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Od Redakcji

Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu
11 listopada 1918.
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń
wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne
dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi
oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą
częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza
podpisaniem tej odezwy.
Warszawa, dnia 11 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Piłsudski
Źródło: „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1918, nr 17, poz. 38

Szanowni Czytelnicy,

99 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Znamy doskonale każdą kartę naszej historii przed i po odzyskaniu
niepodległości. Wiemy jak bolesne to były lata dla milionów polskich obywateli. O bohaterach tych dni
pamiętajmy zapalając na ich mogiłach symboliczną świeczkę. 11 listopada to czas na świętowanie i radość
z wolności i niepodległości. Obyśmy nigdy już nie musieli wykazywać swojego patriotyzmu przelewając krew za
nasz kraj. Niech każdy z nas, obywatel wolnego państwa, dba o swoją lokalną Ojczyznę. Na pewno wtedy nasza
kreatywność i praca przyczyni się do rozwoju i ogólnego szczęścia kraju.
Bawmy się, integrujmy rodzinnie w lokalnych społecznościach i świętujmy 11 listopada!
Sławomir Piotrowski
Dyrektor MODR Warszawa
W numerze
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Wyjątkowy dzień w kalendarzu
Wojciech Asiński
MODR Warszawa
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listopada 1918 roku to jedna
z najważniejszych dat w historii Polski. Przede wszystkim
dlatego, że po 123 latach zaborów dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię, odzyskaliśmy niepodległość.

11 listopada Rada Regencyjna, która w Królestwie Polskim zastępowała króla lub regenta, przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo
i naczelne dowództwo nad podległym jej
Wojskiem Polskim, a 12 listopada powierzyła
misję utworzenia rządu narodowego. Dziesięć
dni później ukazuje się dekret, zgodnie z którym Brygadier Piłsudski jako tymczasowy
Naczelnik Państwa obejmie najwyższą władzę
Republiki Polskiej i będzie ją sprawował aż do
czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
Ówcześnie wydawane czasopismo „Czas”
pisze: … W całej Polsce jest taka w tej chwili tęsknota za zgodą i za zaniechaniem waśni
partyjnych, iż gdyby bryg. Piłsudski rzucił
[...] hasło, znalazłby w całej Polsce, jak długa i szeroka, pełne zapału echo.
Wiele wskazywało na to, że 11 listopada
zasługuje na dzień Święta Niepodległości, ale dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937
roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości, dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości. Udało
się go świętować 2 razy, potem wybuchła
II wojna światowa i kolejne 44 lata uzależnienia od innych.
99 lat temu 11 listopada, życie w wolnej już
Polsce, choć nie bez problemów i wyzwań,
toczyło się jak co dzień. „Kurier poranny” zapraszał do teatrów „Sfinks”, „Czarnego Kota”
czy „Stylowego”. Kabaret „Miraż” ruszał
z nowym aktualnym politycznie programem.
W znanej loterii do wygrania było aż 300 tysięcy marek, a kto już wygrał mógł wspomóc
budowę wolnej Polski w Domu Bankowym
Adama Piędzickiego przy ul. Królewskiej.
Dziś Święto Niepodległości 11 listopada
jest dniem wolnym od pracy i szkoły. Możemy brać udział w różnego rodzaju paradach,
koncertach patriotycznych, imprezach czy
oglądać rekonstrukcje historyczne lub parady. Biorą w nich udział rekonstruktorzy
w mundurach z czasów różnych powstań
i wojen. Mieszkańcy Warszawy zbierają
się przed Grobem Nieznanego Żołnierza,
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

gdzie co roku organizowane są oficjalne
uroczystości z udziałem władz państwowych. Dzień Niepodległości świętujemy
także w sposób aktywny - 11 listopada odbywają się różne imprezy sportowe, m.in.
Bieg Niepodległości. Uczestnicy tego wydarzenia mają do pokonania 10 km, a bieg
rusza punktualnie o godzinie 11:11.

11 listopada na świecie
Wielka Brytania - 11 listopada to Dzień
Pamięci. Symbolem przelanej krwi są czerwone maki noszone w klapach, zaczerpnięte
z wiersza kanadyjskiego poety i lekarza Johna MacCrae „Na polach Flandrii”. W 26 lat
po zakończeniu I wojny światowej czerwone
maki powracają także w kontekście polskich
zmagań pod Monte Cassino podczas II wojny światowej. Pieśń pisze w nocy z 17 na 18
maja 1944 roku Feliks Konarski, na kilka
godzin przed zdobyciem klasztoru. Muzykę
komponuje Alfred Schütz, kompozytor i dyrygent, wówczas żołnierz 2 Korpusu. Podobne obchody odbywają się tego dnia w innych
krajach Wspólnoty Brytyjskiej, między innymi w Kanadzie, RPA czy Australii.
Łotwa - 11 listopada jest świętem Lāčplēsis. Tego dnia roku 1919, wojsko łotewskie
przy pomocy aliantów odniosło zwycięstwo
nad Zachodnią Armią Ochotniczą pod dowództwem płk. Pawła Bermonta-Awałowa,
chroniąc stolicę kraju - Rygę i tym samym
zapewniając niepodległość Łotwy. Wiele osób tego dnia nosi przypięte wstążki
w barwach narodowych Łotwy.

Francja - 11 listopada Francuzi obchodzą
Dzień Pamięci, zwany również Rocznicą
Rozejmu, który ma upamiętnić zakończenie
I wojny światowej. Znakiem tego święta jest
chaber bławatek symbolizujący solidarność
z kombatantami i ofiarami wojen.
Belgia - obchodzi tego dnia Święto Wyzwolenia. 11 listopada 1918 roku kraj ten
podobnie jak Polska, odzyskał niepodległość. Tradycyjnie tego dnia rodzina królewska składa kwiaty przed Pomnikiem
Nieznanego Żołnierza w Brukseli.
USA - Dzień Weterana - w podniosłym
nastroju dzień 11 listopada świętują mieszkańcy USA. W 1953 roku, Alvin King, szewc
z Emporii w stanie Kansas, zaproponował,
aby tego dnia listopada urządzać święto na
część weteranów obydwu wojen światowych.
Rok później prezydent Dwight Eisenhower
podpisał odpowiednią ustawę w tej sprawie.
Miesiąc później Kongres zaakceptował tę
ustawę zmieniając formalnie nazwę dotychczasowego święta na Dzień Weterana.
Malediwy - Święto Republiki obchodzą
tego dnia mieszkańcy Malediwów – dawnej kolonii brytyjskiej. Święto ustanowione zostało na pamiątkę zniesienia monarchii, do czego doszło w 1968 roku. n
Zdjęcie na okładce: Józef Piłsudski na
ukochanej Kasztance (źródło: Muzeum
Józefa Piłsudskiego)
Źródła:
Wikipedia
http://jpilsudski.org
http://historia-polski.klp.pl
https://histmag.org/
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XIX Dni Kukurydzy w Skrzelewie
Bożena Kalkowska
Zdjęcie: Magdalena Kubik
MODR Oddział Bielice

Z

a nami XIX Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego. Główne cele jakie
przyświecają temu przedsięwzięciu od lat,
to prezentowanie nowych osiągnięć nauki i techniki oraz możliwość wymiany poglądów między naukowcami a praktykami z branży rolniczej. Tradycyjnie - w pierwszą niedzielę października - wszyscy
zainteresowani produkcją kukurydzy zgromadzili
się na polach w Skrzelewie.
Przybyłych powitał Tadeusz Szymańczak - przewodniczący komitetu organizacyjnego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nowe zagrożenia w uprawie kukurydzy. Podkreślił, że obecny rok jest dość trudny dla producentów
- mokra, zimna wiosna i opóźniona wegetacja, mogą mieć wpływ na
plony, a ceny są na niskim poziomie.

| Ekspozycja odmian i pokaz maszyn

W tym roku na poletkach doświadczalnych wyeksponowano około 100 odmian pochodzących od różnych hodowców. Jeszcze przed
oficjalnym otwarciem rozpoczął się pokaz zbioru z poszczególnych
poletek. Przedstawiciele znanych firm nasiennych na bieżąco udzielali
informacji na temat koszonych odmian. Zebrane ziarno było ważone, aby określić plon. Badana była jego wilgotność, która wahała się
w granicach 30-37%. Specjaliści podkreślali, że niektóre odmiany nie
osiągnęły jeszcze tzw. stadium czarnej plamki, czyli dojrzałości fizjologicznej. Było to niewątpliwie spowodowane warunkami pogodowymi.
Po zbiorze przystąpiono do zaprezentowania nowoczesnych maszyn do uprawy kukurydzy. Co roku wzbudzają one duże zainteresowanie, gdyż umożliwiają wprowadzenie nowoczesnych technologii uprawy (np. uprawy bezorkowej). Prezentowane są nie tylko
osiągnięcia nauki i techniki, ale mówi się również o takich zagrożeniach dla upraw jak omacnica prosowianka, stonka kukurydziana,
urazek kukurydziany, a nawet przędziorki.

| Nagrodzono najlepszych

W konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko wystawienniczo-targowe z branży rolniczej zwyciężyła firma BARTNIK oferująca maszyny i części do maszyn rolniczych.
Zwycięzcą w dwóch konkursach: na najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rolniczych i na najbezpieczniejszą
maszynę rolniczą została firma ROLMECH prezentująca agregat
uprawowo-siewny TERRASEM R3. Otrzymała ona puchar marszałka województwa mazowieckiego oraz puchar prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
Odwiedzający imprezę również mieli możliwość wybrania swoich faworytów. W plebiscycie publiczności na najlepszą prezentację polową
użytkowania maszyn rolniczych zwyciężyła firma URSUS i jej ciągnik
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Pokazy polowe

z agregatem uprawowym. Na drugim miejscu uplasował się niewątpliwy faworyt tej imprezy - ROLMECH, dla którego puchar ufundował dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Konkurs wiedzy rolniczej dla młodzieży przeprowadzany jest
podczas Dni Kukurydzy od lat. W tym roku uczestnicy prezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i konieczna była dogrywka,
aby wyłonić zwycięzców. Oto oni:
I miejsce i puchar marszałka województwa mazowieckiego zdobył Krzysztof Konik,
II miejsce i puchar starosty powiatu płockiego - Patryk Burek,
III miejsce i puchar dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Arkadiusz Kosmala.
Dni Kukurydzy w Skrzelewie to jedna z większych w kraju
i największa na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego
impreza branżowa, która dotyczy problematyki uprawy tej rośliny
oraz prezentuje najnowsze technologie, osiągnięcia nauki i techniki.
Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu uprawy kukurydzy, nasza koleżanka, Elżbieta Próchniak została uhonorowana
pucharem dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Gratulujemy!

| Atrakcji było wiele

Oprócz firm oferujących maszyny i ciągniki rolnicze, nawozy, pasze i środki ochrony,były także firmy ogrodnicze oferujące rośliny
ozdobne, drzewka i krzewy owocowe. Można było też kupić wyroby
z wikliny, kompozycje kwiatowe, wyroby rękodzieła ludowego, a także wędliny, pieczywo i produkty pszczele. W punktach konsultacyjnych działających na rzecz rolnictwa - udzielano porad.
Dla publiczności zagrała Sochaczewska Orkiestra Dęta, a potem
Zespół Ludowy Grzybowianki, który zachwycił wszystkich repertuarem i kolorowymi strojami. n
Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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Usługi turystyczne na obszarach wiejskich Mazowsza
Maria Janicka - Turyk
MODR Warszawa
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października w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się IV wojewódzka konferencja z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki
wiejskiej na Mazowszu”, tym razem pod hasłem „Sieciowanie
usług turystycznych na obszarach wiejskich Mazowsza”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbywała się pod
patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz
marszałka województwa mazowieckiego. Wsparcia finansowego udzielił samorząd województwa mazowieckiego. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Sławomir Piotrowski, dyrektor
MODR Warszawa.
Katarzyna Orzechowska z MRiRW, odczytała list Krzysztofa
Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, skierowany do uczestników konferencji. Minister zaznaczył, że istotne jest, aby propagować
markowe i sieciowe produkty turystyki na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. Miłym akcentem było zwrócenie uwagi na fakt, iż konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w regionie dotyczącym rozwoju turystycznych funkcji mazowieckiej wsi. Uczestników
konferencji powitali także przedstawiciele współorganizatorów. Na
szczególną uwagę zasługuje wystąpienie dr hab. Jarosława Gołębiewskiego, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.
Profesor podkreślił ważną rolę doradztwa rolniczego w rozwoju
agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz wymiany doświadczeń między teorią, a praktyką.
Ważnym punktem spotkania było podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”, podczas
którego wręczono nagrody sześciu laureatom w dwu kategoriach
oraz sześciu wyróżnionym. Podsumowanie prowadziła Katarzyna
Trepkowska z MODR Warszawa, przewodnicząca komisji konkursowej.

Zwycięzcami w konkursie zostali:
• w kategorii - najlepsze gospodarstwo agroturystyczne - Aleksandra i Piotr Paproccy „Perełka”, Białka 83, gmina Iłża, powiat
radomski.

Aleksandra i Piotr Paproccy laureaci I miejsca w kategorii „najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne” ze Sławomirem Piotrowskim
dyrektorem MODR Warszawa

• w kategorii - najlepszy obiekt turystyki wiejskiej - Beata i Mieszko Ogończyk-Mąkowscy, Radotki 1, gmina Biała, powiat płocki.
Małgorzata Podloch-Radzymińska - kierownik Działu Rolnictwa
Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR Warszawa, podsumowała „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie
mazowieckim w 2017 roku” (relację z ceremonii wręczenia nagród
zamieścimy w grudniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Mazowiecka”). Konkurs realizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na
lata 2016-2017 z wykorzystaniem współfinansowania ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w ramach Schematu II.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
Część merytoryczną prowadzoną przez przedstawicieli nauki
i władz samorządowych (prezentacje dobrych praktyk propagujących markowe i sieciowe produkty turystyki wiejskiej) otworzyła
Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego, która przedstawiła projekt pn. SLOW ROAD MAZOVIA EDITION.
W efekcie projektu powstały trzy niebywałe trasy po województwie oraz niepowtarzalna mapa miejsc typu SLOW (pensjonaty,
Uczestnicy konferencji

Wieś Mazowiecka, listopad 2017

dokończenie na str. 6
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Beata i Mieszko Ogończyk laureacji I miejsca w kategorii „najlepszy
obiekt turystyki wiejskiej” w konkursie „Od agroturystyki do turystyki
wiejskiej”

gospodarstwa agroturystyczne, restauracje) „będące zbiorem gotowych inspiracji dla turystów”. Uczestnicy konferencji na przykładzie dobrych praktyk przedstawionych przez
Katarzynę Sobieską dyrektor Biura LOT WGL
przekonali się, iż właściwy dobór usług pozwala
stworzyć konkurencyjny produkt turystyczny
łączący nie tylko regiony ale i państwa.
Marka jaką tworzy Wielki Gościniec Litewski skupiła różne oferty turystyczne, których
konsumpcja dostarcza turyście szeregu pozytywnych wspomnień i emocji. Identyczne
zależności wskazał Leszek Richter, regionalny koordynator systemu marek regionalnych
w Republice Czeskiej. Argumentując swoje
działania podczas tworzenia marki „Góralska
Swoboda produkt regionalny” podkreślił, że
to głównie właściciele gospodarstw rolnych
i przedsiębiorcy mają największy wpływ na
kreowanie produktu turystycznego. Ważna
jest także ich wzajemna współpraca w oferowaniu różnych usług.
Uzupełnieniem dobrych praktyk była prelekcja dr hab. Agaty Balińskiej, która po-

stawiła wielowymiarowe pytanie: „Dlaczego sieciować produkty?
konieczność? moda?”. Odpowiedzi było wiele, jednak istotą zmieniających się wymagań klientów i dystrybutorów są zmieniające się
uwarunkowania prowadzenia działalności turystycznej, które stawiają przed przedsiębiorcą kilka wyzwań w obszarze ekonomicznym, prawnym, administracyjnym i psychologicznym.
Podsumowaniem konferencji było wystąpienie dr Michała
Romana, który omówił powstawanie i funkcjonowanie klastrów
turystycznych w wybranych krajach europejskich. Doktor wskazał na potrzebę działania klastrów na rynku turystycznym oraz
zaznaczył chęć finansowania tej formy działalności przez Unię
Europejską.
Uwieńczeniem wykładów była dyskusja ludzi świata nauki, organizacji turystycznych i przedsiębiorców oraz przedstawicieli
władz samorządowych. Forum pozwoliło na przedyskutowanie
problemów w budowaniu systemu sieciowych produktów wysokiej
jakości. Najważniejsze uwagi dotyczyły wzmacnianiem marki wiejskiego produktu turystycznego oraz wykorzystania innowacyjnych
narzędzi promocji.

Poczęstunek z produktów tradycyjnych

Na zakończenie konferencji na gości czekał poczęstunek z potraw tradycyjnych i regionalnych. Hol
Wydziału Nauk Ekonomicznych wypełniły zapachy
kulinarnych specjałów, m.in.: czerwonego barszczu
z pasztecikami, swojskiej kiszki, smalcu z kiszonymi
ogórkami i domowym chlebem, wiejskich wędlin i serów oraz słodkich placków z serem i śliwkami. Uczestnicy mieli niezwykłą okazję do degustacji aromatycznych potraw, wymiany doświadczeń w serwowaniu
tradycyjnej i regionalnej kuchni w swoich obiektach.
Całe spotkanie stało się edukacyjną, kulturową i kulinarną podróżą po Mazowszu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom i liczymy na kontynuację tego wydarzenia jako
elementu popularyzującego agroturystykę i turystykę
wiejską w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. n
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Ta rgi, kon f e r e n cje , w y s t a w y rolni c z e

Smakołyki na sprzedaż
Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

P

onad sto osób wzięło udział w konferencji zorganizowanej
11 października br. przez MODR Oddział Siedlce „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych - produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”. Dowodzi to, że temat jest na czasie
i niejeden mieszkaniec wsi rozważa zajęcie się produkcją dobrej
żywności i jej sprzedażą. A może raczej niejedna mieszkanka,
bo wśród uczestników konferencji wyraźnie dominowały panie.

Obrady otworzyła Maria Sudnik - kierownik Zespołu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w MODR Oddział Siedlce, która wraz z Markiem Furmanem dyrektorem Oddziału powitała uczestników.

| Na początek dużo wiedzy

Wykład „Małe przetwórstwo lokalne i produkty tradycyjne jako
szansa rozwoju gospodarstw rolnych regionu - aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Mazowsza” wygłosiła dr hab.
Katarzyna Antosik, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Mgr Marianna Ratyńska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach, omówiła nie tylko wymogi sanitarne
dotyczące prowadzenia handlu detalicznego, ale i tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.
Kolejny wykład dotyczył „Unijnych i krajowych systemów jakości żywności tradycyjnej i regionalnej”. Wygłosiła go dr hab. Elżbieta Krzęcin-Nieczyporuk, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.
Prelekcja mgr inż. Krystyny Szczygielskiej z MODR Oddział Siedlce dotyczyła zachowania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt.
Cykl wykładów zakończyła mgr inż. Maria Sudnik z MODR
Oddział Siedlce, omawiając produkty tradycyjne i małe przetwórstwo lokalne w agroturystyce, w tym zasady układania jadłospisów dla gości.

| Jak ta wiedza wygląda w praktyce?

