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omisja Europejska nałożyła obowiązek na kraje członkowskie, by od 2018 r. wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW rolnicy
składali tylko przez internet. Wnioski w formie papierowej można byłoby składać

tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach.

W odpowiedzi na te oczekiwania resort rolnictwa przygotował
projekt zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, a ARiMR nową
aplikację e-wniosku tak, by był on bardziej intuicyjny i zrozumiały
dla rolników.
ARiMR planuje przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, której celem jest przedstawienie zalet składania wniosków
przez internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców do korzystania z nowej aplikacji przez prezentację jej wersji demonstracyjnej oraz filmów instruktażowych, krok po kroku
wyjaśniających, jak ten program działa. Rolnicy, którzy nie mają
dostępu do internetu, by złożyć wniosek będą mogli skorzystać ze
stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy
jej pracowników.

• kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka
zmniejszeń i kar w zakresie płatności,
• prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie
będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.
Dodatkowo zaletą nowej aplikacji jest możliwość złożenia wniosku przy wykorzystaniu tabletu lub smartfonu.
W projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadza uproszczony tryb ubiegania
się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW
dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja nie zmieni-

E-wniosek zamiast papierowego
Źródło: Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW

Składaniu wniosku w formie elektronicznej służyć ma od 2018 r.
aplikacja eWniosekPlus z wykorzystaniem tzw. kreatora wypełniania dokumentu, który przeprowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Dzięki korzystaniu z tego programu rolnik zyskuje:
• dane we wniosku wygenerowane na podstawie danych z wniosku
z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych,
• możliwość złożenia wniosku w uproszczonym trybie przez rolników spełniających określone kryteria,
• automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw,
• wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki
w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników,
• wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone
nieprawidłowości,
Wieś Mazowiecka, luty 2018

ła się w porównaniu z poprzednim rokiem, zawarto też przepis
przejściowy. Zgodnie z nim w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie, w którym potwierdzi brak
zmian w porównaniu do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie:
 jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność
dodatkową lub płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
lub płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
 w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie, lub
 w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub
przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. n

Termin składania takich oświadczeń wyznaczono
na okres od 15 lutego do14 marca 2018 r.
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Z pasją przez życie
Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

W malowniczym zakątku w powiecie żyrardowskim, w otulinie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego swoje miejsce na ziemi
znaleźli Teresa i Andrzej Lubeccy. To tu postanowili spróbować swoich sił i podjęli próbę stworzenia alternatywy dla
konwencjonalnego rolnictwa.
Ich cierpliwość i wytrwałość
pomogły wdrożyć w gospodarstwie system, który poprzez
stosowanie naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie środków, pozwala na prowadzenie uprawy ekologicznej.
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Spacerując po
okolicznych lasach

Grażyna Adamczyk: Wiem, że nie jesteście Państwo rodowitymi mieszkańcami tej gminy. Jak trafiliście w te rejony?

że niegdyś często

Andrzej Lubecki: To prawda, nie pochodzimy stąd, ale ponad 30 lat temu postanowiliśmy z żoną zamieszkać w malowniczym miejscu i nasz wybór padł
na piękne okolice Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Decyzja okazała się
trafna. Z biegiem lat utwierdzamy się w przekonaniu, że jest to nasze miejsce
na ziemi.

spotykane dziko

Gmina Puszcza Mariańska to przypadek, czy istnieje inny powód wyboru
miejsca zamieszkania?

zauważyliśmy,

rosnące krzewy
czarnego bzu są

T.A. Lubeccy: Zrządzenie losu. Przypadkiem dowiedzieliśmy się, że jest
możliwość zakupu siedliska w gminie Puszcza Mariańska. Było ono otoczone
dość sporym skrawkiem ziemi, a i widok był zachwycający, prawie bajeczny,
wiedzieliśmy, że tu zostaniemy.

wycinane przez

Skąd pomysł na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego?

gospodarzy i coraz
trudniej zebrać
tak korzystne
dla zdrowia
kwiaty i owoce.
Zainteresowaliśmy
się tym tematem
i dowiedzieliśmy
się, że czarny bez
można uprawiać,
wykorzystując
szlachetną jego
odmianę... Niekiedy
warto też sięgnąć
do tradycji...

Spacerując po okolicznych lasach zauważyliśmy, że niegdyś często spotykane dziko rosnące krzewy czarnego bzu są wycinane przez gospodarzy i coraz
trudniej zebrać tak korzystne dla zdrowia kwiaty i owoce. Zainteresowaliśmy
się tym tematem i dowiedzieliśmy się, że czarny bez można uprawiać, wykorzystując szlachetną jego odmianę. Gospodarstwo prowadzimy od ponad 30
lat i zawsze staraliśmy się żyć w zgodzie z naturą, szczególnie wobec wszechogarniającego dążenia do automatyzacji, stosowania nawozów sztucznych
i tzw. chemii. Skoro chcemy stosować naturalny dar natury jako skarb medycyny ludowej, to niechże on będzie rzeczywiście naturalny - plony można
osiągać domowymi, ekologicznymi sposobami. Wystarczy dobrze poszukać,
ponieważ często pojawiają się innowacyjne, nowoczesne rozwiązania. Niekiedy warto też sięgnąć do tradycji.
Rozumiem, że ekologia i uprawa bzu czarnego to pierwszy krok do dalszych
planów - jakich?
Wiadomo, że sama uprawa to nie wszystko - cóż potem zrobić z kwiatami
czy owocami? Trudne jest w naszym regionie znalezienie odbiorców na większą ilość czarnego bzu. Dlatego zdecydowaliśmy się na przetwarzanie plonów
uzyskiwanych z uprawy. Niedawno rozpoczęliśmy naszą przygodę z czarnym
bzem, zdobywamy doświadczenie w jego przetwarzaniu i sprzedaży. W planach jest założenie suszarni, która zdecydowanie ułatwi nam pracę.
Jak wyglądały początki waszej przygody? Z jakimi problemami musieliście
się zmierzyć?
Zaczynaliśmy od poszukiwania informacji na temat uprawy czarnego bzu,
naturalnej ochrony krzewów i rynków zbytu na kwiaty i owoce. W dalszej
kolejności zakupiliśmy sadzonki, które posadziliśmy w gospodarstwie. Problemy, które napotykamy, to głównie brak informacji. Musimy poszukiwać
różnych źródeł, z których dowiadujemy się o właściwościach czarnego bzu,
ekologicznej ochronie roślin i przetwórstwie. Nie jest to popularna uprawa,
a producenci nie dzielą się informacjami. Często uczymy się na własnych błędach. Trudne jest też - zanim uruchomimy własną suszarnię - pozyskiwanie
suszu kwiatowego. Tu trzeba wyczucia, ponieważ nie wolno kwiatów suszyć
w słońcu. W tym roku mroźne majowe poranki spowodowały zniszczenia
w uprawie.
dokończenie na str. 6

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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Jakie produkty macie w swojej ofercie?
Przede wszystkim przetwory z owoców i kwiatów czarnego bzu. Mamy
kilka produktów zarejestrowanych na
liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, na przykład sok i syrop z czarnego
bzu z Puszczy Mariańskiej. Soki i syropy z kwiatów i owoców oraz herbatka
z kwiatów czarnego bzu to nasze najpopularniejsze produkty. Są też dżemy
z dodatkiem jabłek, napój z kwiatów i na specjalne zamówienia - ciasteczka
z dodatkiem kwiatów czarnego
bzu. Ciągle eksperymentujemy, ponieważ czarny
bez daje niemal nieograniczone możliwości
wykorzystania. Nie
tylko jest niezwykle korzystny dla
zdrowia,
ale
ma
również
nieocenione walory
smakowe.

s e kre t a ri a t . b i e li c e @ m o d r.m a zo w s z e .p l

Czy zastanawialiście się Państwo nad poszerzeniem oferty na przykład o działalność pozarolniczą?
W związku z zapotrzebowaniem na suszarnię - tak. Chcielibyśmy we własnym
zakresie suszyć kwiaty, owoce i liście czarnego bzu, a także świadczyć usługi suszenia lokalnym rolnikom, producentom
i osobom prywatnym.

6

Wzięliśmy udział w naborze wniosków
o dofinansowanie. Choć nie było to łatwe,
zajęliśmy jedno z pierwszych miejsc na liście rankingowej i oczekujemy na dalszą
weryfikację wniosku. Chcielibyśmy od
wiosny zaadaptować pomieszczenia na
suszarnię i ją uruchomić. Mamy nadzieję, że do tego czasu nasz wniosek zostanie
zweryfikowany, a umowa o dofinansowanie podpisana.
Jak układa się Państwu współpraca z jednostkami pracującymi
na rzecz rolnictwa w gminie
Puszcza Mariańska?

A jak wygląda rynek
zbytu?
Czy
znalezienie odbiorców sprawia
Państwu problemy?
Lokalnie - tak. Wydaje
nam się, że mieszkańcy tych
okolic nie doceniają prozdrowotnych walorów czarnego bzu. Mamy
swoich odbiorców, którzy już wiedzą, że
czarny bez to prawdziwa skarbnica witamin i mikroelementów. Staramy się
odwiedzać lokalne jarmarki i targi, najczęściej jednak można nas spotkać na
Bio Bazarze w Warszawie. Tam mamy już
swoich klientów, którym nieobca jest ekologia i poszukiwanie zdrowej żywności.
Proszę pamiętać, że dopiero zaczęliśmy
przetwarzać i sprzedawać nasze produkty, więc liczymy na to, że z czasem będzie
coraz lepiej. Widzimy, że wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii
i sięgania po czyste produkty, pozbawione
środków chemicznych, wyprodukowane
ręcznie w małych gospodarstwach.

korzystaniem z funduszy unijnych? Jakie
plany chcielibyście zrealizować?

Jak widzicie Państwo przyszłość swojego
gospodarstwa?
Trudno mówić o przyszłości, choć plany
mamy raczej optymistyczne. Nowe krzewy
z upływem lat będą wydawać więcej plonów, które będziemy przetwarzać w naszej
suszarni i gospodarstwie, a potem sprzedawać, szczególnie od jesieni do wiosny.
Wkładamy wiele pracy i serca w to, by te
plany mogły się ziścić.

Pomoc
uzyskujemy od doradcy
z MODR i lokalnych stowarzyszeń wspierających rozwój
społeczno- ekonomiczny gminy i regionu.
Korzystamy ze
wsparcia informacyjnego, doradczego, czasem
i
technicznego.
Wiadomo, że nasza
działalność wiąże się
z prowadzeniem kampanii promocyjnej i w tym
zakresie uzyskaliśmy największą pomoc. Chodzi o założenie strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych i informacje o możliwościach dofinansowania
uruchomienia działalności. Wzięliśmy
udział w projekcie promującym lokalne produkty, między innymi przetwory
z czarnego bzu. Ta współpraca układa
się znakomicie.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Życzę wytrwałości i osiągnięcia postawionych celów. Wierzę też, że w przyszłości Państwa produkty będą znane
i rozpoznawane na szerszym rynku i tego
gorąco Państwu życzę. n

Od roku 2014 wszedł w życie nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Czy są Państwo zainteresowani
Wieś Mazowiecka, luty 2018
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Odmiany

wiśni do sadów towarowych

Zakładając sad wiśniowy szczególną uwagę należy zwrócić na dobór odmiany. W literaturze sadowniczej możemy znaleźć opisy około 30 odmian wiśni, lecz spora ich część
nie została sprawdzona w produkcji. W Polsce przebadano wiele zagranicznych odmian,
okazuje się jednak, że te wyhodowane w cieplejszym klimacie nie sprawdzają się w naszych warunkach - ich kwiaty są uszkadzane przez wiosenne przymrozki.

