwie towarzyskie
świnki oraz chałupy pochodzące z różnych regionów Polski.
Prawdziwą atrakcją był pokaz produkcji sera koziego podpuszczkowego. Właścicielka pokazała przybyłym gościom poszczególne
etapy sporządzania serów a następnie zaprosiła na degustację.
Tu przygoda z mazowieckim doradztwem się skończyła. Goście,
z La Conte- Saint- Andre ze szkoły Legta Agricultural College (z regionu Rhone-Alpes) bogatsi o nowe doświadczenia udali się w dalszą podróż. Chwalili polskie specjały i gościnność. Mamy nadzieję,
że przez te kilka godzin udało się nam, choć trochę, przybliżyć zagranicznym studentom współczesną polską wieś. n
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Zmiany w prawie
Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce

J

ednolity tekst rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych – zawiera Obwieszczenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 maja
2017 roku (Dz.U. z 12.06.2017 r., poz. 1129).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura
2000” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 lipca 2017
roku (Dz. U. z 31.07.2017 r., poz. 1469).
miana rozporządzenia w sprawie stawek
dotacji dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, została
zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 lipca 2017
roku (Dz.U. z 31.07.2017 r., poz. 1470).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020, została dokonana w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 lipca
2017 roku (Dz.U. z 1.08.2017r., poz.1472).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których
celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 14 lipca 2017 roku (Dz. U.
z 2.08.2017 r., poz. 1478).
Pomoc przyznaje się:

S

Z
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S
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 rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
położonej na obszarze objętym środkami
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;
który prowadzi chów lub hodowlę nie mniej
niż 300 świń na tym obszarze; któremu został nadany numer identyfikacyjny,
 spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, jeżeli: więcej niż połowę członków
spółki stanowią rolnicy posiadający grunty
rolne; spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do : ochrony gospodarstw
członków spółki wodnej przed powodzią;
melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków.
Pomoc przyznaje się w wysokości do 80%
kosztów kwalifikowalnych. Do wysokości
limitu, który w okresie realizacji programu
wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta: 100 tys. zł – w przypadku rolnika; 500 tys.
zł – w przypadku spółki wodnej.
Pomoc przysługuje wg określonych w rozporządzeniu kryteriów wyboru operacji, przy
czym minimalna ilość punktów wynosi 2 –
w przypadku rolnika i 2,5 w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne.
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020, została opublikowana w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia
2017 roku (Dz. U. z 16.08.2017 r., poz. 1531).
Przekazanie gospodarstwa rolnego, może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży
albo umowy darowizny. Warunek przekazania
gospodarstwa uważa się za spełniony w dniu
zawarcia ww umowy, jeżeli w tym samym dniu
nastąpiło wydanie przedmiotu umowy, w tym
zwierząt gospodarskich. W przypadku gdy
przekazanie zwierząt gospodarskich następuje
w innym dniu niż wydanie wszystkich gruntów
rolnych, za dzień przekazania uznaje się dzień
wydania gruntów rolnych albo dzień wydania zwierząt gospodarskich, w zależności od
tego, która z tych czynności została dokonana

Z

później. Minimalna ilość punktów, którą musi
otrzymać rolnik została zmniejszona do 2.
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et.al), została zamieszczona
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 28 lipca 2017 roku (Dz. U.
z 18.08.2017 r., poz. 1550).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych, objętych planem rozwoju
obszarów wiejskich, została opublikowana
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 lipca
2017 roku (Dz. U. z 18.08.2017 r., poz. 1551).
ospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów
wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie
zasobami wodnymi, jak również własności
wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa – reguluje
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku
(Dz.U. z 23.08.2017 r., poz. 1566). Ustawa
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 sierpnia 2017
roku (Dz.U. z 23.08.2017 r., poz. 1571).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na przystępowanie do systemów jakości”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 22 sierpnia 2017 roku
(Dz.U. z 31.08.2017 r., poz. 1662). n
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Bilans energii krów po wycieleniu
Wacław Grzyb
MODR Oddział Ostrołęka

P

o wycieleniu mamy często problem
z bilansem energii, który nakłada
się na szczyt laktacji i okres, w którym kryjemy krowy. Stad biorą się kłopoty związane ze skutecznym pokryciem,
trudnymi porodami, infekcjami macicy,
zatrzymaniem łożyska czy chorobami
metabolicznymi.
Krowa zazwyczaj uzyskuje szczyt produkcji mleka w okresie około 6 tygodni po
wycieleniu i przy odpowiednim żywieniu
ta produkcja stopniowa się zmniejsza. Na
początku laktacji krowa produkuje mleko
kosztem swojego organizmu, ponieważ pobranie paszy przez zwierzę nie idzie w ślad
za wydajnością. Stąd też następuje uruchamianie rezerw i spadek masy ciała po to, by
od 12-13 tygodnia mogła zacząć te rezerwy
odbudowywać.

| Najskuteczniejsza metodą
| zapobiegania…

… tym zjawiskom jest prawidłowe żywienie krów, a niedocenione jest w tej kweWieś Mazowiecka, październik 2017

stii stosowanie TMR-u lub PMR-u. Jeśli
nie będziemy dbali o jakość pasz, między
innymi o odrzucenie z silosu spleśniałych
nadpsutych części, narazimy stado krów na
ryzyko zdrowotnych zaburzeń.
Wprowadzając do obory system żywienia TMR, należy podzielić krowy na grupy żywieniowe, choć nie wszyscy preferują
taki podział. Wprowadzenie 2-3 grup technologicznych służy temu, by lepiej dopasować dawki pokarmowe do zapotrzebowania poszczególnych zwierząt. Jest to ważne,
bo gdy nie ma podziału, wydajność mleka
średniej krowy jest wyższa o 30% od faktycznie średniej wydajności w stadzie - to
może powodować otłuszczenie się krów nisko wydajnych Natomiast, gdy jest podział,
to wydajność średniej krowy w grupie jest
o około 10% większa niż faktyczna średnia
w grupie, przy ustalonej dawce pokarmowej.
Jeśli decydujemy się na wypas krów, zalecane jest stosowanie TMR-u rano i wypas
na pastwisku po południu, ale dopiero w
120-150 dniu laktacji.

| Problemem w żywieniu wysoko
| wydajnych krów…
…są trudności w uzyskaniu oczekiwanej wydajności, co bardzo często wynika
z niskiej jakości pasz objętościowych i wysokich cen pasz treściwych oraz dodatków
paszowych. Jeżeli chcemy uzyskać 20 kg
mleka od krowy dziennie, a jakość kiszonek jest niska, to na 12 kg mleka musimy
zastosować około 6 kg pasz treściwych.
W sytuacji, kiedy mamy wartościowe kiszonki, możemy uzyskać 12 kg mleka z samej paszy objętościowej.

| Powszechną przyczyną wielu
| problemów…

…w okresie okołoporodowym jest nieprawidłowe bilansowanie dawek pokarmowych, bo nawet najlepiej skomponowana
dawka na nic się zda, jeżeli jej podstawą nie
będzie dobra znajomość wartości pokarmowej pasz. n
Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 33 z 14.08.2016
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C zy warto
Maria Malińska
MODR Oddział Ostrołęka
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ba dać glebę ?

W

arto robić badania, aby ocenić stan swojego zdrowia
i dowiedzieć się o ewentualnych niedoborach w naszym organizmie. Glebę również warto badać, gdyż
wydajność naszych plonów uzależniona jest właśnie od składnika pokarmowego, który znajduje się w glebie.

Badanie gleby jest tanim zabiegiem w stosunku do efektów, które możemy uzyskać dzięki racjonalnemu stosowaniu nawozów
mineralnych, zgodnie z zasadą „Tak dużo nawozów jak jest to konieczne, tak mało jak to możliwe”.

| Jakich informacji dostarczają nam próby glebowe?

Badanie gleby w stopniu podstawowym dostarcza nam informacji
o zawartości w glebie makroskładników P-fosforu, K-potasu, Mg-magnezu, a także dane o jej odczynie pH i należności wapnowania.
Stosowanie odpowiednich dawek nawozu wpływa na możliwości
jakościowe i plonotwórcze roślin. Zbyt duże dawki nawozów wpływają na zmniejszenie wydajności plonów a rośliny mają obniżoną
odporność na mróz i choroby. Warto dążyć do utrzymania poziomu
poszczególnych składników w glebie w stopniu średnim. Ważna jest
również kwasowość gleby, gdyż jej zakwaszenie powoduje zmniejszenie wydajności plonów nawet przy stosowaniu odpowiedniego
nawożenia. Ponadto gleby kwaśne są bardzo zlewne, mało przewiewne i trudniejsze w uprawie. O potrzebie nawożenia roślin rolniczych dowiadujemy się z analizy gleby, natomiast w sadownictwie
stosowana jest również analiza liści.

| Kiedy i jak pobierać próby glebowe?

Jesień po zbiorach i przed wysiewem nawozów mineralnych lub
wczesna wiosna przed zasiewami roślin jarych to najlepszy moment
na zbadanie naszej gleby, aby sprawdzić jej zasobność w składniki
mineralne. Czasem na jednym polu warto pobrać parę próbek gle-

bowych. Rolnik znający swoje pole doskonale wie, w którym miejscu
udają się określone uprawy a w którym nie. Warto również zbadać
nawet nie wielki areał oddzielnie zwłaszcza wtedy, gdy mamy do
czynienia z pagórkami i dolinami na jednym polu. Należy, więc pobrać wiele drobnych próbek, najlepiej chodząc zygzakiem po polu.
W teorii mówi się, że jedna próbka powinna reprezentować 4-5 ha
ziemi. Przed przystąpienie do pobierania prób glebowych najlepiej
wykonać szkic sytuacyjny pól gospodarstwa. Oddzielnie zaznaczyć
zasięg roślin okopowych, zboża, rzepak, łąki i pastwiska. Próbki należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy. Ewentualne pobranie jednej próbki z różnych upraw może nastąpić w przypadku podobnej historii nawozowej pola i wymagań. Próbki glebowe pobiera
się z profilu glebowego z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak,
aby była reprezentatywna. Zalecana głębokość pobierania wynosi
od 0-20 cm na glebach ornych i 5-20 cm na łąkach i pastwiskach (z
miejsc pobrania próbek usunąć 5 cm warstwę darni). W uprawach
sadowniczych próbę pobiera się z 2 poziomów - z warstwy 0-20 cm
i 21-40 cm (oddzielnie, jako próbki).Na jedną próbę ogólną należy
pobrać 15-20 próbek pojedynczych, całość wymieszać i przenieść
ok. 0,5 kg-1 kg gleby do pudełka lub woreczka, nadając numer na
próbie i na sporządzonym przez siebie planie pól. Należy pamiętać,
aby próbek nie pobierać z obrzeży pola, w miejscach gdzie kiedyś
stały stogi, kopce a także w zagłębiach i ostrych wzniesieniach.
Próbki glebowe pobieramy z pomocą świdra, szpadla lub laski glebowej. Do stacji chemicznej dostarczamy próbkę świeżą bezpośrednio pobraną z pola.

| Przydatna i niedroga

Analiza gleby wykonywana jest w Okręgowych Stacjach Chemiczno- Rolniczych, które znajdują się w miastach wojewódzkich.
Próbki glebowe możemy dostarczać osobiście, wysłać pocztą albo
skorzystać z usług przedstawiciela regionalnego, który osobiście pobiera próbki i zawozi je na miejsce. Podstawowa analiza gleby na
kwasowości, zawartość fosforu, potasu i magnezu to koszt około
12,00 zł + VAT. Gdy chcemy przeprowadzić bardziej wnikliwą analizę gleby w celu zbadania jej zasobności w mikroelementy zapłacimy
do 50,00 zł za jedną próbkę. Okręgowe Stacje Chemiczno- Rolnicze
mają określone stałe cenniki dla wykonywanych przez siebie usług.
Istnieją także prywatne firmy zajmujące się tego typu usługami.
Racjonalne nawożenie jest obecnie koniecznością ekonomiczną.
Zmniejszająca się opłacalność upraw i wzrost kosztów w tym nawozów powinny skłonić rolników do wykonania analiz chemicznych i ustalenia nawożenia w oparciu o uzyskane wyniki. n
Naprawdę warto badać glebę!
Źródła:
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/ile-kosztuja-badania-gleby,52077.html
http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/tpr-inne/99-pobieranie-probglebowych
https://www.agrofakt.pl/pobierac-probki-gleby-badania/
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Dereń jadalny - perspektywa uprawy towarowej
Justyna Decyk
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

D

ereń jadalny jest krzewem, którego owoce w ostatnim czasie cieszą
się coraz większym zainteresowaniem i są cenionym surowcem przetwórczym. Czy w związku z tym ma szanse stać
się owocem do produkcji towarowej?

Dereń jadalny, zwany też dereniem właściwym to krzew lub małe drzewo, dorastające
zwykle do 3-5 m wysokości. Pochodzi z zachodniej Azji oraz południowo-wschodniej
i środkowej Europy, jest uprawiany w wielu
krajach świata, również w Polsce.
Dobrze rośnie na stanowiskach półcienistych, ale w słońcu wytwarza dorodniejsze
i bardziej wartościowe owoce. Ma małe
wymagania względem podłoża (rośnie nawet na glebach wapiennych).

| Zakładamy plantację

Wybierając stanowisko dla derenia należy
jedynie unikać miejsc z długo utrzymującymi się zastoinami wody. Roślina jest
mrozoodporna i nie wymaga specjalnych
osłon na zimę. Młode derenie można sadzić
zarówno jesienią, jak i na wiosnę. Po posadzeniu warto wykonać silne cięcie, aby nie
doszło do zbytniego zagęszczenia korony.
W pierwszych miesiącach po posadzeniu krzewy należy podlewać, w kolejnych
latach nie jest to konieczne. Nawożenie nie
jest wymagane, ale jeśli je wykonujemy,
wskazane jest używanie nawozów organicznych. Co kilka lat zalecane jest również
by wykonać cięcie w celu prześwietlenia
korony. Krzewy prowadzone w formie paletowej, czyli cięte na krótkopędy, owocują lepiej i ułatwiają zbiór owoców.

| Co trzeba wiedzieć o owocach?

Owocami derenia jadalnego są cierpko-kwaśne pestkowce dorastające do 2 cm długości, o średniej masie 2 g, a u odmian wielkoowocowych nawet do 4 g. Masa pestki
w ogólnej masie owocu stanowi około 10%.
W zależności od odmiany owoce mogą być
ciemnoczerwone (Kresowiak, Korałłowyj
Marka) lub żółte (Jantarnyj, Flava).
Ważną kwestią jest podatność na opadanie owoców derenia, bowiem u niektórych
Wieś Mazowiecka, październik 2017

odmian (np. Jantarnyj) mogą
opadać przed osiągnięciem fazy
dojrzałości zbiorczej.
Owoce wykazują duże działanie prozdrowotne. Mają silne
właściwości
antyoksydacyjne
i są bogate w witaminę C, kwasy
organiczne oraz antocyjany. Ich
specyficzną cierpkość zawdzięczają dużej zawartości substancji garbnikowych (2,5 g/100 g).
W zależności od odmiany mają
kształt kulisty, gruszkowy, owalny lub butelkowo-gruszkowy.

| Jaki możemy mieć plon?