Druga część konferencji poświęcona
była omawianiu dobrych praktyk i zasad
tworzenia sieci współpracy partnerskiej
w małym przetwórstwie lokalnym oraz
produkcie tradycyjnym i lokalnym. Jako
pierwsze swoją działalność zaprezentowały Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne i Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Słuchacze poznali produkty tradycyjne i wytwarzające je
gospodarstwa z terenu wschodniego Mazowsza. Swoje dokonania przedstawiły
trzy panie, których wyroby wpisane są już
na Listę Produktów Tradycyjnych: Ewa
Mitowska z gminy Sterdyń, Anna Szpura
z gminy Stara Kornica i Barbara Kuligowska-Roman z gminy Wierzbno.
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

Panie Bożena Polak-Stojanova i Małgorzata Borkowska zaprezentowały Szlak kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”
i opowiedziały o współpracy z rolnikami wytwarzającymi produkty tradycyjne czy prowadzącymi działalność agroturystyczną.

| Podsumowanie konkursu

Ważnym punktem programu konferencji było podsumowanie konkursu na „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego
Mazowsza”, który odbył się w Siedlcach 27 września br. Nagrody
i dyplomy wręczyli laureatom członkowie komisji, ze Sławomirem
Piotrowskim dyrektorem MODR na czele.
Oto lista laureatów:
I miejsce - Zenona Seremak (Zygmunty w gminie Łaskarzew) za
pasztet domowy z „Dworu Zygmunty”,
II miejsce - Sławomir Jóźwiak (Mierzwice w gminie Sarnaki) za
chleb razowo-pytlowy na zakwasie i na liściu chrzanu,
III miejsce - Ewa Szczęśniak (Karczewiec w gminie Wierzbno) za
wino z dzikiej róży.
Wyróżnienia otrzymały:
• Małgorzata Szubińska (Starogród w gminie Siennica) za starogrodzki żurek na serwatce,
• Ewa Borkowska (Ługi Wielkie w gminie Zbuczyn) za blaszaka.
Spotkanie zakończyło się smacznym obiadem regionalnym.

***

Konkurs i konferencja zrealizowane zostały przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Mazowiecko- Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym i Fundacją
„Mazowiecka Micha Szlachecka” w ramach operacji pt. „Rozwój
przedsiębiorczości - produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”,
współfinansowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. n

Dyrekcja MODR, komisja i laureaci konkursu
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A n a liz a c e n n a wo zó w
Magdalena Kubik
MODR Oddział Bielice

przedruk ze strony internetowej MODR

G

łówne makroelementy, które są wnoszone do gleby wraz
z nawozami, to: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Zawartość
czystego składnika azotu w nawozie jest jednoznaczna
z jego składem procentowym. Inaczej należy interpretować fosfor i potas w nawozach mineralnych, które są wyrażone procentowo w postaci P2O5 i K2O. W nawozach wieloskładnikowych
występują łącznie azot, potas oraz fosfor.
Analizę cen nawozów w czystym składniku przeprowadzono na
podstawie danych zebranych przez pracowników z MODR Oddział Bielice. Przedstawione wartości pochodzą z powiatów sochaczewskiego, grodziskiego oraz żyrardowskiego i zostały zanotowane w I półroczu 2017 roku.

| Jak obliczyć cenę kilograma czystego składnika
| w danym nawozie mineralnym?

Porównując dwa nawozy pod względem ekonomicznym, należy
wziąć pod uwagę zawartość czystego składnika.

Przykład 1: koszt 100 kg mocznika, który zawiera 46 kg azotu wynosi 149 zł/dt. Ponieważ 46 kg N kosztowało 149 zł/dt, więc za 1 kg
azotu w moczniku trzeba było zapłacić 3,24 zł.
Przykład 2: 100 kg soli potasowej, która zawierała 60 kg K 2O, kosztowało 155 zł/dt, zatem za 1 kg zapłacono 2,58 zł.

| Azot (N)

Mocznik zawiera 46% N i średnio płacono za niego 149 zł/dt. Po
przeliczeniu w czystym składniku azot kosztuje 3,24 zł/kg. Cena
azotu w saletrze amonowej wynosi 3,81 zł/kg oraz w saletrzaku

8

4,11 zł/kg. Z nawozów azotowych najtaniej za czysty składnik zapłacono w moczniku, a najdrożej w saletrzaku, różnica wynosi
0,87 zł/kg.

| Fosfor (P O )
2

5

Za czysty składnik P2O5 zapłacono w superfosfacie wzbogaconym 40% - 3,68 zł/kg. Superfosfat pojedynczy granulowany
w sklepach nawozowych kosztuje 77 zł/dt, co w przeliczeniu na
P2O5 wynosi 4,05 zł/kg.

| Potas (K O)
2

Siarczan potasu w punktach handlowych jest ogólnie drogi
(286 zł/dt) i jego cena w K2O kształtowała się na poziomie
5,72 zł/kg. Tańsza jest sól potasowa, która kosztowała średnio
155 zł/dt, a w czystym składniku 2,58 zł/kg. Różnica miedzy nawozami potasowymi wynosi 3,14 zł/kg.

***

Rolnicy najchętniej - spośród nawozów wieloskładnikowych
(N:P:K) - kupują polifoskę 6:20:30 oraz 8:24:24, których cena
kształtuje się na podobnym poziomie ok. 166 zł/dt, a w czystym
składniku odpowiednio 2,96 i 2,95 zł/kg. Cena amofoski 4:16:18
po przeliczeniu na (N:P:K) wynosiła 3,34 zł/kg.
Przy wyborze odpowiedniego nawozu należy zwracać uwagę na
cenę w czystym składniku. Z powyższej analizy wynika, że zakup
droższego nawozu w przeliczeniu na czysty składnik może okazać
się bardziej opłacalny. n
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Certyfikacja w zakresie Integrowanej Produkcji
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

przedruk ze strony internetowej MODR

I

ntegrowana produkcja roślin jest systemem jakości żywności wykorzystującym w ich uprawie, ochronie i nawożeniu postęp techniczny i biologiczny.
Zwraca szczególną uwagę na ochronę
środowiska i zdrowie ludzi. Potwierdzeniem stosowania integrowanej produkcji
roślin jest posiadanie certyfikatu wydanego przez upoważniony podmiot na okres
niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.
Producent posiadający certyfikat może używać znaku integrowanej produkcji do oznaczania roślin, dla których został wydany ten
certyfikat. Każdy producent zainteresowany
otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany
ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej
produkcji roślin na poziomie podstawowym
lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu
do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

| Jak przystąpić do systemu?

Producent, który chce przystąpić do systemu integrowanej produkcji zgłasza ten
fakt corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem
albo sadzeniem roślin, albo w przypadku

Wszystko o ziołach
Jolanta Miazek
MODR Oddział Bielice

„Z

ioła jako element poprawy warunków smakowych i zdrowotnych
żywności” to temat szkolenia zorganizowanego przez MODR Oddział Bielice
w UG Wiskitki 10.10.2017. Zioła rosną
wokół nas, można je spotkać na łąkach
dzikorosnących, ale można też uprawiać
na dużych plantacjach, w ogródkach przydomowych oraz w doniczkach na balkonach, tarasach czy po prostu na parapetach kuchennych.
Te użyteczne rośliny mają wiele zalet są zarówno piękne, jak i pożyteczne. Nasi
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem
okresu ich wegetacji.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko oraz adres albo nazwę oraz
adres i siedzibę producenta roślin;
• numer REGON, o ile wnioskodawcy taki
numer został nadany;
• numer Pesel, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
• datę i podpis wnioskodawcy.
Do zgłoszenia, dołącza się:
• informację o gatunkach i odmianach roślin
oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;
• kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

| Najważniejsze jest szkolenie

Warunkiem wydania producentowi certyfikatu jest ukończenie przez niego szkolenia
z zakresu integrowanej produkcji. Przystępujący do systemu Integrowanej Produkcji
ma obowiązek odbyć 16-godzinne szkolenie.
Po nim otrzymuje zaświadczenie, zgodne
ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
10 rozporządzenia MRIRW z 8 maja 2013 r.
w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin.
Zaświadczenie zachowuje ważność przez
5 lat od dnia ukończenia szkolenia.
Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr producentów roślin, wydaje zaświadczenia o nu-

przodkowie od dawna interesowali się ziołami, umieli docenić ich walory lecznicze,
kosmetyczne i smakowe. Nauczyli się je
zbierać, suszyć i sporządzać z nich różne
napary, które pomagały w chorobie. Umieli
również wykorzystywać je do podnoszenia
walorów smakowych potraw.
Zioła mają korzystny wpływ nie tylko na ludzi, ale i na rośliny rosnące w ich sąsiedztwie.
Z ich aromatów chętnie korzystają pszczoły i
inne pożyteczne owady, ale potrafią też skutecznie odstraszyć niektóre szkodniki.
Celem szkolenia było przypomnienie o
zaletach tych roślin, sposobach ich uprawy,
wymaganiach oraz wykorzystaniu ich właściwości w życiu codziennym. Uczestnikom
spotkania zaprezentowano kolekcję ziół
świeżo zebranych oraz zasuszonych. Można
było zaobserwować jak wyglądają poszczególne gatunki, ocenić ich zapach oraz nauczyć się je rozpoznawać, gdy zostaną już

merze wpisu do rejestru oraz kontroluje producentów stosujących integrowaną produkcję.

| Jakie to daje korzyści?

Korzyści płynące z wdrożenia integrowanej produkcji:
• marketingowe, wynikające ze sprzedaży
żywności o poświadczonej jakości,
• gwarancja wypełnienia wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin,
• refundacja części poniesionych kosztów
związanych z uczestnictwem w systemie,
• spełnienie wymogów stawianych przez
system wzajemnej zgodności - cross compliance w ramach płatności bezpośrednich,
• potwierdzenie wymogów odnośnie bezpieczeństwa żywności w przypadku sprzedaży
na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności
na potrzeby eksportu owoców i warzyw na
rynek Federacji Rosyjskiej (szczegółowe informację w oddziałach PIORiN),
• wypełnienie w dużym zakresie wymogów
bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych przez np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe. n

Źródła: Materiały szkoleniowe - „Technologia uprawy
warzyw z uwzględnieniem integrowanej produkcji”
z 18.09.2017 r., CDR Radom.

zasuszone. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono mini konkurs: kto rozpozna najwięcej gatunków ziół zasuszonych i prezentowanych na szkoleniu. Wygrała go Agnieszka
Śmigiera z Nowych Kozłowic (foto poniżej).
Gratulujemy! n
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P ł a t no ś ci
Opracowanie: Maria Janicka - Turyk
MODR Warszawa

Płatność do
tytoniu pozostały
tytoń
2,68 zł/kg

Płatność do
tytoniu Virginia
3,82 zł/kg

Płatności w
ramach
przejściowego
wsparcia
krajowego

Płatności
związane z
produkcją

Projektowane
stawki
płatności
bezpośrednich

Płatność dla
młodego
rolnika
214,82 zł/ha

Płatność
dodatkowa
177,02 zł/ha
Płatność za
zazielenienie
309,77 zł/ha

Płatność do
truskawek
1 118,75 zł/ha
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Jednolita
płatność
obszarowa
461,55 zł/ha

Płatność do
buraków
cukrowych
1 563,46 zł/ha

Płatność do
pomidorów
1 654,30 zł/ha

Płatność do
ziemniaków
skrobiowych
1 163,02 zł/ha

Płatność do
krów
371,46 zł/szt.

Płatność do
owiec
101,85 zł/szt.

Płatność do
bydła
291,03 zł/szt.

Płatność do
roślin
strączkowych
na ziarno
(powyżej 75 ha)
303,26 zł/ha

Płatność do
roślin
pastewnych
386,46 zł/ha

Płatność do
roślin
strączkowych
na ziarno (do 75
ha)
606,52 zł/ha

Płatność do kóz
60,08 zł/szt.

Płatność do lnu
374,86 zł/h

Płatność do
konopi
włóknistych
303,06 zł/ha

Płatność do
chmielu

2 198,06 zł/h
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Racjonalne nawożenie azotem - nawozy nowej generacji
Kamil Jakubiak
MODR Oddział Ostrołęka
doktorant Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W

arunkiem efektywnego pobierania składników pokarmowych z gleby, w tym azotu, jest nie tylko jej
odpowiednia wilgotność gwarantująca rozpuszczenie nawozu, ale również ilość opadów, która wystąpi po przeprowadzonym nawożeniu. Stąd też deficyt opadów - notowany
w ostatnich latach na znacznym obszarze Polski - skutkuje tym,
że przeprowadzone nawożenie jest mało efektywne.

Znaczna część nawozu dostarczonego do gleby ulega rozproszeniu. Bywa, że wykorzystanie azotu z zastosowanych nawozów
znajduje się na poziomie znacznie poniżej 50%. Szczególnie odnosi się to do nawożenia pogłównego, w przypadku którego nie
ma możliwości wymieszania zastosowanych nawozów z glebą.
Zaznaczyć trzeba, że nadmierne, nieodpowiednie stosowanie
nawozów sztucznych i korzystanie ze środków ochrony roślin
skutkują zakłóceniem przebiegu wegetacji roślin oraz degradacją struktury gleb. Prowadzi to do obniżenia urodzajności gleb,
co z kolei wpływa na zmniejszenie plonów. Konsekwencją jest
obniżenie jakości żywności oraz paszy dla zwierząt.

Ryc. 1. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w kg/ha

Źródło: GUS 2016

Podstawową zasadą w nawożeniu roślin uprawnych…

Ryc. 2. Działanie nawozów otoczkowanych (kapsułkowanych). Polewy siark

… jest racjonalność. Tym każdy rolnik powinien się kierować,
chcąc osiągnąć optymalne plony przy możliwie najmniejszych nadokończenie na str. 12

Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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kładach finansowych, które w znacznej mierze tworzą koszty zakupu nawozów mineralnych.
Podstawowe cele nawożenia:
• osiągnięcie wyższych i jakościowo lepszych plonów, poprzez dostarczenie roślinom składników pokarmowych w odpowiednich
ilościach, terminach i we właściwej formie nawozu;
• utrzymanie lub poprawa żyzności gleby dla stworzenia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin.
Parametry wpływające na nawożenie:
• bilans materii organicznej w glebie;
• optymalny odczyn;
• zbilansowane nawożenie nieorganiczne.

4

Nawozy
N-process

5

Inhibitory ureazy NBPT

Siatka
organiczno-wapniowa redukuje straty związane
z ulatnianiem amoniaku, siarka
reguluje metabolizm azotu
Działanie polega na czasowej
inhibicji aktywności ureazy, Aktywny około 3 miesięcy, w glebie rozkłada się uwalniając N,
PiS

23-33

25%NBPT
+10% N

Źródło: BASF 2016
Tabela 2. Wybrane produkty handlowe- nawozy nowej generacji
Lp.

Obowiązkowe czynności przed nawożeniem
Ryc.
1. Zużycie
nawozów
mineralnych
w Polsce
• wykonanie
analizy
chemicznej
gleb (średnio
co 3 lata);w kg/ha
• sporządzenie bilansu składników pokarmowych dla rośliny
uprawnej wg analizy chemicznej.

| Cecha nawozów nowej generacji

Aby sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z racjonalnym i efektywnym nawożeniem mineralnym, firmy zajmujące
się produkcją nawozów proponują rozwiązania spełniające wymagania dzisiejszego rolnictwa. Nawozy nowej generacji, bo o nich
mowa, intensyfikują produktywność roślin poprzez stopniowe
uwalniane składników pokarmowych w odpowiednim dla rośliny momencie wzrostu i rozwoju. Dzięki temu następuje efektywniejsze działanie podanego nawozu, którego zawartość jest
w pełniGUS
wykorzystana,
co z kolei ogranicza straty finansowe oraz
Źródło:
2016
pozytywnie działa na środowisko naturalne.

1

2

3

Nazwa nawozu

Producent

Produkty kondensacji mocznika
z innymi związkami
N-Fusion 22%

Helena, USA

CoRoN 28%

Helena, USA

Nawozy otoczkowane (kapsułkowane)
Lesco Poly Plus® PSCU 39N

BASF

Agrium (Pursell),

BASF

TriKote®7 PSCU 39-42N

BASF

Scott Poly-S® PSCU 38.5-40N

BASF

Nitrapiryna
N-serve
UAN

Instinct N
N-lock
4

Ryc. 2. Działanie nawozów otoczkowanych (kapsułkowanych).

siarkowe
- polimerowe. (kapsułkowanych).
Ryc. 2. DziałaniePolewy
nawozów
otoczkowanych
5

UAN

DMPP
Vizura, NovaTec®
classic12+8+16+3S, NovaTec®
N-Max 24+5+5; DuraTecStarter
Polewy
siarkowe
22+16+S
(Compo) - polimerowe.

BASF

STYMJOD
Części organiczna nawozu 56,8%,
składniki mineralne: 21,6 % łatwo
dostępne dla roślin.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jeznach
Sp.J.

Źródło: Trenkel 1997

| Jakie są warunki rozwoju racjonalnego nawożenia?
Źródło:
2016
Źródło: BASF
BASF 2016
Tabela 1. Charakterystyka nawozów azotowych nowej generacji

Lp.

12

Nawozy

Zawartość
czystego
składnika w %

Charakterystyka

1

Ureaform(UF)

38

rozpuszczalność w zimnej wodzie do 25%, uwalnianie N poprzez hydrolizę i rozkład mikrobiologiczny

2

(IBDU)

32

rozpuszczalność w wodzie <
10%, hydrolizuje w glebie

3

Nawozy otoczkowane

30-40

otoczka, kapsułka z polewy
siarkowej, polewy siarkowo-polimerowej lub polimery syntetyczne, poliolefiny

Za niezbędne dla rozwoju nawożenia należy uznać:
• poszukiwanie i wdrażanie technologii racjonalnego wykorzystania nawozów aby lepiej gospodarować zasobami naturalnymi oraz
energią;
• promowanie i wspieranie przemysłu w zakresie produkcji nawozów;
• promowanie i wspieranie działania racjonalnych i wydajnych
procesów aplikacji nawozów. n
Źródła:
1. BASF 2016
2. GUS 2016
3. Trenkel, M.E. 1997. Controlled-release and stabilized fertil-izers in agriculture.
Intl. Fert. Ind. Assn., Paris, France.
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Zmiany w prawie
Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce

W

ymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt
gospodarskich w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4
sierpnia 2017 roku (Dz.U. 5.09.2017 r., poz.
1692).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
6 marca 2018 roku. Określa, m.in. następujące wymagania: w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt utrzymuje się czystość
i porządek; przeciwdziała się zagrzybianiu
ścian i sufitów; zapewnia oświetlenie umożliwiające bezpieczne wykonywanie pracy przy
obsłudze zwierząt; wyznacza się bezpieczne miejsce do przechowywania maszyn,
urządzeń, narzędzi oraz odzieży ochronnej;
zapewnia się dostęp do umywalki z ciepłą
i zimną wodą, dozownikami: ze środkiem
myjącym do rąk i środkiem dezynfekcyjnym
do rąk oraz pojemnikiem z ręcznikami jednorazowego użytku.
W nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeniach gospodarskich stosuje
się urządzenia techniczne ułatwiające pracę
przy dowozie i dozowaniu pasz, usuwaniu
odchodów zwierzęcych lub pojeniu zwierząt.
Niedopuszczalne jest umieszczanie jakichkolwiek progów. Drzwi mają się otwierać na
zewnątrz i posiadać zabezpieczenie przed
samoczynnym zamykaniem, a studzienki
oraz kanały odprowadzające ścieki, gnojówką i gnojowicę powinny być zabezpieczone pokrywami lub rusztem zabezpieczającym przed przypadkowym wpadnięciem.
W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory
w stropach i ścianach służące do zrzucania
pasz i słomy zabezpiecza się balustradami
składającymi się z poręczy umieszczonych na
wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników
o wysokości co najmniej 0,15 m, licząc od poziomu stropu pod poddaszem. Między poręczą i krawężnikiem umieszcza się w połowie
wysokości poręcz pośrednią.
miana rozporządzenia w sprawie
wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące
produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz
sposobu jego przekazywania, została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 25 sierpnia 2017 roku (Dz.