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Istnieje zatem konieczność hodowli odmian rodzimych - deserowych i dla przetwórstwa.
W sadach towarowych w Polsce uprawia się przede wszystkim Łutówkę - prawie 80% zbiorów stanowią owoce tej odmiany. Łutówka
to odmiana przemysłowa, dobrze przystosowana do warunków klimatycznych naszego kraju. Dzięki późnemu terminowi dojrzewania (koniec lipca - połowa sierpnia), drzewa i kwiaty rzadko przemarzają. Jest
to odmiana samopłodna, obficie i regularnie owocująca. Jej wadą jest
podatność na drobną plamistość drzew pestkowych i ogałacanie pędów.

| Inne tradycyjne odmiany

Od wielu lat uprawiane są również trzy inne odmiany, których
owoce wykorzystywane są głównie w przetwórstwie. Są to duńska
Kelleris, amerykańska Northstar i polska Nefris.
Odmiana Northstar, pochodzi z USA, dojrzewa na początku lipca, ma owoce średniej wielkości, o ciemnym soku. Jej drzewa mają
słaby wzrost i odznaczają się odpornością na drobną plamistość liści drzew pestkowych. Nadaje się zarówno na przetwory (kompoty,
soki, wina), jak i do spożycia jako owoc deserowy. Jest typem wiśni
„sokówki”, gdyż ma ciemnoczerwony sok, który nadaje przetworom intensywny kolor.
Odmiana Kelleris dojrzewa w drugiej dekadzie lipca. Wcześnie
wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie, jest średnio podatna
na raka bakteryjnego i drobną plamistość liści. Owoce są średniej
wielkości, smaczne, o ciemnym soku. Nadaje się zarówno na przetwory, jak i do bezpośredniej konsumpcji.
Nefris - mimo owoców dobrej jakości - jest coraz rzadziej spotykana w sadach towarowych ze względu na dużą podatność na raka
bakteryjnego i kwiatów na przymrozki.

| Dobre, bo polskie

Z odmian polskiej hodowli (Instytut Ogrodnictwa) warto wspomnieć o trzech: Sabinie, Lucynie i Wandzie.
Sabina - jest odmianą wczesną, mało podatną na choroby, dobrze
plonującą, o owocach średniej wielkości, kulistych i ciemnoczerwonych. Jest wytrzymała na mróz. Nadaje się zarówno na przetwory, jak i do bezpośredniego spożycia jako owoc deserowy. Drzewo
rośnie silnie tworząc dużą, kulistą koronę. W okres owocowania
wchodzi wcześnie, bo już w drugim roku po posadzeniu. Odmiana
jest mało podatna na choroby.
Wieś Mazowiecka, luty 2018

Lucyna - odmiana dość silnie rosnąca, mało podatna na choroby.
Ze względu na pokrój umożliwiający mechaniczne zbiory stała się
cenną odmianą towarową, a dzięki odporności na choroby rozpowszechniła się również w uprawie amatorskiej. Wcześnie, zazwyczaj w drugim roku po posadzeniu, wchodzi w okres owocowania.
Owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca, mają lekko spłaszczony kształt i ciemnoczerwony kolor. Ich miąższ jest słodko-kwaśny,
bardzo smaczny, dlatego dojrzałe nadają się nie tylko na przetwory,
ale również do bezpośredniego spożycia. Drzewa wymagają silnego
przycinania i formowania koron.
Wanda - odmiana plenna, ale podatna na raka bakteryjnego.
Owoce są kuliste, średniej wielkości, o ciemnoczerwonej skórce,
soczyste i smaczne. Dojrzewają w pierwszej dekadzie lipca i wykorzystywane są głównie w przetwórstwie. Odmiana w okres owocowania wchodzi wcześnie, plonuje regularnie i bardzo obficie.

| Nasze najnowsze odmiany

Z polskich odmian badanych w Instytucie Ogrodnictwa, warto
poznać Galenę i Kolię.
Galena - to odmiana o atrakcyjnych owocach, wytrzymała na
mróz, mało podatna na drobną plamistość liści i raka bakteryjnego.
Owoce są duże, dojrzewają w pierwszej połowie lipca, miąższ jest
smaczny, kremowożółty, a sok bezbarwny. Wadą tej odmiany jest
niska plenność.
Kolia - odmiana o dużej wytrzymałości na mróz i małej podatności na choroby. Drzewa rosną silnie, plonują dobrze, ale nieregularnie. Owoce są duże, ciemnoczerwone, o smacznym słodko-kwaśnym
miąższu, przydatne do przetwórstwa i bezpośredniego spożycia.

| Odmiany obce

Ze znanych i uprawianych w naszych sadach odmian zagranicznych można wymienić trzy węgierskie: Groniastą z Ujfehertoi,
Pandy 103 oraz Debreceni Botermo. Drzewa tych odmian są odporne na mróz i mało podatne na choroby, ale ich kwiaty (wcześnie
zakwitają) są często uszkadzane przez wiosenne przymrozki. Odmiany te lepiej sprawdzają się w Polsce południowej i północno-zachodniej niż w Polsce centralnej.
Groniasta z Ujfehertoi - w okres owocowania wchodzi w 2-3
roku po posadzeniu. Jest odmianą częściowo samopylną, jednak
dokończenie na str. 8

7

Wa ż n e s pr a w y

Restrukturyzacja małych gospodarstw – zobowiązania
W roku ubiegłym po raz pierwszy rolnicy mogli starać się o pomoc finansową na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW na lata 2014-2020.
Przyznawana pomoc to 60 000 złotych. Wsparcie finansowe związane jest jednak zawsze z pewnymi wymogami, które w zamian za dofinansowanie muszą być spełnione.
Marzena Lis
MODR Oddział Siedlce
Po wielu miesiącach oczekiwania rolnicy otrzymali decyzję przyznającą pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstw. Czas
więc zacząć działać, a przede wszystkim:
• rozpocząć realizację biznesplanu,
• rozpocząć prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie,
• złożyć wniosek o płatność pierwszej raty pomocy.
Wyżej wymienione warunki należy spełnić w terminie 9 miesięcy od otrzymania decyzji.

| Pierwsza płatność: 80% pomocy, 48 000 złotych

Od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia upływu 3 lat
(a w szczególnych przypadkach za zgodą Agencji do dnia upływu 4 lat),
rolnik zobowiązuje się zrealizować biznesplan, czyli:
• prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji i zrealizować działania z biznesplanu,
• osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co
najmniej 10 tys. euro i jednocześnie wzrost o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej oraz utrzymać ten poziom co
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
• prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty - udział
w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych, uprawa roślin wysokobiałkowych, przygotowanie i realizacja planu nawozowego i inne.

| Druga płatność: 20% pomocy, 12 000 złotych

Druga rata pomocy wypłacana jest po rozpatrzeniu wniosku
o płatność złożonego po zrealizowaniu biznesplanu. W dalszym

aby uzyskać duży plon warto posadzić ją przy innej odmianie wiśni, która będzie jej zapylaczem (np. Łutówce). Tworzy duże owoce
o czerwonej skórce i czerwonym miąższu. Wiśnie dojrzewają zwykle w drugiej połowie lipca i doskonale nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na przetwory i do mrożenia. Groniasta
jest mało podatna na raka bakteryjnego oraz drobną plamistość
liści drzew pestkowych.
Pandy 103 - drzewa tej odmiany rosną silnie, tworząc duże korony. Owoce dojrzewają w drugiej dekadzie lipca. Są duże, czerwone,
smaczne, pestka łatwo odchodzi od miąższu, a ciemnoczerwony sok
nie wycieka z nich podczas zbioru. W chłodne wiosny i mało słoneczne lata owoców może być mało. Odmiana odporna na choroby.
Debreceni Botermo - odmiana plenna, o owocach bardzo dobrej
jakości. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Dojrzałość zbiorczą osiąga w pierwszej dekadzie lipca. Owoce są duże, czerwone,
smaczne o słodko-kwaskowatym miąższu.
Z odmian ukraińskich na uwagę zasługuje odmiana Małyszka.
Drzewa tej odmiany rosną słabo, kwitną średnio wcześnie, a plonują
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ciągu rolnik powinien prowadzić działalność rolniczą wraz z ewidencją przychodów i rozchodów oraz prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, utrzymać osiągnięty wzrost wielkości ekonomicznej i cały czas realizować działania zapisane w biznesplanie.

| Pozostałe zobowiązania

• umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty w gospodarstwie,
• udostępnienie uprawnionym podmiotom informacji do monitorowania i ewaluacji programu,
• przechowywania dokumentów związanych z pomocą przynajmniej do zakończenia zobowiązań,
• w terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy rolnik składa w Agencji informację o realizacji warunków. W przypadku niespełnienia zobowiązań lub nieprzedłożenia dokumentów, pomoc podlega zwrotowi
w całości lub w części.
Aby się w tych zobowiązaniach nie pogubić, należy przede
wszystkim dokładnie przeanalizować realizowany biznesplan wraz
z otrzymaną decyzją, a wszelkie zmiany konsultować z Agencją.
Premia na restrukturyzację małych gospodarstw to nie tylko środki
finansowe na rozwój gospodarstwa, ale przede wszystkim realizacja
celów wspólnej polityki rolnej, a dla rolnika konieczność spełnienia
określonych wymogów. Otrzymana premia tak naprawdę może być
uznana za własność rolnika po wypełnieniu wszelkich zobowiązań wymaganych prawem, po upływie 5 lat od jej wypłaty. n
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 r.
z późniejszymi zmianami

dobrze i regularnie. Owoce są ciemnoczerwone, aromatyczne, smaczne. Dojrzewają w trzeciej dekadzie czerwca. Są przydatne do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa. Odmiana jest obcopylna.
W warunkach polskich dobrze sprawdza się też serbska odmiana Oblacińska. Jest samopylna, wytrzymała na mróz i odporna na
choroby. Drzewa odznaczają się słabym wzrostem, wcześnie wchodzą w okres owocowania, plonują corocznie. Odmiana jest plenna. Owoce dojrzewają w pierwszej dekadzie lipca, są małe, jędrne,
czerwonobrązowe, z ciemnym sokiem nie wyciekającym po oderwaniu szypułki.
***
Wybór odmian wiśni jest naprawdę duży. Te zaprezentowane
w artykule to tylko niewielki procent znajdujących się w doborze
i badaniach. Ale może niektóre z nich urozmaicą asortyment odmian uprawianych w naszych sadach? n
Źródło: Sad Nowoczesny, 2017, nr 1,2,3,4

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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Wołowina z certyfikatem
Coraz częściej konsumenci poszukują wołowiny spełniającej najwyższe
standardy jakościowe, ale skąd mogą mieć pewność, że mięso, które
kupią jest tym najlepszym? Wyznacznikiem wysokiej jakości jest specjalny certyfikat QMP gwarantujący zachowanie odpowiednich zasad
w procesie produkcji.
Robert Strzelecki
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

System QMP (Quality Meat Program)
jest jednym z pięciu krajowych systemów
jakości żywności i jako system krajowy
zatwierdzony został przez MRiRW w roku
2008. Jego właścicielem, administratorem
i twórcą zasad jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, którego uczestnikami są certyfikowani producenci bydła
mięsnego, wytwórcy pasz dla bydła, przewoźnicy oraz przetwórcy mięsa wołowego.

| Zalety systemu QMP

System niesie dużo korzyści zarówno dla
konsumentów, jak i rolników produkujących
bydło. Główną jego zaletą jest wysoka jakość
mięsa o tym samym standardzie pod względem powtarzalności cech, a więc kruchości,
soczystości i smaku. Konsument sięgający
po wołowinę ze znakiem jakości QMP ma
pewność, że przeszła ona ścisłą kontrolę. Natomiast rolnik uczestniczący w systemie zyskuje na wyższej cenie sprzedaży bydła z certyfikatem QMP oraz otrzymuje dodatkowe
punkty w naborach z działań PROW 20142020 z tytułu uczestnictwa w krajowym systemie jakości. Mogą one istotnie wpłynąć na
jego miejsce na listach przysługiwania pomocy w ARiMR. Zdobyty certyfikat jest ważny
przez maksymalnie 14 miesięcy i upoważnia
do posługiwania się w tym czasie znakiem
QMP - po podpisaniu stosownej umowy
z administratorem systemu. Potem proces
certyfikacji należy powtórzyć.
Certyfikacją gospodarstw zajmują się trzy
jednostki certyfikujące. Są to EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. oraz COBICO Sp. z o.o. Część
kosztów udziału w systemie może być refundowana w ramach poddziałania „Wsparcie
na przystępowanie do systemów jakości”
w PROW 2014-2020 przez okres trzech lat od
przystąpienia do systemu jakości.

Wieś Mazowiecka, luty 2018

| Standardy QMP-Bydło

Producent bydła mięsnego, aby przystąpić
do QMP, powinien wypełnić i wysłać wniosek o certyfikację do wybranej jednostki oraz
spełniać i przestrzegać warunków utrzymania i chowu bydła w gospodarstwie, zawartych w standardzie QMP-Bydło. Standardy
QMP-Bydło dla producentów obejmują:
utrzymywanie na opas odpowiednich ras bydła mięsnego, np.: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH),
Salers (SL), Simentaler (SM)) oraz potomstwa
z krzyżówek krów mlecznych z buhajami
tych ras mięsnych oznaczonych symbolem
(MM). Jałówki i buhajki muszą być utrzymywane w oddzielnych grupach po odsadzeniu
od matek. Zwierzęta zakwalifikowane do
systemu muszą przebywać w gospodarstwie
przez minimum dwa miesiące i być ubite
w zakładzie, który znajduje się w systemie
QMP-Mięso.

| Utrzymanie zwierząt

Zwierzęta urodzone w gospodarstwie, lub
przybyłe z zewnątrz, należy odpowiednio
oznakować, by były w pełni identyfikowalne
na każdym etapie obrotu, a o ich przemieszczeniach należy poinformować PZPBM.
Osoby opiekujące się bydłem muszą posiadać
umiejętność obchodzenia się ze zwierzętami
i stosować się do przepisów prawa dotyczących dobrostanu zwierząt w gospodarstwie.
Zwierzęta utrzymywane są bez uwięzi zarówno w budynkach inwentarskich, jak i na
pastwisku z bezpośrednim dostępem do
świeżej i czystej wody. Pasza do opasu powinna pochodzić z własnego gospodarstwa
lub od innego uczestnika systemu QMP-Pasze, albo systemu zgodnego z normą europejską PN-EN 17065. Istotne jest, aby żywienie
zwierząt pozostawało w zgodzie z zaleceniami opasania Systemu QMP, a producent posiadał i stosował plan żywienia bydła.
W żywieniu nie wolno stosować stymulatorów wzrostu i nielicencjonowanych
środków weterynaryjnych. Gospodarstwo
zobowiązane jest do współpracy z lekarzem
weterynarii w zakresie profilaktyki i lecze-

nia zwierząt. Transport bydła odbywa się
jedynie przez zatwierdzonego w systemie
QMP-Transport przewoźnika, aby zminimalizować czynniki stresogenne oraz czynniki mogące przyczyniać się do zadawania
cierpienia zwierzętom. Przed załadunkiem
bydło należy nakarmić i napoić. Przeznaczone na sprzedaż lub ubój trzeba przekazać
czyste, wolne od nadmiernego zanieczyszczenia odchodami i jeżeli to możliwe suche.