W zależności od wieku, z jednego krzewu można uzyskać od 15
do 20 kg owoców (na 5-10 letniej
plantacji), od 50 do 80 kg (na 15-20
letniej plantacji), a z wiekowej plantacji można
zebrać nawet 200 kg owoców z krzewu.
Krzewy w owocowanie zazwyczaj wchodzą w 3-4 roku od posadzenia. Wówczas
można zebrać od 5 do 10 kg z jednego krzewu. Cena za owoce dochodzi do kilkunastu
złotych za kilogram.

| Odmiany

Wśród odmian derenia jadalnego wyróżniamy wczesne i późne, a także przeznaczone
na owoce deserowe oraz do przetwórstwa. Do
nasadzeń na północy kraju poleca się odmiany wczesne, zaś na południu późniejsze.
Derenia z powodzeniem można uprawiać
również w centralnej Polsce.
Okres dojrzewania owoców uzależniony
jest w dużej mierze od warunków pogodowych i odmiany. Te wczesne, których owoce
zbierane są w drugiej połowie sierpnia, to
Flava, Elegantnyj, Korałłowyj, Marka, Dublany, Radost i Juliusz. Do odmian średnio
wczesnych zaliczamy Ekzoticznyj, Jantarnyj, Swietljaczok i Raciborski - zbierane są
na przełomie sierpnia i września. Odmiany
średnie: Kresowiak, Kotula, Paczorski,
Słowianin, Swietłana - zbierane we wrześniu, a odmiany późne - Florianka, Podolski - na przełomie września i października.
Okres zbiorów owoców wynosi od 20 do

40 dni i zależy od odmiany, gdyż nie wszystkie dojrzewają równomierne i wówczas konieczny jest 2-3-krotny zbiór. Termin zbioru
uzależniony jest od przeznaczenia owoców te do sprzedaży bezpośredniej powinny być
w pełni dojrzałe, a jeśli mają być przechowywane w chłodni, należy je zbierać przed
uzyskaniem pełnej dojrzałości.

***
Podsumowując nadprodukcja owoców
ziarnkowych i miękkich w kraju powoduje, że
producenci napotykają problemy ze zbytem
swoich plonów. W związku z tym sadownicy powinni poszukiwać innych roślin, które
mogłyby stać się źródłem większych dochodów. Należy do nich dereń jadalny, który niegdyś był uprawiany w wielu rejonach Polski.
Na rozwój plantacji derenia, jak również innych mniej znanych krzewów drobnoowocowych, istotny wpływ miałaby współpraca
i zawieranie umów między producentami
a przetwórcami farmaceutycznymi lub spożywczymi. Takie powiązania zapewniłyby
gwarancję odbioru produkowanego towaru
oraz pewną cenę, a co za tym idzie zachęciłyby producentów do nasadzeń nowych, niszowych dla naszego kraju gatunków roślin,
jakim jest bez wątpienia dereń jadalny. n
Źródło: Augustyn Mika -„ABC Sadownictwa” wydawnictwo Hortpress 2014
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Atrakcje turystyczne Makowa Mazowieckiego
Wiesław Krukowski
MODR Oddział Ostrołęka

P

rzy drodze krajowej nr 57 prowadzącej ze stolicy naszego kraju na
Pojezierze Mazurskie leży małe
miasto o wdzięcznej nazwie Maków Mazowiecki. Do 1928 roku miejscowość nosiła nazwę Maków nad Orzycem. Obecnie
jest to ciche, spokojne miasteczko, które
żyje swoim własnym rytmem.
Nad rzeką Orzyc, w latach 70. XX wieku
utworzono sztuczny zalew o powierzchni 17 ha, w którego wodach Makowianie
mają możliwość zażywania kąpieli. Akwen
ten jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i spacerów mieszkańców miasta,
amatorów wędkarstwa czy też sportów
wodnych.

Maków Mazowiecki posiada bogatą historię, gdyż jest jedną z najstarszych osad
na Mazowszu. Pierwsze wzmianki o nim
jako o punkcie przeprawy na szlaku handlowym z centrum Mazowsza ku Litwie
znajdują się w tzw. falsyfikacie mogileńskim z 1065 r. Miasto swoje prawa miejskie
otrzymało w 1421 roku z rąk księcia Janusza I Starszego. Wydarzenie to upamiętnia

obelisk - głaz znajdujący się w rynku, przy
trasie krajowej nr 60.
W swojej historii osada przetrwała, m.in. dwa nieszczęśliwe
pożary, po których podupadała –
w 1620 oraz w 1787 roku. W okresie
wojen napoleońskich w miasteczku
stacjonowały wojska francuskie. Zrobiły one sobie z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała młyn z piekarnią
oraz stajnie. To najstarszy i zarazem
najcenniejszy, monumentalny miejski zabytek. Konsekrowana w 1490 r., gotycka,
murowana, trójnawowa, bazylikowa świątynia jest siedzibą parafii św. Józefa. W jej
wnętrzu króluje barok – znajduje się tu
osiem ołtarzy oraz krucyfiks pochodzący
z tego okresu.
W okresie międzywojennym Maków
zamieszkiwało sporo Żydów. Trudnili się
oni głównie handlem i rzemiosłem. Jedną
z kilku pamiątek po licznej społeczności
żydowskiej zamieszkującej dawniej miasto
jest tzw. lapidarium – konstrukcja architektoniczna wzniesiona w 1986 r. z zebranych żydowskich płyt nagrobkowych, tzw.
macew. Znajduje się ono na terenie dworca

Pomnik - W hołdzie mieszkańcom powiatu makowskiego
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talmudyczna – Jeszywa makowska, która
wyedukowała cały szereg znanych rabinów
i mężów nauki. Dawny żydowski dom modlitwy - stara bożnica położona przy ul.
Zielony Rynek 5 jest obecnie poddana rewitalizacji kosztem ponad miliona złotych.
Będzie to docelowo ośrodek rozmaitych
wydarzeń kulturalnych, artystycznych,
spotkań oraz wystaw.
W latach 1939-1945 miasta nie ominęły
terror i zagłada mieszkańców, zniszczenie
większości zabudowań itp. O tych tragicznych czasach przypomina m.in. znajdujący
się w południowo-wschodniej części miasta, nieopodal osiedla domków jednorodzinnych Grzanka - Cmentarz – Mauzoleum żołnierzy radzieckich. Jest to jeden
z największych cmentarzy żołnierzy sowieckich w Polsce, o powierzchni trzech
hektarów. W ponad sześciuset zbiorowych
Wieś Mazowiecka, październik 2017
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15 500 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej powiatów
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makowskiego i przasnyskiego. Cmentarz
jest położony na trasie ciekawej ścieżki
przyrodniczo-edukacyjnej
„Grzanka”,
w pobliżu której znajduje się m.in. dobrze
zachowany schron typu Tobruk stanowiący jeden z wielu elementów niemieckiej linii obrony podczas II wojny światowej.
W centrum miasta, przy tzw. pasażu – głównej handlowej ulicy,
w pobliżu odnowionego Miejskiego
Domu Kultury stoi okazały Pomnik „W hołdzie mieszkańcom
powiatu makowskiego”. Odsłonięty w 1968 roku, z krzyżem
grunwaldzkim na górze, upamiętnia mieszkańców powiatu
makowskiego zamordowanych
przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945.
Idąc pieszo z centrum
miasta w kierunku Parku
Sapera (w którym notabene istniało kiedyś odkryte kąpielisko miejskie)
napotkamy pozostałości turbiny wodnej na
Orzycu – elektrowni stanowiącej jedyne źródło energii elektrycznej dla zamożniejszych mieszkańców miasta.
Maków może stanowić także niezłą bazę
wypadową dla zwiedzających, gdyż w pobliżu miasta również znajduje się wiele
atrakcji turystycznych wartych zobaczenia.
Można stąd wybrać się na zwiedzanie War-

Kościół pw. Bożego Ciała

Wieś Mazowiecka, październik 2017

szawy, Pułtuska („Wenecja północy” z jego
historycznym, najdłuższym kamiennym
rynkiem w Europie oraz „Domem Polonii”
- zamkiem biskupów płockich) czy zespołu
parkowo – pałacowego rodu Krasińskich
– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
k. Ciechanowa. Na północny wschód od
miasta znajduje się pasmo malowniczych
wzgórz morenowych. Planuje się utworzenie na tym terenie Parku Krajobrazowego
Doliny Orzyca.
W naszych stronach zatrzymać się można m.in. w gospodarstwie agroturystycznym z hodowlą koni w Makowicy i zjeść
smaczny posiłek we wsi Chrzanowo w jednej z najlepszych restauracji na Mazowszu
- „Pazibroda”.
Co roku w mieście w czerwcu odbywają się Dni Makowa. Rozpoczyna je barwny korowód przygotowany przez uczniów
szkół. Organizowane są wtedy koncerty,
wesołe miasteczka czy też „Wyścigi Smoczych Łodzi” na zalewie.
O pięknie ziemi makowskiej świadczy,
m.in. fragment wiersza:
Ziemio makowska, ziemio rodzinna,
Spojona modrą wstęgą Orzyca –
Pięknem urzekasz, mową zachwycasz –
Jakżeż mi bliska, swojska, gościnna!
(Tadeusz Kruk, Zaduma)
Zapraszamy wszystkich serdecznie do
naszego pięknego i gościnnego Makowa
Mazowieckiego – miasta spokojnego, zielonego i przyjaznego. U nas można odpocząć
od zgiełku dużych miast, zwolnić szybkie
tempo życia czy choćby wybrać się na udane grzybobranie w zasobne pod tym względem makowskie lasy. n
Bibliografia:
1. Anna Słoniowa (red. naukowa), Maków Mazowiecki i ziemia makowska, wydanie I, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1984
2. Dariusz Budelewski, Powiat Maków Mazowiecki w latach Drugiej Rzeczypospolitej, wydanie I, Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013
3. Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – praca
zbiorowa pod red. Wandy Pawłowskiej, Zamierzchła
przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach do roku 1939, wydanie I,
Maków Maz., 2010
4. Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – praca
zbiorowa pod redakcją Wandy Pawłowskiej, Dary ziemi makowskiej, wydanie I, Maków Maz., 2012
5. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Maków_Mazowiecki
6. http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/makow_mazowiecki_10677
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Dożynki powiatu płockiego
Tegoroczne powiatowe święto plonów powiatu płockiego odbyło się
3 września w Drobinie. W samo południe rozpoczęła się uroczysta msza
św., podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe. Znakomicie
prezentowały się one w uroczystym korowodzie dożynkowym. Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zaprezentował obrzędy dożynkowe. Najważniejszym akcentem dożynkowym było oczywiście dzielenie się chlebem. Zasłużeni dla rolnictwa otrzymali odznaczenia
– honorowe odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, które Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nadał na wniosek Starosty Płockiego , a także statuetki „Dobry Gospodarz”. W uroczystościach uczestniczył MODR Oddział Płock ze
stoiskiem informacyjnym, na którym doradcy służyli fachowymi poradami
wszystkim zainteresowanym. n
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

X Gminne dożynki ekologiczne
we wsi Sierakówek
Od 10 lat w gminie Gostynin organizowane są dożynki
ekologiczne. W tym roku uroczystości zawitały do wsi
Sierakówek. Korowód dożynkowy poprowadziła Gminna Orkiestra Dęta oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe. Najbarwniejszą część tego korowodu
stanowiły wieńce dożynkowe uplecione
z tegorocznego zboża. W konkursie
na najładniejszy (a było ich
15) laureatem został wieniec wykonany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Zaborowie Nowym.
Były też konkursy na najsmaczniejszy chleb dożynkowy oraz nalewkę. Dzieci
i młodzież prezentowały
modę ekologiczną. W dożynkach
uczestniczyli
przedstawiciele instytucji
obsługujących rolników:
KRUS, ARiMR, LGD
„Aktywni Razem”, Bank
Spółdzielczy w Gostyninie
oraz Związek Gmin Regionu Płockiego który przeprowadził konkurs na fotoreportaż „Pokaż jak segregujesz”.
MODR Warszawa Oddział Płock służył rolnikom radami i prezentował własne wydawnictwa na stoisku
informacyjnym. n
Ewa Michalska
MODR Oddział Płock
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Uniwersytet Ludowy w Grzybowie - tradycja,
współczesność, przyszłość
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

S

am temat Uniwersytetów Ludowych
nie jest w Polsce popularny. Na świecie jest ich ok. 700. W Polsce tylko
cztery: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
w Wieżycy, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Uniwersytet Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej oraz
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.
Ich założyciele twierdzą że mogą one stanowić cenne źródło inspiracji dla podejmowania i rozwiązywania problemów rozwoju
kultury i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w Danii, jej twórcą był
Nikolai Frederik Grundtvig, który zaproponował formę edukacji dorosłych, adresowaną przede wszystkim do mieszkańców wsi,
rolników, których możliwości kształcenia
były niewielkie z racji barier ekonomicznych i geograficznych. Uniwersytety ściśle
wiązały się z kształceniem zawodowym przygotowywały przyszłych rolników.

| Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
| w Grzybowie

Ekologiczny
Uniwersytety
Ludowy
w Grzybowie jest jednym z czterech funkcjonujących w Polsce. Grzybów, malownicza miejscowość położona w gminie Słubice
w powiecie płockim, ok. 90 km od Warszawy. Tu właśnie 1 września 2015 roku Ekologiczny Uniwersytet Ludowy zainaugurował
swoją działalność pod egidą Stowarzyszenia
Ekologiczno Kulturalnego Ziarno w Grzybowie, którego współzałożycielami są Ewa
i Peter Stratenwerth, prowadzący także
gospodarstwo ekologiczne. Uniwersytet
powstał dzięki dotacji, którą udało się pozyskać z duńskiej Fundacji Velux. Budynek
Uniwersytetu posiada główną salę wykładową i trzy pracownie warsztatowe oraz internat na ok. 30 osób. Fundacja przekazała
środki na pokrycie kosztów dwóch dwuletnich kursów rolnictwa ekologicznego. Uniwersytet korzystał także z dotacji programu
Unii Europejskiej Erasmus +. Partnerami
projektu są ponadto: niemiecki Uniwersytet
Wieś Mazowiecka, październik 2017