Z
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U. z 6.09.2017 r., poz. 1697).
zczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić wniosek o wpis
do ewidencji producentów, zawiera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 1 września 2017 roku (Dz.
U. z 7.09.2017 r., poz. 1711).
zczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, związanych z wdrażaniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września
2017 roku (Dz. U. z 7.09.2017 r., poz.1713).
miana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny została zamieszczona w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku (Dz. U. z 8.09.2017 r., poz. 1716).
rogram zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła
oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach
bydła, precyzuje Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2017
roku (Dz. U. z 8.09.2017 r., poz. 1722).
zczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz
operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017
roku (Dz. U. z 14.09.2017 r., poz. 1737).
erminy przekazywania informacji
przez grupy producentów owoców
i warzyw oraz organizacje albo zrzeszenia
producentów owoców i warzyw – określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 5 września 2017 roku (Dz.
U. z 14.09.2017 r., poz.1744).
zczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, reguluje Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 września 2017
roku (Dz. U. z 15.09.2017 r., poz. 1746).
arunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trak-
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cie jego realizacji
przez organizacje
producentów
owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw, reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 8 września 2017 roku (Dz.
U. z 18.09.2017 r., poz. 1754).
miana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, została zamieszczona w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 września
2017 roku (Dz. U. z 25.09.2017 r., poz. 1775).
miana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
została zawarta w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 września 2017
roku (Dz. U. z 26.09.2017 r., poz. 1779).
d 1 stycznia 2018 roku Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Brwinowie zostało upoważnione do
pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12
września 2017 roku (Dz. U. z 26.09.2017 r.,
poz. 1780).
miana rozporządzenia w sprawie
określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi
ustanowionymi w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń, na których są
położone gospodarstwa rolne, w których są
utrzymywane świnie, została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 22 września 2017 roku (Dz.
U. z 27.09.2017 r., poz. 1792).
ysokość miesięcznej składki na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w IV kwartale 2017 roku wynosi 42 zł – na podstawie Obwieszczenia
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z 11 września 2017 roku (M.P.
z 13.09.2017 r., poz. 870). n
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Informacje lokalne z Oddziału Płock
Marta Michalak
MODR Oddział Płock
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Gmina Wyszogród
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie już po raz czwarty odbyły się obchody
Dnia Chleba. W czasie uroczystości podkreślano
właściwości zdrowotne chleba wypiekanego tradycyjnymi metodami na zakwasie. Publiczność
bawił zespoł muzyczny ze Słupna „18 lat plus
VAT”. Można było również skosztować różnych
gatunków pieczywa oraz wyrobów regionalnych,
które przygotowane został y przez: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Malwa”, Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”, Niepubliczną
Szkołę Podstawową im. Marszałka Piłsudskiego
w Orszymowie oraz Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w Wyszogrodzie.
Głównym punktem uroczystości były dwa konkursy: „Najsmaczniejszy chleb wypiekany na zakwasie” oraz „Wiersz o chlebie”.
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Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym…
Jadwiga Przedpełska
MODR Oddział Płock
… to tytuł projektu realizowanego przez
MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerem projektu była Mazowiecka
Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie
oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni
Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych
stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, 26 i 27
września br., odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli rolnicy (lub domownicy)
i doradcy - mieszkańcy powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. Celem
spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu technologii procesów produkcyjnych,
wymagań higienicznych, bezpieczeństwa
żywności, w tym żywności ekologicznej,
wymagań technicznych i prawno-admini-

stracyjnych przy zakładaniu działalności
małego przetwórstwa, w postaci teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty
obejmujące produkcję kiełbasy). Uczestnicy
szkolenia zapoznali się także z możliwościami pozyskiwania środków finansowych
wspierających działalność przetwórczą,
zagadnieniami marketingu, reklamy i pro-

mocji produktów żywnościowych oraz warunków sprzedaży produktów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie.
Wiele z pytań skierowanych do wykładowców dotyczyło przetwórstwa produktów rolnych oraz ich sprzedaży z gospodarstwa rolnego. Szczególną uwagę słuchacze
zwrócili na najnowsze przepisy prawne
regulujące kwestie rolniczego handlu detalicznego. Ustawa regulująca te kwestie ma
stworzyć rolnikom możliwości produkcji
i sprzedaży żywności wyprodukowanej
w całości lub w części z własnej uprawy,
chowu lub hodowli, w zgodzie z przepisami
w zakresie bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego. Jest to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla właścicieli mniejszych
gospodarstw, którzy planują zwiększyć swój
dochód, poprzez przetwórstwo mięsa i jego
sprzedaż z gospodarstwa. To również szansa
dla osób chcących kultywować tradycje produkcji żywności lokalnej i regionalnej.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. n

„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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Belle etable po polsku!
Aleksandra Kawska
MODR Oddział Płock

W

gospodarstwie
rolnym
Agnieszki i Jarosława
Wiśniewskich we wsi
Kręćkowo (gmina Sierpc) gościliśmy
grupę farmerów z południowej Francji. Wśród uczestników spotkania byli,
m.in. doradca z francuskich służb doradczych oraz przedstawiciele MODR
PZDR Sierpc.
Spotkanie dało możliwość porównania
systemów utrzymania zwierząt, poziomu
i skali produkcji mlecznej oraz warun-

ków ekonomicznych funkcjonowania gospodarstw we Francji i Polsce. W skład
grupy wizytującej weszli głównie rolnicy
specjalizujący się w produkcji serów. Zaskoczeniem dla nich była skala produkcji
w gospodarstwie państwa Wiśniewskich.
W ich górzystym regionie dominują niewielkie gospodarstwa rolne, a chów bydła
odbywa się przede wszystkim na stokach
gór.
Z podziwem patrzyli na piękną i w pełni zmechanizowaną oborę na 170 krów.
Przedmiotem rozmów było porównanie
wydajności, okresu użytkowania krów
mlecznych, systemu żywienia, ceny 1 litra
mleka, ceny 1 ha ziemi, plonowania roślin
i aspektów ekonomicznych produkcji.

16

| Nie od razu Kraków
| zbudowano…
Państwo Wiśniewscy rozpoczynali od kupionych (w roku 1993) 10 ha użytków rolnych
wraz z siedliskiem. Na początku, jak na tamte
czasy, było to gospodarstwo klasyczne: kilka
krów, parę świń… Ale wraz ze zdobywaniem
doświadczeń podczas podróży zagranicznych i podglądania rolnictwa na zachodzie
Europy, podjęli decyzję o rozwoju i specjalizacji w kierunku produkcji mlecznej.
W gospodarstwie były już 24 krowy mlecz-

ne. Gospodarze zwiększyli stado do 50 sztuk,
a w roku 2015 wybudowali nowoczesny
obiekt na 170 krów mlecznych - obecnie
w pełni zasiedlony. Nowa obora funkcjonuje
w systemie rusztowym, posiada robota do czyszczenia rusztu. Aktualnie testowany jest automatyczny podgarniacz paszy na stole paszowym.
Na oborze znajduje się hala rybia ość 2x10.

| A co z produkcją?

Mleko odstawiane jest do OSM Sierpc.
Średnia wydajność stada krów, które
znajduje się pod oceną Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
wynosi 9500 kg. Krowa rekordzistka wyprodukowała 12300 kg mleka/rok. Stado
stanowią krowy rasy Simental oraz HF po-

chodzące z hodowli niemieckich i austriackich. Dodatkowo w gospodarstwie utrzymywanych jest około 170 sztuk opasów.
Bazę paszową stanowi kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw z koniczyną, sianokiszonka, GPS, młóto, ziarno zbóż oraz
siano. Żywienie jest w pełni zbilansowane
i dostosowane do każdej utrzymywanej
w stadzie grupy wiekowej zwierząt.
Areał gospodarstwa stanowi obecnie 150
ha użytków rolnych, w tym 90 ha własnych.
Dominują kukurydza na kiszonkę i użytki zielone. Gospodarze posiadają w pełni

wyposażony park maszynowy, jedynie do
zbioru kukurydzy na kiszonkę korzystają
z usług zewnętrznych.

| Następcy już są

Gospodarstwo stanowi spójność i jest
wzorem organizacji pracy, dobrze zastosowanych technologii produkcji i doświadczenia właścicieli. W pracę czynnie
włączają się dwaj synowie, którzy w przyszłości je przejmą. Właściciele planują
modernizację obory do chowu bydła opasowego, unowocześnienie parku maszynowego, a być może budowę kolejnej obory… Czas pokaże. n
* Belle etable z francuskiego „piękna obora”

Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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Wszystko o wierzbie energetycznej (cz. 2)
Dorota Paluch
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W

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

cochłonność i dość mały nakład finansowy, jednakże zbiór jest już
droższy. Przed podjęciem decyzji o posadzeniu wierzby, trzeba poznać możliwości jej zbytu. Należy zorientować się, jakie elektrownie
działają najbliżej naszego miejsca zamieszkania, bo to właśnie one
zgłaszają duże zapotrzebowanie na biomasę. Niektóre z nich proponują zawarcie długoterminowych umów kontraktacyjnych i na przykład pokrycie kosztów zakupu sadzonek i ich posadzenia, a nawet
zbiór w terminie ustalonym z rolnikiem i transport zrębek z gospodarstwa do zakładu energetycznego – ten koszt jest po stronie plan-

| Pielęgnacja plantacji w pierwszym roku

Po posadzeniu (zanim zaczną rozwijać się pędy), należy wykonać zabiegi odchwaszczające herbicydami, gdyż wierzba bardzo powoli wzrasta i chwasty mogą ją zagłuszyć. Jeżeli to nie pomoże, należy zastosować
mechaniczne zwalczanie chwastów, czyli dwukrotnie opielić międzyrzędzia. W późniejszym okresie chwasty nie stanowią już zagrożenia.
Należy także zastosować nawożenie mineralne NPK w proporcji
30:10:30 kg/ha.
W okresie od końca listopada do połowy marca rośliny muszą
być ścięte na wysokości około 5 cm nad powierzchnią gleby. Zabieg
ten powoduje lepsze rozkrzewienie i wzrost plonowania w kolejnych latach.
Plon świeżej biomasy wierzby (w zależności od gatunku i obsady)
wynosi 4,5-10 t/ha.

| Co dalej?

W drugim roku rośliny należy intensywnie nawozić NPK odpowiednio 90:30:90 kg/ha, gdyż w tym czasie sadzonki tworzą dużą
liczbę pędów, liści i korzeni. W trzecim i kolejnych latach uprawy
(po zbiorze) stosujemy nawozy NPK w ilości około 80:30:80 kg/ha.
Zbioru wierzby energetycznej możemy dokonywać w cyklu jednorocznym, dwu- trzy-, a nawet czteroletnim. Możemy stosować
zbiór jednofazowy (specjalnymi kombajnami – bardzo drogi wynajem!) lub dwufazowy (wierzba jest ścinana i przewożona w miejsce
składowania i po przeschnięciu zrębkowana). Wybór cyklu i sposobu zbioru uzależniony jest od dostępnych urządzeń, powierzchni
plantacji i przeznaczenia biomasy. Jednak najbardziej korzystnym
cyklem zbioru biomasy z plantacji jest zbiór co trzy lata. To właśnie w trzecim roku wegetacji (licząc od ostatniego ścięcia) wierzba
odznacza się największym przyrostem biomasy. Szacuje się, że plon
świeżej biomasy drewna wierzbowego wynosi przy zbiorze roślin
dwuletnich w granicach 50-75 t/ha, a przy zbiorze roślin trzyletnich
w granicach 100-140 t/ha.

| Podsumowanie

Największą zaletą uprawy wierzby energetycznej jest mała praWieś Mazowiecka, listopad 2017

tatora. Jednakże warunkiem zawarcia takiej umowy jest obsadzenie
wierzbą obszaru co najmniej 20 ha. Inne zakłady wykonują wszystkie niezbędne zabiegi uprawowe, od sadzenia po zbiór i za określoną
kwotę przejmują prawo własności do zebranego plonu. Przy tym rozwiązaniu właściciel - nie zajmując się uprawą - uzyskuje dochód. n
Źródła:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_wiciowa
2. Poradnik „Uprawa roślin na potrzeby energetyki”, prof. dr hab. Antoni Faber, prof. dr
hab. Jan Kuś, dr inż. Mariusz Matyka, 2009
3. Techniki uprawy i produkcji biomasy z wierzby energetycznej, Bio-Wat sp. z o.o.,
partner projektu Centrum Zielonych Technologii,
4. Praktyczne wskaźniki dotyczące pozyskiwania i wykorzystania wierzby energetycznej, mgr inż Sylwia Surowiak, mgr inż Dorota Lis, mgr inż Katarzyna Kałużna
5. http://www.farmer.pl/energia/oze/na-czym-mozna-zarobic-rosliny-energetyczne,54479,1.
html,
6. http://www.lasprywatny.pl/poradnik.html
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Profilaktyka weterynaryjna
i inne elementy cross-compliance w chowie zwierząt
Barbara Mitrzak
MODR Oddział Siedlce

D

o napisania o profilaktyce weterynaryjnej w gospodarstwach
zachęciła mnie rozmowa ze studentką piątego roku weterynarii. Okazało się, że ta młoda osoba nie wiąże
swojej przyszłości z miastem i leczeniem
zwierząt domowych, ale z pracą na wsi.
Doszłyśmy do wniosku, że zagadnienia
profilaktyki weterynaryjnej nie są jeszcze
dobrze znane rolnikom, a poznanie ich
zaowocuje wzrostem ekonomicznym gospodarstw.

powiednią
dla
wieku i gatunku
zwierzęcia,
• stosować się do
przepisów dotyczących rejestracji i znakowania
zwierząt
oraz
prowadzić dokumentację, w tym
księgi zabiegów
weterynaryjnych.

Zanim lekarz weterynarii zawita do nas,
sami możemy zrobić bardzo wiele, aby
zapobiec chorobom. Chodzi o przestrzeganie zasad profilaktyki weterynaryjnej,
a ściślej prewencji weterynaryjnej, higieny
pasz, zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych. Nie będę pisała o dobrostanie,
czyli warunkach utrzymania zwierząt,
ponieważ jego przestrzeganie jest konsekwentnie sprawdzane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną i rolnicy dokładają
starań, aby w ich budynkach były prawidłowe. Postaram się jednak przypomnieć
podstawowe i najbardziej istotne obowiązki i zalecenia dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta.

Z ekonomicznego punktu widzenia rolnik powinien:
• wcześnie podać siarę noworodkom,
• zastosować szczepienia ochronne w ramach immunoprofilaktyki,
• znać zasady kwarantanny i adaptacji
zwierząt,
• stosować w swoim gospodarstwie dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację,
• znać standardy bioasekuracji i konsekwentnie egzekwować ich przestrzeganie od osób
wizytujących gospodarstwo,
• dbać o higienę osobistą, w szczególności
rąk, obuwia i odzieży.

Oto one
W ramach obowiązku rolnik powinien:
• przynajmniej dwa razy w ciągu doby ocenić stan swoich zwierząt,
• sprawdzić ich warunki bytowe,
• zachowanie,
• zdrowie,
• szczególnie uważnie obejrzeć czy nie mają
urazów mechanicznych,
• zwrócić uwagę na ich apetyt i stały dostęp
do wody,
• zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom chorym,
• zgłosić lekarzowi weterynarii niepokojące objawy chorobowe,
• stosować paszę bezpieczną, higienicznie
wyprodukowana i przechowywaną, od-
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| Współpraca z lekarzem

Wracając do dokładnej prewencji weterynaryjnej jest ona różna w zależności od
gatunku utrzymywanych zwierząt i najlepiej doradzi nam w tej kwestii lekarz
weterynarii. Jednak nawet w najlepiej dozorowanych gospodarstwach trafiają się zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze.
W takich sytuacjach warto zasugerować zastosowanie testów diagnostycznych oceniających odporność zwierząt,
zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z usług
kilku lekarzy weterynarii. Najlepsza byłaby opieka jednego lekarza weterynarii.
Z rozmów z rolnikami i lekarzami wiem, że
zazwyczaj tak nie jest, dlatego diagnostyka
i leczenie są niekiedy trudne.

Pełna profilaktyka to również zabiegi
pielęgnacyjne. Do najbardziej istotnych
i wpływających nie tyko na zdrowie, ale
i produkcyjność zwierząt, należą pielęgnacja wymienia oraz racic u krów. O ile higiena wymienia i doju jest rolnikom znana,
to już przycinanie i korekcja racic pozostaje
w wielu gospodarstwach na niskim, a może
nawet bardzo niskim poziomie. Trzeba
także wspomnieć o problemach skórnych
zwierząt. One również powinny być przedmiotem profilaktyki weterynaryjnej.