Kilka zdań o mięsie

W systemie QMP-Wołowina minimalny
wiek ubijanego zwierzęcia to 12 miesięcy
i nie więcej niż 18 miesięcy. Minimalna waga
poubojowa WBC dla buhaja, wolca to 240
kg, natomiast dla jałówki 220 kg. Dla systemu QMP-Młoda Wołowina wiek ubojowy to
8-12 miesięcy z wagą WBC powyżej 160 kg.
Umięśnienie tusz wołowych w klasach E, U,
R, O+ oraz otłuszczenie w klasach 2, 3, 4 dla
młodej wołowiny 1, 2, 3 - wg skali EUROP.
Mięso powinno charakteryzować się tłuszczem twardym o kolorze białym lub kremowobiałym; mięśnie i tłuszcz muszą być wolne
od krwiaków, plamek i nacięć. Co do pH mięsa to po wychłodzeniu nie może przekraczać
5,8. Każdy element przeznaczony do sprzedaży musi być oznaczony nazwą wołowina System QMP lub młoda wołowina System QMP.

***

Wielu sądzi, że wołowina jest mięsem
trudnym w przygotowaniu i nie zawsze pieczeń wołowa rozpływa się w ustach. Wołowina produkowana zgodnie z systemem QMP
pomaga osiągnąć sukces kulinarny. Abyśmy
mogli się nią delektować, polecam darmową
aplikację QMP na smartfony i tablety dostępną w google.play. Dzięki niej dowiemy się jak
przyrządzić odpowiednio wysmażony stek
oraz poznamy wiele innych przepisów na doskonałe potrawy z mięsa wołowego. n
Źródła:
1. www.pzpbm.pl
2. http://www.kochamwolowine.pl
3. www.minrol.gov.pl
4. wielka księga wołowiny- wydanie elektroniczne 2015 r.
5. http://www.qmpgwarancja.pl;
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Małgorzata Niemirska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Szukając dodatkowego
źródła dochodu i sposobu
wykorzystania potencjału

Zagroda edukacyjna przyjmuje grupy dzieci i młodzieży w funkcjonującym
gospodarstwie rolnym, gdzie hoduje się
zwierzęta i uprawia rośliny rolnicze. Jest
ona bazą dla prowadzonych programów
edukacyjnych. W takiej zagrodzie powinny
być realizowane przynajmniej dwa cele edukacyjne, spośród poniższych programów
kształceniowych:
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
• edukacja w zakresie przetwórstwa pło-

nie województwa mazowieckiego jest ich 24,
natomiast w powiecie płońskim powstały do tej
pory dwie zagrody edukacyjne: „Leśniczówka
Paryż” i „Sielanka Raciąż”. Mogą być one dobrą
zachętą do tworzenia kolejnych zagród.

| „Leśniczówka Paryż”

Pierwsza zagroda edukacyjna utworzona
w powiecie płońskim znajduje się w gminie
Sochocin, we wsi Rzy i funkcjonuje wraz z gospodarstwem agroturystycznym. Otacza ją

Zagrody edukacyj

gospodarstw rolnicy coraz
częściej tworzą zagrody
edukacyjne. Zazwyczaj
powstają one przy już istniejących gospodarstwach
agroturystycznych, co
umożliwia wykorzystanie
istniejącej bazy lokalowej
i infrastruktury.
dów rolnych,
• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury
materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Aktualnie w kraju zarejestrowano 234 obiekty tworzące sieć zagród edukacyjnych. Na tere-
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malowniczy kompleks leśny należący niegdyś
do wiejskiej Ordynacji Krasińskich. Właściciele oferują dwa programy edukacyjne: Tradycja na mazowieckiej wsi i Pory roku w ,,Leśniczówce Paryż”.
Program Tradycja na mazowieckiej wsi
ma na celu zapoznanie dzieci i młodzież z tradycjami i obyczajami Mazowsza. Właściciele
Wieś Mazowiecka, luty 2018

E duk a cj a i e kolo gi a

prowadzą warsztaty pieczenia chleba lub sporządzania innych tradycyjnych potraw, a także kiszenia kapusty zgodnie z dawnymi obyczajami. Uczestnicy programu spędzają też
czas bawiąc się na świeżym powietrzu, przy
ognisku i podczas gier terenowych.
Drugi program Pory roku w ,,Leśniczówce Paryż” służy zapoznaniu uczestników
z otaczającą ich przyrodą - zmianami zachodzącymi w niej podczas pór roku oraz florą
i fauną lasów, łąk i pól. Dodatkowe atrakcje
to: przejażdżki wozem, bryczką, saniami

Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż, który ze względu na bogactwo zamieszkujących go ptaków nazywany jest
Małą Biebrzą. Są tu stajnia, padok do jazdy konnej oraz boiska do siatkówki i inne
atrakcje. W „Sielance Raciąż” realizowane
są ciekawe programy edukacyjne: Wieś
dęba stoi! czyli galopem o roli koni w rozwoju rolnictwa, Spotkania z ceramiką - kultywowanie starego rzemiosła, Ptasi detektyw
to ja! oraz Ale Kosmos!
Najważniejszy z nich to Wieś dęba stoi! czy-

jne w powiecie płońskim

Spotkania z ceramiką - kultywowanie starego rzemiosła. Uczestnicy programu zapoznają się z historią ceramiki na przestrzeni
dziejów, typami ceramiki, rodzajami gliny
i charakterystyką podstawowych technik
modelowania (ręczne, na kole, glina lejna).
W ramach warsztatów każdy wykonuje własnoręcznie naczynia lub figurki z gliny.
Ptasi detektyw to ja! - program ma na celu
przedstawienie ewolucji ptaków, podkreślenie
ich znaczenia w przyrodzie oraz zapoznanie
z awifauną na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż. Odbywają
się tu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem
zaawansowanego sprzętu optycznego, takiego
jak lornetki, lupy, lunety, mikroskopy oraz prowadzony jest nasłuch śpiewu ptaków.
Ale Kosmos! - W tym programie uczestnicy zdobywają wiedzę o ewolucji wszechświata, o najciekawszych gwiazdach, w tym
Słońcu, poznają planety układu słonecznego i meteoryty. Lekcja astronomii połączona z samodzielną obserwacją nieba za
pomocą profesjonalnego sprzętu sprzyja
trwałemu przyswajaniu wiedzy.

| Podsumujmy

Na przykładzie tych dwóch zagród widać
jak w prosty sposób - wykorzystując posiadaną bazę lokalową oraz otaczającą przyrodę
- można poszerzyć ofertę usług i pozyskać
nowe źródła dochodu. Zagrody edukacyjne
są ciekawą formą praktycznego zdobywania
wiedzy i umiejętności przez dzieci i młodzież.
W większości korzystają z nich uczniowie
miejskich szkół. Dla nich wyjazd do takiej zagrody to nie tylko atrakcja, ale często pierwszy w życiu bezpośredni kontakt z roślinami
uprawnymi i zwierzętami gospodarskimi.

foto: www.zagroda-edukacyjna.pl

i survival - w zależności od pory roku.

| „Sielanka Raciąż”

„Sielanka Raciąż” jest zagrodą edukacyjną prowadzącą również usługi agroturystyczne. Znajduje się w pobliżu kompleksu
leśnego, rzeki i stawu, na terenie Zespołu
Wieś Mazowiecka, luty 2018

li galopem o roli koni w rozwoju rolnictwa.
Program umożliwia poznanie historii ewolucji koni, relacji pomiędzy ludźmi i końmi oraz
zasad opieki nad tymi zwierzętami. W jego ramach prezentowane są też zabytkowe urządzenia i maszyny do uprawy pól, w których siłą napędową był koń. Ponadto uczestnicy korzystają
z przejażdżek konnych lub tramwaju konnego.

UWAGA!
Osoby, które chcą prowadzić tego typu edukację i posiadają odpowiednie zaplecze techniczne,
powinny zgłosić się do doradców PZD MODR
Warszawa naszego ośrodka. Nasi specjaliści
sprawdzą warunki w zagrodzie, zaopiniują
wniosek rolnika i prześlą go do Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. CDR
prowadzi nadzór nad takimi gospodarstwami
i tworzy sieć zagród edukacyjnych. Uczestnictwo rolnika w sieci jest dobrowolne i bezpłatne.
Daje członkom wymierne korzyści, m.in.: promocję na portalu www.zagroda-edukacyjna.pl,
wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń na portalu społecznościowym. n
Źródło: www.zagroda-edukacyjna.pl
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Gęś szara landejska

doskonała na polskie warunki

Ta rasa gęsi jest spotykana w Polsce od niedawna, niemniej zyskuje coraz większą
rzeszę zwolenników. Pochodzi z Francji, z rejonu Tuluzy, a została wyhodowana przez
selekcjonowanie gęsi tuluskich w kierunku przydatności do tuczu na stłuszczone
wątroby. Od polskich oraz wielu zagranicznych ras wyróżnia się niespotykanym
kolorem upierzenia.
Piotr Twardziak
MODR Oddział Ostrołęka
Ptaki są szare, wręcz siwe, a nawet ciemnopopielate (szczególnie głowa i szyja). Grzbiet
i skrzydła są ciemnoszare z jasnoszarym
obrzeżem. Okolica piersi ma barwę białopopielatą, natomiast puch jest zupełnie biały.
Dawniej takie umaszczenie nie cieszyło się
w Polsce uznaniem, gdyż u białych gęsi po
ręcznym skubaniu tuszy nie pozostawały na
skórze widoczne resztki ciemnych piór (szczególnie na grzbiecie). Ale obecnie, przy skubaniu mechanicznym, nie ma to znaczenia, gdyż
tusza oczyszczona jest z wszelkich piór bardzo
dokładnie. Dzięki temu tusze nawet ciemno
umaszczonych gęsi wyglądają apetycznie.
Ciekawostką jest to, że gęsi landejskie
mają czerwony dziób i nogi.
We Francji hodowane są na stłuszczone
wątroby, których używa się do wytworzenia
niezwykle poszukiwanego przez smakoszy,
wykwintnego, a co za tym idzie drogiego spe-
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cjału jakim jest foie gras (czyt. fuagra) - pasztet z gęsich wątróbek. Obecnie ten typ hodowli budzi jednak coraz więcej kontrowersji
i w wielu krajach jest zakazany, gdyż stłuszczenie wątrób powoduje częste upadki ptaków.

| Poznajmy zalety tej rasy

Gęś nadaje się doskonale zarówno do gospodarstw drobnotowarowych, jak i dużych ferm ze
względu na małe wymagania oraz zapotrzebowanie konsumentów na tusze dobrej jakości. Świetnie znosi polskie warunki utrzymania - nie straszne są jej nasze zimy oraz upały i słota. Doskonale
przyrasta przy karmieniu samą paszą zieloną,
przez co doskonale sprawdza się w gospodarstwach ekologicznych i o ekstensywnym chowie.
Niemniej dodatek paszy zbożowej przyspiesza
wzrost ptaków, dzięki czemu już w październiku
czy listopadzie można uzyskać doskonałe tusze,
nawet z piskląt wyklutych w czerwcu. Tak szybkie przyrosty oraz świetne wykorzystanie paszy,
w tym ziarna zbóż, jest korzystne dla ferm oferujących gęsi owsiane, gdyż dotuczanie tej rasy owsem

pozwala na wyprodukowanie doskonałych tusz
ze średnim otłuszczeniem, które doskonale nadają się na pieczeń. Zarówno tusze gęsi tuczonych,
jak i hodowanych mniej intensywnie odznaczają
się doskonałymi cechami rzeźnymi - duży jest
w nich udział dobrego jakościowo mięsa, dobrze
rozbudowane są piersi i uda, a szyja - chociaż jest
stosunkowo krótka - to za to szeroka i przydatna
do celów kulinarnych.
Gęsi szare laudejskie osiągają dość sporą masę ciała. Standard rasy przewiduje
dla gąsiora wagę 7-8 kg, natomiast dla gęsi
6-6,5 kg, co jest masą dość dużą. Przy tym
tusze nie są nadmiernie, ale wystarczająco
otłuszczone (zaznaczyć tu jednak trzeba, że
tłuszcz gęsi odznacza się wysokimi walorami
smakowymi i zdrowotnymi) dzięki czemu
są lepiej oceniane przez polskich konsumentów. Masa podrobów jest dość znaczna, a ich
doskonały smak powoduje, że są poszukiwanym smakołykiem. Niewielki dymorfizm
płciowy ptaków powoduje, że tusze obu płci
są na równi przydatne do celów kulinarnych.