W gospodarstwie Jadwigi Galaś

Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde,
duński Uniwersytet Ludowy w Brenderup,
bułgarski Uniwersytet Rolniczy w Płowdiw,
Szwajcarska Szkoła Rolnictwa Biodynamicznego, Kaszubski Uniwersytet Ludowy
i Starostwo Powiatowe w Płocku. Początki
działania nie były oczywiście łatwe. Był to
trochę proces przełożenia marzeń na polską
rzeczywistość. Główne problemy dotyczyły
planowania kursów, zatrudnienia nauczycieli a przede wszystkim pozyskania chętnych na kursy rolnictwa ekologicznego.
Jak mówi Ewa Stratenwerth wielką pomocą okazał się projekt, która sama napisała
do programu Erasmus + pn. „Budowanie
kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych w Europie XXI wieku”. Kurs rolnictwa ekologicznego składa
się z czterech trzytygodniowych zjazdów
tematycznych na terenie Uniwersytetu oraz
kilku krótkich studyjnych zjazdów w różnych częściach Polski. To także czternaście
miesięcy praktyk w gospodarstwach ekologicznych, które uczą współpracy z ludźmi
oraz rozwijają umiejętność komunikacji.
Niewątpliwą zaletą uczenia się w uniwersytecie jest relacja partnerska z wykładowcą, nauczyciele podążają za potrzebami
uczniów. Rolnicy ekologiczni z całej Polski
przyjmują studentów Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie na kilkumiesięczną

praktykę. Udało się znaleźć około 20 takich
gospodarstw prezentujących różne rodzaje
praktyki. Jak się okazuje w Polsce jest duża
grupa ludzi w różnym wieku zainteresowanych rolnictwem ekologicznym i alternatywnymi formami życia na wsi, to właśnie te
osoby wyszukały Ekologiczny Uniwersytet
Ludowy i rozpoczęły w nim naukę. W kursie rolnictwa ekologicznego w Grzybowie
znalazło się również miejsce na teatr. Studenci przygotowali przedstawienie teatru
cieni na podstawie współczesnej legendy
indiańskiej, która została przetłumaczona
na język polski. Legenda ta w poetycki sposób wyrażała filozofię jedności z przyrodą.
W każdym zjeździe kilka czy kilkanaście
godzin było poświęcone na sztukę i rzemiosło, takie zajęcia pozwalały przećwiczyć
pracę zespołową, a jednocześnie wykazały,
że wykonanie estetycznych i użytecznych
przedmiotów w gospodarstwie nie jest
trudnym zadaniem. I tak, np. powstała
drewniana ławeczka, czy wieszak na ubrania przypominający las. Nieodłącznym elementem życia, nauki i pracy w uniwersytecie ludowym jest śpiew. Uczy indywidualnej
ekspresji, ale też buduje wspólnotę. n
Źródło:
http://www.ziarno.grzybow.pl/images/publikacje/
projektowe/uniwersytety_ludowe_jeszcze_lzejszy.pdf
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Żywienie krów mlecznych paszami bez
Wiesław Błaszkiewicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Z

godnie z ustawą o paszach, od
1 stycznia 2019 roku obowiązywał
będzie zakaz wprowadzania do
obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt
pasz, które są genetycznie modyfikowane. Ponieważ od dwudziestu lat jednym
z głównych składników pasz dla bydła
mlecznego jest soja, spowoduje to rewolucję na stole paszowym.

W Europie wielu rolników zaczęło karmić bydło paszami bez GMO. Niektórzy
przetwórcy pasz kupując surowiec roślinny
do ich produkcji zwracają uwagę czy jest on
wolny od genetycznych modyfikacji.
GMO to genetycznie modyfikowane organizmy, które powstają za pomocą technik nie
występujących w naturze, ale przy pomocy tzw.
inżynierii genetycznej. Genetycznie modyfikowane rośliny uprawne w większości mają dwie
modyfikacje: sztucznie wbudowaną odporność
na opryskiwanie środkiem chwastobójczym
lub zdolność do samodzielnej produkcji naturalnego środka owadobójczego (bakteryjna
toksyna Bt). Ich wpływ na organizmy ludzkie
nie jest znany i nie ma dowodów, że żywność
takiego pochodzenia nie szkodzi. Dlatego pojawiła się moda na produkty bez GMO. Ale czy
to tylko moda? Może to sposób na uniknięcie
plagi chorób cywilizacyjnych?

| Szansa na dobry biznes

Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie
z mleka pochodzącego od krów karmionych
paszami wolnymi od GMO jest coraz większe. Proces ten nasila się w Zachodniej Europie, a szczególnie w Niemczech. Niedługo na
półkach sklepowych produkty mleczne będą
miały oznaczenie informujące, że są wolne od genetycznych modyfikacji. W Polsce
przetwórcy mleka widzą w tym swoją szansę
i chcą takiej promocji własnych produktów,
liczą na wzrost sprzedaży i osiągnięcie większych dochodów. Jako pierwsze mleczarnie
na wschodzie Polski rozpoczęły skup mleka z
gospodarstw nie stosujących pasz modyfikowanych genetycznie. Dzięki temu będą mogły
znakować swoje produkty hasłem „mleko od
krów karmionych paszami bez GMO”.
Rolnicy muszą jednak spełnić pewne
warunki, by mogli sprzedawać mleko do
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takich
mleczarni.
Producenci
pasz
i mleczarnie wspólnie
odbyli wiele spotkań
z rolnikami, podczas
których przestawili
hodowcom założenia, warunki utrzymania i żywienia zwierząt
bez udziału pasz modyfikowanych.

| Czym zastąpić soję?

W niedalekiej przyszłości rośliny paszowe
w Polsce powinny być wolne od modyfikacji.
Natomiast modyfikowane mogą być surowce sprowadzane z zagranicy, takie jak śruta sojowa czy nasiona kukurydzy. Dlatego
rolnicy powinni wykluczyć ze skarmiania te
surowce, jak i pasze treściwe, które je zawierają. Największym problemem dla hodowców i
producentów pasz jest wyeliminowanie genetycznie modyfikowanej śruty sojowej będącej
głównym nośnikiem białka w dawkach dla
krów mlecznych. Niestety alternatywna śruta
sojowa wolna od GMO jest droższa.
Szukając możliwości obniżenia kosztu paszy można, zdaniem prof. Zygmunta Macieja
Kowalskiego z UR w Krakowie, użyć śruty poekstrakcyjnej rzepakowej i pasz rzepakowych
produkowanych w Polsce. Stosowanie śruty
rzepakowej wpływa korzystnie na bilans paszowy, jest ona bardzo dobrym i tanim źródłem
białka. Obok rzepaku można stosować także
mocznik w dwóch dawkach pokarmowych, w
ilości 100-150 g/krowę/dzień. Jeżeli zastąpimy
śrutę sojową śrutą rzepakową 1 kg białka będzie
tańszy o 0,25 zł, natomiast uwzględniając udział
pasz białkowych w dawce, koszt takiej dawki
będzie niższy o 0,45 zł.

| NGMO - wnikliwa kontrola

Niektóre firmy paszowe wprowadziły do produkcji pasz nowe linie, wolne od
GMO. Opakowania takich pasz są specjalnie oznaczone, dzięki czemu są rozpoznawalne wśród innych pasz workowanych.
Informacje o produkcie zawsze są zapisane
na etykiecie pasz workowanych i świadectwie jakości pasz dostarczanych luzem i tam
możemy znaleźć zapis NGMO (od ang. no
genetically modified organism).

GMO

By bezpiecznie produkować pasze wolne
od GMO, surowiec powinien być pozbawiony modyfikacji genetycznych. Niektórzy
producenci pasz selekcjonują go pod kątem
zanieczyszczeń modyfikacjami genetycznymi - wykonują badania obecności modyfikacji w akredytowanych laboratoriach. Zasady
bezpieczeństwa obejmują również transport
pasz z wytwórni do gospodarstwa. Komory
paszowe muszą być czyszczone przed każdym
załadunkiem pasz NGMO. U rolnika silosy
przed pierwszym załadunkiem paszy wolnej
od GMO muszą być dokładnie oczyszczone,
by wykluczyć niechciane zanieczyszczenia
poprzednią paszą zawierającą modyfikację.
Metodyka wykrywania modyfikacji jest
bardzo precyzyjna - niewielka ilość pyłu
pochodzącego z poprzedniej paszy modyfikowanej genetycznie daje wynik pozytywny. W związku z tym czyszczeniem powinny być objęte wszystkie stacje paszowe
i wszelkie magazyny, w których wcześniej
przechowywano surowce lub pasze z udziałem surowców modyfikowanych.

| Nadchodzą zmiany

Firmy mleczarskie są zainteresowane, by
producenci mleka przeszli na żywienie paszami wolnymi od genetycznych modyfikacji,
ponieważ chcą oznakować swoje produkty
terminem „mleko od krów karmionych paszami bez GMO”. Dostrzegają bowiem oczekiwania konsumentów i sukces biznesowy.
Idą zmiany, które nasi hodowcy krów
mlecznych powinni zauważyć, aby być konkurencyjnymi na rynku mleka. Muszą zwracać uwagę na bazę paszową, bilansować dawki pokarmowe i analizować warunki skupu
oferowane przez mleczarnie. n
Źródła:
1. http://wiedza.deheus.pl/bydlo/
2. http://www.farmer.pl
3. Dr hab. Katarzyna Lisowska, Co to jest GMO i dlaczego nie chcemy upraw GMO w Polsce? http://gmo.net.pl/
4. Beata Dąbrowska, Żywić bez GMO? To możliwe,
łatwe i tańsze, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/
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Dlaczego żyto mieszańcowe?
Justyna Chełstowska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W

polskich gospodarstwach dysponujących słabymi glebami podstawowym zbożem jest żyto. Od wielu lat
zauważalne jest jednak rosnące znaczenie odmian mieszańcowych żyta ozimego. W krajowym rejestrze co roku przybywa nowych odmian mieszańcowych.
W roku 2017 roku mamy ich 30, co stanowi ponad połowę (54%)
odmian żyta ozimego zarejestrowanych do uprawy na ziarno.

| Wysokie plonowanie

Odmiany żyta hybrydowego wykorzystują efekt heterozji, który zapewnia wyższą produkcyjność ziarna w porównaniu do form rodzicielskich. Wysokie plonowanie tych odmian jest możliwe w mniej korzystnych warunkach glebowych. Zwyżka plonu ziarna żyta mieszańcowego
może wynosić nawet 10-25% w porównaniu do odmian populacyjnych.
Lepiej rozwinięty system korzeniowy pozwala na łatwe pobieranie
wody i składników pokarmowych z gleby. Żyto hybrydowe buduje plon
głównie dzięki większej ilości ziaren w kłosie, wysokiej masie tysiąca
nasion oraz wysokiemu potencjałowi krzewienia.

| Uprawa na glebach średnich i lekkich

Uprawa żyta hybrydowego dobrze sprawdza się na słabych stanowiskach glebowych (gleby średnie i lekkie). Odmiany żyta mieszańcowego wyróżniają się bardzo dobrą zimotrwałością, zdrowotnością
i wysoką tolerancją na suszę. Niskie wymagania termiczne sprawiają,
że najwcześniej ze zbóż wznawiają wiosenną wegetację. Dobra zdrowotność pozwala na ograniczenie nakładów związanych z ochroną,
głównie fungicydową. Uprawa odmian hybrydowych zapewnia większą wydajność produkcji przy mniejszych wymaganiach i nakładach.
Wieś Mazowiecka, październik 2017

| Ziarno żyta mieszańcowego - pełnowartościowa
| pasza dla zwierząt
Odmiany żyta mieszańcowego mają znacznie zredukowaną
zawartość substancji antyżywieniowych w ziarnie. Powoduje to,
że żyto może być wykorzystywane w żywieniu zwierząt, głównie
trzody chlewnej. Producenci trzody chlewnej z Niemiec czy Danii
stosują dawki żywieniowe z wykorzystaniem ziarna hybrydowego
nawet w 50%, natomiast hodowcy krów do paszy dodają do 20%
ziarna żyta mieszańcowego. Z licznych doświadczeń wynika, że
żyto mieszańcowe z powodzeniem można stosować w żywieniu
świń, szczególnie w tuczu. Żywienie ziarnem hybrydowym poprawia mięsność i korzystnie wpływa na poprawę jakości mięsa.
Udział żyta w dawce pokarmowej w tuczu dodatkowo zmniejsza
koszty żywienia świń.

***

Żyto hybrydowe jest ciekawym rozwiązaniem dla gospodarstw, które
gospodarują na glebach słabszych oraz prowadzą produkcję zwierzęcą.
Zastosowanie żyta w paszach jest całkowicie racjonalne i dlatego też
hodowcy zwierząt, głównie producenci trzody, coraz częściej rozważają
jego uprawę. Dostrzegają zalety uprawy żyta hybrydowego i jego plantacje stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. n
Źródła:
1. Skrzypek A., „Żyto w PDO ma się dobrze”, Top Agrar nr 8/2016
2. Katalog_zyto_hybrydowe_KWS_2017_2018
3. Zboża wysokiej jakości - wszechstronne wykorzystanie, IHAR, maj 2017r.
4. http://www.kws-zboza.pl/fileadmin/content/pdf/Sprawozdanie_z_badan_nad_
tuczem_swin_z_udzialem_zyta_hybrydowego_2014.pdf
5. Waligóra R., „Hybrydowa przyszłość”, Tygodnik rolniczy nr 46/2011

25

Z O d d z i a ł u Po ś wi ę t n e

P

szenica ozima dominuje na terenie
gminy Grudusk - zajmuje około
2500 ha. Cechuje się wysokimi plonami, ale ma bardzo duże wymagania glebowe. Ponadto wymaga od rolnika wiedzy
oraz staranności w uprawie.
Wskazany jest dla niej kompleks pszenny bardzo dobry, o dobrym odczynie gleby
(najlepiej toleruje pH 6,0-7,5), jak również
odpowiednia zawartość fosforu, potasu
i magnezu. Coraz wiesze znaczenie ma stosowanie nawozów zawierających mikroelementy (miedź, mangan, cynk, bor).[1]
Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny strączkowe, okopowe
i rzepak. Na terenie gminy Grudusk naj-
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tek pożniwnych pozostaje na powierzchni
roli wpływając korzystnie na jej właściwości
i stymulując wzrost zawartości substancji
organicznych. Dzięki zmniejszeniu głębokości i intensywności uprawy zwiększa się
również jej nośność i pojemność wodna.[3]

| Dobry przykład

Bracia Adam i Wojciech Miłoszewscy rolnicy z gminy Grudusk, wspólnie prowadzą stuhektarowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinną z przewagą
pszenic ozimych. Wprowadzili siew bezorkowy, aby obniżyć koszty upraw pszenicy
ozimej. Rolnicy po zbiorze rzepaku ozimego wykonują za pomocą brony talerzowej

Jak gruduscy rolnicy uprawiają

miana materiału siewnego. Producenci rolni
poszukują nowych odmian pszenicy ozimej.
Przebieg pogody w okresie zimowym ubiegłego roku spowodował, że są zainteresowani odmianami o zwiększonej zimotrwałości.

| Najlepsze odmiany

Najbardziej poszukiwanymi odmianami pszenicy - na naszym terenie - są Arkadia i Hondia.
Arkadia - grupa A, mrozoodporność 6,0;
jest to pszenica wczesna, odporna na wyleganie, charakteryzująca się wysokoplennością i przydatna do upraw późnych np. po
kukurydzy czy buraków cukrowych.
Hondia - grupa A, mrozoodporność

pszenicę ozimą

Marek Piotrowicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
częstszym przedplonem jest rzepak ozimy
i rośliny strączkowe (groch).

| A może uprawa bezorkowa?