***
Na zakończenie przypomnę wszystkim hodowcom, że zwierzęta to czujące istoty i trzeba
je traktować jak żywy organizm, dbać o nie od
chwili narodzin, a nawet wcześniej. Prawidłowa profilaktyka, a w tym ostatnim przypadku szczepienie jałówek cielnych czy loch prośnych, może uchronić cielęta i prosięta przed
wycieńczającymi je biegunkami. I najważniejsze – dbajmy o porządek w budynkach inwentarskich, o czystość ścian, okien, żarówek. Jeśli
będzie w nich więcej światła, to i praca przy
zwierzętach nie wyda nam się tak mozolna
i trudna, a one odwdzięcza nam się spokojem
i lepszymi wynikami produkcyjnymi. n
Źródła:
1. Prezentacja cross-compliance MODR W-wa, 2013
2. www.piwet.puławy.pl

Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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Chów bydła mięsnego
dla producentów mleka

alternatywą

Apolonia Stasiuk
MODR Oddział Siedlce
Sposób tworzenia stada bydła mięsnego jest zazwyczaj uzależniony od względów ekonomicznych. Przy wyborze rasy należy zwrócić
uwagę na ilość i jakość produkowanych w gospodarstwie pasz oraz
warunki utrzymywania zwierząt i porównać je z wymaganiami
zwierząt. Do gospodarstw posiadających żyzne pastwiska i mogących zapewnić dobre pasze w okresie zimowym zaleca się rasy wymagające lepszych warunków środowiskowych, dobrego żywienia,
np. charolaise, simental typu mięsnego lub limousine. W gospodarstwach o mniejszej intensywności produkcji, rasy takie jak: hereford
czy angus. Dotyczy to również ras buhajów używanych do tworzenia stada bydła mięsnego poprzez krzyżowanie towarowe.
Uwarunkowania chowu bydła mięsnego można podzielić na trzy
grupy: przyrodnicze (czynniki klimatyczne, wielkość powierzchni
pastwisk, ruń pastwiska i ukształtowanie terenu), organizacyjne
(wykorzystywanie istniejącej infrastruktury, oszczędna mechanizacja) oraz ekonomiczne (niskie nakłady, głównie żywienia i pracy).

| Systemy chowu bydła

Najlepszym systemem jest chów na głębokiej ściółce z obszarem wypoczynkowym ściółkowym i wydzielonym obszarem paszowym z podłogą pełną lub szczelinową (mniej polecane).
W systemie pastwiskowo-alkierzowym - poza sezonem pastwiskowym - bydło mięsne powinno mieć stały dostęp do wybiegu.
Ogrodzenia wybiegów i okólników powinny być dostosowane do
kategorii zwierząt. Ich zalecana wysokość to 120-130 cm dla krów
i jałówek oraz 110 cm dla cieląt.
Powierzchnia wybiegów i okólników powinna być utwardzona
i posiadać odpowiednie spadki w kierunku kanalików na odprowadzanie wody gnojowej. W zależności od masy ciała zwierząt, zalecana
powierzchnia okólników wynosi np: 4,5 m2/szt. dla krów, 1,1m2 /szt.
dla cieląt do 100 kg masy ciała, 3,0 m2/szt. dla młodzieży hodowlanej
do 350 kg, 3,7 m2/szt. dla młodzieży powyżej 350 kg masy ciała.

| Systemy wypasu

Przebywanie na pastwiskach pozytywnie wpływa na kondycję
i zdrowotność zwierząt. Ponadto bydło ma możliwość przejawiaMożna wyróżnić trzy podstawowe systemy chowu bydła mięsne- nia naturalnych zachowań. Użytkowanie pastwisk wiąże się z kogo: pastwiskowy z dostępem do schronienia przed niekorzystnymi niecznością indywidualnego wyboru systemu wypasu.
warunkami atmosferycznymi, pastwiskowo-alkierzowy i alkieWypas rotacyjny (kwaterowy), polega na kilkukrotnym sparzowy z dostępem do wybiesaniu każdej części pastwiska.
gów, który polega na utrzyKwatery dzieli się trwale, bądź
mywaniu bydła od wiosny do Chów bydła mięsnego jest alternatywą dla gospodarstw dysponu- pastuchem elektrycznym. Ten
późnej jesieni na pastwisku, jących użytkami zielonymi, zapewniającą ich konkurencyjność system pozwala na równomiera następnie na przezimowaniu i opłacalność przy stosunkowo niskich nakładach. Dla porównania, ne spasanie runi pastwiskowej
zwierząt w budynkach.
produkcja mleka wymaga inwestycji związanych między innymi i wymaga lokalizacji pastwisk
Technika chowu uzależnio- z zakupem urządzeń do doju i magazynowania. Z kolei utrzymanie na nieco lepszych gruntach,
na jest od stopnia odporności
przyjmując 1,5-2 DJP/ha. Plabydła mięsnego wiąże się ze znacznie mniejszą pracochłonnością.
poszczególnych ras na warunnując obsadę nalży zwrócić
ki klimatyczne. Bydło mięsne,
uwagę na zalecenia Kodeksu
w porównaniu do mlecznego, jest wytrzymalsze na surowe wa- Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Dyrektywy azotanowej, która nie
runki mikroklimatyczne i ma mniejsze pod tym względem wy- zezwala na obsadę większą niż 2 DJP/ha nawet na dobrych pastwimagania. Rasy bardziej odporne, jak angus oraz hereford, mogą skach.
praktycznie cały rok przebywać na pastwisku, korzystając w trudWypas wolny stosowany jest zazwyczaj na pastwiskach ekstenniejszych okresach z prowizorycznych wiat. Delikatniejsze rasy, sywnych, gdzie bydło przebywa cały czas na pastwisku. System
np. charolaise, limousine, powinny mieć możliwość schronienia. jest uzależniony od pory roku, ponieważ wiosną trawy intensywnie rosną i jest nadmiar paszy, natomiast latem jej niedobór.
Utrudnione są również prace pielęgnacyjne na pastwisku.
Budynki dla bydła mięsnego…
Wypas ciągły jest systemem pośrednim. Bydło przebywa na
… powinny być proste i tanie w budowie oraz modernizacji. Nie jednym, regularnie pielęgnowanym pastwisku. W tym systemie
ma konieczności, aby były to oryginalne obiekty inwentarskie, wy- należy zwrócić uwagę na wysokość spasanej runi w ciągu całego
starczą stodoły, garaże itp. Najlepszym rozwiązaniem są budynki okresu pastwiskowego. W trakcie zmniejszania tempa przyrostu
z jedną otwartą ścianą. Pomieszczenia dzielimy na sektory dla krów runi poprzez wyjadanie przez zwierzęta, do powierzchni pastwiskowej włącza się powierzchnię zapasową. W okresie słabszego
matek z cielętami, młodzieży hodowlanej i opasowej oraz buhaja.
Tak jak w przypadku bydła mlecznego można stosować wszyst- wzrostu runi można również dokarmić zwierzęta. Dzięki ciągłekie systemy ściółkowe: na głębokiej i płytkiej ściółce oraz bezściół- mu wypasowi trawa ma możliwość odrostu i krzewienia się pędów
kowe: na posadzkach szczelinowych, jednak z legowiskami ściół- wegetatywnych, co sprzyja poprawie trwałości pastwiska. n
kowymi. Boksy legowiskowe nie są w tym przypadku potrzebne,
Źródła:
a stosowanie ich jest nieekomieczne.

|

1. ABC chowu mięsnego, Artur Rutkowski, Poradnik rolniczy,
2. www.farmer.pl

Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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Mazowsze

Spacerkiem po Radziejowicach
Tekst i zdjęcia: Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

M

alownicze tereny w południowo-zachodniej części Mazowsza, nad rzeką Pisią Gągoliną w samym sercu Polski - otoczone niegdyś
rozległą i tajemniczą Puszczą Jaktorowską to obszar gminy Radziejowice. Powierzchnię 7300,7 ha zamieszkuje prawie
5500 osób. Radziejowice są wsią, siedzibą
gminy, z bardzo bogatą historią. Do XIV
wieku teren ten był jednak praktycznie
niezamieszkały, a jego historia rozpoczyna się od Andrzeja, protoplasty rodu Radziejowskich.

nym współpracownikiem króla Zygmunta Radzie Narodowej, by potem przejść w poIII Wazy. Powiększył majątek rodzinny siadanie Ministerstwa Kultury. Od roku
o Kampinos, Bolimów, Wilkowo oraz Msz- 1965 pałac w Radziejowicach pełni funkcję
czonów. Dobra te stanowiły posag dwóch Domu Pracy Twórczej, w którym orjego kolejnych żon.
ganizowane są wystawy i plenery,
Rodzina Radziejowskich - jako magnate- odbywają się spektakle teatralne
ria - gościła w swoich włościach najznako- i koncerty.
mitszych właścicieli dóbr w RzeczpospoliWe władaniu Krasińskich
tej, zagranicznych królów i ich małżonki.
W Radziejowicach przebywał między inRodzina Krasińskich sprawowała
nymi Jan III Sobieski, nuncjusz papieski
Mario Filonardi, a także marszałkowa pieczę nad włościami przez około 130
de Guebriant, pełniąca lat. W tym czasie teren i zabudowaswego czasu rolę amba- nia były sukcesywnie upiększane pod
sadora Francji. Radzie- okiem Jakuba Kubickiego - architekta
jowice rozkwitały wraz króla Stanisława Augusta. Przyczyze wzrostem znaczenia nił się do on powstania neogotyckiego
rodu, miały tu miejsce obiektu na podwalinach średniowieczliczne uroczystości, bie- nego zamku. Przebudował na przełomie
siady czy polowania. XVIII i XIX wieku starą barokową rezySławą okryły się rów- dencję Radziejowickich, nadając budowli
nież tutejsza kuchnia klasycystyczny charakter.
Jego wysiłki możemy podziwiać do dnia
i obfitość piwnicznych
trunków. Dobra po- dzisiejszego we wnętrzach pałacowych.
większyły się w tym Ówcześni właściciele - Emilia i Józef Kraczasie o wieżę i pa- sińscy - zadbali także o park otaczający
rezydencję. Wybudowano dworek modrzełac.
Historię
rodzi- wiowy (centralny obiekt zabudowań), a takny zamyka ostatni że murowany kościół pw. świętego Kaziz rodu, prymas Mi- mierza Królewicza. Nieopodal kościoła
jowicach
chał Radziejowski. powstały dzwonnica, parterowa plebania
w Radzie
u
rk
a
p
t
n
Fragme
Jednakże to jemu przypisuje się nada- i cmentarz, przeniesiony w XIX wieku dalej
Liczne wa- nie pałacowi dzisiejszych kształtów. Po jego od zabudowań.
lory tego miejsca sprawiły, że na śmierci majątek przeprzełomie XIV i XV wieku pierwszy z rodu szedł w posiadanie
postanowił zasiedlić te tereny i związać je siostrzeńców, którzy
z historią swego rodu na okres około 300 w połowie XVIII wielat.
ku sprzedali włości.
Radziejowice w nieRadziejowscy z Radziejowic
długim czasie kupił
hr Aleksander OssoPierwszym właścicielem Radziejowic liński, a następnie,
był więc Andrzej Radziejowski, a później wraz z wianem jego
jego syn, również Andrzej, ówczesny wo- córki stały się włajewoda płocki. Rozbudował on posiadłości snością rodu Kra- wzniósł murowaną wieżę i dom miesz- sińskich i pozostały
kalny. Pozostałości pierwotnej budowli w ich posiadaniu aż
zachowały się do dziś w piwnicach i wyż- do wybuchu II Wojszych kondygnacjach obecnego zameczku. ny Światowej. W roku
Kolejny z rodu i zarazem najsławniej- 1945 obiekt przekaKościół prafialny pw. św. Kazimierza wraz z dzwonnicą
szy - Stanisław Radziejowski - był zaufa- zany został Gminnej
wybudowany w latach 1820-1822

|

|
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Mazowsze

Marzeniem Krasińskich było przekształcenie
Radziejowic w intelektualny i kulturalny salon
Warszawy. Ich włości odwiedzały takie znakomitości, jak: Narcyza Żmichowska, Wiktor
Gomulicki, Wojciech i Janusz Kossakowie,
Lucjan Rydel, Jarosław Iwaszkiewicz, Henryk Sienkiewicz i Józef Chełmoński. Ostatni
z wymienionych, oczarowany malowniczością i pięknem okolicy związał z nią swoje życie. Zamieszkał w Kuklówce,
miej-

Zespół

-parkow
pałacowo

scowości
znajdującej się nieopodal Radziejowic, gdzie spędził ostatnie 25 lat swego życia. Artysta znamy był jako samotnik
niechętny zarówno przyjmowaniu gości, jak
i udzielaniu się na salonach. Jego dom stoi
do dzisiaj, mieszka w nim prawnuk malarza.
Sam Chełmoński po śmierci spoczął nieopodal Radziejowic, na cmentarzu leżącym
w granicach Żelechowa.

| Co warto zobaczyć?

W gminie działają aż cztery centra kulturalne: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, Gminne Centrum
Kultury „Powozownia” w Radziejowicach
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach. Dzięki pracy tych instytucji
odbywają się liczne wydarzenia artystyczne.
Głównym zabytkiem jest oczywiście zespół pałacowo-parkowy, w skład którego
wchodzą obecnie klasycystyczny pałac,
neogotycki zameczek zrekonstruowany
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

w latach 80-tych XX wieku, dworek modrzewiowy, domek szwajcarski, dawna
kuźnia i park ze stawami. Na tzw. „wyspie”, obok stawu, odnajdziemy murowany
młyn - replikę drewnianego budynku wykonaną w latach 70-tych ubiegłego wieku.
Na uwagę zasługuje też kościół miejscowej parafii pw. Kazi-

y w Radz

iejowicac

h

mierza Królewicza wybudowany wg projektu
Jakuba Kubickiego, będący przykładem
wysokiej klasy architektury klasycystycznej.
Jeszcze do roku 2012 przy ulicy J. Kubickiego stał drewniany dworek, wybudowany
po roku 1864 dla rosyjskiego oficera. Był on
nagrodą władz rosyjskich za tłumienie Powstania Styczniowego, lecz został rozebrany
i usunięty. Przy tej samej ulicy stoi także zabytkowy dom, niegdyś zamieszkany przez
organistę, a także duży ceglany budynek,
który pełnił rolę szpitala-domu opieki dla
najuboższych i starszych. Główne rondo
jest miejscem lokalizacji obelisku ku czci
uczestników wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Przez wieś biegną piękne aleje
lipowe, będące pomnikami przyrody.

| Obrazy, pamiątki i inne atrakcje

Atrakcją muzealną pałacu radziejowickiego jest stała, największa w Polsce ekspozycja dzieł Józefa Chełmońskiego oraz zbiór
pamiątek po wielkim malarzu. Otwarcie
wystawy nastąpiło w roku 2012, natomiast

dwa lata później Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydał reprint książki Pii Marii Górskiej z 1932 roku „O Chełmońskim.
Wspomnienia”. Autorka znała osobiście
malarza, więc książka jest warta uwagi.
Zameczek zespołu pałacowo-parkowego to najstarsza budowla - niektóre
partie murów pochodzą z XVI wieku
- i stanowią część dawnego założenia
rezydencji Radziejowickich. W końcu
XVIII wieku był malowniczą ruiną,
której widok utrwalił Zygmunt Vogel.
Obecną dziewiętnastowieczną formę
zawdzięcza architektowi Jakubowi
Kubickiemu. We wnętrzach mieści
się kuchnia i dwa apartamenty historyczne.
Z kolei dworek zespołu pałacowo-parkowego, o charakterystycznej i typowej dla szlacheckiej siedziby bryle klasycystycznej, powstał
na przełomie XVIII i XIX wieku.
Stanowi dziś centralną budowlę
folwarku, a niegdyś był siedzibą
administratora majątku. Obecnie
jest w nim 12 pokoi hotelowych
oraz nieduży salonik z fortepianem wykorzystywany podczas
kameralnych spotkań.
Pałac otacza krajobrazowy
park w stylu angielskim. Wielbiciele
sztuki mogą stąd skierować swe kroki
ku dworkowi w Kuklówce, gdzie ostatnie
lata swego życia spędził Józef Chełmoński.

| Piękna przyroda

Niepowtarzalne walory przyrodnicze
tego terenu możemy podziwiać zarówno
podczas spacerów, jak i pieszych wędrówek
czy rowerowych przejażdżek. Zachwycają
fauna i flora rezerwatu Dąbrowa Radziejowicka, okolicznych lasów, rzek Pisi Gągolliny i Pisi Tucznej oraz Stawu Borki.
Warto podążać następującymi szlakami
turystycznymi:
• Szlak turystyczny zielony: Bolimowski
Park Krajobrazowy - Radziejowice Grzegorzewice (fragment szlaku Rochna Młochów),
• Szlak turystyczny czarny: Międzyborów
- rezerwat Dąbrowa Radziejowska Radziejowice
• Szlak turystyczny niebieski: Radziejowice
- Adamów - Kuklówka Zarzeczna Adamowizna - Grodzisk Maz. (początek szlaku Radziejowice - Głosków). n
Źródło: folder „Zespół pałacowo-parkowy Radziejowice, 2010. Wwydawca Urzęd Gmin Radziejowice
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Niskie zużycie paszy to

priorytet !

Marek Świątkowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

E

fektywność wykorzystania paszy
przez trzodę chlewną to najważniejszy wskaźnik w produkcji. Te
kwestię zaprezentował prof. Zygmunt
Pejsak na XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, pt. „Zdrowie – czynnik
decydujący o konkurencyjności produkcji
świń”.

Zwiększa się populacja ludzkości więc
wzrastać będzie zapotrzebowanie na żywność. To spowoduje zmianę w proporcjach hodowli poszczególnych gatunków
zwierząt. Brana będzie pod uwagę przede
wszystkim konwersacja (ilość) pasz na
1 kg przyrostu. Profesor Pejsak przewiduje,
że do roku 2025 najszybciej będzie rozwijać
się hodowla ryb (zwiększy się o 85%), drobiu o ok. 44 %, trzody o ok. 36% i bydła mięsnego o ok 20%. Najwolniej będzie rozwijać
się produkcja baraniny.
W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się
zmiany w produkcji mięsa w naszym kraju.
Zwiększyła się produkcja mięsa drobiowego
z 29 do 47% kosztem mięsa wieprzowego,
gdzie nastąpił spadek z 61 do 43%.

| Zużycie paszy – jak to wygląda
| w praktyce?