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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| Chów jest niekłopotliwy

Gęś szara laudejska sprawdza się doskonale również w małych gospodarstwach rodzinnych, jako dodatkowe źródło mięsa czy dochodu. Ptaki doskonale
wykorzystują pasze wytworzone w gospodarstwie. Przez cały okres pastwiskowy mogą być hodowane wyłącznie
na zielonce z dodatkiem zbóż, jesienią
dobrze spożytkują wszelkie pozostałości
po zbiorze warzyw, natomiast zimą można spokojnie utrzymywać je na sianie
i niewielkiej ilości zboża. Takie żywienie
jest szczególnie ważne w stadach zarodowych, gdzie powinno się dbać o to, aby
gęsi nie były nadmiernie otłuszczone,
gdyż obniża to wyniki rozrodcze. Poza
tym dostarczają sporej ilości, bo około
50-60, bardzo smacznych i dużych jaj
o wadze 140-160 g, z których część przeznacza się do wylęgu. Tu należy wspomnieć, że ptaki często same wykazują instynkt wysiadywania jaj i bardzo chętnie
i sumiennie prowadzają pisklęta. Procent
zapłodnienia jest bardzo wysoki, gąsiory
chętnie kryją nawet kilka gęsi – oczywiście, gdy są odpowiednio żywione i nie
otłuszczone. Do skutecznego zapłodnienia nie jest też konieczna głęboka woda,
jak w przypadku gęsi tuluskich. Poza tym
wcześnie osiągają dojrzałość i już 9-miesięczne gąsiory doskonale kryją, dając
duży procent zapłodnionych jaj - około
97%. Wylęgowość z zapłodnionych jaj
kształtuje się na poziomie 94%. Szare
laudejskie są wspaniałymi opiekunkami
dla piskląt, a gąsiory nie tylko troszczą się
o młode, ale i bronią ich zaciekle.

| Te gęsi warto jest chować

Ptaki nie są trudne w odchowie, nawet
przy braku kwoki. Gęsty puch powoduje,
że docieplanie pomieszczeń, w których
przebywają, jest zbyteczne, a dobry apetyt
warunkuje szybkie przyrosty i zdrowie.
Pisklęta już od wyklucia bardzo chętnie
jedzą trawę i preferują ją spośród innych
pasz. Chętnie zjadają też tartą marchew,
bardzo lubią płatkowane ziarna zbóż. Jest
spore zainteresowanie tą rasą w chowie
przydomowym nie tylko ze względu na jej
doskonałe walory hodowlane, ale i urodę
ptaków – niespotykane umaszczenie. Co
ważne, gęsi trzymane w niewielkich gospodarstwach cechują się spokojnym temperamentem i tylko podczas opieki nad
młodymi mogą wykazywać się niewielką
agresją. Za to bardzo głośno reagują na
wszelkie obce zdarzenia w obejściu. n

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Wiosenny odrost traw
Wiele czynników i zabiegów pielęgnacyjnych ma wpływ na
przezimowania gatunków roślin w poroście i ich produktywności
w przyszłym roku. Są to termin i wysokość ostatniego koszenia,
wykaszanie niedojadów, czy przegląd urządzeń melioracyjnych.

Wacław Grzyb
MODR Oddział Ostrołęka
Na koniec jesiennej pielęgnacji użytków zielonych należy zastosować nawozy fosforowe i potasowe. Możemy też zastosować przefermentowany obornik, a jeżeli nie planujemy nawozić
użytków zielonych obornikiem, warto uregulować jesienią ich odczyn (pH) poprzedzony analizą chemiczną gleby. Na użytkach zielonych wskazane jest stosowanie fosforu jesienią i wiosną.

| Dawkowanie
fosforu i potasu
Na łąkach zaleca się stosować od ¼ do 1/2 całorocznej dawki fosforu, a na pastwiskach podać
ją wczesną wiosną i po trzecim wypasie. Poziom nawożenia fosforem zależy od rodzaju gleby
i jej zasobności. Przy niskiej zasobności użytki zielone powinny być nawożone roczną dawką
fosforu, nie niższą niż 100 kg P2O5 na 1 ha, a na glebach o wysokiej zasobności zaleca się stosować dawkę 40-80 kg na 1 ha. Jeśli chodzi o potas to na glebach o średniej zasobności w ten pierwiastek, przy intensywnym wielokośnym użytkowaniu łąk, całoroczne dawki powinny wynosić
100-160 kg K2O, na pastwiskach 60-120 kg K2O. Jeżeli całoroczne dawki przekraczają 80 kg K2O
to 1/3 tej ilości powinniśmy zastosować na łąkach i pastwiskach właśnie jesienią, razem z nawozem fosforowym. Zaleca się, aby jednorazowa dawka potasu nie była większa niż 50 kg K2O/ha.

| Stosowanie
obornika
Zastosowanie obornika poprawia właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb. Poza

tym jako nawóz ma on wpływ na zwiększenie masy korzeniowej. Pamiętajmy, że obornik
przeznaczony do nawożenia użytków zielonych musi być najlepszej jakości, to znaczy dobrze
przefermentowany i nie słomiasty. Na użytkach zielonych zaleca się go stosować co 3-4 lata
w ilości 15-20 t/ha.
W oborniku jest tylko 30-40% azotu w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Nie jest to
jednak wada, lecz zaleta tego najlepszego nawozu. Trudno dostępne formy azotu, ale też potasu i fosforu, są przyswajalne w następnych latach. Dlatego działania następcze obornika na
plony roślin trwa - zależnie od rodzaju gleby - przez 3-4 lata.
Kolejną zaletą obornika jest to, że zawiera szereg mikroelementów, których nie dostarczają
glebie i roślinom nawozy mineralne.

| Regulowanie
odczynu gleby
Wielu rolników nie docenia wapnowania użytków rolnych. Tymczasem badania wskazują,

że połowa areału użytków zielonych w Polsce ma pH poniżej 5,5 - to wartość mniejsza od
optymalnej. Wapnowanie użytków zielonych jest bezwzględnie koniczne, gdy pH spadnie poniżej 5,0, a pH gleb organicznych poniżej 4,5. Optymalnym dla wzrostu i rozwoju roślin na
użytkach zielonych jest pH 5,5-6,5 dla gleb mineralnych i 5,0-5,5 dla gleb organicznych.
Najlepszymi terminami wapnowania użytków zielonych jest okres pozawegetacyjny, czyli jesień.
A najlepszymi nawozami na użytki zielone są formy węglanowe, najlepiej w postaci wapna magnezowego. Konieczność wapnowania użytków zielonych wynika z tego, że każdego roku na łące użytkowanej kośnie uwalniana jest w różnych przemianach kwasowość, na której zobojętnienie potrzeba 380 kg wapnia węglanowego/ha rocznie. Na pastwiskach spasanych krowami i nawożonych
np. siarczanem amonu na zobojętnienie kwasowości potrzeba aż 1670 kg wapna węglanowego/ha
rocznie. Im częściej wapnujemy użytki zielone mniejszymi dawkami wapna, tym lepiej.
Na kwaśnych glebach łąkowych korzystniej jest zastosować wapno częściej, w małych dawkach, niż jednorazowo w większych ilościach. Wskazane jest nawożenie węglanem wapnia np. co 3 lata w ilości 0,5-0,8 t/ha. Wyższe z zalecanych dawek wapnia należy stosować
w rejonach z obfitymi opadami, na użytkach gdzie systematycznie stosowana jest gnojowica
i zakwaszające formy nawozów azotowych. n

Źródło: Tygodnik-Poradnik Rolniczy, nr 42, 2017 r.
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NATURA 2000 - korzyści, możliwości i szanse
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w roku
2004 w Polsce, jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do
Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

Dorota Zarejewska-Tęga
MODR Oddział Ostrołęka

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
jest zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa
się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

| Podstawy prawne

Podstawą funkcjonowania programu są
dwie unijne dyrektywy - tzw. Dyrektywa
ptasia i Dyrektywa siedliskowa:
• Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków
ptaków zagrożonych wyginięciem;
• Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala zasady ochrony pozostałych
gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk
przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.
Zgodnie z tymi aktami prawnymi każdy
kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym
i gatunkom, wymienionym w załącznikach
obu dyrektyw, warunki sprzyjające ochronie
lub dbać o odtworzenie ich dobrego stanu.

| Wsparcie dla rolników

Obszary Natura 2000 nie są terenami zamkniętymi, na których obowiązują wyłącznie zakazy i ograniczenia. Na tych gruntach
może być prowadzona normalna, racjonalna
gospodarka rolna - nie wpływająca negatywnie na walory przyrodnicze obszaru. Ponieważ w celu zachowania walorów przyrodniczych działalność na takich obszarach jest
w pewien sposób ograniczona, to dla prywat-

14

nych właścicieli gruntów zlokalizowanych
w granicach obszarów Natura 2000 przewidziano rekompensaty i korzyści finansowe.

| Działania
| rolno-środowiskowo-klimatyczne

W ramach działania rolno-środowskowo-klimatycznego na lata 2014-2020 rolnicy
mogą uzyskać dodatkowe dopłaty do trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000. Rolnicy przystępujący
dobrowolnie do działania są zobowiązani do
prowadzenia działalności rolniczej zgodnie
z wymogami ochrony środowiska, poprzez
przestrzeganie określonych zasad. Dopłaty,
które w zamian za to otrzymają, są rekompensatą za utracone korzyści i poniesione koszty.

| Inwestycje w gospodarstwach
| położonych na obszarach Natura 2000

Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na
trwałych użytkach zielonych. Gospodarstwa
rolne położone na obszarach Natura 2000
napotykają na szereg wymogów związanych
z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych
przewidzianych dla danego obszaru.
Kolejnym instrumentem wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem
łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 jest
poddziałanie „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000”
w ramach PROW na lata 2014-2020. Przyznaje się je na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania
w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura
2000, nie będą negatywnie oddziaływać na
cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są
sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnie ustalonymi dla obszaru Natura
2000, na którym jest położone gospodarstwo w planach zadań ochronnych.

| Jakie są formy pomocy?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji
części poniesionych i udokumentowanych

kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wysokość pomocy w ramach poddziałania zależy
od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków
inwentarskich, albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 20142020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na
inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys.
zł wsparcia. Przewidziany termin naboru
wniosków to trzeci kwartał 2018 roku.

| Działalność agroturystyczna
| i ekologiczna

Na obszarach Natura 2000 z powodzeniem
może rozwijać się działalność agroturystyczna, która w ciągu ostatnich lat cieszy się
w Polsce coraz większą popularnością. Dzięki rozwojowi agroturystyki przedsiębiorczy
mieszkańcy obszarów wiejskich, wykorzystując atuty wynikające z lokalizacji swoich
gospodarstw, mogą osiągać istotne korzyści
finansowe. Wzrasta bowiem świadomość
ekologiczna Polaków a wraz z nią popyt na
tzw. „czyste” formy wypoczynku, przeciwstawiane turystyce o charakterze masowym.
Obok wybitnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenów wiejskich oraz sprzyjającej lokalizacji i bogatej kultury wiejskiej,
ważną rolę dla współczesnego konsumenta
odgrywa dostęp do ekologicznych produktów żywnościowych. Rozwijane w obrębie
obszarów Natura 2000 rolnictwo ekologiczne
jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, wpływa
pozytywnie na środowisko naturalne i zarazem odpowiada na zapotrzebowanie rynku.
Coraz bardziej świadomi ekologicznie konsumenci skłaniają się bowiem ku produktom
uzyskiwanym metodami ekologicznymi i są
skłonni zapłacić za nie wyższą cenę. n

Źródła:
1. http://natura2000.gdos.gov.pl
2. http://www.gdos.gov.pl
3. http://rolniczeabc.pl
4. http://www.arimr.gov.pl/

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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W zgodzie z naturą - rośliny alimentacyjne, cz. 1
Jedzenie jest częścią naszego życia i nie powinno sprowadzać się wyłącznie do przyjemności, ale przede wszystkim dostarczać nam energii i niezbędnych składników odżywczych. Zapewniają to rośliny alimentacyjne - czyli takie, których jadalne części są
naszym pokarmem.

Rośliny alimentacyjne (od łac. alimentum - żywność), inaczej
nazywane są roślinami spożywczymi. To wszystkie rośliny jadalne
służące człowiekowi za pożywienie. Do grupy tej nie należą tzw. rośliny pseudoalimaentacyjne, czyli rośliny przyprawowe i używki,
nie posiadające wartości odżywczych.
Wśród roślin alimentacyjnych rozróżniamy: rośliny cukrodajne,
miododajne, oleiste, owocowe, warzywne i zbożowe.

Justyna Pszczółkowska
MODR Oddział Ostrołęka

Rośliny cukrodajne są surowcem do wyrobu cukru spożywczego, niezbędnego w każdym gospodarstwie domowym. Zaliczamy
do nich buraki cukrowe oraz trzcinę cukrową.
Większa część światowej produkcji cukru powstaje z trzciny cukrowej. Jej największymi producentami są Brazylia i Indie. Łodyga
trzciny cukrowej osiąga wysokość 2- 6 m, a jej średnica 2- 7 cm.
Okres wegetacji to 12-16 miesięcy. Do uprawy niezbędne są opady
deszczu, żyzne gleby, wysokie temperatury i intensywne nawożenie.
W klimacie umiarkowanym trzcinę cukrową zastępuje uprawa
buraka cukrowego. Jest on nie tylko rośliną cukrodajną, ale także
użytkowaną jako pasza, czy przedplon. Jego głównymi producentami są: Niemcy, Francja, USA, Rosja, Ukraina, a także Turcja, Polska, Włochy, Wielka Brytania i Chiny. Uprawa koncentruje się na
glebach mających zdolność gromadzenia wody i niezakwaszonych.
Wymaga częstych zabiegów pielęgnacyjnych oraz nawożenia. Dla
osiągnięcia wyższej zawartości cukru rośliny potrzebują długiego
okresu wegetacyjnego i nasłonecznienia.
Rośliny miododajne (pszczelarskie, pożytkowe) dzielimy na
pyłkodajne, nektarodajne oraz spadziodajne. Dzięki nim pszczoły
otrzymują surowiec do produkcji miodu (nektarowego i spadziowego) oraz pierzgi. W Polsce roślinami miododajnymi są drzewa,
krzewy, pnącza i byliny. Do najbardziej wydajnych drzew zaliczamy: lipę, klon, akację, kasztanowiec, wierzbę, śliwę oraz jarząb. Do
krzewów m.in. malinę, porzeczkę, głóg i różę. Bluszcz oraz wiciokrzew to miododajne pnącza. Byliny stanowią najliczniejszą grupę
roślin miododajnych. Do najpowszechniejszych zaliczamy: chaber,
facelię, dziurawiec, lucernę, łubin, itp. Rośliny te nie tylko przyczyniają się do produkcji miodu, pomocnego przy przeziębieniach, ale
też pięknie prezentują się zarówno w przydomowych ogródkach,
jak również w parkach, czy na rabatach.
Rośliny oleiste cechuje wysoka zawartość tłuszczu zwanego olejem roślinnym, który po obróbce może mieć konsystencję stałą lub
płynną. Wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych,
jak i w wielu gałęziach przemysłu, a także do produkcji farb i lakierów. Stanowią też doskonałą paszę dla zwierząt. W Polsce rośliny oleiste zajmują około 2,6% powierzchni gruntów ornych. Wśród nich
najbardziej popularne to: rzepak, gorczyca, mak, słonecznik i len.
W nasionach tych roślin zawartość tłuszczu wynosi 25-45%. n
Od Redakcji: W marcowym numerze WM napiszemy o roślinach owocowych, warzywnych i zbożach oraz podsumujemy rolę roślin alimentacyjnych w naszej diecie.