Przy rosnących cenach paliw rolniczych,
nawozów, środków ochrony roślin i innych
przemysłowych środków produkcji polscy
producenci zbóż poszukują technologii pozwalających obniżyć koszty. Ostatnio zyskują na popularności różnego rodzaju systemy
uprawy bezorkowej, uproszczonej – siewu
bezpośredniego. W Europie są stosunkowo mało rozpowszechnione, a na naszym
terenie również sporadycznie stosowane.
Ten sposób uprawy nie tylko obniża koszty,
ale ma jeszcze kilka innych zalet. Podczas
uprawy bezorkowej maszyny rolnicze nie
niszczą wierzchniej warstwy gleby i nie powodują jej nadmiernego zagęszczenia. Ponieważ gleba nie jest odwracana, część resz-
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uprawkę, rozsiew nawozów wieloskładnikowych, a następie przy wykorzystaniu
biernego zestawu uprawowo- siewnego
sieją pszenicę ozimą. Dzięki tej metodzie
zmniejszyli koszty związane z uprawą gleby. Nie zmniejszyły się uzyskiwane plony
ziarna, w porównaniu do uprawy w oparciu o orkę. Dzięki tej nowatorskiej uprawie
uzyskali zmniejszenie parowania gleby, nie
powodując jej nadmiernego zagęszczenia.

| Jest jednak problem

W większości gospodarstwa nie posiadają odpowiedniego sprzętu do takiej uprawy.
Wynika to również z ich słabej struktury agrarnej. Obecnie trudno ocenić czy uprawa
bezorkowa znajdzie szersze zainteresowanie
w gospodarstwach rolnych.
Istotnym elementem uprawy, na który
gruduscy rolnicy zwracają uwagę, jest wy-

5-5,5; ziarno jest grube, o bardzo dobrym
wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu. Wykazuje dobrą odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i choroby
podstawy źdźbła. Może być uprawiana na
słabszych stanowiskach. [2]
Optymalny termin siewu dla Mazowsza to
20-30 września. Opóźniony siew należy wykonać w zwiększonej obsadzie roślin na metrze
kwadratowym, żeby plantacja miała odpowiednią obsadę do wytworzenia wysokiego plonu.
W przypadku szczegółowych pytań związanych z agrotechniką pszenicy zapraszam
do kontaktu z doradcami MODR. n
Źródła:
[1] Korbas M., Mrówczyński M.,2009 Integrowana produkcja pszenicy ozimej i jarej, Instytut Ochrony Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy
[2] Charakterystyka Odmian pszenicy ozimej wg
COBORU - www.coboru.pl/
[3] Milewski Grzegorz, 2014, Producenci zbóż zainteresowani nowoczesnymi technologiami uprawy
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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.
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promocyjnej

XIX Dni Kukurydzy
1. Województw Mazowieckiego i Łódzkiego

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
z dopiskiem
„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać

Osoba odpowiedzialna,
tel., e-mail

1 października,
Skrzelew

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

2.

Konferencja: Sukcesy
i problemy turystyki
wiejskiej na mazowszu

3.

III Mazowiecka
konferencja
pszczelarska

październik,
Siedlce

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

4.

Konferencja:
Odnawialne źródła
energii

październik,
Płońsk

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

październik,
Płońsk

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

Konferencja: Doroczne
5. spotkanie producentów
zbóż

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

Data
i miejsce

11 października,
Katarzyna Trepkowska, 22 571 61 29
Warszawa SGGW katarzyna.trepkowska@modr.mazowsze.pl

6.

Konferencja:
Ubezpieczenia
w rodzinnych gospodarstwach rolnych

8 listopada,
Siedlce

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

7.

Konferencja:
Podatek VAT
w rolnictwie

listopad,
Siedlce

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

8.

Konferencja:
Przedsiębiorcza
kobieta

listopad,
Siedlce

maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

9.

Konferencja: Chów
bydła mięsnego
alternatywą dla
produkcji mlecznej

listopad,
Płońsk

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

10.

Konferencja:
Odnawialne źródła
energii na obszarach
wiejskich

listopad,
Płońsk

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

11.

Konferencja:
Znaczenie pszczoły
miodnej w rolnictwie

grudzień,
Płońsk

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

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

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

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

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

nalewek

Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

N

alewki - ze względu na duże walory zdrowotne - coraz częściej wykorzystywane są w leczeniu infekcji i schorzeń. Dawniej gościły w każdym
domu, przygotowywano je na bazie owoców, warzyw, ziół czy miodu. Dziś wraca
na nie moda i często szukamy babcinych
przepisów. Ale jeśli zdecydujemy się na
zrobienie nalewki, musimy uzbroić się
w cierpliwość…
Bo nalewki muszą spokojnie postać - co
najmniej dwa, trzy miesiące, a bywa że i pół
roku. Poczekać warto, gdyż świetnie smakują, zwłaszcza te z pigwy, malin, wiśni czy
aronii. Mają też wiele innych zalet.

Nalewka z pigwy
Jest idealna na chłodne, jesienne wieczory
- rozgrzeje nas i zaskoczy smakiem. Owoce
pigwy mają dużo zdrowotnych właściwości.
Są dobre na kaszel, przeziębienie czy grypę, świetnie rozgrzewają, a zwarta w nich
witamina C wspomaga odporność. Pigwa
zawiera też wapń, potas, żelazo, miedź, magnez i fosfor, które są niezbędne do wzmocnienia naturalnej obrony organizmu.
Składniki: 1 kg owoców pigwy, 0,5 kg cukru,1 litr wódki.
Przygotowanie: Owoce myjemy, wydrążamy
gniazda nasienne, kroimy na drobne kawałki.
Tak przygotowane wkładamy do słoja i zasypujemy cukrem. Odstawiamy na dwa tygodnie
w ciepłe miejsce, ale co kilka dni mieszamy,
aby ułatwić tworzenie się soku. Po dwóch tygodniach zalewamy je wódką, zamykamy słój i odstawiamy na miesiąc. Co kilka dni powinniśmy
potrząsnąć słojem. Po czterech tygodniach odcedzamy nalewkę i rozlewamy do butelek.

Lecznicza nalewka z wiśni
Dobrze działa na choroby układu krążenia,
gdyż wiśnie wspomagają pracę układu krążenia i stabilizują pracę serca. Zawarty w nich
potas pomaga kontrolować ciśnienie krwi,
ponieważ przyspiesza wydalanie nadmiaru
sodu z organizmu, a magnez uelastycznia
ściany naczyń krwionośnych i zapobiega
zapaleniu tętnic, powstawaniu skrzepów, żylaków oraz przeciwdziała obrzękom. Z kolei
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obecne w wiśniach
żelazo jest niezbędne w procesie rozprowadzania tlenu
do wszystkich komórek ciała - z tego
powodu wiśnie są
polecane w leczeniu anemii. Zawarty
w nich cynk podnosi
odporność, wzmacnia kości, włosy i paznokcie, a fitoestrogeny
- hormony roślinne - łagodzą objawy menopauzy i PMS. Natomiast fosfor wzmacnia
kości, usprawnia pracę serca i nerek. Współczesna fitoterapia zaleca stosowanie wiśni ze
względu na ich właściwości antyseptyczne
i przeciwzapalne.
Nalewka wiśniowa z przyprawami stymulującymi pracę żołądka, takimi jak cynamon, kardamon, i goździki, wspomaga
pracę układu pokarmowego. Przyprawy
te pobudzają wydzielanie soków żołądkowych, a tym samym ułatwiają trawienie,
oczyszczają organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.
Składniki: 2 kg dojrzałych wiśni, 0,5 kg cukru, 10 szt. goździków, 1/2 laski wanilii, 10
ziaren kardamonu, 10 g cynamonu w kawałku, 1 litr spirytusu.
Przygotowanie: Wiśnie myjemy i drylujemy,
ale kilkanaście zostawiamy z pestką. Następnie wydrylowane owoce wrzucamy do małego gąsiora lub wysokiego słoja. Dodajemy
10 g cynamonu w kawałku, 10 ziaren kardamonu, 10 goździków i pół laski wanilii oraz
0,5 kg cukru. Całość zalewamy spirytusem
i dokładnie mieszamy. Odstawiamy w chłodniejsze miejsce na co najmniej pół roku, od
czasu do czasu mieszamy. Po tym okresie odcedzamy i przelewamy do butelek.

Nalewka z malin na grypę
i przeziębienie
Nalewka z malin jest doskonałym lekiem
w okresie jesienno-zimowym, podczas wzrostu
zachorowań, ponieważ skutecznie obniża temperaturę w przebiegu grypy czy przeziębienia.
Zawiera kwasy organiczne - jabłkowy,
cytrynowy, salicylowy, które głównie odpowiadają za oczyszczanie organizmu z toksyn. Kwas salicylowy zawarty w malinówce

jest znakomitym środkiem przeciwgorączkowym, podobnie jak aspiryna; pobudza
gruczoły potowe, dzięki czemu następuje
ochłodzenie organizmu i obniżenie temperatury ciała. Dlatego nalewka z malin może
być stosowana jako środek napotny w przeziębieniach czy w przebiegu grypy. Aby obniżyć temperaturę należy 2-3 łyżeczki nalewki
wlać do gorącej herbaty i wypić przed snem.
Dzięki bogactwu minerałów zawartych w malinówce (potasowi, magnezowi, i wapniowi),
nalewka może pomóc obniżyć ciśnienie krwi,
wzmocnić serce i zahamować procesy miażdżycowe. Natomiast dzięki zawartości żelaza i miedzi malinówka ma właściwości krwiotwórcze
i może wspomóc leczenie anemii.
Składniki: 1 kg dojrzałych malin, ½ kg cukru, ½ litra spirytusu, ½ litra wody.
Przygotowanie: Gotujemy cukier z wodą
i studzimy. Maliny wrzucamy do słoja i zalewamy przestudzonym syropem, następnie
dolewamy spirytus. Odstawiamy nalewkę na
około 3 tygodnie, kiedy owoce opadną na
dno słoja, zlewamy nalewkę do butelek i odstawiamy w chłodne miejsce na 3 tygodnie.

***

Oczywiście nikogo nie namawiamy do picia alkoholu. Nalewki pije się w małych ilościach - 50 ml dziennie. Stężenie alkoholu
w nalewkach jest dość duże, a niektóre ich
właściwości dają o sobie znać tylko w przypadku umiarkowanej kon sumpcji, dlatego
nie warto przesadzać z ilością.
Pijmy nalewki ze smakiem. Życzę, aby
wytwarzone specjały, prócz radości związanej z ich produkcją, spotały się z wyrazami
uznania i licznymi komplementami ze strony
gości, którzy skosztują naszych wyrobów. n
Źródła:
1. Przepisy na nalewki ze zbiorów własnych,
2. http://polki.pl/zdrowie/medycyna-naturalna
3. http://www.poradnikzdrowie.pl
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Cyklamen uprawa i pielęgnacja
Tekst i zdjęcie: Paweł Klejman
MODR Oddział Radom

R

odzaj Cyclamen obejmuje około 16 gatunków, pochodzących głównie z obszaru śródziemnomorskiego. Jego
łacińska nazwa pochodzi od greckiego słowa kyklos – kolisty, co jest związane ze spiralnym skręceniem szypułek kwiatowych niektórych gatunków w okresie wykształcania nasion.

Ojczyzną Cyclamen persicum, od którego pochodzą nasze rośliny doniczkowe, jest Azja Mniejsza, gdzie został znaleziony w 1731
roku. Wyjściowy gatunek ma małe, delikatne kwiaty i zielone liście.
Współczesne odmiany mają kwiaty o całej gamie barw – od białej
przez różne odcienie różowej, różowo fioletowej, łososiowej,
do szkarłatnej i ciemnoczerwonej. Ich liście mają
piękne, srebrzyste, marmurkowe wzory. Te
nowe odmiany, otrzymane w wyniku
krzyżowania i selekcji roślin o pożądanych cechach, są często łatwiejsze do uprawy w mieszkaniach.
Cyklamen to roślina bardzo długowieczna choć nie każdy o tym
wie. Wielu traktuje go jednosezonowo, gdyż ze względu na jego
cykl życia nieznający się na rzeczy
łatwo mogą pomylić i potraktować
szykowanie się roślinki do spoczynku jako jej koniec. Bardzo często cyklamenowi perskiemu przypisuje się błędną
nazwę fiołek alpejski. Tym czasem fiołek alpejski
to zupełnie inny gatunek, należący do rodziny fiołkowatych,
występujący naturalnie w Karpatach i wschodnich Alpach.

| Uprawa i pielęgnacja

Ze względu na brak mrozoodporności cyklamen perski jest w naszym klimacie uprawiany jako roślina doniczkowa, kwitnąca w nietypowym terminie - od października aż do końca kwietnia. Cyklameny
lubią miejsce chłodne, raczej półcień i świeże powietrze. W mieszkaniach w normalnej temperaturze jest im za ciepło. Jeżeli to możliwe
przynajmniej na noc wynośmy je do chłodniejszego pomieszczenia.
Jeśli zależy nam, by cyklameny kwitły jak najdłużej, ustawmy je w pomieszczeniu chłodnym, tj. o temperaturze 12-16°C. Gdy jest za ciepło,
kwiaty szybko opadają.
Cyklameny lubią wysoką wilgotność powietrza. Aby to osiągnąć,
w pokoju możemy zainstalować nawilżacz lub ustawić doniczkę na
podstawce wysypanej kamykami, z niewielką ilością wody na dnie.
Podczas tworzenia się pąków oraz w okresie kwitnienia cyklameny dokarmiamy jednym z nawozów dla gatunków kwitnących
o niewielkiej zawartości potasu, co 10-14 dni.
Przesadzamy po przekwitnieniu, gdy stare liście obumrą, a zaczną się pojawiać nowe. Ostrożnie wyrywamy martwe kwiaty i liście. Nie przesadzamy do zbyt dużej doniczki, gdyż cyklamen lepiej
kwitnie w „przyciasnym” naczyniu. We właściwych warunkach roWieś Mazowiecka, październik 2017

ślina może żyć kilka lat. W miarę starzenia się rośliny kwiaty mogą
stawać się coraz mniejsze. Sadzimy ją wówczas do świeżego podłoża
(np. ziemi uniwersalnej). Powinna wystawać z ziemi do połowy. Rośliny powinny mieć podłoże stale wilgotne, ale nie mokre. Podlewamy miękką wodą, obficie, uważając, aby nie moczyć bulwy, pąków
kwiatowych i liści. Po podlaniu wodę z podstawki wylewamy. Jeżeli
bulwy posadzone są zbyt głęboko, wodę wlewamy tylko do podstawki i po upływie paru minut resztę wody wylewamy. Rośliny nie
wolno zraszać, a zakurzone liście należy czyścić miękkim pędzelkiem. Nie wolno też używać środków nabłyszczających.
Przekwitłe kwiaty usuwamy, by nie dopuścić do zawiązania
się nasion (to osłabia bulwę). Wyrywamy je u nasady, podobnie jak żółte liście. Powodem niepowodzeń w uprawie cyklamena może być
gnicie bulwy, spowodowane nadmierną wilgotnością podłoża. Ta choroba Cyklamena zawsze występuje,
gdy wodę do doniczki nalewa się
z góry. Dlatego roślinę obowiązkowo należy nawadniać, wlewając wodę do podstawki. Inne
choroby cyklamena perskiego to
szara pleśń, pojawiająca się najczęściej u nasady szypułek kwiatowych
i ogonków liściowych, a także mączniak
rzekomy, atakujący liście.