Ilość paszy na przyrost 1 kilograma
mięsa jest decydującym wskaźnikiem

opłacalności produkcji. W naszym kraju
(wg różnych źródeł) średnie spożycie paszy wynosi ok. 3,4 kg na 1 kilogram przyrostu. Jeśli porównamy ten wynik z danymi
z takich krajów jak Dania, Holandia, Niemcy czy Hiszpania, gdzie ta średnia wynosi
2,7 kg, to łatwo obliczyć, że każdy z naszych tuczników w trakcie tuczu spożywa
więcej o ok. 70 kg paszy. Oznacza to, że do
każdego dokłada się ok. 70 zł (w zależności
od kosztu 1 kg paszy). Są to wymierne koszty, które ponosi hodowca. Nie znaczy to, że
wszyscy hodowcy drożej produkują. Jest
grupa takich, którzy skutecznie konkurują
ze swoimi kolegami z krajów wymienionych powyżej.
Przyczynami większego zużycia paszy jest
nie tylko jej jakość, ale również stan układu immunologicznego oraz środowisko
i dobrostan w budynkach inwentarskich.
W przypadku wystąpienia infekcji pasza
wykorzystywana jest do aktywizacji układu odpornościowego, a nie do zwiększenia
przyrostu.

| Rola układu pokarmowego

O współczynniku wykorzystania paszy decyduje układ pokarmowy. W nim
odbywają się wszystkie procesy związane
z trawieniem i wchłanianiem. Sprawność
przewodu pokarmowego zależy od morfologii, fizjologii, mikrobiologii i immunologii. Kosmki jelita cienkiego powiększają

powierzchnie wchłaniania od 10 do 14 razy.
Przyjmuje się, że u tucznika o wadze 100
kg powierzchnia śluzówki wynosi ponad
300 m2.
Przebyte choroby układu pokarmowego,
takie jak: kolibakterioza, kokcydioza, adenomatoza, dyzenteria, salmonelloza czy
zakażenia wirusem PCV2 powodują uszkodzenie kosmków jelitowych i ograniczenie
wchłaniania składników pokarmowych.
Odbudowa uszkodzonych kosmków u prosiąt trwa 6-10 dni, a u warchlaków 2-4 dni.
Powoduje to zmniejszenie dobowych przyrostów i w efekcie zwiększenie współczynnika wykorzystania paszy.

| Środowisko i dobrostan

Problemem są również zakażenia wieloczynnikowe, które mogą spowodować
ekonomiczne straty w chowie zwierząt.
Wieloletnia praca hodowlana nad trzodą
spowodowała poprawę parametrów produkcyjnych przy jednoczesnym „wydelikaceniu” zwierząt. Wymagają one dobrych
warunków środowiskowych, za które odpowiada hodowca. Ważne w żywieniu są
też dodatki, takie jak zakwaszacze, probiotyki i inne. Stymulują one pracę układu pokarmowego i ograniczają działanie organizmów chorobotwórczych. Chcąc osiągnąć
wysokie wyniki produkcyjne należy zwracać uwagę na te elementy.

| Podsumujmy…

Możemy uznać, że ilość paszy na 1 kg
przyrostu jest wskaźnikiem zdrowotności stada. Niskie zużycie paszy na kilogram
przyrostu świadczy, że w budynkach inwentarskich przebywają „szczęśliwe świnie”, a patogeny (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby i pierwotniaki) są utrzymane na
„krótkiej smyczy” i nie zagrażają naszej hodowli trzody chlewnej. n
Źródła:
1. Materiały konferencyjne pt. „Zdrowie – czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń” –– opublikowane w kwartalniku Lecznica dużych zwierząt – monografia 2017;
2. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, „Efektywność wykorzystywania paszy przez zwierzęta, najważniejszy wskaźnik w produkcji świń.”
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Rolnictwo precyzyjne - co to jest?
Karolina Jóźwiak
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

R

olnictwo precyzyjne jest systemem, który wykorzystuje wysoko
rozwinięte technologie. Narzędzia
systemu wyposażone są w komputerowe
panele kontrolujące maszyny rolnicze, automatyczne systemy gromadzenia danych,
systemy informacji geograficznej, a także
rozbudowane systemy i procedury komputerowej analizy danych i wspomagania
decyzji produkcyjnych. Czy rozwiązania
rolnictwa precyzyjnego są dostępne dla
wszystkich? Co niesie za sobą wdrażanie
systemów rolnictwa precyzyjnego?

Firmy zapewniają wachlarz możliwości
usprawniających pracę, a także poprawiających wydajność oraz jakość zbiorów. Poprzez
nowoczesne technologie rolnik jest w stanie
już na polu określić ilość zbieranych plonów,
ale także ich właściwości m.in wilgotność ziarna czy skład koszonych roślin. Takie rozwiązania pokazują jak duży postęp w technologii
nastąpił na przestrzeni kilku lat. Technologie
te są dostępne dla każdego rolnika, większość
firm produkująca ciągniki oraz maszyny rolnicze oferuje rolnikom pakiet nowoczesnych
zastosowań, zaczynając od wdrażania systeWieś Mazowiecka, listopad 2017

mów satelitarnych, które umożliwiają mapowanie plonu oraz cech gleb czy upraw oraz
pozwalają na zmechanizowane sterowanie
maszynami rolniczymi.
W zakresie ochrony roślin wysoko rozwinięty system rolnictwa precyzyjnego umożliwia precyzyjne dawkowanie środków
chemicznych. Wykorzystywany jest system
WeedSeeker, który dzięki połączeniu optyki oraz mechatroniki wychwytuje obecność
chwastów na polu. System opiera się na kontroli sekcji dysz opryskiwacza oraz wydatkowaniu środków jedynie w miejscach, gdzie
czujniki wykryją chwasty. Wszystko to wiąże się nie tylko z oszczędnościami, ale także
z ochroną środowiska, gdyż środek chemiczny rozprowadzany jest jedynie w miejscach
wystąpienia chwastów, a nie w sposób ciągły.
Kolejnym rozwiązaniem technologicznym
jest system czujników optycznych, których
zadaniem jest ocena odżywienia roślin azotem. Sensory przy użyciu diod LED emitują
światło czerwone oraz podczerwone. Odbija
się ono od roślin, a następnie jego ilość mierzona jest za pomocą fotodiody zlokalizowanej na sensorze - w ten sposób możliwe jest
określenie zawartości chlorofilu w roślinie.

Uzyskane wyniki pozwalają na określenie
dawki azotu, którą należy dostarczyć roślinie. Dzięki pozyskanym informacjom możliwe jest precyzyjne dawkowanie nawozu
dostosowane do potrzeb nawozowych roślin. Skutkiem tego, tak jak w poprzednim
przypadku, jest oszczędność, ochrona środowiska naturalnego, ale także optymalne
nawożenie roślin, co przekłada się na uzyskiwanie lepszych plonów.
To tylko kilka przykładów rozwiązań
technologicznych wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Obecnie na rynku
dostępnych jest ich wiele i z każdym dniem
przybywa coraz więcej. Wdrażanie tych technologii jest ekonomiczne, ale także korzystne
z ekologicznego punktu widzenia. Jednakże
koszty zaawansowanych systemów informatycznych aktualnie są wysokie, dlatego też
wprowadzane są tylko przez wielkoobszarowych producentów rolnych. n
Źródła:
1) Doruchowski G. 2008. Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria rolnicza 9 (107)
2) www.rolnictwoprecyzyjne.com.
3) www.triangleag.com
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Atrakcyjne Chlewiska
Urszula Sykuła
MODR Oddział Radom

C

hlewiska to piękna i malownicza
miejscowość leżąca w południowej
części województwa mazowieckiego, w powiecie szydłowieckim. Atutem
gminy są jej walory historyczne i krajobrazowe. Działał tu oddział mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 11 kwietnia
1940 r. w odwecie za pomoc udzielaną
oddziałowi Niemcy spalili wieś Skłoby,
a 215 mieszkańców tej miejscowości rozstrzelali w lesie pod Stefankowem.

W pobliżu Chlewisk, a dokładnie 2 km
jadąc drogą 727 w kierunku Przysuchy, po
lewej stronie znajduje się cmentarz ofiar tej
brutalnej pacyfikacji. Przez okoliczny teren
przebiega również czerwony Szlak Partyzancki.
W centrum Chlewisk znajduje się niewielka wieża z zegarem z 1902 roku
ufundowana przez Piotra Adamczewskiego - zarządcę majątku hrabiego Platera - ówczesnego właściciela Chlewisk.
Na środku stawu, nieopodal pałacu,
znajduje się kapliczka wybudowana najprawdopodobniej w końcu XIX w. na
sztucznie usypanej wyspie. Zabytkowa
figura św. Jana Nepomucena jest jeszcze
starsza - pochodzi przypuszczalnie z połowy XVIII w.

| Pałac Odrowążów

Pałac wzniesiony został w późnym średniowieczu, w miejscu XII-wiecznego grodziska (obecnie jest tu kompleks hotelowy
Manor House SPA z najlepszym holistycznym SPA w Polsce). Pierwszy dwór powstał
w tym miejscu na ruinach średniowiecznego zamku.
Pałac Odrowążów stoi na niewielkim
wzniesieniu w otoczeniu zabytkowego, liczącego 8 ha parku krajobrazowego z kilkoma pomnikami przyrody. Pałac składa
się z dwóch budynków z dołączoną niewielką wieżyczką, w której widać otwory
strzelnicze. Według legendy pałac połączony jest podziemnym przejściem z kościołem w Chlewiskach. Aktualny wygląd
pałacu został zmieniony podczas kilku
przebudów w XVIII i XIX wieku. O gotyckim charakterze dawnego zamku świadczą
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jego pozostałości. Na terenie
parku możemy
zobaczyć basztę
z XVIII w. - surową kamienną konstrukcję
stylizowaną na
gotycki zamek. Zrekonstruowana została w latach 2013/2014 dzięki zachowanym
fundamentom.
W parku znajdują się trzy piwnice zagłębione w stok wzgórza zamkowego.
Podstawowym surowcem wykorzystanym do ich wzniesienia jest lokalny łamany piaskowiec.
Studnia znajdująca się
na wzgórzu zamkowym
powstała za czasów
Dobiesława Odrowąża-Chlewickiego w II
połowie XV wieku.
Jej dno (13 metrów)
znajduje się poniżej
poziomu wód gruntowych, co zapewnia stały napływ
wody i jej wyższą
jakość mikrobiologiczną. U stop
wzgórza znajduje się wejście
do
czterech
komór lodowni, a na szczycie znajduje się czworokątny
szyb zasypowy.
Przy pałacu są dwie kaplice - Kaplica
Bożej Rodzicielki znajduje się na parterze budowli, a Kaplica Świętego Jacka
Odrowąża (patrona posiadłości Manor
House w Chlewiskach) na piętrze przypałacowej wieży.
Na uwagę zasługuje również Stajnia Platera - wpisana w rejestr zabytków w roku
2010, a wybudowana w roku 1886. Zbudowana z piaskowca szydłowieckiego jest
drugą zabytkową budowlą wchodząca
w skład posiadłości Manor House. Jest to
jedna z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce.

Pięknie usytuowany pałac

| Niesamowita historia
Z Chlewiskami wiąże się kilka ciekawych postaci historycznych. Początki
miejscowości sięgają XII wieku, kiedy to
pierwszym właścicielem drewnianego grodu był Piotr Dunin herbu Łabędź. Następ-

Budy

n k i hu
nie, około
ty ż ela
za
roku 1360 właścicielami
majątku ziemskiego została rodzina
Odrowążów. Prędota Stary Odrowąż
otrzymał dobra koneckie razem z Chlewiskami poprzez nadanie przez Bolesława
Krzywoustego w roku 1098. W roku 1121
roku Odrowążowie zbudowali tu kościół,
a następnie w roku 1135 dwór rycerski.
W XV wieku na miejscu rycerskiego dworu wznieśli murowany zamek i w tym samym czasie przyjęli nazwisko Chlewiccy.
W uznaniu za ich zasługi, król Kazimierz
Wielki udzielił ich dobrom praw mag-
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deburskich. W roku 1605 roku powstało kolejne skrzydło zamku wybudowane
przez Wawrzyńca Chlewickiego. Jego syn
Mikołaj Chlewicki jako dowódca wojsk
eskortował króla Jana Kazimierza na Śląsk
w czasie potopu szwedzkiego. Przez tego
króla został też wprowadzony do senatu,
gdzie podpisywał elekcję Władysława IV.
Mikołaj uczestniczył w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku.
W drugiej połowie XVIII w. Chlewiska
stały się własnością rodziny Podkańskich
- Józefa i Aleksandra. W roku 1801 dobra
Chlewisk, liczące 14 400 ha, stają się własnością hrabiego Stanisława Sołtyka (posła
Sejmu Czteroletniego, jednego z założycieli
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, marszałka
sejmu w roku 1811) oraz jego syna Romana (generała, uczestnika kampanii napoleońskich oraz Powstania Listopadowego)
- byli oni właścicielami Chlewisk od 1801
do 1831 roku. To właśnie w tym czasie zaczyna się szczególny okres rozkwitu Chlewisk i okolicznych terenów: w Chlewiskach
w latach 1811-1825 powstaje walcownia
blach i fabryka gwoździ (surowiec do produkcji dostarczany jest przez wielki piec
w Aleksandrowie powstały już w 1727
r.). W roku 1820 w Aleksandrowie powstaje następny wielki piec. Chlewiska
wchodzące w skład Staropolskiego Okręgu Przemysłowego są wówczas jednym
z największych ośrodków przemysłowych wschodniej Polski. Niestety, w roku
1831 w odwecie za działalność patriotyczną
Stanisława i Romana Sołtyków (na wniosek Romana w roku 1830 dokonano
detronizacji cara Mikołaja I)
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ich dobra zostają skonfiskowane - Stanisław
umiera, zaś Roman udaje się na emigrację
do Francji.

| Huta żelaza

Huta ta została wybudowana przez
Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne
w latach 1882-1892. Zespół wielkopiecowy, zatrudniający około 200 osób, był
czynny do roku 1940 dając 5 tys. ton surówki rocznie. Już w roku 1882 rozpoczęto budowę wielkiego pieca, wieży wyciągowej wodnej, trzech prażarek rudy oraz
warsztatu mechanicznego. Wielki piec
pracował na napędzie parowym, a inne
urządzenia napędzane były z turbiny na
rzece Szabasówce (w miejscu obecnego
zalewu) oraz ze stawów zasilanych ciekami i źródłami leśnymi. W latach 18951912 huta należała do rodziny Platerów
i w tym czasie dobudowano odlewnię.
Kolejnymi właścicielami byli Władysław
Pusłowski, następnie Polsko - Niemiecka
Spółka Akcyjna Elibor w Warszawie, a w
roku 1938 Huta Pokój w Rudzie Śląskiej.
W roku 1939 hutę przejęli Niemcy, którzy
jednak zaprzestali rok później produkcji. Po wojnie na terenach dawnej huty
mieściły się zakłady Urządzeń Rozrywkowych „Rozmet”, a potem Zakład Wyrobów Metalowych. W roku 1960 zakład
przejęło Muzeum Techniki w Warszawie.
Chlewiska były ostatnim miejscem w Europie, gdzie do wytopu używano węgla
drzewnego.
Huta, będąca unikatowym zabytkiem techniki, jest udostępniona do zwiedzania od
1957 roku jako odział
Muzeum Techniki
w Warszawie. Od
2002 roku organizowane jest tu coroczne „Święto Żelaza
i Stali” z pokazem
wytopu
żelaza
w tradycyjne dymarce.
Dziś huta jest
szacownym
zaby tkiem,
w którym zobaczyć można
wystawę zabytkowych maszyn do szycia oraz maszyn do obróbki
metalu i drewna - frezarki, wiertarki, i prasy
śrubowe. Wielki piec - serce huty - windę

wodną (gihtociąg). Z górnego pomostu
wieży rozciąga się wspaniały widok na
okolicę.
W zabytkowej hucie Żelaza w Chlewiskach można oglądać wystawy najpopularniejszych polskich samochodów i motocykli, które jeździły po polskich szosach
od lat 20. XX wieku. Wystawa obejmuje 40
eksponatów przedwojennych motocykli,
perełek polskich i zagranicznych, niektórych bardzo rzadkich takich jak: Podkowa, Perkum, Junak M10,SHL M04, Moj,
Guzzi, Ariel. Natomiast wystawa samochodów prezentuje około 50 aut a wsród
nich takie modele jak Tatra 57m, Citroen
BL 11, i polskie, w tym prototypy FSO.
Zobaczyć można m.in. Polskie Fiaty 508
z roku 1938, Fiaty 125 P, Syrenę prototyp
z 1955 roku, Warszawę Kombi, czy polonezy, a także wiele prototypów takich jak:
Beskid, Smyk, Ogar, Wars i wiele innych.

| Kościół św. Stanisława Biskupa
| i Męczennika w Chlewiskach…

…wzniesiony został w latach 1511-1512.
Powstał na zrębach poprzedniego (z 1121
roku). Kościół utrzymywany jest w stylu
gotyckim (choć pierwotnie wybudowany był w stylu romańskim). Pozostałości
po późnoromańskim stylu to: arkadowy
fryz, ozdobienie plecionką, okno i kamień z czterolistnym przeźroczem, który
znajduje się w zachodniej ścianie kościoła. W pierwszej połowie XVIII w. Wawrzyniec Chlewicki i jego syn Mikołaj
dokonali przebudowy kościoła. W latach
1776-1777 ówczesny właściciel Chlewisk
Józef Potkański dobudował do niego
południową kaplicę pod wezwaniem św.
Anny. Ostatniej przebudowy dokonano
w 1923-1925. Do najważniejszych zabytków stanowiących wnętrze kościoła należą: gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym pochodząca
z ok. 1430 roku, renesansowe nagrobki
Wawrzyńca Chlewickiego i jego żony
Doroty, oraz klasyczny nagrobek Katarzyny z Sapiechów Sołtykowej w kaplicy
Matki Boskiej Różańcowej. Przy kościele
znajduje się dzwonnica i dawna wikarówka z XVIII w.
W Chlewiskach znajduje się wiele obiektów wartych obejrzenia. Na pewno warto
tam zajrzeć. n
Źródła:
1. www.manorhouse.pl/historia_palacu
2. www.chlewiska.pl/gallery/muzeum-techniki.
Zdjęcia: serwis www.manorhouse.pl

25
25

N a s z e s pr a w y
WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2018
à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki):
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9,00 zł;
II kwartał 		
9,00 zł;
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9,00 zł;
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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		
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I półrocze		
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Kalendarium
konferencji
MODR Warszawa w 2017 r.

L.p.

Nazwa imprezy
promocyjnej

Data
i miejsce

Osoba odpowiedzialna,
tel., e-mail

1.

Konferencja:
Ubezpieczenia
w rodzinnych
gospodarstwach
rolnych

8 listopada,
Siedlce

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

2.

Konferencja:
Podatek VAT
w rolnictwie

14 listopada,
Siedlce

Sławomir Roguski, 25 640 09 18,
slaowimir.roguski@modr.
mazowsze.pl

3.

III Mazowiecka
konferencja
pszczelarska

19 listopada,
Siedlce

4.

Konferencja:
Odnawialne
źródła energii
na obszarach
wiejskich

23 listopada,
Płońsk

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

5.

Konferencja:
Chów bydła
mięsnego
alternatywą dla
produkcji mlecznej

29 listopada,
Płońsk

Wiesław Kowalczyk, 23 663 07 15
wieslaw.kowalczyk@modr.
mazowsze.pl

6.

Konferencja:
Doroczne spotkanie
producentów zbóż

listopad,
Płońsk

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

7.