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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montbeliarde – szansa na zysk

foto: www.rynek-rolny.pl

Piotr Twardziak
MODR Oddział Ostrołęka
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Obecnie nastawienie rolników się zmienia i coraz częściej eksperymentują z nowymi rasami. Coraz więcej rolników poszukuje też dodatkowej alternatywy dochodu dla
swojego gospodarstwa rolnego, co skutkuje
większym zainteresowaniem bydłem o podwójnej użytkowości, przy czym poszukiwane jest bydło o dużej wydajności mlecznej, ale też z lepszym umięśnieniem niż rasy
typowo mleczne. Jedną z bardzo dobrych
ras o podwójnym kierunku użytkowania
jest rasa montbeliarde (czyt. mąbejard).

| Podstawowe informacje o rasie

Bydło montbeliarde pochodzi ze Szwajcarii, gdzie znane było już od dawna. Sprowadzono je do Francji i przed około 100 laty
uznano za rasę. Nie jest to więc rasa bardzo
młoda, ale przez to doskonale ukształtowana i stabilna pod względem cech. Jest bydłem masywnym.
Bydło to jest bardzo popularne we Francji i robi się coraz popularniejsze w krajach Europy Środkowej, również w Polsce,
ze względu na doskonałe cechy użytkowe.
Osobniki tej rasy zalicza się do tak zwanego
bydła czerwono-białego. Umaszczenie jest
właśnie tego koloru, przy czym głowa, nogi,
brzuch i wymię są zawsze białe, co jest charakterystyczną cechą rasy.
Kalibrowo bydło zalicza się do ras dużych,
wysokich, o bardzo dobrym umięśnieniu,
gdyż dorosłe krowy mogą osiągać w kłębie
nawet 150 cm wysokości przy wadze do 650
kg, a buhaje są znacznie wyższe i cięższe waga dorosłych ponad 3-letnich może wynieść nawet do 1200 kg.

| Wczesne dojrzewanie, dobre
| zdrowie i wysoka mleczność

Bardzo dobrą cechą, wpływającą na
zwiększenie dochodu gospodarstwa, jest
wczesne dojrzewanie pozwalające na otrzymanie cielęcia na sprzedaż, bądź krowy
mlecznej na remont stada w dość szybkim
czasie. Pierwsze wcielenia mogą nastąpić
już w wieku 26-34 miesięcy, a okres miedzywycieleniowy też nie jest bardzo długi
i kolejne wcielenie może nastąpić już po
ponad roku (średnio jest to ok. 380 dni).
Rasa cechuje się dobrym przystosowaniem do trudnych warunków utrzymania, nawet górskich. Powodem tego jest
długotrwała hodowla na górskich ubogich
pastwiskach. Bardzo długie i ostre zimy
na dużych wysokościach spowodowały, że
Wieś Mazowiecka, luty 2018

Polscy rolnicy jeszcze do
niedawna podchodzili do
nowych ras bydła mlecznego
z dozą niepewności. Trudno
się temu dziwić, gdyż rasowe

zwierzęta są niezwykle odporne, a wydajność mleka nawet w takich warunkach jest
duża i może wynosić ok. 6000 kg mleka w
laktacji. Zawartość tłuszczu i białka też jest
stosunkowo wysoka i w tych warunkach
wynosi przeciętnie 3,6-4,36 % tłuszczu
oraz 3,01-3,36% białka. Poprawa warunków bytowania, czyli lepsza jakość pastwiska i dłuższy okres żywienia wpływają na
polepszenie cech mleczności i parametrów
mleka. Rekordowe wydajności w należytych
warunkach żywienia sięgają ponad 13000
kg mleka za okres laktacji, stąd jest to rasa
warta polecenia. Bydło to odznacza się dobrym temperamentem, jest stosunkowo
łagodne i niewybredne.

| Świetna wydajność rzeźna

Główną cechą, poza świetnym przystosowaniem do trudnych warunków i wysoką

bydło jest drogie i do niedawna było ciężko dostępne,

Montbeliarde jest rasą,
którą zdecydowanie war-

a osobniki które trafiały do

to polecać dla hodowców

Polski nie zawsze były dobrej

chcących zwiększyć docho-

jakości. Największe rozczarowanie polskich rolników
spowodowała rasa holsztyńsko-fryzyjska, która osiągała
bardzo duże ceny, a osobniki
były wydelikacone i za słabe
na polskie warunki utrzymania i żywienia.

dowość swojego stada
mlecznością, która wpływa na dodatkowy zysk
gospodarstw, jest doskonała jakość osobników
F1 przy krzyżowaniu krów rasy montbeliarde
z buhajami ras mięsnych. Cielęta pochodzące
z takich krzyżówek odznaczają się zdolnością
do dużych przyrostów masy mięśniowej, są
bardzo zdrowe, a przy intensywnym żywieniu
oznaczają się wysoką wydajnością rzeźną. Należy też wspomnieć, że krowy te na ogół lekko
się cielą, a wieloródki można krzyżować nawet
z buhajami dającymi duże cielęta.
Nawet osobniki hodowane w czystości
rasy dają potomstwo o dość wysokiej jakości rzeźnej, nie ma więc obaw, że po urodzeniu buhajka będą problemy z jego zbyciem,
a cieliczki mogą dać bardzo dobre, wysoko
wydajne krowy mleczne. Nasienie więc nie
musi być seksowane. n
Źródło: „Rasy zwierząt gospodarskich”, praca zbiorowa,
redaktor naukowy Edward Pawlina, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
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Informacje lokalne z Oddziału Płock
Marta Michalak
MODR Oddział Płock

P

łockie powiatowe biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniło swoją siedzibę. Teraz mieści się w budynku dawnego Cotexu przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.

G

mina Bodzanów i Mała Wieś wzbogaciły się o nowe mikrobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
Pieniądze na zakup aut pochodziły w przeważającej mierze z dotacji
z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

P

odczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie wzięli udział
w cyklu wyjątkowych spotkań przygotowanych w Muzeum
Wsi Mazowieckiej - „Zima w skansenie” i „Ferie w skansenie”. Było
to połączenie zabawy i zajęć edukacyjnych dotyczących zimowej
i świątecznej obyczajowości wsi mazowieckiej sprzed stu lat.

Gmina Słupno

O

czyszczalnia ścieków w Słupnie zostanie zmodernizowana.
Inwestycja będzie kosztować 4,8 mln zł. Wójt gminy podpisał już umowę z konsorcjum trzech firm, które wygrało przetarg
na jej modernizację. Oczyszczalnia ma być gotowa do końca
października, a wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na
swoje prace.
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Wa ż n e s pr a w y

Cudzoziemcy na polskiej wsi
W myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku (zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw) zmieniły się zasady zatrudniania
cudzoziemców.

Krzysztof Szumski
MODR Oddział Bielice

Jest to jedna z ustaw, która wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/36/UE z 26 lutego 2014 roku
w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich
w celu zatrudnienia w charakterze
pracownika sezonowego.
Dyrektywa zobowiązuje państwa
członkowskie do wprowadzenia
warunków i procedury wydawania
zezwoleń na pobyt i pracę sezonową
dla cudzoziemców. Krótko mówiąc
mamy do czynienia z nowym typem
zezwolenia, które dotyczy wykonywania przez cudzoziemców prac
sezonowych, jak też z nową formułą
oświadczenia dotyczącą powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Temat jest szczególnie ważny w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka.
Szczegółowymi przepisami dysponują na swoich stronach instytucje takie jak Powiatowe Urzędy Pracy, które posiadają odpowiednie formularze dla poszczególnych etapów procedury.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało dwie
ulotki informacyjne dotyczące tego zagadnienia: Jak zatrudnić cudzoziemca oraz Praca w Polsce informacja dla cudzoziemców.
Informacje w nich zawarte uwzględniają zmiany w przepisach
obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemca to oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową, dokumenty dopuszczające do rynku pracy
oraz obowiązki po stronie pracodawcy. Dzięki nim wiemy jak legalnie zatrudnić cudzoziemca.
Druga ulotka jest informacją dla cudzoziemca wskazującą jego
prawa, ale także zagrożenia dla niego i sposoby ich unikania.
Oto kilka z nich. W trakcie pracy na oświadczeniu (6 miesięcy
w ciągu 12 miesięcy) lub zezwoleniu na pracę sezonową (9 miesięcy
w roku kalendarzowym) cudzoziemiec może zmienić pracodawcę.
Musi jednak uzyskać dla pracodawcy nowy dokument dopuszczający do rynku pracy.
Wieś Mazowiecka, luty 2018

W przypadku umowy o pracę cudzoziemiec ma prawo do
co najmniej minimalnego wynagrodzenia w Polsce (w 2018 r.
- 2100 PLN brutto). Minimalna stawka godzinowa w Polsce to
w 2018 r. 13,70 PLN brutto (dotyczy m.in.umów zlecenia, nie
dotyczy umów o dzieło). Cudzoziemiec nie może powierzać nikomu swojego paszportu.
Te i inne informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców będą
poruszane na szkoleniu 21 lutego br. organizowanym przez Powiatową Radę Izb Rolniczych w Sochaczewie w siedzibie OSP w Iłowie.
Na szkoleniu spotkamy się z prelegentami z Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Straży Granicznej i Urzędu Skarbowego
w Sochaczewie.
Główna tematyka spotkania to oczywiście zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie, stąd
udział w nim także przedstawicieli instytucji działających na rzecz
rolnictwa: MODR Oddział Bielice, Biura Powiatowego ARiMR
w Sochaczewie, TUW Ubezpieczenia. Goście przedstawią także
bieżące działania z PROW, wypełnianie e-wniosku obowiązujące
w 2018 r. oraz zasady ubezpieczeń w rolnictwie. n
Źródło: www.mrpips.gov.pl
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Mazowsze

Spacerk ie m po gmi n ie
Tekst i zdjęcia Piotr Chocyk
MODR Oddział Bielice

Prawa miejskie Mszczonów otrzymał
z rąk księcia mazowieckiego Ziemowita III
w roku 1377. Leżał wówczas na szlaku handlowym biegnącym z północy na południe,
co zdecydowanie przyczyniło się do jego
rozwoju - w XV wieku stał się siedzibą niewielkiego powiatu mszczonowskiego.
Za to wiek XVII przyniósł miastu marazm, upadek handlu i zmniejszenie się
liczby rzemieślników. Dopiero pod koniec
XVIII stulecia nastąpiło ponowne ożywienie i rozwój gospodarczy miasta. Niestety
wielkie pożary w latach 1800 i 1862 strawiły większość zabudowy i przyczyniły się do
kolejnego upadku gospodarczego.
W okresie międzywojennym, nieposiadający przemysłu Mszczonów, popadł w stagnację. Spadła liczba ludności. Na początku
II wojny światowej miasto zostało zbombardowane, a później celowo podpalone przez
Niemców. Po tym wydarzeniu, 11 września
1939 roku, 31 pułk Strzelców Kaniowskich
wojska polskiego odniósł zwycięstwo nad
Niemcami w bitwie Mszczonowskiej.

Mszc zonów

| Tygrys Mazowsza
Miasto podnosiło się ze zniszczeń przez
kolejne dekady, by w latach dziewięćdziesiątych XX wieku stać się prężnym ośrodkiem gospodarczym. Obecnie Mszczonów
to jedno z najszybciej rozwijających się polskich miast, zwane „Tygrysem Mazowsza”.
W jego okolicy krzyżują się ważne w kraju
szlaki komunikacji drogowej i kolejowej.
Duże znaczenie ma również niewielka odległość od stolicy. Miasto posiada dzielnice przemysłowe, w których działają firmy
przemysłowe i logistyczne.
Niewątpliwie jednym z większych skarbów Mszczonowa są ujęcia wody geotermalnej, którą wykorzystuje się do ogrzewania mieszkań i kompleksu basenów.
Mszczonowskie wody mają właściwości
balneologiczne (cecha wód siarczkowych
leczących m.in. choroby reumatyczne przyp. red.).

| Kompozytor z Mszczonowa

Z Mszczonowem związany był Jan Adam
Maklakiewicz (1899-1954) polski kompo-

zytor, dyrygent i pedagog.
Jego ojciec, wraz z rodziną, przybył tu w roku 1905
i został organistą w kościele parafialnym. Syn zaczął
komponować już w wieku
13 lat, a pierwsze kompozycje wykonał w mszczonowskim
kościele
w roku 1918. Był jednym
z pierwszych polskich
kompozytorów w okresie
międzywojennym, którzy
pojechali - jako stypendyści - kształcić się do Paryża. W latach 1945-1947
był dyrektorem Państwowej Filharmonii w Krakowie, a w latach 1947-1948
dyrektorem
Orkiestry
Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Pośmiertnie
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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Dworek Państwa Czarneckich
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| Co trzeba zobaczyć?
Kościół parafialny
pod wezwaniem Jan
Chrzciciela powstał na
początku XIV wieku.
Obecna budowla została
odbudowana w stylu toskańskim po
pożarze mającym miejsce w roku
1800.
Wewnątrz znajdują się polichromie
z roku 1814,
cztery drewniane ołtarze i jeden
marmurowy.
Dworek
Czarneckich
ze stylizowaną elewacją
renesansową
powstał w XIX wieku.
Potocznie
nazywany
jest „kaflarnią” (nazwa
pochodzi od działającej przed wojną na jego
tyłach wytwórni kafli
piecowych). Po wojnie
w kaflarni mieściło się
mszczonowskie liceum
ogólnokształcące. Obecnie dworek jest własnością prywatną.