| Rozmnażanie

Rozmnażanie cyklamena perskiego odbywa się z nasion, jednakże ze względu na specyficzne i dość trudne warunki tego procesu, warto pozostawić go profesjonalnym hodowcom. Jeżeli już
się zdecydujemy na uprawę cyklamena z nasion kupionych w sklepie ogrodniczym, najlepiej wysiać je pod koniec lata, pamiętając
przy tym, ze kiełkują w ciemności. Przed siewem dobrze jest nasiona przez 12 godzin wymoczyć w letniej wodzie, co przyspieszy
wschody. Do widnego pomieszczenia uprawę cyklamena przenosimy gdy pojawią się pierwsze siewki. Należy je jednak chronić
przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

| Po zakupie

Nowo kupiony cyklamen może być łatwo uszkodzony przez zbyt
niską temperaturę. Dlatego nigdy nie kupuj cyklamenów w dzień
mroźny, a na czas transportu z kwiaciarni do mieszkania, roślinę
trzeba dobrze zapakować i zabezpieczyć przed wiatrem. n
Źródła:
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/doniczkowe/cyklamen-perski,
http://www.zielonyogrodek.pl/znoszace-zacienienie/cyklamen-perski-fiolek-alpejski,
http://www.magazyndomowy.pl/cyklamen-perski-tzw-fiolek-alpejski,
http://rytmynatury.pl/jak-pielegnowac-cyklamen-aby-dlugo-cieszyl-pieknem,
http://poradnikogrodniczy.pl/cyklamenperski.php,
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C h o r o by p aso ż y tn ic ze

bydła

Zofia Chotyniec
MODR Oddział Siedlce

P

asożyty są przyczyną znacznych strat ekonomicznych
w chowie bydła. Powodują zahamowanie przyrostów
młodych zwierząt, spadek masy ciała u starszych, spadek
mleczności, zwiększenie zużycia paszy i jej niedostateczne wykorzystanie, zaburzenia rozrodu, obniżenie jakości mięsa i skór. Są
też przyczyną stresu i niepokoju zwierząt.
U bydła zdarzają się inwazje wielu pasożytów: pierwotniaków, przywr, tasiemców, nicieni i stawonogów. Rozróżniamy pasożyty zewnętrzne, tzw. ektopasożyty i pasożyty wewnętrzne. Pasożytami zewnętrznymi są: muchy, meszki, komary, kleszcze, gzy, świerzbowce, wszy i wszoły, zaś pasożytami wewnętrznymi: przywry, tasiemce, nicienie.

| Jak chronić zwierzęta?

Z pasożytami zewnętrznymi łatwiej jest walczyć w budynkach
inwentarskich, gdzie można zastosować środki w formie proszków,
zawiesin, granulatów, lepów i oprysków na części budynku, w miejscach największego ich bytowania lub w postaci oprysku na skórę
zwierzęcia od głowy do ogona, a także podawać je podskórnie. Preparaty podskórne działają od 4 do 8 tygodni. Ich wadą jest długi
okres karencji na mleko czy mięso - w zależności od preparatu od
10 godzin do nawet 42 dni. Niektóre nie mogą być stosowane przed
porodem i w okresie laktacji oraz u cieląt.
Trudniejsza jest ochrona zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi na pastwisku. Sprowadza się ona jedynie do ograniczenia wypasu do okresu mniejszej aktywności owadów latających.

| Choroby wywoływane przez pasożyty

Pasożyty wewnętrzne powodują występowanie różnych chorób.
Należą do nich między innymi: fascjoloza, paramfistomoza, tasiemczyca i robaczyca żołądkowo-jelitowa.
Fascjoloza - występuje miejscowo na terenie całego kraju. Wywołuje ją motylica wątrobowa - biało-szara przywra o długości 1,8-5,1
cm, listkowatego kształtu. Pasożyt bytuje głównie w przewodach żółciowych wątroby. Fascjoloza jest chorobą mokrych pastwisk, gdzie są
warunki do rozwoju ślimaków - błotniarek moczarowych - żywicieli
pośrednich motylicy. Jaja motylicy z kałem dostają się środowiska.
Powstaje z nich miracydium, które w wodzie wnika do ślimaka, gdzie
przechodzi złożony rozwój. W ostatnim stadium cerkarie przechodzą do wody i otorbiają się na roślinach. Są to postacie inwazyjne
- metacerkarie. Po zjedzeniu przez bydło z metacerkarii w jelicie
cienkim wykluwają się młode motylice i dostają się do wątroby oraz
przewodów żółciowych, gdzie osiągają dojrzałość płciową.
Działanie chorobotwórcze wykazują postacie młodociane motylicy, które drążą w miąższu wątroby korytarze i prowadzą do
uszkodzenia narządu i upośledzenia jego funkcji. Fascjoloza
u bydła ma z reguły przebieg przewlekły. Objawia się po sezonie pastwiskowym, późną jesienią i zimą. U zwierząt obserwuje się przejściowe biegunki, wychudzenie, nastroszenie sierści, spadek mlecz-
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ności, a u młodych zahamowanie wzrostu, następnie objawy niedokrwistości i czasem żółtaczki. Jakkolwiek upadki bydła są bardzo
rzadkie, to straty ekonomiczne wynikające z obniżenia wydajności
są bardzo duże. Jest to też choroba odzwierzęca, groźna dla ludzi.
Paramfistomoza -wywoływana jest przez grube, stożkowate przywry, barwy szaro-białej, długości 0,5-1,2 cm. Bytują one
w żwaczu, rzadziej czepcu i księgach. Ich rozwój podobny jest do
rozwoju motylicy z tą różnicą, że żywicielem pośrednim jest ślimak
wodny - zatoczek. Młode postacie osiągają tylko 2-3 mm długości.
Wędrują do żwacza, powodując w ścianie dwunastnicy zmiany zapalne, objawiające się utratą apetytu, biegunką i osłabieniem. Zmiany w jelitach mogą być tak rozległe, że prowadzi to do upadków
bydła. Dojrzałe przywry są mniej szkodliwe, ale mogą powodować
zaburzenia motoryki przedżołądków i trawienia. Jest to inwazja pastwiskowa i dotyczy bydła wypasanego na terenach podmokłych,
przy zbiornikach i ciekach wodnych. Zarażenie bydła przebywającego w budynkach jest też możliwe przy żywieniu go zielonką pozyskiwaną z terenów podmokłych lub słabo wysuszonym sianem.
Tasiemczyca - powodowana jest przez tasiemce nieuzbrojone
o długości 0,4-10 m, bytujące w jelicie cienkim. Do ich rozwoju konieczne są pajęczaki, drobne roztocza lub mechowce występujące na
pastwiskach. W żywicielach pośrednich z jaj tasiemców wykształcają
się larwy, z których w jelitach bydła rozwijają się tasiemce. Żyją tylko
od 2 do 6 miesięcy, ale uszkadzają błonę śluzową jelit i mogą je nawet
zaczopować. U cieląt stwierdza się utratę apetytu i biegunki. Produkty przemiany tasiemców działają toksycznie, powodując zaburzenia
układu nerwowego. W kale pojawiają się fragmenty tasiemców.
Robaczyca żołądkowo-jelitowa - powodowana jest przez nicienie
zasiedlające różne odcinki przewodu pokarmowego bydła (trawieniec, jelito cienkie, jelito grube). Nicienie są bardzo małe: samce mają
0,6-2,2 cm, a samice 1,2-3,4 cm długości. Rozwój nicieni jest prosty.
Z jaj wydalonych do środowiska wykluwają się larwy, które następnie
linieją i stają się inwazyjne. Wraz z roślinami są zjadane przez bydło.
W przewodzie pokarmowym linieją i dojrzewają płciowo. Niektóre
gatunki larw nicieni rozwijają się w guzkach - w ścianie trawieńca
lub jelita. Rozwój części larw w guzkach może być wstrzymany na
pewien czas. Larwy drzemiące przeczekują okres zimowy, by dokończyć rozwój wiosną. Dojrzałe nicienie składają bardzo liczne jaja
i masowo zanieczyszczają pastwiska, które stają się źródłem inwazji
dla wypasanych zwierząt. Dojrzałe nicienie powodują zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wiele gatunków odżywia się
krwią, co prowadzi do niedokrwistości. Nicienie żyją kilka miesięcy.

| Co z tego wynika?

Uważa się, że starsze zwierzęta są zwykle bezobjawowymi nosicielami pasożytów, zaś młode (zarażone) wydalają liczne jaja zanieczyszczając środowisko. Poza tym młode zwierzęta są bardziej podatne na zarażenia. W związku z tym w przypadku fascjolozy zaleca się dwukrotne odrobaczanie w ciągu roku tj. przed sezonem
pastwiskowym i po nim. W przypadku robaczycy żołądkowo-jeWieś Mazowiecka, październik 2017
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Gospodarstwa opiekuńcze, alternatywa dla rolnictwa?
Maria Sudnik
MODR Oddział Siedlce

T

rendy demograficzne w Polsce wskazują znaczny wzrost
procesu starzenia się naszego społeczeństwa. Istotnym
staje się, aby osoby starsze cieszyły się nie tylko wydłużającym się życiem, ale również mogły jak najdłużej pozostawać
sprawne i aktywne społecznie.

Starzenie się społeczeństwa powoduje, zarówno wśród mieszkańców miast jak i wsi, wzrost zapotrzebowania na nowoczesne
usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne i integracyjne.
Jak stwierdzono, kontakt z naturą, a przebywanie w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu mają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie i kondycję.
Na obszarach wiejskich tkwi więc ogromny, niewykorzystany potencjał rozwoju usług społecznych. Daje to szansę na powstawanie
gospodarstw opiekuńczych i rozwój rolnictwa społecznego, które
postrzegane jest jako innowacyjne podejście łączące dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne oraz usługi społeczne/ opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym.
Z punktu widzenia rolnika, prowadzenie działalności społecznej
w swoim gospodarstwie może stanowić nowe źródło dochodu.
Aktywne działania w zakresie rozwoju rolnictwa społecznego
w Polsce prowadzi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie, które wypracowało koncepcję gospodarstw
opiekuńczych w Polsce.

| Czym jest gospodarstwo opiekuńcze i jak może działać?

Gospodarstwo opiekuńcze jest formą gospodarowania polegającą na
łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi
wsparcia. Istotną cechą charakterystyczną takiego gospodarstwa jest
wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia
działań o charakterze terapeutycznym. Obiekt, w którym zorganizowane jest gospodarstwo opiekuńcze powinien posiadać zwierzęta
gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone do wykorzystania w
agroterapii, która polegać może między innymi na pomocy w drobnych pracach polowych, zapewnieniu kontaktu ze zwierzętami, przetwórstwie płodów rolnych i przygotowywaniu potraw regionalnych,
wykonywaniu tradycyjnego rzemiosła artystycznego i rękodzieła.
Przebywanie na wsi oraz wykonywanie zajęć charakterystycznych dla
pracy rolnika może pomóc ludziom starszym lub chorym w utrzymywaniu sprawności lub poprawie stanu zdrowia.
W procesie powstawania oraz w funkcjonowaniu gospodarstw
opiekuńczych powinni brać udział rolnicy bądź osoby będące domownikami w gospodarstwach rolnych. Tymczasem obecne uwalitowej konieczne jest odrobaczanie bydła jednorazowo, wiosną,
na przełomie kwietnia i maja, najpóźniej 14 dni przed wypasem.
U lekarzy weterynarii dostępne są preparaty zawierające pojedyncze substancje czynne oraz ich kombinacje przeznaczone do
zwalczania różnych pasożytów.
W przypadkach wszystkich omawianych inwazji pasożytniczych odrobaczanie bydła przed sezonem pastwiskowym ograWieś Mazowiecka, październik 2017

runkowania prawne ograniczają możliwości łączenia działalności
rolniczej ze świadczeniem usług opiekuńczych.
Gospodarstwo opiekuńcze powinno więc być prowadzone w formie:
 działalności gospodarczej ( PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych), 87.10.Z -pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca
opiekę pielęgniarską, 87.30.Z -pomoc społeczna z zakwaterowaniem
dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych lub w formie
 podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia,
spółdzielni socjalnej, spółki non- profit), który współpracuje z samorządem terytorialnym.
Opieka i terapia w gospodarstwach rolnych może być zorganizowana w różny sposób; usługi mogą mieć charakter opieki dziennej lub całodobowej. W kontekście gospodarstw opiekuńczych dla
osób starszych, szczególnie polecaną formą jest dzienny dom pobytu, rodzinny dom pomocy i placówka całodobowej opieki.
Z usług gospodarstw opiekuńczych prowadzonych w formie dziennego domu pobytu mogłyby korzystać osoby powyżej 60 roku życia,
wymagające wsparcia z powodu trudności w codziennym funkcjonowaniu wynikających z obniżenia sprawności psychofizycznej,
pogarszania się stanu zdrowia, mającego wpływ na codzienne funkcjonowanie lub niepełnosprawności, pogorszenia sytuacji materialnej, poczucia osamotnienia, trudności w organizacji czasu wolnego,
wycofywania się z kontaktów społecznych, problemów w relacjach z
rodziną czy trudności rodziny w opiece nad daną osobą.
Rodzinny dom pomocy jest formą usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub
niepełnosprawności wsparcia w tej formie.
Placówka całodobowej opieki – taka działalność wymaga zezwolenia wojewody właściwego ze względu na położenie placówki, który
wydaje je po oględzinach placówki, jeśli podmiot spełnia warunki i
standardy ustawowe oraz przedstawi wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje o formach organizacyjnych działalności opiekuńczej
znaleźć można w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
Dostępne warianty świadczenia usług opiekuńczych mogą być prowadzone zarówno w dużych jak i małych gospodarstwach. Tak więc
każdy rolnik, któremu bliska jest idea pomagania drugiemu człowiekowi, może znaleźć wariant, który najlepiej pasuje do jego gospodarstwa.
Działalność taka może stać się nowym źródłem dochodu dla tych rolników, którzy będą odpowiedzialnie i w poczuciu misji ją prowadzić. n
Źródło: „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” publikacja CDR
w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2017 r.

nicza zanieczyszczanie pastwisk jajami pasożytów, a tym samym
zarażanie się bydła w trakcie wypasu. Polecany jest również wypas
kwaterowy. Nie powinno wypasać się zwierząt młodych razem ze
starymi, które mogą być nosicielami pasożytów. Należy też wykaszać niedojady - miejsca bytowania larw pasożytów i unikać
nadmiernego zagęszczenia zwierząt przy wypasie. Należy również
dbać o higienę budynków inwentarskich i wybiegów. n
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Skarby z owoców i warzyw
Henryka Borkowska
MODR Oddział Siedlce

L

atem powinniśmy zatroszczyć się
o to, aby zrobić zapasy i zapewnić
w jak największym stopniu dostęp do cennych witamin przez cały rok.
W wielu gospodarstwach domowych robienie przetworów jest starannie pielęgnowaną tradycją. Przygotowane zapasy
pomagają w codziennym uzupełnianiu
posiłków w ważne dla organizmu składniki, uatrakcyjniają jadłospis, oraz pozwalają na szybsze przygotowanie wielu potraw (pomijając już aspekty ekonomiczne,
które nie są obojętne dla domowego budżetu). Dlatego z nadwyżki warzyw i owoców posiadanych w gospodarstwie, lub
zakupionych na rynku, przygotujmy przetwory! Konfitury, dżemy, marynaty i soki
własnej produkcji są bezkonkurencyjne
- smakują znacznie lepiej niż te ze sklepu. Mamy też pewność, że nie ma w nich
żadnych niepożądanych substancji.
A oto kilka wypróbowanych przepisów,
z których warto skorzystać:

Marynata z gruszek
Składniki: 1 kg gruszek, zalewa: 0,5 - 1 kg
cukru, 1 szklanka octu winnego lub octu
spirytusowego 6%, kilka goździków, kawałek cynamonu (w całości).
Wykonanie: Zagotować cukier z octem i przyprawami. Gruszki obrać, przekroić na pół lub
na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i włożyć
do zalewy octowej. Gotować na małym ogniu
pod przykryciem około 30 minut. Gorące
gruszki przełożyć do wyparzonych słoików.
Z pozostałej w garnku zalewy wyjąć goździki
i cynamon (aby owoce nie ściemniały), zalać
zalewą gruszki i zamknąć słoje. Pasteryzować
około 5 minut od zagotowania wody i pozostawić jeszcze na pół godziny w wodzie. Potem wyjąć słoje i odstawić do wystudzenia.