Konferencja:
Znaczenie pszczoły
miodnej
w rolnictwie

8 grudnia,
Płońsk

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

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto:

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
z dopiskiem
„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2018”.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać
na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4)
II, III strona (cała strona A4)
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
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1/2 strony			
1/4 strony			
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Artykuł sponsorowany cała strona
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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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Nawożenie przed założeniem plantacji

truskawek

Agata Kozłowska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

T

ruskawka jest rośliną o stosunkowo małych wymaganiach
nawozowych, ponieważ bardzo dobrze wykorzystuje
składniki pokarmowe znajdujące się w glebie. Jednak kiedy plantacje znajdują się na glebach słabszych, lub przy bardziej
intensywnej uprawie (produkcja sterowana), niezbędnym warunkiem uzyskania wysokiego plonu jest dobra zasobność gleby
w składniki pokarmowe.
Przed założeniem plantacji nie ma potrzeby stosowania nawozów azotowych, a prawidłowe nawożenie innymi składnikami mineralnymi w tym czasie może być wykonane jedynie na podstawie
wyników chemicznej analizy gleby. Wykonanie takiej analizy jest
niezbędne do określenia jej zasobności i ustalenia potrzeb nawożenia (tab.1) oraz wapnowania (tab.2)
Tabela 1. Liczby graniczne dla zawartości składników przyswajalnych
w glebie oraz określenie potrzeb nawożenia przed założeniem plantacji
truskawki, na podstawie zasobności gleby (Sadowski i in. 1990).
Wyszczególnienie

Klasa zasobności
niska

średnia

Wysoka

<2

2-4

>4

< 1,5

1,5 - 3

>3

Zawartość P (mg)/100 g gleby
Dla wszystkich rodzajów gleb:
warstwa orna 0 - 20 cm
warstwa podorna 20 - 40 cm
Nawożenie

Dawka P2O5 (kg na ha)
100

100

-

gleby lekkie (<20% części spławialnych)

<5

5-8

>8

gleby średnie (20 - 35% części spławialnych)

<8

8 - 13

> 13

< 13

13 - 21

> 21

gleby lekkie (<20% części spławialnych)

<3

3-5

>5

gleby średnie (20 - 35% części spławialnych)

<5

5-8

>8

<8

8 - 13

> 13

Zawartość K (mg)/100 g gleby
Warstwa orna 0 - 20 cm:

gleby lekkie (>35% części spławialnych)
Warstwa podorna:

gleby ciężkie (>35% części spławialnych)
Nawożenie

Dawka K2O (kg na ha)
100 - 180

60 - 120

-

gleby lekkie (<20% części spławialnych)

< 2,5

2,5 - 4

>4

gleby średnie i ciężkie (>20% części spławialnych)

<4

4-6

>6

Zawartość Mg (mg)/100 g gleby
Dla obu warstw gleby
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Dawka MgO (kg na ha)

Nawożenie

120 - 200

60 - 120

-

Stosunek K : Mg
Dla wszystkich gleb niezależnie od warstwy gleby

b. wysoki

wysoki

poprawny

>6

3,5 - 6,0

< 3,5

Tabela 2. Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych w zależności od
kategorii agronomicznej gleby oraz jej odczynu (wg IUNG).
pH
Potrzeby
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby
bardzo lekka

lekka

średnia

ciężka

Konieczne

<4,0

<4,5

<5,0

<5,5

Potrzebne

4,0 - 4,5

4,5 - 5,0

5,0 - 5,5

5,5 - 6,0

Wskazane

4,6 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

Ograniczone

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

6,6 - 7,0

>5,5

>6,0

>6,5

>7,0

Zbędne

| Nawożenie organiczne
Zalecane jest zastosowanie nawozów organicznych, najlepiej
obornika, który nie tylko dostarcza roślinom łatwo przyswajalnych
składników pokarmowych, ale także próchnicy poprawiającej właściwości fizyczno-chemiczne gleby. Obornik stosuje się - w zależności od żyzności gleby - w dawce 30-35 t/ha.
Można też stosować nawozy zielone, które stanowią tańsze źródło substancji organicznej i składników pokarmowych, jak łubin
i gorczyca. W sprzyjających warunkach pogodowych są one w stanie wytworzyć do 50 ton świeżej masy.

| Nawożenie mineralne

Wprowadzenie do gleby nawozów mineralnych może odbyć się
prawidłowo tylko na podstawie wyników analizy chemicznej gleby.
Jeżeli nie ma takiej analizy, to stosuje się takie dawki nawozów organicznych i mineralnych jak dla gleb średnio zasobnych w składniki
pokarmowe. Przy pełnym nawożeniu organicznym wynoszą one na
hektar: do 100 kg P2O5 (około 600 kg superfosfatu pojedynczego
lub 200 kg superfosfatu potrójnego) oraz do 120 kg K2O (około
250 kg soli potasowej 50% lub siarczanu potasu). W przypadku
braku nawożenia organicznego zaleca się zwiększenie dawki nawozów fosforowych i potasowych o połowę. Należy je wysiać pod
orkę, na pole już zaorane lub tuż przed sadzeniem truskawek. n
Od Redakcji: dokończenie artykułu w kolejnym numerze „Wsi Mazowieckiej”.
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Rośliny strączkowe w kuchni
Henryka Borkowska
MODR Oddział Siedlce

W

arzywa strączkowe to doskonałe źródło białka roślinnego,
błonnika pokarmowego, licznych witamin z grupy B (zwłaszcza B1,
B2, A, PP i C) oraz minerałów takich, jak:
wapń, fosfor, żelazo, miedź, cynk i jod. Ze
względu na właściwości zdrowotne oraz
walory smakowe coraz częściej goszczą
na naszych stołach w postaci zup, sosów,
sałatek, past, farszów, a nawet stają się
alternatywą dla mięsa. Pyszne i zdrowe,
dbają o różnorodność naszej diety.

Bób, fasola, soczewica, groch czy soja
doskonale zastępują mięso w diecie wegetariańskiej, dostarczają również dużej ilości niezbędnych węglowodanów. Warzywa
strączkowe śmiało mogą jeść osoby chore
na cukrzycę. Według naukowców posiadają też właściwości obniżające ryzyko chorób serca. Zjedzenie pół szklanki warzyw
strączkowych dziennie obniży poziom
złego cholesterolu. Regularne spożywanie
nasion zalecane jest w profilaktyce i leczeniu otyłości, miażdżycy i nadciśnienia.
Warzywa te powinny znaleźć się również
w diecie sportowców, gdyż pomagają budować masę mięśniową oraz skutecznie
zwiększają siły i wydolność organizmu.

| Kto powinien unikać spożywania
| potraw z roślin strączkowych?

Pomimo wielu zalet, roślin strączkowych
nie mogą ich spożywać osoby stosujące
dietę lekkostrawną, np. w stanach zapalnych błony śluzowej przewodu pokarmowego, w okresie rekonwalescencji czy
w chorobach infekcyjnych przebiegających
z gorączką. Rośliny strączkowe są również
niewskazane w nadpobudliwości jelita
grubego, w ostatnich tygodniach ciąży
oraz w okresie karmienia, w żywieniu
dzieci do 3 roku życia i osób starszych.
Z uwagi na duży dostęp na rynku produktów sojowych, dokonując zakupów
należy zwrócić uwagę na to, czy wyrób nie
zawiera soi modyfikowanej genetycznie.

Humus z bobu
Składniki: 0,5 kg bobu, 80 ml oleju tło-
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czonego na zimno lub oliwy, 2 cebule,
3 ząbki czosnku, sok z 1 cytryny, kawałek
ostrej papryki, 2-4 łyżki jogurtu naturalnego, sól, pieprz czarny do smaku oraz
kumin (kmin rzymski) jeśli ktoś lubi.
Wykonanie: Bób opłukać na sicie i wrzucić
do wrzątku, gotować kilka minut (do czasu,
aż da się obierać). Odlać wodę, bób lekko
schłodzić przelewając zimną wodą i obrać
z łupin. Cebulę obrać, pokroić w kostkę
i podsmażyć na oleju na złoty kolor, pilnując
aby się nie przypaliła. Czosnek obrać z łupin,
wycisnąć sok z cytryny. Do malaksera włożyć bób, podsmażone cebule, obrane ząbki
czosnku, kawałek wydrążonej ostrej papryki,
dodać olej, sok z cytryny oraz jogurt i zmiksować na jednolitą kremową pastę. Można też
użyć do miksowania blendera. Doprawić solą
i pieprzem mielonym oraz kuminem.

Pasta z fasoli
Składniki: Puszka białej fasoli (około 240 g),
mała cebulka, ząbek czosnku, łyżeczka oleju
rzepakowego, przyprawy do smaku: kurkuma, bazylia, tymianek, sól i papryka słodka.
Wykonanie: Na oleju podsmażyć obraną
i drobno pokrojoną cebulkę i chwilę smażyć.
Fasolę odsączyć na sicie, następnie przełożyć do naczynia, dodać podsmażoną cebulę,
czosnek, przyprawy i wszystko zmiksować
na gładką masę.

Kremowa fasolowa rolada
Składniki: ciasto: 15 dag fasoli Jaś, 4 jajka, 15 dag cukru pudru, 2 krople aromatu
migdałowego, 5 łyżek tartej bułki.
Krem: 2 żółtka, 10 dag cukru pudru, 10
dag masła, 20 dag nutelli, 3 łyżki rumu
lub innego aromatycznego alkoholu, polewa czekoladowa.
Wykonanie: Fasolę namoczyć, ugotować,
zemleć w maszynce, ostudzić i przetrzeć.
Żółtka utrzeć z cukrem pudrem i aromatem
dodając partiami przetartą fasolę i tartą bułkę i na koniec ubitą na sztywno pianę z białek. Ciasto rozsmarować na natłuszczonym
pergaminie, piec około 20 minut w tempe-

raturze 1800C. Ciepłe ciasto zrolować razem
z pergaminem i ostudzić. Żółtka ubić z cukrem na parze, schłodzić. Masło utrzeć na
puszystą masę, dodać żółtka i nutellę. Ciasto
rozwinąć, zdjąć pergamin, posmarować kremem, zwinąć, polać polewą czekoladową.

Zupa z soczewicy
Składniki: 50 dag soczewicy, 20 dag cebuli, 20 dag smalcu, 20 dag marchwi, 50
dag kiełbasy, przyprawy do smaku: sól,
pieprz, liść laurowy.
Wykonanie: Soczewicę umyć, zalać wodą
(około 3 l) i gotować na wolnym ogniu
przez 1 godzinę. Cebulę obrać, pokroić
w kostkę i podsmażyć na smalcu. Marchew
umyć, obrać, opłukać, pokroić na drobne
kawałki. Cebulę, marchew i liść laurowy
dodać do soczewicy. Osolić i gotować jeszcze około 2 godzin. Pod koniec gotowania
dodać pokrojoną w kostkę kiełbasę i doprawić do smaku.

Pasztet z soczewicy
Składniki: czerwona soczewica 250 g, olej/
oliwa 80 ml, cebula 1-2 szt., czosnek 4 ząbki,
marchew 2 szt., seler 1 ćwiartka, koncentrat
pomidorowy 3 łyżki, jaja 4 szt., curry 1 łyżka, kumin i kolendra po 0,5-1 łyżeczki, papryka ostra, sól, pieprz do smaku, papier do
pieczenia.
Wykonanie: Soczewicę zalać dwiema
szklankami zimnej wody i gotować aż
wchłonie całą wodę i rozpadnie się na puree. Na patelni rozgrzać oliwę i smażyć
umyte, obrane i rozdrobnione warzywa aż
zmiękną, zrumienią się i nabiorą słodyczy.
Pod koniec smażenia dodać soczewicę,
koncentrat pomidorowy, jaja i doprawić.
Keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia,
następnie napełnić masą i wstawić do rozgrzanego do 1800C piekarnika. Piec około
40 minut. Smak pasztetu można urozmaicać
dodając np. grzyby, paprykę oraz zioła. n
Źródła:
1. Materiały ze szkolenia „Nasiona roślin strączkowych w żywieniu człowieka”, CDR Kraków, 2016 r.
2. http//dietea.pl
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Wykorzystanie środków unijnych w gminie Korczew
Krzysztof Zieliński
MODR Oddział Siedlce

A

nalizując wykorzystanie środków unijnych przez rolników z gminy Korczew należy to wykorzystanie rozgraniczyć na dwa okresy. Pierwszy to realizacja Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2004-2006
i 2007-2013, a drugi to realizacja PROW w latach 2014-2020.
Programy realizowane w latach 2004-2006 i 2007-2013 charakteryzowały się stosunkowo małymi wymogami wobec rolników.
W wyniku tego mogli oni łatwo uzyskać duże pieniądze na rozwój,
zwiększając produkcję rolniczą w niewielkim stopniu w stosunku
do stanu wyjściowego. Na przykład rolnik mający obsadę 8 sztuk
bydła deklarował zwiększenie tej obsady do 11-12 sztuk; można
było uzyskać od 50.000 zł z programu Młody Rolnik do 100.000
zł w latach końcowych realizacji PROW 2007-2013. Według mojej
wiedzy w tych latach do doradców rolniczych w celu wypełniania
wniosków na Młodego Rolnika zgłaszało się każdego roku średnio
4 rolników.

| Nieco gorzej było z realizacją…

… programu Modernizacja Rolnictwa. W gminie Korczew jest
niewiele dużych gospodarstw, do których skierowano ten program, a opłaty za sporządzenie wniosku były wysokie. Powodem
niewielkiego zainteresowania było również to, że dofinansowanie
do inwestycji wynosiło 50%, a w przypadku młodych rolników
60% kosztów kwalifikowanych, w związku z czym aby sfinansować
inwestycje rolnicy musieliby brać kredyty, co mogłoby spowodować duże obciążenie finansowe gospodarstwa. Według moich informacji nieliczni, którzy zdecydowali się na ten program, udawali
się do firm prywatnych, które handlowały maszynami i sprzętem
rolniczym, gdzie wypełniano im wnioski za darmo, w zamian za
zobowiązanie się do zakupu maszyny lub ciągnika w tej firmie.

| Największym zainteresowaniem cieszyły się…

… programy rolnośrodowiskowe. Szczególnie dotyczyło to
PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, chociaż pod koniec realizacji PROW 2007-2013 warunki przystąpienia do programu rolnośrodowiskowego zostały zaostrzone. Przejawiało się to miedzy
innymi tym, że jeśli kontrola w gospodarstwie realizującym program wykryła nieprawidłowości, to rolnik musiał zwrócić określony procent pieniędzy - nie tylko za rok, w którym była u niego
kontrola, ale również jeśli kontrola była w piątym roku realizacji
programu, to także za 4 lata wstecz, kiedy nieprawidłowości mogło
nie być. Skutkowało to tym, że rolnicy musieli zwracać do ARIMR
nawet kilka tysięcy złotych dopłat rolnośrodowiskowych. Szczególnie ci, którzy realizowali wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka
na łąkach i pastwiskach. Za realizację tego wariantu rolnik mógł
otrzymać 500 zł na 1 ha TUZ. Wariant ten był atrakcyjny, ponieważ wymagania przy jego realizacji nie były zbyt wygórowane, np.
koszenie takich użytków można było przeprowadzić od 1. Lipca,
w związku z czym skoszona trawa nie była zdrewniała i chętnie
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

zjadana przez bydło. Również wymóg nawożenia do 60 kg N/1ha
był łatwy do zrealizowania z uwagi na małą ilość bydła w gospodarstwach. Z tego programu rocznie korzystało średnio 5-6 rolników.

| Dość dużym zainteresowaniem…

… cieszył się program Zalesianie gruntów rolnych. Średnio
w roku wnioski na zalesianie składane były przez 2 rolników. Realizację tego programu ułatwiał fakt, że gleby w gminie Korczew
są słabe i bardzo słabe.
Z innych programów, jak np. Różnicowanie działalności rolniczej
czy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw rolnicy nie korzystali.
Niewielkim zainteresowaniem cieszył się również program przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną.
W roku 2014 w Polsce, i tym samym w gminie Korczew,
rozpoczęła się realizacja PROW 2014-2020. Warunki uzyskania pieniędzy przez rolników zostały bardzo zaostrzone.
W ramach płatności bezpośrednich zostały wprowadzone płatność do krów i płatność do bydła. Przysługiwały one tym rolnikom, którzy mieli co najmniej 3 sztuki krów i/lub 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy. Płatność przysługiwała wówczas od
1 sztuki krowy i/lub 1 sztuki bydła do 30. sztuki krowy i/lub bydła.
Oznacza to, że rolnik mógł otrzymać taką płatność nawet do 60
sztuk krów i bydła.

| W ramach realizacji PROW 2014-2020…

… ARIMR ogłaszała także takie nabory, jak Modernizacja gospodarstw rolnych i Premia dla młodych rolników. Jednak rolnicy
z gminy Korczew, po szczegółowym zaznajomieniu się z warunkami uczestnictwa w tych programach, rezygnowali ze składania
wniosków motywując swoją decyzję niepewnością na rynku mleka i zbliżającą się chorobą ASF do gminy Korczew.
W marcu 2016 roku został ogłoszony także nabór z programu
Restrukturyzacja małych gospodarstw - można było w nim uzyskać
60.000 zł dofinansowania. Jednak prawie wszyscy rolnicy, którzy
początkowo byli zainteresowani tym programem, po bliższym
zapoznaniu się z warunkami jego realizacji również rezygnowali.
Według moich informacji w gminie Korczew wnioski na ten program złożyło tylko 2. rolników. Powodem rezygnacji były między
innymi: konieczność znacznego zwiększenia produkcji zwierzęcej
czy roślinnej przy jednoczesnej niepewności co do przyszłych cen
produktów rolnych w związku np. ze zbliżaniem się choroby ASF
do gminy Korczew, czy konieczność posiadania środków własnych
do uzupełnienia dofinansowania do programu Restrukturyzacja
małych gospodarstw.
Reasumując: warunki uzyskania dofinansowania z programów w PROW 2014-2020 zostały tak zaostrzone, że wielu rolników, którzy w PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 bez problemu uzyskałoby dofinansowanie, teraz już nie ma na to szansy. n
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Andrzej Dmowski
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wa rroz ą

J

est zmorą pszczelarzy na całym świecie. Przywleczona z Azji z końcem lat
50. do ówczesnego Związku Radzieckiego, szybko trafiła do krajów Europy
Wschodniej, następnie Brazylii i całej
Ameryki Południowej, potem do Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, na
Nową Zelandię i nawet… na Hawaje.
W Polsce warroza pojawiła się w latach
80. Wciąż nie potrafimy jej skutecznie
zwalczyć, co najwyżej ograniczyć. Chcąc
uniknąć zagłady pasiek, nasi pszczelarze
chwytają się więc różnych sposobów, aby
ich pszczoły przetrwały. Usiłując znaleźć
skuteczny lek prowadzą różne eksperymenty z wykorzystaniem ziół, a nawet
środków dezynfekcyjnych. Niestety, jak do
tej pory nie do końca skutecznie.

pancerz hitynowy wysysając właśnie hemolimfę. Przez wygryzione otwory wnikają szkodliwe wirusy, pszczoły są osłabione
i zaczynają chorować.
Warroza atakuje również czerw. Samice
składają 3-6 jaj do tych komórek plastra,
w których wcześniej jaja złożyła matka
pszczela. Cykl rozwojowy trwa 9-10 dni.
Larwy warrozy rozwijają się wraz z larwą
pszczelą uszkadzając ją, po czym wychodzą na zewnątrz jako formy dorosłe, gotowe do rozmnażania się.
Jeżeli rodziny pszczele zaatakowane zostaną wiosną przez zaledwie 10 roztoczy (!),
to bez pomocy pszczelarza zginą już jesienią. Można więc bez przesady stwierdzić,
że warroza decyduje o funkcjonowaniu
wszystkich pasiek oraz wielkości produkcji
polskiego miodu.