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Modrzewiowy kościól w Lutkówce

Niewątpliwie wielką atrakcją Mszczonowa
jest rekonstrukcja bitwy Mszczonowskiej,
która miała miejsce 11 wrzenia 1939 roku,
kiedy to 31 pułk Strzelców Kaniowskich
wojska polskiego pokonał Niemców. Upamiętnieniem tego zdarzenia jest tablica zawieszona na budynku ratusza, którą w roku
2007 odsłonił prezydent RP Lech Kaczyński.

w XIX wieku. Od roku 1982 zespół pozostaje w rękach ZUS i mieści się w nim Centralny Ośrodek Szkoleniowy.
Kapliczka św. Anny powstała w XVIII
wieku, ale po znajdującej się w niej figurze
nie ma śladu - została skradziona. Wielokrotnie stawiano kolejne figury, które również były kradzione lub niszczone. Obecna
figura, autorstwa Adma Dreli,
stoi od 2015 roku.

| Już wkrótce - Park
| of Poland

Kościół w Lutkówce pod wezwaniem
Świętej Trójcy powstał około 1744 roku. Jest
to modrzewiowa budowla, jedna z najstarszych na Mazowszu. Wewnątrz znajdują
się przeszło 250-letnie zabytkowe organy.
Budynek przeszedł ostatnio szereg remontów, które zdecydowanie poprawiły jego
stan techniczny i wygląd.
Zespół pałacowo-parkowy w Osuchowie został założony przez rodzinę Radziejowskich w XV wieku. Obecny wygląd neorenesansowego pałacu został nadany mu

Niewątpliwie wielką atrakcją
gminy Mszczonów będzie Park
of Poland - kompleks basenów
na powierzchni około 20 ha.
W tym całorocznym obiekcie
będzie mogło przebywać równocześnie nawet 15 000 osób.
„Tropikalna wyspa” razem z całym kompleksem będzie zajmowała powierzchnię ponad 60
000 m². Na jej terenie znajdzie
się duży basen z rozsuwanym
dachem, wodne miasteczko ze
zjeżdżalniami oraz strefa odnowy biologicznej. Pierwszą część kompleksu inwestor planuje otworzyć już pod koniec 2018
roku. n
Zapraszamy do Mszczonowa!
Źródła:
1. wydawnictwa Urzędu Miasta Mszczonowa
2. wydawnictwo starostwa powiatu żyrardowskiego
3. www.mszczonow.pl
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Plonowanie zbóż na polu doświadczalnym
w MODR Oddział Poświętne
Sezon wegetacyjny 2016/2017 nie należał do korzystnych dla doświadczalnictwa
w MODR Oddział Poświętne z uwagi na warunki atmosferyczne. W roku 2016 zasiewy
zbóż ozimych rozpoczęły się w optymalnych terminach, lecz w trochę przesuszoną
glebę. Od końca września - praktycznie przez cały październik i listopad - padał
deszcz, co spowodowało opóźnienie zastosowania herbicydów na niektórych poletkach
ze zbożami. Zahamowanie wegetacji nastąpiło na przełomie listopada i grudnia.

Katarzyna Szumska i Jacek Kałwa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Rośliny zasiane w optymalnym terminie weszły w okres zimowego spoczynku w dobrej kondycji. Opady śniegu występujące
w okresie zimowym okazały się wystarczające, aby przykryć cienką
warstwą rośliny, chroniąc je tym samym przed mrozami dochodzącymi w tym roku do -250C.
Zasiewy wiosenne, mimo mokrej i chłodnej wiosny, rozpoczęły się
w optymalnych terminach. Nocne przymrozki z 8 na 9 maja i z 9 na
10 maja, dochodzące nawet do -70C, częściowo uszkodziły rośliny.
Tegoroczne żniwa, ze względu na częste opady deszczu, były
„kradzione”. Bardzo trudno było nam zebrać zboża o odpowiedniej
wilgotności i dobrej jakości.
Poniżej przedstawiamy plony zbóż ozimych i jarych uprawianych
na polu doświadczalnym w Poświętnem.

| ZBOŻA OZIME

Żyto ozime, które jest bardzo popularne w naszym rejonie ze
względu na duży procent gleb słabych i odznacza się największą mrozoodpornością, przezimowało bez większych problemów. Uprawialiśmy 16 odmian (9 mieszańcowych, 7 populacyjnych), w technologii intensywnej obejmującej jesienne zwalczanie chwastów preparatem Expert Met 56 WG w dawce 0,35 kg/ha, wiosenne skracanie
źdźbeł preparatem Moddus 250 EC w dawce 0,3 l/ha i ochronę fungicydową preparatami Soligor 425 EC i Falcon 460 EC odpowiednio w dawkach: 1 l/ha i 0,6 l/ha. Stosowaliśmy nawożenie azotowe
wysokie - w 2 dawkach dających w sumie 120 kg N/ha.
Tab. 1. Plonowanie żyta ozimego na poletkach doświadczalnych.
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Nr

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7

KWS Serafino F1
KWS Binntto F1
KWS Bono F1
KWS Vinetto F1
Dańkowskie Granat
KWS Livado F1
TUR F1

Plon
dt/ha (14%)
123,34
116,56
114,66
106,63
105,06
95,08
95,02

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Promotor F1
Dańkowskie Rubin
Posejdon F1
Rostockie
Horyzo
Dańkowskie Opal
Helltop F1
Antonińskie
Poznańskie
Średnia

89,33
87,63
84,90
83,29
83,00
81,08
78,65
72,67
64,82
92,6

*F1- odmiany mieszańcowe
Kolekcję pszenżyta ozimego stworzyło 25 odmian, które uprawialiśmy również w technologii intensywnej z jesiennym zwalczaniem chwastów preparatem Komplet 560 SC w dawce 0,5 l/ha,
stosowaliśmy skracanie źdźbeł preparatem Cerone 480 SL w dawce
1 l/ha i dwuzabiegową ochroną fungicydową (I zabieg - Soligor 425
EC - 1 l/ha, II zabieg - Falcon 460 EC - 0,6 l/ha), przy poziomie
nawożenia 160 kg N/ha w 3 dawkach.
Tab. 2. Plonowanie pszenżyta ozimego na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Grenado
Rotondo
Borwo
Twingo
Avokado
Kasyno
Dinaro
Silverado
Trefl
Preludio
Salto
Toledo
Panteon

Plon
dt/ha (14%)
102,57
98,13
97,60
95,19
93,12
93,06
93,00
91,89
91,01
90,22
89,60
89,50
88,78
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tomko
Subito
Lombardo
Tantris
Trappero
Meloman
Palermo
Sekret
KWS Trisol
Claudius
Securio
Transfer
Średnia

88,29
88,13
87,43
86,25
84,24
83,51
81,33
80,62
79,62
75,85
72,20
70,84
87,7

Kolekcja jęczmienia ozimego na poletkach składała się z 14 odmian, w tym dwie odmiany hybrydowe. Uprawialiśmy jęczmień
w technologii intensywnej obejmującej jesienne zwalczanie chwatów
preparatem Glean Strong 54 WG w dawce 0,12 kg/ha oraz wiosenne skracanie źdźbeł preparatem Moddus 250 EC - 0,6 l/ha. Ochrona
fungicydowa oparta była na dwóch zabiegach z zastosowaniem środka
Talius 200EC - 0,25 l/ha oraz Credo 600 SC - 1 l/ha + Vertisan 200EC
- 1 l/ha. Nawoziliśmy azotem w dwóch dawkach, łącznie 120 kg N/ha.
Tab.3. Plonowanie jęczmienia ozimego na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bartosz
KWS Kosmos
Brosza
Quadriga
Azrah
Zenek
Kaylin
Sandra
Mercurioo F1
Wooton F1
Titus
Sandra
KWS Meridian
SU Vireni
Suma

Plon
dt/ha (14%)
70,05
66,15
65,76
65,46
65,45
64,67
62,68
61,45
57,97
57,87
56,60
54,87
51,47
51,13
60,8

*F1- odmiany hybrydowe
Pszenica ozima w kolekcji, liczyła 48 odmian. Zastosowaliśmy
uprawę intensywną: herbicydy wiosną Axial Komplett Pak (Axial
Komplett 50 EC - 1 l/ha + Pike 20 WG - 0,02 kg/ha); fungicydy: I zabieg Tilt Turbo 575 EC - 1 l/ha, II zabieg: Seguris 215 SC - 1 l/ha, III
zabieg: Menara 400 EC - 0,5l/ha; antywylegacz Moddus 250 EC - 0,4
l/ha. Dokarmialiśmy pszenicę dolistnie preparatem Rooter w dawce
1 l/ha. Nawoziliśmy azotem w 3 dawkach, łącznie 170 kg N/ha.
Tab. 4. Plony pszenicy ozimej na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1

Alexander
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Plon
dt/ha (14%)
113,74

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Delawar
Lavantus
Memory
Bonanza
Balitus
Janosch
Hyking F1
Markiza
Florus
Julius
Natula
Kilimanjaro
Princeps
KWS Emil
Desamo
Formacja
Etana
Patras
Hygurdo
Pokusa
Ohio
Arkadia
Apostel
Skagen
Kerubino
Madalistiva
Sailor
Bellissa
Hondia
Turnia
Tonacja
Fenomen
Wydma
Hybery F1
Norway
Tulecka
Kometa
Premio
Legenda
Bamberka
Piligrim PZO
KWS Dacotana
Astoria
KWS Ozon
Hyvento
Viola
Rokosz

112,20
108,53
108,11
108,01
105,93
105,84
104,88
104,69
104,52
103,99
102,96
102,45
102,09
101,96
101,34
100,87
100,26
99,97
99,94
99,71
99,31
99,26
99,24
99,10
98,72
98,32
98,20
98,18
98,00
97,69
97,54
96,67
96,30
95,68
94,79
94,15
94,08
94,08
93,85
91,50
91,37
91,20
90,29
88,87
87,69
85,28
71,05

Średnia

98,6

| ZBOŻA JARE
Zboża jare, choć mają o wiele krótszy okres wegetacyjny od zbóż
ozimych, plonowały dobrze.
Pszenicy jarej uprawialiśmy 14 odmian. Stosowaliśmy jeden
herbicyd Puma Uniwersal 069 EW w dawce 1l/ha z dodatkiem
0,1 l/ha preparatu Sekator 125 OD. Ochrona przed chorobami
wyglądała następująco: I zabieg: Input 460 EC - 1 l/ha, II zabieg:
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Fandango 200 EC - 1 l/ha. Do skrócenia źdźbła użyliśmy preparatu
Antywylegacz Płynny 725 SL - 1,2 l/ha. Użyliśmy w 2 dawkach,
łącznie 100 kg N/ha.