Powidła śliwkowe
Składniki: 5 kg dobrze dojrzałych śliwek
węgierek, 1 kg cukru, laska wanilii.
Wykonanie: Umyte śliwki wypestkować,
włożyć do garnka bez dodawania wody
i powoli ogrzewać na niezbyt silnym ogniu,
mieszając drewnianą łyżką, by śliwki nie
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przywarły do dna.
Gdy owoce puszczą sok, można
nieco
zwiększyć
ogień. Powidła gotować bez cukru
do momentu zagęszczenia. Proces
zagęszczania polega
na odparowaniu wody do momentu, gdy
przegarnięte łyżką powidła nie zlewają się od
razu, a z łyżki spadają gęstymi płatami. Zagęszczanie powideł można prowadzić przez
2-3 dni, odstawiając do ostygnięcia. Następnie dodać cukier i wanilię i jeszcze podgotować, gdyż po dodaniu cukru masa stanie
się nieco rzadsza. Kiedy powidła zgęstnieją,
gorące przekładać do wyparzonych słoików
i zamykać. Przechowywać w chłodnym
i ciemnym miejscu.

Dżem z pigwy
Składniki: 4 kg dojrzałych owoców pigwy,
2 kg cukru,1 szklanka rumu.
Wykonanie: Owoce umyć, pokroić
w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i gotować, przez cały czas mieszając, do momentu uzyskania jednolitej masy. Ugotowaną
pigwę przetrzeć przez sito, dodać cukier
i gotować na wolnym ogniu, co jakiś czas
mieszając, aż dżem zgęstnieje, na końcu dodać rum. Gorącą masę przełożyć do wyparzonych słoików, zamknąć i przechowywać
w chłodnym miejscu.

Wiśnie w syropie (do ciast i deserów)
Składniki: 3 kg wiśni, 0,5 kg cukru,
1 szklanka wody, goździki i kora cynamonu według uznania.
Wykonanie: Wiśnie opłukać, dokładnie osączyć, wydrylować i nałożyć do
wyparzonych wcześniej słoików (ale nie
uciskać). Zalać syropem przygotowanym
z cukru i wody do ¾ wysokości słoika. Pasteryzować około 20 minut licząc od zagotowania wody. Po przestudzeniu wody
słoiki wyjąć i ustawić do góry dnem. Aby
nadać wiśniom więcej aromatu, do każdego
słoika można wrzucić po kawałeczku kory
cynamonu i kilka goździków.

Konfitura z arcydzięgla (anżeliki)
Składniki: 1 kg niezdrewniałych, zielonych łodyg arcydzięgla (jeszcze przed
kwitnieniem), 1 kg cukru,1 łyżka soli.
Wykonanie: Miękkie, zielone łodygi arcydzięgla oczyścić, opłukać, pokroić ukośnie
na kawałki o długości 10-15 cm i obgotować w dużej ilości lekko osolonej wody. Gotować do momentu, aż stracą smak i zapach
surowizny. Z cukru i 1 szklanki wody ugotować syrop i na gorący wrzucić ugotowane łodygi i smażyć tak, jak inne konfitury
(1 dzień - wtedy smażymy dłużej, lub 3 dni
- po 20 minut), aż łodyżki staną się szkliste.
Gorące konfitury nakładać do słoików, zalewać gorącym syropem i zamykać.

Cukinia pasteryzowana
Składniki: 1 kg młodej cukinii o długości
do 20 cm, 2 cebule, 3-4 ząbki czosnku, ½ łyżeczki kolendry, ½ łyżeczki nasion kopru,
1 łyżeczka ziaren pieprzu, 3 szklanki wody,
1łyżka cukru, 1łyżka soli, 1 łyżeczka kwasku
cytrynowego.
Wykonanie: Cukinię umyć, osuszyć, pokroić w plastry około 2 cm i układać w słoikach
dodając przyprawy. Z wody, cukru, soli
i kwasku cytrynowego sporządzić zalewę.
Gorącą zalewą napełnić słoiki, zamknąć
i pasteryzować około 20 minut. n
Źródła:
1. Przetwory warzywa, owoce, grzyby, I. Dąbrowa, K.
Osmycka – wydawnictwo PTEGD Warszawa, 1992 rok.
2. Nasze przepisy- domowe przetwory z owoców i warzyw, wydawnictwo WODR Siedlce, 1994 rok.
3. Działkowa kuchnia, Krystyna Rejman, wydawnictwo
KRPZD Warszaw, 1997.
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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
Małgorzata Rumowska
Stare Szpaki, gmina Stara Kornica

Zupa koperkowa
Składniki: 1 litr bulionu warzywnego,
3 średnie marchewki, 2 pęczki koperku,
3-4 listki lubczyku, sól, świeżo mielony
pieprz, 2 łyżki masła, 500 g młodych ziemniaków, 2 łyżki kwaśnej śmietany.
Wykonanie: Obrane marchewki zetrzeć
na tarce o małych oczkach. Bulion zagotować i dołożyć startą marchewkę.
Gotować na wolnym ogniu przez 5 min.
Koperek i lubczyk opłukać pod bieżącą wodą, osuszyć, a następnie drobno
posiekać. Na patelni rozgrzać 2 łyżki
masła i dodać posiekany koperek. Mieszając podgrzewać przez 3-4 minuty na
małym ogniu. Koperek przełożyć do bulionu i ponownie zagotować. Dołożyć
posiekany lubczyk i wymieszać. Ziemniaki wyszorować, ugotować w osolonej
wodzie, a następnie odcedzić. 4 łyżki
śmietany połączyć z ½ szklanki zupy, po
czym wlać do reszty potrawy i dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą
oraz świeżo mielonym pieprzem. Zupę
przelać do talerzy. Serwować z ugotowanymi ziemniakami.

Zupa z soczewicy
Składniki : 25 g zielonej soczewicy, 3 marchewki pokrojone w kostkę, 50 dag świeżych dojrzałych pomidorów lub 1 puszka pomidorów w zalewie, 120 ml oliwy,
3 cebule pokrojone w kostkę, 2 rozgniecione ząbki czosnku, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 listki laurowe, sól, pieprz,
oregano, 2 łyżki soku z cytryny lub octu
winnego.
Wykonanie: Soczewicę wypłukać na sicie
pod bieżącą wodą, cebulę i marchewkę pokroić w niewielka kostkę, zeszklić na oleju
. Dodać rozgniecione widelcem pomidory
razem z zalewą i koncentratem pomidoWieś Mazowiecka, październik 2017

rowym, dusić na małym ogniu. Czosnek
zmiażdżyć i z soczewicą , dodać do uduszonych jarzynek. Wrzucić listki laurowe,
łyżeczkę oregano i zalać 4 szklankami zimnej wody (najlepiej mineralnej), gotować
na małym ogniu do chwili aż soczewica
będzie miękka (45-60 minut). Zupa powinna być bardzo gęsta i zawiesista, doprawić
octem winnym lub sokiem z cytryny. Podawać najlepiej z pieczywem lub grzanki.

Ciasto z masa grysikową
Składniki: 850 ml mleka, 200 g masła,
160 g cukru pudru, 8 łyżek kaszy manny,
150 g okrągłych biszkoptów, 500 g różnych
owoców sezonowych, np. malin, truskawek, borówek, 2 opakowania galaretki
truskawkowej lub wiśniowej.
Wykonanie: Dwa opakowania galaretki rozpuścić w 1 litrze gorącej wody, po
czym ostudzić i odstawić do lekkiego stężenia. 600 ml zimnego mleka i wsypać kaszę mannę. Energicznie mieszając, kaszę
gotować na małym ogniu, aż zgęstnieje,
a następnie ostudzić i odstawić do lekkiego stężenia.600 ml zimnego mleka wlać
do garnka i wsypać kaszę manną. Energicznie mieszając , kaszę gotować na małym ogniu, aż zgęstnieje, a następnie ostudzić. Formę (o wymiarach ok. 24x24 cm)
wyłożyć pergaminem lub folią spożywczą. Resztę mleka wlać do miski i moczyć
w nim biszkopty, a następnie układać je
na dnie formy. Owoce dokładnie opłukać
i osączyć na sicie. Miękkie masło przełożyć do miski. Mikserem ucierać na puszystą masę , wsypując cukier puder. Do
masła porcjami dodawać ostudzoną kaszę. Przygotowany krem rozsmarować na
biszkoptach w formie. Wierzch wyrównać
za pomocą łyżki lub łopatki. Następnie
ułożyć oczyszczone i przebrane owoce.
Większe kawałki truskawek można pokroić na kawałki. Owoce zalać tężejącą
galaretką. Deser odstawić do lodówki do
stężenia na ok. 12 godzin. Podawać pokrojony w kostkę.

Truskawkowa chmurka
Składniki spód: 3 szt. żółtek, 100 g masła,
150 g mąki pszennej, 1 łyżka cukru pudru.
Masa owocowa: 500 g truskawek, malin
lub innych owoców sezonowych. 3 szt. galaretki (truskawkowe, każda na 500 ml
wody), 3 szklanki wody (wrzącej).
Krem: 250 g sera mascarpone, 500 ml śmietany kremówki 36%, 3 łyżki cukru pudru,
1 laska wanilii (nasionka).
Polewa: 5 łyżek kajmaku, 2 łyżki śmietany kremówki 36%.
Beza: 3 szt. białek jajek, 150 g cukru, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej.
Wykonanie: Białka ubić na sztywną pianę. Dodawać stopniowo cukier oraz mąkę
ziemniaczaną i miksować do uzyskania
błyszczącej piany. Na papierze do pieczenia odrysować koło o średnicy 25 cm
i ułożyć na blaszce do pieczenia. Przełożyć
na papier pianę, uformować w odrysowanym kole i piec w temperaturze 140 stopni
w pozycji termoobieg przez około godzinę, po czym zostawić ją w piekarniku do
wysuszenia (można do następnego dnia).
Składniki na spód szybko zagnieść i schłodzić lekko w lodówce. Ciasto przełożyć na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia
o tych samych wymiarach co przy pieczeniu bezy i wstawić do piekarnika na 20 minut w temperaturze 200 stopni. Ostudzić.
W 3 szklankach wrzącej wody rozpuścić
3 galaretki, po czym przestudzić i wymieszać z umytymi truskawkami. Odłożyć
do lodówki do lekkiego zgęstnienia masy.
Tężejącą galaretkę wyłożyć na kruche ciasto i wstawić do lodówki. Ubić na sztywno
schłodzoną śmietanę, dodać serek mascarpone, cukier puder oraz nasionka z laski wanilii i wszystko wymieszać lub zmiksować na małych obrotach miksera. Krem
wyłożyć na schłodzone ciasto z galaretką,
a na wierzch położyć bezę. Podgrzać kajmak i wymieszać ze śmietaną. Gdy będzie
lejący pokryć nim bezę np. układając fantazyjne wzory i schłodzić w lodówce kilka
godzin. Można udekorować świeżymi truskawkami. n
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Nowoczesna Tuczarnia
Prezentacja projektu Murator T08, www.projekty.murator.pl
Właściciel projektu: WM Murator PROJEKT Sp. Z o.o.
Autorzy projektu
inż. Jan Puchalski
mgr Robert HÜbner
inż. Marek Wroński
Powierzchnia użytkowa: 771,55 m2
Powierzchnia zabudowy: 855,05 m2
Kubatura: 3150,00 m3
Długość: 55,74 m
Szerokość: 15,34 m
Wysokość w okapie: 4,37 m
Wysokość w kalenicy: 6,75 m
DJP: 63,00

P

raktyczne i ekonomiczne podejście do projektowania budynku inwentarskiego narzuca pewne rozwiązania, nie tylko
związane z technologią chowu, ale także rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i użytkowe. Ważne jest, aby budynek
miał nieskomplikowaną bryłę, prostą konstrukcję, a zastosowane
materiały były dostępne na rynku i przystępne cenowo.
Takim właśnie obiektem jest budynek tuczarni dla 600 szt. tuczników
(63,00 DJP), przeznaczony do realizacji w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Obiekt może być także uzupełnieniem dla większego gospodarstwa, gdzie funkcjonuje już chlewnia w systemie otwartym. W tuczarni zaprojektowano głębokościołowy system chowu. Dzięki takiej technologii, zaoszczędzamy na kosztownych rozwiązaniach budowy przyziemia wraz z kanałami gnojowymi i stwarzamy tucznikom bardzo korzystne
warunki rozwoju. Przyjęta technologia utrzymania zakłada sezonowanie
obornika na stanowiskach produkcyjnych, które posiadają nieprzepuszczalne podłoże. Usuwanie obornika będzie odbywać się dwa razy w roku,
a w przypadku stosowania biopreparatów, gdy następuje szybkie osiadanie
podłoża, możliwy jest rzadszy wywóz obornika, np. raz w roku. Obornik
powinien być wybierany podczas sezonu agrotechnicznego i natychmiast
przeorany. Jeśli z różnych powodów rolnik nie jest w stanie spełnić tych
wymagań, niezbędna będzie realizacja płyty obornikowej.

| Podstawa to prostokąt

Szerokość budynku wynosząca 15,34 m, pozwala na wybudowanie
obiektu w konstrukcji ramowej - jednonawowej. Długość zaś, wynosząca
55,74 m, jest optymalnym rozwiązaniem zagospodarowania przestrzeni
pod względem technologicznym. Prostokątna bryła tuczarni umożliwia
spełnienie podstawowych parametrów dotyczących dobrostanu zwierząt,
a dzięki nieskomplikowanej konstrukcji jest tania i prosta w budowie.
Konstrukcja dachu to prefabrykowane, drewniane wiązary kratowe
łączone w węzłach na płytki kolczaste. Przekrycie dachu o kącie nachylenia 15 st. stanowią faliste płyty włóknisto-cementowe. Komory sektorów
tuczu wstępnego i końcowego zaprojektowano w układzie amfiladowym,
wzdłuż ganku paszowego, który pełni także rolę komunikacyjną. Poza
pomieszczeniami dla zwierząt, budynek posiada pomieszczenia realizujące program użytkowy obsługi technicznej i technologicznej. W szczycie budynku zaprojektowano magazyn pasz, niewielką część socjalno-
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Elewacja frontowa

Elewacja tylna

-biurową i pomieszczenie garażowe, które w razie potrzeby można zaadoptować na pomieszczenie techniczne lub gospodarcze.
Rzut przyziemia

Przekrój

| Z czego budować?