Samice niewielkiego roztocza Varroa destruktor widoczne są gołym okiem - mają
1,6 mm szerokości, 1 mm długości, a ich
owalny pancerzyk ma rdzawy kolor. Żywią
się hemolimfą pszczół - przekłuwają ich

Zagrożenie potęguje szybkość rozmnażania się roztocza, który w ciągu lata może
wydać dziesiątki pokoleń. W ulu, gdzie
wiosną są śladowe ilości pasożyta, jesienią
mogą być go już setki tysięcy. To oznacza

| Czym jest warroza?

| Wędrówka roztoczy

zagładę pszczół, gdyż tak obciążona rodzina nie przetrwa zimy.
Z tego powodu wiosną dziesiątki pasiek
okazują się puste. Ule są wprawdzie nieuszkodzone, a plastry wypełnione miodem,
lecz nie ma na nich ani jednej pszczoły.
Dla pszczelarza oznacza to ogromny kłopot i wielkie koszty. Co gorsza, podobny
problem będą mieli wkrótce jego sąsiedzi,
bo do pustych, ale wypełnionych miodem
uli, zlecą się ich pszczoły rabując miód
i przenosząc do siebie warrozę.

| Leczyć można prawie wszystkim

Niestety, inwazja roztocza jest problemem bardzo trudnym do rozwiązania
z prostego powodu: lekarstwo szkodzące
warrozie nie może zaszkodzić pszczołom.
Na razie nie ma jednak takiego środka
- ten, kto go odkryje, ocali pszczoły.
Poszukiwania trwają. Utrudnia je
ogromnie odporność roztoczy, które - poddawane przez kilka lat działaniu szkodzącego im preparatu - zaczynają być na ten
preparat odporne.
Stosowany jest więc amitraz (zwany powszechnie amitrazą) i inne chemiczne substancje, podawane są preparaty sporządzone z substancji naturalnych, zioła, środki
dezynfekujące, polewa się pszczoły sokiem
z cytryny, coca colą, posypuje cukrem pudrem, odymia się i nieomal wędzi… A potem następuje zima, czyli chwilowa przerwa i wszystko zaczyna się od nowa.

| Leczyć tak, aby nie szkodzić

Roztocza warrozy na odwłoku pszczoły miodnej (fot. www.portalpszczelarski.pl)
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Chodzi jednak o to, że wiele pozostałości
tych „leczniczych” substancji, zwłaszcza
pochodzenia chemicznego, zalega potem
w pszczołach i ich produktach, zwłaszcza
w miodzie. Czy można to ograniczyć?
Wydaje się, że nie tylko można, ale i trzeba. Dlatego cieszy mnie, że rośnie grupa
pszczelarzy, którzy rezygnują z powszechnie przyjętych sposobów leczenia i korzystają ze środków naturalnych. Nie powinno być przecież tak, że niszcząc warrozę
zaczniemy niszczyć i samych siebie. n
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Owoce

roślin dziko rosnących cz. 2

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.

Berberys to krzew rosnący praktycznie we wszystkich parkach

w naszym kraju. Jego piękne, czerwone owoce od lat używane
były zarówno w kuchni, jak i w celach leczniczych. Już dawno
temu odkryto ich pozytywne działanie w leczeniu żółtaczki
i malarii. Używano także jako leku na szkorbut. Suszone owoce berberysu dodaje się do herbat ziołowych - podnosi on bowiem odporność, a także pomaga w stanach zapalnych błon
śluzowych. Owoce zawierają mnóstwo witaminy C, pektyn i soli
mineralnych, a także witaminy P, która poprawia samopoczucie
i pomaga przy przeziębieniach. Zbiera się je zanim dojrzeją - dojrzałe są miękkie i łatwo się gniotą. Można je suszyć w temperaturze maksymalnie 50 OC, można także robić soki, syropy, dżemy
i konfitury.
Konfitura z berberysu: szklankę cukru gotujemy w jednej trzeciej szklanki wody. Gdy cukier się rozpuści (musimy uważać, by
nie zamienił się w karmel), dodajemy dwie szklanki berberysu
i gotujemy na bardzo małym ogniu przez dziesięć minut. Zostawiamy pod przykryciem. Następnego dnia gotujemy jeszcze raz,
dokładnie mieszając. Czynność tę powtarzamy jeszcze przez dwa
dni. Ostatniego dnia konfiturę przekładamy do słoiczków. To doskonała ozdoba do ciast i deserów.

Dzika róża rośnie praktycznie w każdym zakątku Polski. Istnieje kilka gatunków tej rośliny, ale wszystkie jej są jadalne i bardzo
popularne. Zawierają rekordową ilość witaminy C (o wiele więcej
niż np. cytrusy), wykorzystywane są więc w celach leczniczych.
Dzika róża dostarcza też wiele innych substancji aktywnych, działających wzmacniająco. Flawonoidy działają przeciwzapalnie,
rozszerzają naczynia krwionośne i obniżają poziom cholesterolu.
Witamina C zwiększa elastyczność ścianek naczyń krwionośnych.
Owoce dzikiej róży zawierają substancję o nazwie galaktolipid,
która pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów. Z dzikiej róży korzystamy od wieków. Przygotowywano z niej dżemy, konfitury,
soki, Najbardziej popularna jest konfitura wykorzystywana, np.
do nadziewania pączków.
Konfitura z dzikiej róży: 1,5 kilograma owoców i sześć szklanek
cukru. Owoce muszą być całkiem dojrzałe. Każdy przecinamy na
pół, dokładnie usuwamy nasiona i włoski, a następnie odcinamy
twarde końcówki. Tak przygotowane dokładnie myjemy. Cukier
gotujemy w małej ilości wody i dodajemy owoce. Gotujemy około
godziny i odstawiamy do ostygnięcia. Następnego dnia smażymy
konfiturę na małym ogniu, mieszając i zbierając powstającą na
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

powierzchni pianę. Wlewamy jeszcze gorącą do słoików i natychmiast zakręcamy. Przechowujemy w chłodnym miejscu.

Jarzębina ma dużo witamin i substancji, które zwalczają wzdęcia

i zaparcia, mają też działanie moczopędne. Zawarte w niej substancje stosowane są w lekach pomagających w arteriosklerozie,
kamicy nerkowej i żółciowej i w stanach zapalnych wątroby. Pamiętajmy jednak, by nie jeść jej na surowo, zawiera bowiem sorbinę, która sprawia, że owoce są gorzkie i cierpkie. Sorbina może
spowodować zatrucie pokarmowe, biegunki i wymioty. Po obróbce cieplnej owoce stają się nieszkodliwe. Przygotowując przetwory
z jarzębiny - soki, konfitury czy wyjątkowo smaczne dżemy - owoce należy najpierw przemrozić. Najlepiej zbierać je po pierwszych
przymrozkach, a jeśli robimy to wcześniej, trzeba je włożyć do zamrażalnika na kilka dni, przez co jarzębina straci swoją cierpkość.

Dżem z jarzębiny i gruszek: kilogram umytych owoców jarzębiny, dwa kilogramy gruszek i kilogram cukru. Jarzębinę wrzucamy
na kilka minut do wrzątku i odcedzamy. Gruszki obieramy, usuwamy środek i pestki, kroimy na małe kawałki i zasypujemy cukrem. Po godzinie, gdy puszczą sok, wrzucamy gruszki i jarzębinę
do garnka z grubym dnem, dolewamy pół szklanki wody i smażymy często mieszając do momentu, aż owoce będą szkliste. Dżem
z jarzębiny i gruszek to doskonały dodatek do mięs.
Z jarzębiny możemy przygotować również znakomitą nalewkę
– jarzębiak. Zmrożone owoce dzielimy na dwie części. Jedną zalewamy w dużym słoju spirytusem, drugą zasypujemy cukrem. Po
dwóch tygodniach wyciskamy sok z owoców zasypanych cukrem
i dodajemy ten sok do owoców w spirytusie. Nalewkę odcedzamy
i przelewamy do butelek. Po pół roku jarzębiak jest gotowy.

Owoce czarnego bzu zbieramy, gdy są całkowicie dojrzałe. Są
surowcem antocyjanowym, wykazują właściwości antyoksydacyjne, chronią więc nasze komórki i zapewniają im dłuższą żywotność.
Badania wykazały, że sok z czarnego bzu potrafi skutecznie
zwalczać wirusy grypy, jest więc doskonałym i naturalnym lekiem. Owoce czarnego bzu zawierają również mnóstwo pektyn,
które pomagają przy wrzodach i zaparciach.
Sok z owoców czarnego bzu: 4 kg owoców czarnego bzu, 4 szklanki cukru, 4 szklanki wody. Zebrane w pogodny dzień, w pełni dojrzałe owoce umyć, oczyścić, widelcem oberwać z kiści. Wsypać do
garnka, zalać wodą. Gotować na małym ogniu aż powstanie gęsty sok (ok. 1 godz). Kiedy owoce popękają dodać cukier, gotować
jeszcze 0,5 godz. aż cukier się rozpuści. Odcedzić sok i przelać do
wyparzonych butelek lub słoików. Pozostałe owoce można wykorzystać na dżem. n
Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/
lecznicza-nalewka-z-derenia-jadalnego-przepis_41808.html
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Kwiaty w domu - wystrój i pasja
Edyta Łukomska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Nawet najbardziej egzotyczne gatunki
możemy z powodzeniem uprawiać w mieszkaniu, pamiętając o tym, że mają swoje
upodobania. Aby jednak nie sprawiały nam
problemów w uprawie i cieszyły zdrowym
wyglądem, trzeba poświęcić im trochę czasu i uwagi. Jest to wciągające hobby, dające
mnóstwo satysfakcji każdemu, kto kocha
świat roślin.
Przede wszystkim, chcąc uniknąć problemów, powinniśmy zapewnić kwiatom doniczkowym optymalne warunki, czyli właściwą:
temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność,
podlewanie, odżywianie i pielęgnację.
Podstawowy podział domowych roślin
doniczkowych, to: rośliny ozdobne z liści
oraz kwiatów, palmy, paprocie, kaktusy
i inne sukulenty, ananasowate, pnącza oraz
popularne storczyki. Każda z tych grup ma
inne wymagania.

| Rośliny o ozdobnych liściach

Większość roślin doniczkowych o dekoracyjnych liściach nie lubi bezpośredniego
nasłonecznienia. Może ono doprowadzić
do poparzeń liści. Należy przyjąć zasadę im ciemniejsze liście, tym dalej od światła.
Rośliny o pstrokatych i jasnych liściach powinny rosnąć bliżej okna - wtedy wybarwienie liści jest bardziej okazałe.
Lubią wysoką wilgotność powietrza. Należy
im ją zapewnić przez spryskiwanie liści miękką wodą lub ustawienie doniczki na podstawce z wodą. Suche powietrze powoduje, że liście
zaczynają zasychać i kruszyć się na brzegach.
W cieniu natomiast nadmiernie zielenieją,
a czasem opadają lub pokrywają się brązowymi plamami.
Do najpopularniejszych roślin donicz-
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kowych o ozdobnych liściach należą: Aglaonema (Aglaonema, Alokacja (Alocasia),
Gwiazda betlejemska (Poinsettia) Kalatea
(Calathea), Hipeastrum (Hippeastrum)
i Wężownica (Sanseveria).

Hipeastrum

R

ośliny doniczkowe uprawiane
w domu uspokajają wzrok, produkują tlen, oczyszczają i nawilżają
powietrze, przetwarzają szkodliwe substancje, uspokajają, a do tego są cennym
elementem aranżacji wnętrz. W styczniu
br. amerykański Instytut Pantone ogłosił,
że barwą obowiązującą w roku 2017 jest
zieleń. Kolor ten ma korzystny wpływ na
naszą psychikę, a w otaczaniu się nim mogą
pomóc nam właśnie rośliny doniczkowe.

| Rośliny kwitnące
Ustawianie roślin kwitnących w bezpośrednim słońcu nie jest zalecane. Takie
warunki zniosą tylko niektóre z nich. Nie
można także ich często przenosić, gdyż
mogą zrzucać pąki i kwiaty.
Rośliny kwitnące wymagają często
chłodnego i chronionego przed przeciągami miejsca, a także częstego nawożenia,
gdyż potrzebują wiele energii aby wydawać
coraz to nowe kwiaty. W ciepłym pokoju
ich kwiaty bardzo szybko usychają.
Najlepiej nawozić je specjalnym nawozem do roślin kwitnących. Nie można też
zapomnieć o regularnym podlewaniu. Jeśli
będą miały sucho - zrzucą kwiaty.
Najpopularniejsze rośliny doniczkowe
o ozdobnych kwiatach: Begonia (Begonia), Gardenia (Gardenia), Hiacynt (Hyacinthus), Hibiskus (Hibiscus), Hipeastrum (Hippeastrum).

| Paprocie
Paprocie rosną najczęściej w lekko zacienionym miejscu, tam gdzie dla wielu
innych roślin doniczkowych światła jest
zbyt mało. Nie należy wystawiać ich na
bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, bo ich liście łatwo przypalają się
od słońca.
Ponieważ poprzez swoje drobne liście
wyparowują bardzo dużo wody, podłoże
powinno byś stale lekko wilgotne. Należy
je podlewać regularnie i umiarkowanie,
aby nie dopuścić do przesuszenia rośliny.
Bardzo lubią zraszanie liści miękką wodą
oraz wysoką wilgotność powietrza.
Najkorzystniejszym stanowiskiem dla
paproci jest północne okno. Paprocie nie
lubią przeciągów, ani stanowisk przy źródle
ciepła.
Wśród
paproci
najpopularniejsze
są: Adiantum (Adiantum), Asplenium
(Asplenium), Flebodium (Phlebodium), Łosie
rogi (Platycerium), Nefrolepis (Nephrolepis).

| Rośliny ananasowate

Rośliny z rodziny ananasowatych zakwitają tylko raz, a później powoli obumierają.
Ich kwiaty są niepozorne, najczęściej białe
lub zielone. Intensywnie kolorowa jest rozeta
liści.
Idealna dla ich wzrostu jest temperatura
pokojowa. Zbyt niska temperatura, w połączeniu z nadmiernym podlewaniem,
powoduje gnicie roślin. W zimie najlepiej
czują się w temperaturze 13oC. Nie lubią
zimnych przeciągów. Roślinom ananasowatym szkodzi nadmiar wody - szybko
gniją, gdy stoi ona w doniczce. Ich szczególną właściwością jest zdolność gromadzenia i zatrzymywania wody u nasady
liści. Zalecane jest umiarkowane podlewanie odwapnioną wodą.
Najpopularniejsze rośliny ananasowate: Ananas (Ananas), Frizea (Vriesea),
Guzmania
(Guzmania),
Neoregelia
(Neoregelia), Oplątwa (Tillandsia).

| Storczyki

Storczyki lubią dobrze oświetlone poWieś Mazowiecka, listopad 2017
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| Kaktusy i inne sukulenty

Sukulenty to rośliny posiadające zdolność do magazynowania wody w mięsistych liściach lub pędach. Dobrze się
czują w mieszkaniach, nawet w gorących
i suchych wnętrzach. Na parapecie najlepszą lokalizacją jest okno południowo-wschodnie.
Przy pielęgnacji sukulentów warto kierować się jedną zasadą - lepiej roślinę przesuszyć niż zalać wodą. Od wiosny do jesieni
rośliny regularnie podlewamy i nawozimy.
Częstotliwość podlewania uzależniona
jest od stanowiska oraz temperatury. Przed
kolejnym podlewaniem podłoże powinno
lekko przeschnąć. W zimie podlewamy je
bardzo skromnie lub wcale.
Najpopularniejsze sukulenty: Aloes
(Aloe), Grubosz (Crassula), Kaktusy (Cactaceae), Lithopsy (Lithops), Wilczomlecz
(Euphorbia).

dron), Monstera (Monstera), Scindapsus
(Scindapsus), Zroślicha (Syngonium).

***

Wieś Mazowiecka, listopad 2017

Aloes

| Palmy
Palmy nawet w doniczkach mogą dorastać do sporych rozmiarów, dlatego też
donica powinna być stabilna, wąska i głęboka, bo rośliny te mają pionowo rosnące
korzenie. Przesadzając duże okazy należy
wesprzeć je podpórką.
Przy pielęgnacji palm najważniejsze jest
ich regularne i umiarkowane podlewanie.
Należy unikać wody stojącej w donicy.
Ważne jest także utrzymywanie wysokiej
wilgotności powietrza oraz częste zraszanie liści i zmywanie kurzu.
Większość palm można od czerwca wynosić na balkon lub taras, dobrze będą się
czuły na świeżym powietrzu. Należy tylko
pamiętać aby nie stały w pełnym słońcu,
gdyż może to spowodować przypalenie liści. W połowie września muszą wrócić do

choć umiarkowane. Podłoże powinno być
stale lekko wilgotne. Przed każdym podlaniem należy sprawdzić czy lekko przeschło,
przesuszone lub przelane pnącza gubią liście.
Przycinanie pnączy pozwala na ich formowanie oraz ograniczanie silnego wzrostu. Większość z nich pnie się tak wysoko,
jak tylko pozwalają warunki, wymagają
więc podpory. Może nią być kratka, palik
pokryty mchem, lub obręcz.
Najpopularniejsze domowe pnącza:
Bluszcz (Hedera), Filodendron (Philoden-

Scindapsus

domu. W zimie powinny mieć obniżoną
temperaturę.
Najpopularniejsze palmy: Areka (Chrysalidocarpus), Cykas (Cycas), Howea (Howea), Kokos (Cocos), Liwistona (Liwistona).