18
19
20

Tab.5. Plonowanie pszenicy jarej na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mandaryna
Izera
Arabella
Harenda
Goplana
Anabel
Jarlanka
Ostka Smolicka
Quintus
Rospuda
KWS Torridon
Kamelia
Monsun
Serenada
średnia

Plon
dt/ha (14%)
91,26
90,21
86,85
84,28
83,99
82,71
80,49
78,04
77,83
76,63
75,18
74,67
73,61
70,69
80,5

Jęczmień jary w kolekcji polowej liczył 20 odmian. Technologia uprawy obejmowała zwalczanie chwastów dwuliściennych
preparatem Granstar Ultra SX 50 SG w dawce 48 g/ha + 0,05%
Trend 90 EC; fungicydy: I zabieg Wirtuoz 520 EC - 0,8 l/ha,
II zabieg: Reveller 280 SC - 0,8 l/ha; insektycydy: Decis Mega
50 EW - 0,1 l/ha. Zastosowaliśmy Antywylegacz Płynny 725 SL
w dawce 2 l/ha oraz dokarmianie dolistne środkiem Rooter - 1 l/
ha. Nawożenie azotowe podzielone na 2 dawki, wynosiło łącznie
100 kg N/ha.
Tab. 6. Plonowanie jęczmienia jarego na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5

Soldo
Rubaszek
Sydney
KWS Vermont
Radek
Polonia
Staropolska
Oberek
KWS Olof
Kucyk
Penguin
KWS Artika
Aligator
Nokia
Ella
Podarek
Paustian
Alianz

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Plon
dt/ha (14%)
84,24
80,84
80,34
79,20
79,03
76,96
76,93
76,54
75,09
75,00
74,97
74,15
73,71
73,57
73,03
71,95
70,93

Ringo
Rubinek
Argento

70,55
68,87
68,20

średnia

75,2

Pszenżyto jare w naszej kolekcji liczyło 5 odmian (wszystkie polskich hodowców). Jest to gatunek mało popularny ze względu na
małą liczbę odmian, dosyć późne osiąganie dojrzałości pełnej oraz
znacznie mniejszy plon ziarna w zestawieniu z odmianami ozimymi pszenżyta. Nasza technologia obejmowała zwalczanie chwastów
dwuliściennych preparatem Lintur 70 WG w dawce 150g/ha. Zastosowaliśmy Antywylegacz Płynny 725 SL - 2 l/ha i nawożenie
w dawce 100 kg N/ha.
Tab. 7. Plonowanie pszenżyta jarego na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5

Mazur
Milewo
Sopot
Mamut
Andrus

Plon
dt/ha (14%)
88,29
83,61
76,41
76,24
73,16

średnia

79,5

Tegoroczna kolekcja owsa obejmowała 12 odmian. Gatunek ten
silnie reaguje spadkiem plonu na opóźniony siew, natomiast dobrze
znosi słabsze gleby. W uprawie owsa zwalczaliśmy chwasty preparatem Lintur 70 WG - 150 g/ha oraz zapobiegaliśmy wyleganiu preparatem Antywylegaczem Płynnym 725 SL w dawce 2 l/ha. Mieliśmy umiarkowane nawożenie azotowe - 100 kg N/ha.
Tab. 8. Plonowanie owsa na poletkach doświadczalnych.
Nr

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paskal
Nawigator
Bingo
Komfort
Arden
Simon
Max
Troll
Romulus
Arkan
Amant
Posejdon
średnia

Plon
dt/ha (14%)
88,41
86,51
74,16
70,68
68,20
67,60
64,74
62,81
59,93
55,83
46,99
44,18
65,8

Szczegółowe informacje z zakresu zastosowanych technologii
uprawy zbóż na naszych poletkach doświadczalnych znajdują się
na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl n
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Bartn ic two w dawnej Po lsce
O początkach bartnictwa na ziemiach polskich najlepiej świadczy dąb wydobyty w roku
1901 z dna Odry (w pobliżu ujścia Małej Panwi). W drzewie tym, na wysokości 5 metrów
od korzeni, została wykonana przez człowieka dziupla dla pszczół. Wiek barci oceniono
na 2030 lat - pochodziła zatem z przełomu kultury neolitycznej i brązu. Jest to najstarsza barć wykonana przez człowieka na ziemiach polskich.

Krzysztof Lech
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Barcie wyrabiane (inaczej „dziane”) były
przeważnie w sosnach, a także lipach, wiązach,
jodłach, świerkach i dębach. Drzewo musiało być wiekowe (100-120 lat) i odpowiednio
grube – jego średnica mierzona na wysokości piersi człowieka musiała mieć co najmniej
1 metr. Aby osiągnąć taką grubość pnia, drzewo ogławiano (ścinano wierzchołki) i górę pnia
przykrywano korą brzozową lub deską, tzw.
brestem.
A więc barć (dzienia), to sztuczna dziupla
w pniu drzewa. Miała około 1-1,5 m wysokości, 30-40 cm głębokości, 10-14 cm przy
otworze, a 20-30 cm w głębi. Sytuowano je
na różnych wysokościach – od 2 do 20 metrów. Otwór barci w kształcie prostokąta
nazywano dłużnią (znajdował się zawsze
po stronie południowo-wschodniej). Dłużnia była zamykana deską, tzw. zatworem.

| Bartnictwo - polska specjalność

Dawne barcie mogły pomieścić ok. 30-50
tysięcy pszczół i ta ilość jest podobna do
tej obecnie spotykanej w ulach (40-60 tys.
pszczół). Miód podbierano raz w roku, wczesną jesienią (wrzesień-październik), kiedy
w barciach nie było już czerwiu.
Obszar lasu, na którym znajdowało się
60 barci z pszczołami nazywano borem, 30
barci - półborem, 15 barci - ćwierćborem.
W Puszczy Kurpiowskiej zamożni bartnicy
posiadali nawet 300-400 barci, od których
płacili podatki i daniny.
Główne regiony bartne w Polsce w XVI-XVII wieku leżały po prawej stronie Wisły,
Narwi, Bugu i Sanu, były to tzw. bory bartne
liczące po kilka-, kilkanaście tysięcy barci.
Zarówno wśród Polaków, jak i cudzoziemców, panowała wówczas opinia, że ziemie
polskie to jedna wielka pasieka. Od XVI do
początku XIX wieku w lasach miedzy Odrą,
Wisłą i Bugiem były setki tysięcy barci.
W samych Borach Tucholskich, już u schył-
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ku bartnictwa, stwierdzono występowanie
jeszcze 20 tys., a w lasach Królestwa Kongresowego 70 tys. barci.

| Wosk… na eksport!

Za czasów Piastów i Jagiellonów polscy
kupcy wywozili miód i wosk własnymi statkami do portów bałtyckich, a stamtąd do Europy i całego świata. I tak w XVI wieku przez
komorę wileńską - budynek, w którym pobierano opłaty za przejazd i przewóz towarów
- przewieziono 1000 ton wosku. Transportowano go w kręgach zwanych kamieniami
(1 kamień ważył od 12,7 –14,4 kg). W owym
okresie wosk stanowił zamiennik pieniądza,
opłacano nim czynsze i podatki. W roku
1506 r. przez Połock wysłano 14 441 kamieni,
a w latach 20. XVI wieku przez tę komorę wysłano 65 tys. kamieni – 936 000 kg (!).
Wosk wywożono również lądem, i w
ten sposób w XVI wieku wywieziono ok.
30 000 kamieni czyli 3 870 ton. W latach
1506–1507 ze wszystkich komór litewskich
wysłano drogą lądową 106 039 kamieni –
1 376 622 kg.

| Miód w powszechnym użyciu

Miód był w owym czasie artykułem spożywczym poważanym przez wszystkie warstwy społeczne. Chociaż w XVIII wieku
zaczęto importować bardzo drogi cukier
(spożywany przez zamożnych ludzi), to
wciąż dla mieszkańców Krakowa przywożono corocznie 1000 beczek miodu
z Puszczy Świętokrzyskiej.

Wydajność miodu z jednej barci – źródła
historyczne podają rożne wielkości – wahała
się od 2,3 do 53 kg. Największą wydajność
miały barcie w Puszczy Białowieskiej - od
21 do 53 kg. Na terenach polskich przeciętnie
z jednej barci zbierano od 3,5 do 10 kg miodu.
Od końca XVIII wieku bartnictwo stawało się coraz mniej opłacalne. Jego upadek
spowodowało kilka przyczyn działających
jednocześnie, ale największe znaczenie
miały liczne wojny i zawieruchy nękające
ówczesną Rzeczpospolitą.
Zabytki kultury bartnej przetrwały do naszych czasów w postaci pojedynczych drzew
bartnych, jak to ma miejsce w Puszczy Knyszyńskiej, bądź w formie większych skupisk
(ok. 100 drzew) w Puszczy Białowieskiej.

| A jak jest dzisiaj?

Od kilkunastu lat podejmowane są próby odtworzenia na nowo borów bartnych.
Pierwszy bór bartny utworzono w Puszczy
Knyszyńskiej w rezerwacie „Krzemianka”
w latach 1993-1994, gdzie wykonano i zasiedlono 7 barci.
W latach 2007-2008, z inicjatywy WWF
(Światowego Funduszu na rzecz Przyrody),
zrealizowano pilotażowy projekt odtworzenia bartnictwa w Polsce. Z pomocą bartników
baszkirskich wykonano 20 barci w lasach centralnej Polski i na Podlasiu. Później powstały
one również w Wigierskim Parku Narodowym,
Białowieskim Parku Narodowym, Puszczy Augustowskiej, Nadleśnictwie Spała i wielu innych
miejscach. Obecnie na terenie Polski jest zasiedlonych 88 barci i 60 kłód bartnych.

| Co się okazało?

Niestety, rodziny pszczele żyjące w barciach cechują się niską przeżywalnością.
Często są porażone przez choroby i szkodniki, co budzi obawy, że roje bartne mogą
być źródłem zakażenia pasiek. Roje te narażone są też na wiele niebezpieczeństw bywają niszczone przez niedźwiedzie oraz
mrówki niszczące czerw i zjadające miód.
Wrogiem pszczół są też ptaki leśne. n
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Czy p l a s t i k rzeczywiście
jest bezpieczny dla żywności?
Kiedyś do życia potrzeba było szklanych i papierowych opakowań, a dzisiaj królują
sztuczne tworzywa zwane plastikiem. Bez tych opakowań byłoby trudno żyć. Butelki,
torebki, pudełka, zabawki, puszki - wszędzie dominuje plastik. W massmediach można
znaleźć porady jak przyrządzić drugie śniadanie, obiad do pracy, do szkoły, ale nie podaje się bardzo ważnej informacji: w jakim plastiku należy posiłek przenosić czy podgrzewać. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z oznaczeniami wytłoczonymi na pudełku, butelce, na naklejce czy etykiecie.

Waldemar Witek
MODR Oddział Radom

Na początek międzynarodowe symbole, które można bez problemu rozszyfrować.
Symbol kieliszka i widelca - to międzynarodowy symbol sugerujący, że pojemnik jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Nie powinien
wydzielać do jedzenia szkodliwych substancji,
przynajmniej w ilościach zagrażających zdrowiu. Używanie pojemnika nie powinno również
wpływać na smak i zapach potrawy.
Symbol zmywarki - oznacza, że naczynie można myć w zmywarce. Ale warto zerknąć na etykietę/naklejkę, bo bywa, że można np. myć tylko część podstawową, a nie jest zalecane mycie
pokrywki.
Symbol temperatury - oznacza, że pojemnik
może wytrzymać podany zakres temperatur
(czyli np. wytrzyma w zamrażarce – możesz
mrozić i możesz w nim coś podgrzać).

Symbol mikrofalówki - możesz używać go
w kuchence mikrofalowej. Zaleca się aby nie
podgrzewać go razem z pokrywką, bo może wystrzelić.

Ten symbol informuje nas o tym, do jakiej maksymalnej temperatury można podgrzać nasze
opakowanie. Zazwyczaj podany jest w stopniach Celsjusza i Fahrenheita.
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Symbol śnieżynki - symbol informuje nas, że
opakowanie nadaje się do mrożenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 września
2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań.
Określa się w nim wzory oznakowania opakowań wskazujące
na poszczególne rodzaje materiałów, z których zostały wykonane.
Rozszyfrujmy, co oznaczają symbole graficzne i cyfry umieszczone na opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych zgodnie
z w/w rozporządzeniem.
1. PET/PETE - to politereftalan etylenu, jedno z najczęściej wykorzystywanych tworzyw. PET używany jest głównie przy produkcji
plastikowych butelek na napoje (m.in. wody mineralne), naczyń jednorazowego
użytku, a także różnego rodzaju włókien sztucznych.
Opakowania wykonane z powyższego tworzywa nie powinny być ponownie wykorzystywane. Przeprowadzone
badania wykazują możliwość
występowania w opakowaniach PET ksenoestrogenów
- związków chemicznych,
mogących niekorzystnie oddziaływać na układ hormonalny. Opakowania takie nie powinny mieć również bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Promienie słoneczne mogą powodować
wydzielanie szkodliwych substancji.

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Z O d d z i a ł u R a do m

t e l. 4 8 3 6 5 0 2 0 6

2. HDPE - to polietylen wysokiej gęstości. Używany jest on m. in. do produkcji pojemników i folii do pakowania żywności, a także rur, nart, żagli,
markerów, zmywaczy do paznokci
oraz toników. Uważany jest za jedno
z dwóch najbezpieczniejszych dla nas
tworzyw. Wykonane z niego opakowania można powtórnie użytkować
3. V/PVC - to polichlorek winylu, bardzo często wykorzystywany.
Używany do produkcji m.in. folii do
pakowania żywności. Dodatkowo
znajduje on zastosowanie przy produkcji wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, rur, elektroizolacji, cewników, strzykawek czy
płyt gramofonowych. PVC jest szkodliwy dla zdrowia i może wydzielać
toksyny. W procesie jego spalania
wytwarzane są groźne dla zdrowia
związki chemiczne - dioksyny.
4. LDPE - to polietylen niskiej gęstości. Używany jest głównie w branży
spożywczej i przemyśle farmaceutycznym. Służy do produkcji wielu
rodzajów opakowań do żywności.
Można go ponownie użytkować, jest
on jednak mniej bezpieczny dla naszego zdrowia niż HDPE i PP (czyli
plastiki oznaczone numerami 2 i 5).
5. PP - to polipropylen wielokrotnego użytku. Często używany do
produkcji opakowań do żywności.
Zastosowanie ma również w produkcji rur, izolacji przewodów elektrycznych, płyt, profili, folii czy włókien.
Razem z HDPE (plastik oznaczony
symbolem 2. uznawany jest za jeden
z najbezpieczniejszych dla naszego
zdrowia plastików.

6. PS - to polistyren, najbardziej
rozpoznawalny jako styropian, czyli w formie spienionej. PS wydziela
toksyny i nie powinno się go stosować jako opakowania do żywności.
Jest rzadko stosowany do tego celu,
ale mimo wszystko może być wykorzystywany np. przy produkcji przykrywek do jednorazowych kubków
na kawę.
Wieś Mazowiecka, luty 2018

7. INNE/OTHER - to tworzywa inne.
Nie powinno się ich wykorzystywać
do produkcji opakowań na żywność,
gdyż może się w nich znajdować
niebezpieczny dla naszego zdrowia
bisfenol A (BPA). Jest to związek
chemiczny, który może przyczyniać
się do powstawania wielu chorób
układu nerwowego i hormonalnego, w tym choroby Alzheimera czy
depresji. BPA jest używane w wielu
artykułach codziennego użytku np.
butelkach dla dzieci.
Jeśli na opakowaniach, butelkach nie ma
informacji „BPA free”, bezpiecznie jest ich
nie podgrzewać i nie używać do gorących
napojów i posiłków. Najbezpieczniej jest
w ogóle ich unikać.