• Fundament budynku stanowią stopy i ławy wylewane z betonu B25.
Pod podłużnymi oraz szczytowymi ścianami konstrukcyjno-osłonowymi zaprojektowano ławy fundamentowe o wys. 30 cm i szerokości 40
cm. Pod rdzenie żelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe wys.
30 cm, a pod słupy stalowe - stopy kielichowe. W związku z brakiem
informacji o indywidualnych geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu, tę część projektu należy dostosować na etapie adaptacji.
• W celu usztywnienia podłużnych ścian budynku zaprojektowano
rdzenie żelbetowe o wymiarach 25x25 cm. Ściany szczytowe wzmocniono dwoma rdzeniami stalowymi z dwuteowników HE220A.
• Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano
nadproża z prefabrykowanych belek L-19. Nad otworami drzwiowymi
w ganku paszowym i w magazynie pasz przewidziano natomiast nadproża w postaci wieńców żelbetowych. Nadproża nad wlotami powietrza zaprojektowano jako murowane, wzmocnione prętami umieszczonymi na zewnątrz muru, pod zaprawą tynkarską.

Wieś Mazowiecka, październik 2017
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• Zewnętrzne ściany budynku należy wykonać ze szczelinowych pustaków ceramicznych grubości 25 cm, ocieplonych od zewnątrz płytami
styropianowymi grubości 12 cm. Na ściany wewnętrzne i przegrody
ścienne pomiędzy sektorami dla zwierząt przewidziano również szczelinowe pustaki ceramiczne, ale o grubości 19 cm.
• Jako termoizolację całej powierzchni stropodachu, nad wszystkimi
pomieszczeniami tuczarni zastosowano sufit termoizolacyjny z twardych, poliuretanowych płyt grubości 6 cm, powlekanych obustronnie
laminatem aluminiowym. Takie rozwiązanie, dzięki uzyskaniu gładkiej powierzchni, pozwala na sprawne przeprowadzenie dezynfekcji
wszystkich komór tuczarni.
• Zaprojektowano dach dwuspadowy, wentylowany i nieocieplony
o połaci dachowej 15 st. Konstrukcję dachu stanowią prefabrykowane,
drewniane wiązary kratowe w rozstawie co 140 cm, oparte na ścianach
konstrukcyjnych budynku. Przekrycie konstrukcji stanowią faliste płyty włóknisto-cementowe.

| Wykorzystajmy wiązary!

Najprostsze i najtańsze w budowie są wiązary na dach płaski oraz
jedno- lub dwuspadowy. Wykonuje się wtedy lub zamawia tylko jeden
rodzaj wiązarów, co jest ułatwieniem w budowie, w transporcie i korzystnie wpływa na cenę. Dach wykonany z wiązarów jest lekki, dzięki
czemu konstrukcja budynku nie jest nadmiernie obciążona. Zastosowanie wiązarów pozwala na budowę dachu o dużo większej rozpiętości, niż w przypadku więźb tradycyjnych. Dolne pasy zamontowanych
wiązarów kratowych tworzą konstrukcje stropu, dzięki czemu nie ma
konieczności wylewania kosztownych stropów betonowych.
Jeśli Inwestor nie chce zamawiać wiązarów gotowych, przy wystarczającej ilości miejsca na placu budowy i wsparciu fachowców
– może przygotować je we własnym zakresie. Jest to jednak czynność dosyć skomplikowana, wymagająca dużej precyzji i cierpliwości. Wiązary muszą mieć identyczne kształty i wymiary, a od prawidłowości ich wykonania zależy, czy powierzchnia połaci dachowych
i sufitu będzie równa.

| W trosce o dobrostan

Podstawą dobrze zaplanowanego budynku inwentarskiego jest prawidłowo rozwiązany system wymiany powietrza. W zaprojektowanej tuczarni system ten przewidziano jako kominowy, sterowany automatycznie. W razie zaniku napięcia prądu, system wyposażony jest w awaryjne
otwieranie zaworów wlotowych i przepustnicy w kanale wyciągowym.
Wloty powietrza, znajdujące się w konstrukcyjno-osłonowej ścianie
podłużnej, posiadają regulowane klapy zintegrowane ze sterownikami.
Wyciąg powietrza zrealizowano poprzez rozmieszczenie w każdej parze komór, w sektorach zwierzęcych, po jednym wentylatorze w kanale wyciągowym o średnicy 82 cm. Tego typu rozwiązania zapewniają
zwierzętom komfortowe i niezbędne do prawidłowego rozwoju warunki
bytowania. Brak należytej ilości świeżego powietrza rzutuje nie tylko na
obniżenie dobrostanu zwierząt, ale upośledza procesy fizjologiczne, obniżając uzyskiwane wyniki produkcyjne i dochody rolnika. Wskazane
jest więc, aby wykonywać kontrolę mikroklimatu polegającą na badaniu
wilgotności, temperatury, zanieczyszczenia powietrza i oświetlenia.

| Optymalny klimat!

Warchlaki powinny przebywać w temperaturze nie mniejszej niż
17 st.C. , a optymalna temperatura to 19 st. C. Temperatura w sektorach tuczu końcowego nie powinna być mniejsza niż 15 st., a optymalnie powinno być 17 st. Względna wilgotność powietrza powinna
wynosić 70%.
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W budynku tuczarni przewidziano automatyczne zadawanie pasz
z wykorzystaniem paszociągu. Pasza jest w konsystencji suchej w postaci sypkiej lub granulowanej. W większości inwestycji, szczegółowe
rozwiązania dotyczące zadawania paszy ustalane są indywidualnie pomiędzy Inwestorem, a firmą wykonawczą.
Wszystkie kojce dla zwierząt muszą być bezwzględnie wyposażone w odpowiednią ilość poideł, gdyż pobieranie wody jest jednym
z pierwszorzędnych czynników środowiskowych w hodowli świń.
Zgodnie z przepisami, cały inwentarz musi mieć zagwarantowany, stały dostęp do wody pitnej. Woda do poideł doprowadzona jest stalową
rurą ocynkowaną, poprowadzoną pod sufitem, a następnie rozprowadzona także przez rury, kolejno, do wszystkich kojców. Poszczególne
poidła pogrupowane są w sekcje, a przed każdą sekcją zamontowane są
zawory odcinające. Spośród dostępnych rozwiązań możemy wybierać
tu między poidłami smoczkowymi, a miseczkowymi.

| Warto wiedzieć!

Poidła smoczkowe, biorąc pod uwagę ich wymiary i wydajność
przeznaczone są dla tuczników, warchlaków i macior. Poidła miskowe dają możliwość zaoszczędzenia wody, nie powodują zalewania
kojców, ale nie są tak higieniczne jak poidła smoczkowe.
Ważnym aspektem hodowli zwierząt jest ich system utrzymania.
Projekt przewiduje system głębokościołowy, wskazany do stosowania
z uwagi na możliwość stworzenia świniom naturalnych warunków bytu.
Niedogodnością tego systemu jest pracochłonność, gdyż dla utrzyma-

n
PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW: 10% rabatu na każdy
projekt gotowy z Kolekcji Muratora na hasło „Wieś
Mazowiecka”. Promocja dotyczy zamówień złożonych
bezpośrednio w Dziale Projektów Gotowych
(22 590 55 80, projekty@murator.com.pl) do dnia 30.06.2018 r.

n
nia należytej czystości należy usuwać odchody i podścielać stanowiska.
Ponadto, ścielenie stanowisk wymaga dostarczenia wystarczającej ilości
słomy, którą, w przypadku braku odpowiedniej wydajności gospodarstwa – trzeba po prostu kupić. Prezentowany projekt przewiduje dostarczanie ścioły gankiem paszowym lub z zewnątrz, przez wrota kojców.
Budynek tuczarni posiada wydzielone, odpowiednio usytuowane i ukształtowane dwa rodzaje sektorów zwierzęcych. Są to sektory: tuczu wstępnego, zwane też sektorem odchowu warchlaków, oraz
tuczu końcowego. W prezentowanej tuczarni sektor tuczu wstępnego
podzielono na pięć komór. Między obszarem przeznaczonym na legowiska, a gankiem paszowym, przewidziano schody o 8 stopniach po
10 cm wysokości i posuwie 12 cm. Ciągiem komunikacyjnym w tym
sektorze jest korytarz główny, będący jednocześnie gankiem paszowym
o szerokości 120 cm. Transport zwierząt odbywać się będzie drzwiami
bocznymi, przez rampę.
Obsada całego sektora wyniesie 300 szt. warchlaków.
Część przyziemia mieszczącą sektor tuczu końcowego również podzielono na pięć komór. Schody oraz komunikację przewidziano tak
samo jak w sektorze tuczu wstępnego.
Obsada całego sektora wyniesie 300 szt. tuczników.
Pomiędzy każdymi dwiema komorami sektorów tuczu wstępnego jak
i tuczu końcowego usytuowano ściany o wysokości 1,80 m, a pozostałe
ściany zaprojektowano na wysokość kondygnacji. n
Murator PROJEKTY – Beata Simka, Hanna Jankowska
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Zdro wi e

ABC

u p ra w y c zos n ku

Marianna Karanik
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

C

zosnek to popularne warzywo, posiadające niezwykłe walory smakowe. Jest aromatyczny, przez co
powszechnie stosowany w kuchni jako
przyprawa. Jest też źródłem wielu witamin i składników mineralnych, uznawany
za roślinę leczniczą i działającą bakteriobójczo, gdyż niszczy drobnoustroje układu pokarmowego, bakterie, grzyby i pasożyty. Korzystnie wpływa również na układ
krążenia - obniża ciśnienie krwi. Jest skuteczny w leczeniu szkorbutu i miażdżycy
(obniża poziom cholesterolu). Ma więc
szereg właściwości wpływających na nasze
zdrowie. Zachęcam do jego uprawy.

W naszych warunkach klimatycznych
możemy bez przeszkód uprawiać zarówno
formy ozime czosnku, jak i jare. Preferowane gleby to mady i czarnoziemy oraz dobrze
utrzymane piaszczysto-gliniaste o obojętnym odczynie. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, czosnek wymaga gleb
wilgotnych - dobrze zatrzymujących wodę,
żyznych, zasobnych w próchnicę i składniki
pokarmowe. Podczas długo utrzymującej
się suszy, zwłaszcza w okresie największego
zapotrzebowania na wodę (wiązanie główek), należy go koniecznie podlewać.
Najlepszym przedplonem są ziemniaki,
seler oraz rośliny kapustne na oborniku.
Nie należy sadzić go w monokulturze, po
roślinach cebulowych oraz pozbawiających
glebę składników pokarmowych.

| Jak nawozić?

W przypadku niedoboru i niskiej zasobności gleb w składniki pokarmowe, należy zastosować kompost lub obornik pod przedplon
w dawce 30-50 t/ha. Nawożenie mineralne
zależy od zasobności gleby w składniki i wynosi średnio: 100: 130: 100 kg NPK /ha.
Nawozy fosforowo-potasowe stosujemy przy
orce przed sadzeniem. Azot zaś dzielimy na
dwie, bądź trzy dawki. Pierwszą wysiewamy
przed sadzeniem, drugą pogłównie po wschodach, trzecią zaś na przełomie maja i czerwca. Należy unikać nawozów zawierających
chlorki, ponieważ czosnek ich nie toleruje.
Zalecana jest Azofoska.
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| Jak sadzić?
Czosnek ozimy sadzimy późną jesienią, na
przełomie października
i listopada, aby rośliny mogły ukorzenić się przed zimą. Polecam nasze rodzime odmiany, jak: Harnaś,
Huzar, Orlik, Ceves, Pola, Mega, Arkus,
Zawrat. Jare odmiany czosnku to Cyryl,
Jankiel i Jarus.
Do sadzenia wybieramy duże, bądź średnie, zdrowe i nieuszkodzone główki. Zaprawione przeciwko nicieniom i grzybom
ząbki czosnku sadzimy pionowo, piętką
w dół do gleby, na głębokość ok. 5-10 cm
(odmiany jare nieco płycej), w odległości
8-12cm od siebie. Pomiędzy rzędami zachowujemy odstęp ok. 20-30 cm.
Wiosenny termin sadzenia przypada od
połowy marca do połowy kwietnia (generalnie tak wcześnie, jak to jest możliwe).

| Pielęgnacja i ochrona

Chcąc zwiększyć plon o około 30% uprawę możemy ściółkować, przez co częściowo
wyeliminujemy chwasty oraz zapobiegniemy zaskorupianiu się gleby i wypłukiwaniu
składników pokarmowych. Używamy do
tego pociętej słomy, przekompostowanych
liści, trocin, folii lub włókniny.
Zabiegi pielęgnacyjne polegają na spulchnianiu międzyrzędzi i odchwaszczaniu. Czosnek jest bardzo wrażliwy na zachwaszczenie. W zależności od areału uprawy
odchwaszczanie wykonujemy ręcznie, mechanicznie bądź chemicznie. Do zwalczania
chwastów w czosnku stosujemy - wczesną
wiosną, przed wschodami, na wilgotną glebę - Stomp 330 EC w dawce 3-5 l/ha, zaś po
wschodach chwastów Goal 240 EC w dawce
0,5 l/ha. Przy zwalczaniu jednoliściennych
chwastów dobre efekty uzyskamy stosując
Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,75-1 l/ha
oraz Targę Super 05 EC (1-1,5 l/ha). Przy
stosowaniu wszelkiego rodzaju herbicydów
należy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania i bezwzględnie ją przestrzegać.
Czosnek ozimy często wytwarza pędy

kwiatostanowe. Aby uzyskać większy plon
zaleca się je ścinać. Niestety, taki czosnek
gorzej się przechowuje, dlatego należy przeznaczyć go jesienią jako pierwszy do spożycia.