Cymbidium

mieszczenia, jednak bezpośrednie nasłonecznienie nie jest wskazane. Nie powinny
stać na południowym oknie. Najlepiej rosną na oknie wschodnim lub zachodnim.
Storczyki podlewamy dopiero wtedy,
kiedy podłoże przeschnie. Woda powinna być miękka, pozbawiona wapnia i mieć
temperaturę pokojową. Nawozimy raz na
dwa tygodnie, tylko w okresie wzrostu, nigdy w okresie spoczynku.
Storczyki lubią powietrze o wysokiej wilgotności.
Dla rozwoju wielu gatunków storczyków
niezbędne są okresy spoczynku, kiedy to
roślina powinna być podlewana bardzo
skromnie.
Najpopularniejsze storczyki: Cymbidium (Cymbidium), Dendrobium (Dendrobium), Falenopsis (Phalaenopsis), Katleja
(Cattleya), Miltonia (Miltonia).

| Pnącza
Nawożenie roślin pnących powinniścmy
stosować w okresie sezonu wegetacyjnego,
w zimie należy go zaniechać.
Podlewanie powinno być regularne,

Niezależnie od pory roku i temperatury za oknem, chętnie otaczamy się wielobarwnymi roślinami. One nie tylko
dekorują wnętrze domu i cieszą oczy, ale
także zwiększają ilość tlenu, a niektóre dodatkowo pięknie pachną. Faktem jest, że
w otoczeniu roślin każdy człowiek czuje się
lepiej, jest bardziej szczęśliwy, rzadziej choruje, łatwiej się koncentruje. Dbajmy więc
o nasze kwiaty doniczkowe, a one stworzą
niepowtarzalny klimat i będą znakomitym uzupełnieniem pozostałych dekoracji
w naszym domu. n
Źródła:
1. „Pielęgnowanie Roślin Pokojowych” David Longman,
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1993.
2. Rośliny Ozdobne Nr 5/2017
3. www.zielonyogrodek.pl
4. www.wymarzonyogrod.pl
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Nowe warunki techniczne
dla projektów

Z

godnie z wymaganiami przepisów unijnych od 2021 roku większość budynków do swojego funkcjonowania powinna zużywać jak najmniej energii ze źródeł nieodnawialnych
(węgiel, gaz, inne paliwa kopalne), aż do
niemal całkowitego przestawienia się na
użycie energii pochodzącej tylko ze źródeł
odnawialnych (słońce, wiatr, energia
ziemi), czyli być samowystarczalna pod
względem energetycznym. Tak znacząca
zmiana całego procesu inwestycyjnego wymaga czasu i nakładów finansowych, a także przestawienia na nowe technologie całej
branży budowlanej i przemysłowej w sferze
produkcji materiałów budowlanych. Skala
tego zamierzenia skłoniła ustawodawców
do rozłożenia procesu dochodzenia do celu
na kilkanaście lat i kilka etapów.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się wymagania techniczne dla budynków w zakresie
ich energooszczędności. Jest to drugi etap
wprowadzonej w styczniu 2014 r. nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z wytycznymi, nowo budowane obiekty powinny spełniać określone wymogi związane
z oszczędnością energii oraz izolacyjnością
cieplną przegród. Rozporządzenie wskazuje maksymalne wartości wskaźnika
EP (kWh/m2rok), określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Wymogi dotyczą również izolacyjności przegród i wyposażenia technicznego
budynku. W nowelizacji na 2017 r. określono
wyższe, maksymalne wartości współczynników U dla przegród i stolarki zewnętrznej.
Oba warunki, tj. dotyczące wskaźnika EP
(różnego dla różnych obiektów) i parametrów

Murator M129 Przyjemny - elewacja frontowa

przegród, muszą być spełnione w praktyce. Budynki mają być cieplejsze i ogrzewane
z mniejszą szkodą dla środowiska.
Z uwagi na zaostrzenie wymagań,
począwszy od 1 stycznia 2017 r., część
projektów wcześniej przygotowanych należy
dostosować do obowiązujących przepisów. Poprawienie parametrów cieplnych
budynków można uzyskać następującymi
drogami:
1. Polepszenie parametrów cieplnych ścian
– pogrubienie warstw izolacji cieplnej
lub zastosowanie materiałów o mniejszej
wartości współczynnika przewodzenia
ciepła (lambda). Lepsze parametry mają
także – oprócz materiałów na izolacje cieplne
– materiały na ściany konstrukcyjne
2. Zmiana źródła pozyskiwania energii
i ciepła. Obliczenia wskazują, że największy
wpływ na wartość wskaźnika EP ma wybór
sposobu ogrzewania budynku. Najlepsze
wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu kotła
na biomasę. Także
n
w przypadku innego
źródła ciepła udział
PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW: 10% rabatu na każdy
kominka w ogrzeprojekt gotowy z Kolekcji Muratora na hasło „Wieś
waniu (DGP lub koMazowiecka”. Promocja dotyczy zamówień złożonych
minek z płaszczem
bezpośrednio w Dziale Projektów Gotowych
wodnym) ma wpływ
(22 590 55 80, projekty@murator.com.pl) do dnia 30.06.2018 r. na wartość wskaźnika EP.

n
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Murator M129 Przyjemny
Powierzchnia użytkowa: 178,6 m2
powierzchnia zabudowy: 184,9 m2
powierzchnia netto: 280,4 m2
kubatura:1094,6 m3
wymagane wymiary działki: 23,0 x 22,4 m
stan surowy zamknięty: 284,0 tys. zł
3. Wykorzystanie w większym niż dotychczas
stopniu odnawialnych źródeł energii (OZE):
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych.
4. Zamiana systemu wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła
(rekuperacja), pozwala zmniejszyć straty
ciepła związane z wentylacją.
Za przykład może posłużyć opracowany
w 2011 r projekt domu z Kolekcji Muratora
- M129 Przyjemny. Został on dostosowany
do wymogów przepisów docelowych, które
będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2021 r.,
czyli zostały spełnione najostrzejsze kryteria.
Polepszenie parametrów uzyskano poprzez:
• pogrubienie warstwy styropianu z 15
do 18 cm nad podcieniem, z 18 na 20 cm
nad tarasem,
• polepszenie parametrów okien – współczynniki U spełniają najostrzejsze wymagania,
• rezygnacja z cegły pełnej w dolnej części
ścian nadziemnych nad izolacją poziomą
z papy termozgrzewalnej.
Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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Murator M129 Przyjemny - elewacja boczna

Murator M129 Przyjemny - rzut parteru

PARTER
85,3 m2
1. przedsionek
3,9 m2
2. spiżarnia
2,7 m2
3. kuchnia
11,7 m2
4. pokój dzienny 		29,5 m2
5. hol		10,2 m2
6. korytarz		 5,2 m2
7. łazienka		 3,1 m2
8. sypialnia		12,0 m2
9. schowek (4,1)		 1,1 m2
10. kotłownia*		 9,2 m2
11.garderoba		 5,9 m2
12.garaż		 34,1 m2
oraz
13.taras		 5,5 m2
14.taras		 42,9 m2

Murator M129 Przyjemny - elewacja tylna

Murator M129 Przyjemny - rzut poddasza

PODDASZE			 93,3 m2
15. schody
(6,1)		 6,1 m2
16. korytarz (9,5)		 9,5 m2
17. łazienka (15,5)		 11,5 m2
18. sypialnia (19,3)		 13,0 m2
19. sypialnia (13,0)		 10,2 m2
20. sypialnia (17,5)		 10,7 m2
21. sypialnia (19,0)		 13,3 m2
22. łazienka (7,9)		 4,6 m2
23. sypialnia (16,7)		 12,4 m2
24. garderoba (5,0)		 2,0 m2
25. taras*			 19,3 m2
wysokość w kalenicy:
8,64 m
wysokość parteru:		
2,72 m
wysokość poddasza: 		0,46–2,97 m

Murator M129 Przyjemny - przekrój

Projekty znajdujące się w Kolekcji Muratora
spełniają wymagania na 2017 r., a duża ich część
przystosowana jest do wytycznych już na 2021 r. n
Ewa Cieślak, arch. Gizela Kalisiewicz
Murator PROJEKTY

Wieś Mazowiecka, listopad 2017
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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
Ciasto drożdżowe z dyni
Składniki: 25 dag obranej, oczyszczonej z włókien i pestek dyni,
3 szklanki mąki pszennej, 0,5 szklanki cukru, 0,5 szklanki mleka,
2 żółtka, 2 czubate łyżki masła, 2 łyżki rodzynek i grubo posiekanych migdałów, 3-5 dag drożdży, 2 łyżeczki cukru waniliowego,
szczypta soli.
Do przygotowania formy: 1 łyżka margaryny, 1,5 łyżki mąki
pszennej.
Do posmarowania ciasta: 1 żółtko; do posypania: 2 łyżki cukru
pudru.
Wykonanie: Dynię umyć i pokroić w kostkę, wlać 0,5 szklanki wody
i gotować 30 min na małym ogniu, a następnie ostudzić i zmiksować.
Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, dodać 1 łyżeczkę cukru oraz
1 łyżkę mąki i pozostawić zaczyn w cieple do wyrośnięcia. Masło stopić
i ostudzić. Mąkę przesiać z solą, wsypać cukier, wlać zaczyn, wymieszać i dodać dynię. Wyrobić ciasto, dodając po jednym żółtku. Następnie wlać chłodne masło, dodać cukier waniliowy, rodzynki i migdały.
Wyrabiać ciasto do chwili, aż będzie odstawało od dłoni i ścianek naczynia. Ciasto nakryć czystą ściereczką i pozostawić na 1 godz. w cieple
do wyrośnięcia.
Formę wysmarować margaryną i wysypać mąką. Gdy ciasto co
najmniej dwukrotnie powiększy swoją objętość, przełożyć je do
formy i ponownie odstawić, aby podrosło. Następnie posmarować
ciasto roztrzepanym żółtkiem lub wodą i piec 1 godz. w piekarniku
nagrzanym do temperatury 190 OC. Patyczkiem sprawdzić, czy jest
upieczone.
Ciasto początkowo studzić w piekarniku przy otwartych drzwiczkach, a następnie delikatnie wyjąć z piekarnika, ostudzić i posypać
cukrem pudrem.
Danuta Grzywacz, Szronka gmina Kuczbork

Ciasto dyniowe esy-floresy
Składniki: 2 szklanki mąki, 3 jajka, 1 szklanka cukru,
1 szklanka oleju, 2 szklanki dyni startej na tarce o grubych
oczkach, 2-3 łyżeczki kakao, jeden cukier waniliowy 16 g lub
aromat waniliowy, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia.
Wykonanie: Ubijamy (można mikserem) na sztywno białka jaj,
dodajemy cukier oraz cukier waniliowy i ubijamy dalej. Po połączeniu z cukrem na jednolitą masę dodajemy żółtka.
Do puszystego kogla-mogla wrzucamy przesianą mąkę, proszek
do pieczenia, sodę, startą dynię i olej. Mieszamy delikatnie wszystkie składniki, by masa z jajek nie opadła (najlepiej drewnianą łyżką).
Aby ciasto było jasno-ciemne, tylko do części dajemy kakao, np.
odkładamy szklankę ciasta i dodajemy do niej kakao.
Wykładamy papierem formę-keksówkę (30x10 cm). Wylewamy
jasną masę do połowy formy, potem rozprowadzamy ciasto z kakao
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w esy-floresy, albo jedną linię pośrodku, wzdłuż formy. Następnie
wylewamy drugą połowę jasnej masy.
Pieczemy w piekarniku ok. 60 min, w temperaturze 180 OC (do suchego patyczka).
Helena Goltz, Wieliszew

Keczup z dyni
Składniki: 3 kg dyni, 1kg papryki, 1 kg cebuli, 2 łyżki soli, 1 kg
cukru, 4 słoiczki po 80 g koncentratu pomidorowego, 1,5 szklanki octu, 2 łyżki bazylii, 2 łyżki oregano, 1 łyżka papryki słodkiej,
1 łyżka papryki ostrej, 1 łyżka kurkumy.
Wykonanie: Warzywa umyć, osuszyć, pokroić. Następnie dynię
posolić 1 łyżką soli, paprykę i cebulę również posolić 1 łyżką soli.
Odstawić warzywa w 2 garnkach na 1,5 do 2,5 godziny. Później
ugotować je razem i zblendować..
Rozpuścić koncentrat i cukier i ciągle mieszając dodać zblendowane warzywa, a na koniec przyprawy. Zagotować i przekładać do
słoiczków.
Jadwiga Szmyt, Stare Orzechowo, gmina Pomiechówek

Sernik dyniowy
Składniki: 1 kg mielonego twarogu (może być z wiaderka), 300 g miąższu z dyni, 3 duże jajka i 2 żółtka, 200 g cukru,
150 ml słodzonego mleka skondensowanego, 1 budyń śmietankowy,
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii, ¼ łyżeczki cynamonu oraz 2 łyżki
cukru pudru (do posypania) i 2 łyżki kakao (do posypania).
Spód sernika: 200 g maślanych kakaowych herbatników, 80 g masła.
Wykonanie:
Spód: Herbatniki rozdrabniamy, mieszamy z miękkim masłem.
Masę wkładamy do tortownicy (średnica 23 cm) i ugniatamy.
Schładzamy 30 minut.
Puree z dyni: Dynię kroimy, kładziemy na blaszce wyłożonej
folią i pieczemy w 200 OC (z termoobiegiem), aż będzie miękka.
Studzimy i miksujemy.
Masa serowa: Twaróg mieszamy z cukrem, jajkami, żółtkami,
ekstraktem wanilii, mlekiem, cynamonem i puree z dyni. Dodajemy budyń i mieszamy.
Masę wylewamy na herbatnikowy spód. Pieczemy 15 minut
w 175 °C, następnie 90 minut w 150 °C. Studzimy w zamkniętym
piekarniku 40 minut. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem i kakao.
Rady:
• Krótkie mieszanie składników sprawi, że sernik będzie delikatny
i po upieczeniu nie opadnie.
• Jeżeli używamy samodzielnie zmielonego twarogu, do masy
można dodać niepełną szklankę śmietany 30%. n
Anna Jadczak, gmina Baboszewo
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

Z d r o w ie

Topinambur - wielka siła w małej bulwie
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

T

opinambur (słonecznik bulwiasty) ma wiele cennych
właściwości. Wartości odżywcze jego bulw są godne polecenia, zwłaszcza osobom chorobom na cukrzycę - bulwy zawierają bowiem inulinę, która przekształca się we fruktozę dobrze tolerowaną przez diabetyków. Można je też stosować
w celu poprawienia przemiany materii i utrzymania właściwej
mikroflory jelit, w profilaktyce cukrzycy, chorób serca oraz przy
niewydolności nerek i arytmii serca.
Topinambur wzmacnia również układ odpornościowy i pomaga w stanach przewlekłego zmęczenia. Poza tym jego bulwy są
bogatym źródłem potasu i żelaza, nie zawierają tłuszczu ani cholesterolu.

| Krótko o uprawie i przechowywaniu

Obecnie topinambur trudno jest
kupić w sklepie,
dlatego warto uprawiać
go w swoim
ogródku. Roślina jest odporna
nawet
na bardzo duże
mrozy i nie wymaga specjalnych
zabiegów - raz posadzona
plonuje
obficie przez co najmniej 10 lat. Na 1 m2
uprawy potrzeba około
15 bulw sadzeniaków,
jeden sadzeniak daje od
10 do 20 bulw. Podziemne
bulwy przypominają ziemniaki i w zależności od odmiany są białe, żółte, różowe, czerwone
albo fioletowe, z białym bądź żółtym miąższem. Do celów kulinarnych należy wybierać duże, kruche i jędrne. Przechowuje się je
nie umyte w lodówce, w pojemniku na warzywa lub w chłodnym
i suchym miejscu.

| Topinambur w kuchni

Odżywcze i smakowe walory topinamburu najbardziej doceniają Francuzi, którzy potrafią przyrządzić bulwy na kilkanaście
sposobów - od surówek po frytki. Na południu i w środkowej
Francji do dziś występują liczne plantacje tej rośliny, uprawia się ją
również w Niemczech oraz w USA.
Wieś Mazowiecka, listopad 2017

Gorąca herbata z plasterkiem topinamburu smakuje równie dobrze jak z plasterkiem cytryny, dlatego bulwy tej rośliny bywają
nazywane często cytrusami północy, chociaż pod względem wyglądu znacznie bliżej im do ziemniaków.
Surowy topinambur ma bardzo chrupką konsystencję – podobną do rzodkiewki, dlatego można go wykorzystać przede wszystkim do sałatek, gotować natomiast należy na parze – uważając, by
nie uległ nadmiernemu rozgotowaniu, można przyrządzić również
zupę „krem” z topinamburu. W kuchni nie powinniśmy obawiać się
wyzwań i próbować nowych smaków, szczególnie, że topinambur
był znany już naszym dziadkom i pradziadkom, więc wrócimy do
korzeni i równocześnie szukajmy nowych inspiracji …
Nasz przepis:

Zupa-krem z topinamburu
Składniki na 2 porcje:
1 łyżka oliwy z oliwek,
1 łyżka masła, 1 średnia
cebula cukrowa, 1 ząbek
czosnku, 1 łyżeczka listków świeżego rozmarynu,
200 g topinamburu, 100 g
kalafiora, 100 g ugotowanej
ciecierzycy, 1/2 litra bulionu jarzynowego.
Przygotowanie:
W
niedużym
garnku podgrzać
oliwę z masłem,
dodać pokrojoną
w kosteczkę cebulę
i smażyć od czasu
do czasu mieszając
przez ok. 2-3 minuty. Dodać pokrojony na plasterki czosnek i rozmaryn, smażyć
przez ok. 2 minuty. Dorzucić cienko obrany i pokrojony w kostkę
topinambur i smażyć co chwilę mieszając przez ok. 2-3 minuty.
Następnie pokrojonego na kawałki kalafiora, ciecierzycę i smażyć
jeszcze ok. 2 minuty delikatnie doprawiając solą. Wlać gorący (!)
bulion i zagotować. Gotować przez 15 minut do miękkości warzyw
(nie mogą się rozpadać, być za miękkie). Zmiksować zupę w stojącym blenderze na gładki krem, doprawić solą. n
Źródła:
1. http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/topinambur-slonecznik-bulwiasty-wlasciwosci-przepisy-na-dania-z-topina_37693.html
2. http://topinambur.info.pl/wlasciwosci-lecznicze-topinambura
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Z a pro s z e ni e
25 listopada 2017 roku w Przysieku koło Torunia odbędą się V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników. Organizatorami imprezy są Komitet Organizacyjny Mistrzostw i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Zachęcamy rolników z naszego województwa do stworzenia silnej reprezentacji, tym bardziej, że w Polskim
Związku Szachowym impreza zgłoszona jest jako branżowe szachowe Mistrzostwa Polski. Pięciu najlepszych
zawodników weźmie udział w finale Polski szachów branżowych. W turnieju obowiązują przepisy szachowe
FIDE.
Turniej szachowy zostanie rozegrany w jeden dzień. Od godz. 9:00 na sali gry potwierdzane będą zgłoszenia zawodników. O 10.00 zawodnicy zasiądą do stołów..
W turnieju szachowym mogą brać udział wyłącznie rolnicy i dzieci z rodzin rolniczych, dlatego należy posiadać
przy sobie do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, oraz ostatni odcinek płatności składek KRUS lub decyzję o podatku rolnym.
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Opłata wpisowa do turnieju wynosi 40 zł dla osób dorosłych i 20 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz emerytów
i rencistów. Będzie ona pobierana na sali gry przed turniejem.
Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają pamiątkowy dyplom. Najlepsi zawodnicy turnieju szachowego otrzymają
atrakcyjne nagrody.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wiek osoby, posiadaną kategorię szachową lub jej brak, adres
pocztowy i e-mail oraz kontakt telefoniczny.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział
w Przysieku telefonicznie nr tel.: 56 61109 04, fax: 56 61109 05.
Ponadto zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Piotr Ptaszyński, telefonicznie: 519 640 321 lub na e-mail: piotr_ptaszynski@o2.pl.
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K ą cik dla d z i e ci

Krzyżówka nr 10

Krzyżówka „Nr 10”

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

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Cecha bohatera
4. Czerwony grzyb w białe kropki
5. Po sobocie
6. Czubajka wśród grzybów
7. Malec krasuli
8. Mała Agata
9. Szlachetny grzyb
10. Grzyby hodowlane lub na łące
11. Lepszy …… jak nic
12. Dopinguje swoją drużynę
13. Zawodnik w drużynie futbolowej
14. Owoce z kłującego krzaka

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

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

10.
11.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 20 listopada 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 10".

12.
13.
14.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 - WIENIEC DOŻYNKOWY
Nagrody książkowe wylosowała: Wiesława Decyk gm. Łochów
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

1. PYTANIA:
Coś
słodkiego po obiedzie
1. Coś słodkiego po obiedzie.
2. Inaczej
kalosze.
2. Inaczej
kalosze
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cecha bohatera.
Czerwony grzyb w białe kropki.
Po sobocie.
Czubajka wśród grzybów.
Malec krasuli.
Mała Agata.
Szlachetny grzyb.
Grzyby hodowlane lub na łące.
Lepszy …… jak nic.
Dopinguje swoją drużynę.
Zawodnik w drużynie futbolowej.
Owoce z kłującego krzaka.
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
20 listopada 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 10".
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Rozwiązanie rebusu 8 - MALARZ JACEK MALCZEWSKI
URODZIŁ SIĘ W RADOMIU
Nagrody książkowe wylosował: Wiktor Borek, gm. Mirzec
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

C

J

I

A T

C E

K

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl,
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR,
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Marta Michalak, Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny: Wojciech Asiński, tel. 22 571 61 43; e-mail: wojciech.asinski@modr.mazowsze.pl
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