| Zbiór i przechowywanie

Zbioru należy dokonywać wówczas, gdy
40-50% roślin załamuje szczypior, obserwuje się żółknięcie i zasychanie liści.
W przypadku czosnku sadzonego jesienią
ma to miejsce na początku lipca, zaś czosnku sadzonego wiosną na przełomie lipca
i sierpnia. Powinniśmy pilnować optymalnego terminu zbioru, ponieważ czosnek
wykopany byt późno źle się przechowuje,
jest bardziej podatny na choroby, a jego
główki mogą się rozsypywać.
Zbioru dokonujemy w dzień pogodny
i słoneczny. Na przydomowych działkach
dobrym narzędziem do podkopywania czosnku są widły „amerykanki”. Główki wyciągamy ręcznie, oczyszczamy z ziemi i zostawiamy na zagonie do obeschnięcia. Potem
możemy posplatać je w piękne, dekoracyjne
warkocze. Możemy też przycinać szczypior
na długość 2-4 cm.
Wysuszony czosnek można przechowywać w suchym, ciemnym i przewiewnym
pomieszczeniu nawet do 10 miesięcy.
W zależności od odmiany i warunków
uprawy, osiągamy dość wysokie plony,
zwłaszcza czosnku zimowego 5-15 t /ha,
a jarego około 5-7 t/ha.
Jest to roślina godna polecenia. Warto
rozważyć jej uprawę chociażby na własne
potrzeby, w przydomowym ogrodzie. Czosnek pochodzący z naszej, nawet amatorskiej uprawy, jest zdecydowanie smaczniejszy niż ten z supermarketu. n
Źródło: Z. Dobrakowska - Kopecka, „Warzywa i zioła
z mojego ogródka”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, W-wa, 1996 r.
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Z d r o w ie

Aronia na dob re zdrowie
Bożena Głuchowska
MODR Oddział Siedlce

P

onieważ owoce aronii nie kumulują kadmu, ołowiu, arsenu czy cyny, mamy pewność, że nie zawierają pestycydów.
Ze względu na wysoką zawartość bioflawonoidów zapobiegają powstawaniu żylaków oraz miażdżycy. W ich składzie
są również błonnik, pektyny i antocyjany - związki zwalczające
wolne rodniki.
Wszystkie te substancje pozytywnie wpływają na przemianę materii i poprawiają gospodarkę tłuszczów. Skutkiem tego osoby regularnie spożywające aronię cieszą się wysoką odpornością i rzadko
zapadają na anginę i przeziębienie.
Ale to nie wszystkie zalety aronii. Jej owoce są także doskonałym źródłem witamin z grupy B oraz witamin: A, C, E i PP. Zawierają również sole mineralne, kwasy organiczne, węglowodany. Ze
względu na wspomniane cechy aronia doskonale sprawdza się jako
lek w chorobach popromiennych. Idealna jest także dla ludzi pracujących przy aparacie rentgenowskim, komputerze oraz przy produkcji niebezpiecznych toksycznych materiałów. Pomocna okazuje
się również dla osób w trakcie i po chemioterapii. Wzmacnia system nerwowy: pozytywnie wpływa na pamięć, pomaga przy stresie, depresji, nerwicach. Działa też korzystnie również na wzrok,
zapobiega powstawaniu żylaków i krwotoków oraz dodaje energii.
Wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych metali ciężkich, takich jak ołów, uodparnia skórę na szkodliwe działanie słonecznych
promieni UV. Wyciąg z aronii pomaga leczyć nadciśnienie tętnicze,
Wieś Mazowiecka, październik 2017

chroni przed chorobami serca, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ściankach tętnic oraz zmniejsza stany zapalne drobnych naczyń krwionośnych.
Skoro ma tak wiele zalet, powinniśmy pić sok z aronii. Tym bardziej, że akurat teraz trwa zbiór owoców i z łatwością możemy go
zrobić. Oto przepis:
Składniki:2 kg aronii, 2 szklanki soku z malin, 2-3 kg cukru (zależnie od indywidualnych potrzeb), sok z 3 średniej wielkości cytryn,
3 l przegotowanej wody.
Przygotowanie: Owoce aronii czyścimy i myjemy, po czym zalewamy je połową wody i gotujemy na małym ogniu przez 25 minut.
Odstawiamy na noc. Rano wyciskamy sok np. przez praskę do ziemniaków i przecedzamy przez sito. Tę przeciśniętą część owoców zalewamy pozostałą połową wody i gotujemy przez około 20 minut na
małym ogniu, po czy przecedzamy sok przez sitko, łącząc z wcześniej
uzyskanym sokiem. Do całości dodajemy cukier, sok malinowy, sok
z cytryny, mieszamy i gotujemy przez 5 minut. Tak uzyskany sok rozlewamy do butelek, zamykamy je i stawiamy do góry dnem. Czekamy
do ostudzenia, następnie umieszczamy w spiżarce. Dla zmniejszenia
cierpkości aronii należy owoce oczyścić, umyć i wstawić na kilka
dni do zamrażarki, a następnie po odmrożeniu przystąpić do robienia soku.
Aronia jest przez nas zapomniana i niedoceniana, a przecież jej
owoce to drogocenne witaminy, sole mineralne i kwasy organiczne
niezbędne dla naszego zdrowia. n
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Zi ele ń wokó ł n a s

Owoce

roślin dziko rosnących cz. 1

Kazimiera Wołkowska
MODR Oddział Bielice

J

esień to pora na zbiór wielu owoców.
Wśród nich są także te rosnące w lasach i na polach, znane i popularne
zarówno w polskiej kuchni, jak i w medycynie ludowej lecz dziś trochę zapomniane. A szkoda, bo zawierają mnóstwo
cennych składników, dzięki którym nasz
organizm funkcjonuje o wiele lepiej. Poznajmy ich właściwości i możliwości wykorzystania w przetworach.
W tym numerze Wsi Mazowieckiej
opiszemy rokinika, derenia oraz podamy
przepisy na przyrządzone z nich przetwory. W następnym numerze zajmiemy się
berberysemdziką różą i jarzębiną. Już teraz
warto zebrać ich owoce i przechować, aby
przetwory zrobić za miesiąc.

Rokitnik zwyczajny to dość pospolity
ciernisty krzew, można go spotkać często
jako dziko rosnący. Można go również
śmiało uprawiać w ogródku gdyż jest bardzo dekoracyjny, szczególnie w porze zimowej jego piękne pomarańczowe owoce
cudownie lśnią w słońcu i na tle śniegu.
Owoce rokitnika zwyczajnego zawierająduże zasoby witamin między innymi: A,
B1, B6, C oraz E. Dzięki zawartości kwasu foliowego jest szczególnie polecany kobietom w ciąży. Wyciąg z rośliny można
stosować przy niedoborach takich makro
i mikroelementów jak magnez, bór czy żelazo. Zastosowanie rokitnika jest niezwykle szerokie. Wspomaga leczenie między
innymi dolegliwości żołądkowych, przeziębień, chorób reumatycznych i skórnych,
posiada także właściwości przeciwbólowe.
Rokitnik ma trzy razy więcej witaminy
A niż marchewka, a witaminy E cztery razy
więcej niż np. pestki słonecznika. Wyciąg
roślinny wykorzystywany jest w kosmetyce
bo opóźniania procesy starzenia oraz poprawia wygląd cery.
Owoce rokitnika można przetworzyć
na dżemy, soki czy ocet, lub razem z liśćmi ususzyć i używać jako składnik herbaty owocowej. Ocet jabłkowo-rokitnikowy
można wytworzyć od podstaw, lub rozgniecione owoce dodać do wcześniej przygotowanego lub kupionego octu jabłkowego
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i odczekać kilka tygodni. Takie połączenie wydaje miksturę o iście cudownych
właściwościach.

Dżem z rokitnika

1 kg owoców rokitnika, szklanka wody, 80
dag cukru, goździki
Zebrane po przymrozkach owoce umieścić
na noc w zamrażarce by straciły cierpki
smak. Przebrane i umyte wsypać do płaskiego garnka, zalać wodą, gotować z goździkami do miękkości, czyli 15-20 minut.
Następnie zmiksować lub przetrzeć przez
sito. Raz jeszcze zagotować dosłodzić i gorący przełożyć do wyparzonych słoików.
Pasteryzować 10 minut. Rokitnik może też
być dodatkiem do dżemów jabłek czy innych owoców.

Olej z rokitnika

Świeżo zebrane, oczyszczone owoce zmiażdżyć drewnianym tłuczkiem, odcedzić sok
i odstawić go na dobę w chłodne miejsce.
Na powierzchni soku utworzy się warstwa
tłuszczu. Należy delikatnie zebrać go łyżką
i wlać do ciemnego, szklanego naczynia.
Pić codziennie po jednej łyżce.

Jaglany budyń z rokitnikiem

Składniki: 220g kaszy jaglanej, 2 szklanki mleka kokosowego, 2 szklanki wody,
3 łyżeczki cukru wanilinowego lub brązowego, szczypta soli, 2 łyżki miodu, 120g
dżemu, kilka borówek amerykańskich lub
innych owoców sezonowych, kilka listków
świeżej mięty.
Kaszę jaglaną przepłukać trzykrotnie
pod bieżącą wodą. Następnie przełożyć do
garnka, zalać mlekiem, wodą, dodać cukier wanilinowy, szczyptę soli i gotować do
miękkości około 15-20 minut. Ugotowaną
kaszę jaglaną przełożyć do miski zmiksować robotem lub blenderem, dodać miód
i zmiksować do postaci gładkiego kremu.
Przelać do pucharków, na wierzchu budyniu wyłożyć warstwę dżemu z rokitnika
i udekorować borówkami amerykańskimi
i listkami mięty.
Dereń jadalny to kolejna zapomniana
w Polsce roślina. Czerwone, błyszczące

owoce przypominają trochę żurawinę.
Dereń owocuje na przełomie lata i jesieni.
Zbiera się w pełni dojrzałe owoce (najlepiej takie, które bardzo łatwo oderwać od
ogonka). Jest bogaty w witaminę C i inne
antyoksydanty. Wspomaga trawienie i ma
korzystne działanie na drogi moczowe. Dereń jadalny działa antyseptycznie i zawiera
znaczące ilości witaminy A, C i P. Dawniej
w medycynie ludowej przetwory z derenia
traktowano jako lek podawany na gorączkę, anemię lub dolegliwości żołądkowe.
W kuchni możemy używać derenia zarówno do deserów, jak i do dań mięsnych.
Popularnym dodatkiem do mięs jeszcze
kilkanaście lat temu była galaretka z derenia. Dziś najłatwiej ją zrobić dodając odciśnięty np. w sokowirówce sok z owoców
z substancją żelującą (dodajmy też trochę
cukru).

Dżem dereniowy

Składniki: 1,5 kg owoców derenia (po
przetarciu powinien zostać 1 kg przecieru), 1 kg cukru żelującego i woda.
Owoce myjemy, zalewamy niewielką ilością wody i gotujemy. Przecieramy przez
grube sito, aby oddzielić pestki. Przecier
ponownie gotujemy na małym ogniu przez
pół godziny, dodajemy cukier i wlewamy
do wyparzonych słoików.

Lecznicza nalewka z derenia jadalnego

Składniki: 1 kg owoców derenia jadalnego, 5 łyżek suszonych czarnych jagód, 0,5–
1 kg cukru, 1 l spirytusu 96 proc.
Opłukane, osączone owoce zalać spirytusem, postawić w cieple. Co 2–3 dni
wstrząsać słojem. Po 4–6 tygodniach zlać
spirytus, przechować go w lodówce. Owoce zasypać cukrem, wstrząsać co kilka dni,
czekając, aż cały się rozpuści. Zlać syrop,
połączyć go ze spirytusem i odstawić do
sklarowania na tydzień. Przefiltrować,
przelać do butelek i postawić w zimnym
miejscu na pół roku. n
Od redakcji: dokończenie artykułu w kolejnym numerze Wsi Mazowieckiej
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Krzyżówka nr 9

Krzyżówka „Nr 8”

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

3. Na jesiennym drzewie czerwone korale
4. Mienią się rożnymi kolorami jesienią na drzewie
5. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień
6. Ciepły płaszcz
7. Co gromadzą zwierzęta na zimę
8. W kolczastych łupinkach
9. W nim jesienne przetwory

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 20 października 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 9".

7.
8.
9.

1. Rosną po deszczu
2. Pod nim nie zmokniesz

Rebus 9

Rosną po deszczu.
Pod nim nie zmokniesz.
Na jesiennym drzewie czerwone korale.
Mienią się rożnymi kolorami jesienią na drzewie.
Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.
Ciepły płaszcz.
Co gromadzą zwierzęta na zimę.
W kolczastych łupinkach.
W nim jesienne przetwory.
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
20 października 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 9".
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Rozwiązanie Rebusu 7 - BOLESŁAW PRUS W RZECZYWISTOŚCI NAZYWAŁ SIĘ ALEKSANDER GŁOWACKI
Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Sierzputowska,
gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

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: 22 września 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.
A T

C E

J

C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7 - CORAZ CIEPLEJ
Nagrody książkowe wylosował: Patryk Porycki gm. Boguty Pianki
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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TANIA:

z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Wieś Mazowiecka, październik 2017
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AgroLiga 2017

AgroLiga 2017
- podsumowanie konkursu w Siedlcach

N

a Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów tegorocznego konkursu Agroliga 2017 na poziomie wojewódzkim.

Mistrzami Agroligi w kategorii Rolnik zostało gospodarstwo rolne Państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich
z Winnik w gminie Nasielsk. Gospodarstwo zajmuje się chowem i hodowlą trzody chlewnej rasy złotnicka biała
oraz tłoczeniem oleju lnianego i rzepakowego.
Wicemistrzem województwa mazowieckiego w tej kategorii zostało gospodarstwo rolne Anety i Adama Umińskich z Tłubic gmina Bielsk. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja bydła mlecznego.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w kategorii Rolnik otrzymało gospodarstwo Bogusławy Gałek z Bąkowa gmina Rusinów powiat przysuski. Gospodarstwo zajmuje się produkcją papryki w nowoczesnych tunelach zblokowanych.
Wyróżnienia dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kategorii Rolnik zdobyły: Gospodarstwo Katarzyny Dmowskiej z Krynicy gmina Suchożebry oraz Gospodarstwo Rolne Roberta Książek z Moszna
Wieś gmina Brwinów powiat pruszkowski. Gospodarstwo Pani Katarzyny Dmowskiej zajmuje się produkcją bydła
mlecznego. Gospodarstwo Pana Roberta Książek jest gospodarstwem warzywniczym specjalizującym się w uprawie pietruszki korzeniowej, ogórka gruntowego kwaszeniaka oraz cebuli czerwonej.
W kategorii Firma przyznane zostały 2 wyróżnienia, a mianowicie:
Wyróżnienie dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymał BROWAR SOCHO Karol
Słoma z Kożuszków Parcel w gminie Sochaczew. Browar funkcjonujący od niespełna dwóch lat i został założony
przez domowego piwowara. Cały sprzęt wykorzystywany w browarze został zaprojektowany oraz wykonany samodzielnie w browarze na podstawie własnych projektów dostosowanych do obecnych potrzeb.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w kategorii Firma zdobyła firma P.P.H.U. ANWO Wojciech Kobyliński z Pruszynka koło Siedlec. Firma specjalizuje się w wykonywaniu konstrukcji stalowych jak również podzespołów do maszyn rolniczych.
Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do rejestracji swoich
gospodarstw i firm jako partnerów KSOW na stronie http://ksow.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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Wieś Mazowiecka, wrzesień 2017