***
Czy wiesz, że proces produkcji 1 torebki foliowej to jedna sekunda, a czas użytkowania jedna godzina, jeden dzień?! A jedna foliowa reklamówka jest obecna na naszej planecie Ziemia 500 lat,
i dopiero po tym czasie znika.
Aby zminimalizować szkodliwy wpływ tworzyw sztucznych na
zdrowie nasze i naszej rodziny warto zastosować się do poniższych
rad:
 Żywność przechowujmy wyłącznie w plastikach oznaczonych
cyfrą 2 lub 5.
 W pozostałych grupach plastików starajmy się nie przechowywać
żywności. Nie używajmy ponownie butelek PET, nie podgrzewajmy
w mikrofalówce żywności na tackach, na których ją kupiliśmy (chyba, że na opakowaniu zaznaczono, iż nadają się do tego celu).
 Nie podgrzewajmy w mikrofalówce żywności w opakowaniach
z grupy 7, nie wlewajmy do nich gorących płynów i nie zmywajmy
w zmywarce.
 Opakowań plastikowych używajmy zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, stosujmy się do oznaczeń dotyczących temperatury oraz mycia w zmywarce.
 Na zakupy zawsze zabierajmy własną torbę lub koszyk.
 Bez względu na typ opakowania mądry konsument powinien
SEGREGOWAĆ ODPADY. Recykling pozwala na ich ponowne
wykorzystanie.
Nasze codzienne zakupy mają realny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Prezentujmy postawę: uczestniczę aktywnie
w recyklingu odpadów, czyli dbam o czyste powietrze i Ziemię dla
siebie i przyszłych pokoleń. n
Źródła:
1. Rozporządzenie ministra środowiska z 3 września 2014r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298
2. Strony internetowe:
http://www.Fundacja Nasza Ziemia.pl, http://www.lobez.pl, http://www.ekonsument.pl,
http://zielonalekcja.pl, http://ulicaekologiczna.pl/, http://odpady.org.pl
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Fasola szparagowa w tunelach foliowych
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów warzywami z upraw przyspieszonych. Jednym z popularnych gatunków jest fasola szparagowa. W rejonie największego zagłębia paprykowego - w gminach Potworów, Przytyk, Klwów, Rusinów,
Radzanów - roślina ta jest korzystnym urozmaiceniem płodozmianu dla papryki uprawianej w tunelach nieogrzewanych.
Henryk Derlecki
MODR Oddział Radom

Uprawa fasolki zwiększa żyzność gleby i poprawia jej strukturę. Korzystna jest
także obecność na jej korzeniach bakterii
brodawkowych asymilujących azot. Ale zasadniczym powodem, dla którego uprawia
się fasolę szparagową, jest opłacalność produkcji. Oferowana do sprzedaży nie tylko
w miesiącach letnich, ale również od początku czerwca do późnej jesieni, cieszy się
dużym zainteresowaniem klientów

| Technologia uprawy

Na najwcześniejszy zbiór z tuneli nieogrzewanych fasolę szparagową wysiewa się
w pierwszej połowie marca do doniczek lub
wielodoniczek (najbardziej odpowiednie to
wielodoniczka DP 5/45 oraz wielodoniczka DP
55/54/G) wypełnionych substratem torfowym.
Sieje się po 2-3 nasiona. Zalecana temperatura
przy produkcji rozsady wynosi 18-22oC.
Rozsadę wysadza się do tuneli po około
2-3 tygodniach. Zalecana rozstawa rzędów
wynosi 60 cm, a roślin w rzędach 40 cm. Po
wysadzeniu zaleca się przykryć rośliny agrowłókniną. Zdejmuje się ją, gdy miną chłody.
Rośliny prowadzone są w szpalerach między
dwoma sznurkami zamocowanymi na palikach,
w rozstawie co 2 m w każdym rzędzie. Zapewnia
to dobrą wentylację uprawy, zmniejszenie wilgotności, a tym samym pozwala na ograniczenie
porażenia chorobami grzybowymi.
Bezpośrednio po sadzeniu w międzyrzędziach rozkładane są linie kroplujące oraz
czarna folia, która ogranicza zachwaszczenie i zmniejsza parowanie wody zapewniając właściwy mikroklimat ograniczający
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rozwój chorób grzybowych. W okresie intensywnego wzrostu rośliny są podlewane,
najczęściej 2-3 razy w ciągu tygodnia. Ilość
wody zależy od warunków pogodowych
i wynosi 1000-2000 l na jeden tunel o wymiarach 32x8m.
Przy uprawie na jesienny zbiór nasiona wysiewamy bezpośrednio do gruntu w ostatniej
dekadzie lipca. Nie poleca się późniejszego
niż wymieniony termin rozpoczynania uprawy, ze względu na ryzyko uzyskania niższego
plonu w związku ze spadkiem temperatury
i dużą wilgotnością, a tym samym nasileniem się problemów z chorobami. Pamiętać
należy także, że fasolka jest bardzo wrażliwa
na jesienne przymrozki.

| Jak i czym nawozić?

Przed siewem lub sadzeniem dobrze jest
przeprowadzić analizę gleby i skorzystać z zaleceń nawozowych (można to zrobić w najbliższej Stacji Chemiczno Rolniczej) i dopiero na
tej podstawie wykonać nawożenie. Pogłównie
można zastosować monofosforan potasowy
w dawce 2 kg/tunel, co 7-10 dni, w postaci
fertygacji wraz z podlewaniem Dobre efekty
przynosi dodatkowe zasilanie nawozami dolistnymi wieloskładnikowymi, np. Kristalonem Czerwonym lub Ferti Agro potasowym.

| Odmiany

Na zbiór bardzo wczesny polecana jest
odmiana żółtostrąkowa Sonesta oraz bardzo wczesna 1003GF. Popularne odmiany
o nieco dłuższym okresie wegetacji i większych strąkach zalecane do uprawy jesiennej
to Unidor, Paridor, Aruba oraz odmiany

zielonostrąkowe Paulista i Presenta.

| Choroby, szkodniki i środki
| do ich zwalczania

Spośród szkodników najgroźniejsze są
przędziorki, których aktywność wzmaga
się przy suchej i słonecznej pogodzie. Bardzo ważne jest ich zwalczanie już od czasu
zauważenia pierwszych osobników lub objawów ich żerowania. Najczęściej trzeba wykonać 2 lub 3 zabiegi w trakcie uprawy środkami zarejestrowanymi do ochrony fasoli.
Do najważniejszych chorób stanowiących największe zagrożenie zalicza się: szarą pleśń i zgniliznę twardzikową. Często
pojawiają się najpierw na opadających po
kwitnieniu resztkach okwiatu, najczęściej
gdy rośliny uprawiane są w zbyt dużym
zagęszczeniu oraz przy dużej wilgotności.
Grzyb Botrytis cinerea, może infekować
fasolę przez miodniki w okresie kwitnienia,
dlatego już wtedy konieczne są pierwsze zabiegi profilaktyczne.
Do zwalczania chorób grzybowych stosuje się Amistar 250 SC, Amistar Opti 480
S.C. oraz Switch 62,5 WG w dawkach zalecanych na opakowaniu.

| Zbiór strąków…

…następuje po około 60-70 dniach od sadzenia. Tak więc zbiór z wiosennego nasadzenia rozpoczyna się około pierwszej dekady
czerwca, natomiast z nasadzenia na jesienny
zbiór w ostatniej dekadzie września. Fasolę
zbiera się 3, nawet 4 razy w około tygodniowych odstępach. Ogólny łączny plon z dwóch
nasadzeń w ciągu roku wynosi 4-6 kg/m2. n

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Z k a r t his torii

Ws p o m n i e n i a o w i o ś n i e

Marian Kwiecień

Gdy śnieg pospiesznie znikał z pól, w każdym gospodarstwie, na podwórku lub na polu
zauważało się ruch mieszkańców, jakiego nie było zimą. Wokół słychać było pianie kogutów, gdakanie kur, oraz odgłos uderzeń młotka lub siekier. Gdy gdzieś ujadał pies to
oznaczało, że na podwórko przyszedł ktoś obcy, może sąsiad z radą, po poradę lub by
coś pożyczyć.

Zanim rozpoczęto prace w polu, w każdym gospodarstwie weryfikowano swoje możliwości, zasób posiadanych materiałów oraz ilość
i rodzaj inwentarza do obrządku. Rolnicy udawali się na okoliczne jarmarki, jedni by coś sprzedać, inni by coś kupić. Transakcje obejmowały obrót zbożem, czyli nasionami do siewu i konsumpcji (żyto, owies,
jęczmień, pszenica, seradela, koniczyna, łubin, len, gryka tzw. „tatarka”) oraz handel zwierzętami (prosięta, krowy i cielęta, konie i źrebaki,
owce i jagnięta). Wybierając się na jarmark należało wyjechać około
godz. 3.00 rano, a handel trwał przeciętnie od 5.00 do 9.00.

| Przegląd kopców

Wiosna dla mieszkańców wsi była początkiem ciężkiej, prawie
ośmiomiesięcznej pracy trwającej niemal całą dobę. Zanim rolnicy
wyszli do pracy w polu, w obrębie gospodarstwa trzeba było sprawdzić
kopce, czy ziemniaki nie przemarzły, czy nie zgniły i zdecydować, które
przeznaczyć na sadzenie. Nie było wielu odmian, kierowano się raczej
oceną ich przydatności sprawdzonej w ubiegłym roku. Kryteria były
proste: które są plenne, a które smaczne i które dobrze przechowują
się w kopcach lub piwnicach. Ziemniaki stanowiły podstawową karmę
w tuczu świń. Dla utrzymania jednej sztuki należało przygotować 400500 kg, gdyż tucz do wagi 110-120 kg trwał 6-8 miesięcy.

| Kwoki na jajka!

Na przełomie marca i kwietnia, prawie w każdym domu gospodynie nasadzały kwoki na jajka, czyli te kury, które „kwokały” i zaprzestały nieść jajka. Gniazda do wysiadywania jaj urządzano przeważnie
w domu w zakątku kuchni lub pod stołem. Kwoka otrzymywała 12-16
jaj z zalążkami, a zalążki jajek stwierdzano biorąc jajko pod światło naftowej lampy i przysłaniając zagiętą dłonią górną cześć jajka o większej
średnicy. Jajko z zalążkiem posiadało ciemną plamkę, ale nigdy nie
było gwarancji czy wszystkie się wylęgną, bowiem wychłodzenie jajka
przerywało proces lęgu i takie jajko nazywano „dzbukiem”.
W domach nasadzano przeważnie po dwie kwoki uzyskując po trzech
tygodniach około 30 piskląt. Kwoka schodziła po rozsypane na podłogę
ziarno (owies z kaszą jaglaną) średnio co trzy dni. W tym czasie gniazdo
przykrywano podręcznym „łachem” (flanelą lub inną szmatą), aby utrzymać temperaturę jaj i nie dopuścić do ich wychłodzenia, a tym samym
utraty piskląt. Kwoka za każdym razem wypróżniała się, i to dość obficie,
co było wyczuwalne i nieprzyjemne. Miejsce „zrzutu” szybko zasypywano
żółtym piaskiem i całość zmiatano na szpadel i wynoszono do ogródka.

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Gdy wylęgły się pisklęta, w domu już była wiosna na całego, bowiem ich
świergot był niesamowity, ale co też może dziwić – nieuciążliwy, a przeciwnie - bardzo przyjemny, wręcz relaksacyjny. Przy dobrej pogodzie
(i temperaturze) kwoki z pisklętami wychodziły na podwórko, początkowo na 1-2 godziny, po czym wracały do domu. Na podwórku dało się zauważyć ich troskę o pisklęta, bowiem gdy było zimno, kwoka siadała, a pisklęta chowały się pod jej pióra. Kiedy przelatywał większy ptak, np. kruk,
kwoka głosem ostrzegała pisklęta, a one czym prędzej chowały się pod nią.
Ich naturalnym wrogiem do 3 miesięcy po wylęgu były wrony i jastrzębie.
Aby zapobiec nieszczęściu, a przynajmniej odstraszyć wrony i jastrzębie od
porywania kurcząt, gospodarze wieszali na wysokich tyczkach upolowane
kruki lub wrony. Niektórzy działali bardziej radykalnie - upozorowane ptaki nabijano na metalową iglicę w taki sposób, aby była ona niewidoczna.
Kiedy jastrząb uderzał ofiarę atakując z góry, nadziewał się na tę iglicę i był
później straszakiem dla innych drapieżników.

| Bielenie chałup i inne prace

Kolejną pracą było rozbieranie „ogaceń”, zwanych też „zogatą”, które wykonano jesienią celem ocieplenia domów. Rozbiórce „zogat”
towarzyszyło stado kur, bo w ściółce znajdowało się mnóstwo robactwa. Owe „zogaty” wykorzystywano jako ściółkę pod bydło w oborze. Po uprzątnięciu ściółki, ściany chałup omiatano miotłą, uzupełniając ubytki gliny między balami. Gliniane spoiny bielono wapnem
z dodatkiem niebieskiej farbki używając pędzli ze słomy prosa. Starano się to wykonać w marcu, jeszcze przed Wielkanocą. Gdy sprzyjały
warunki, bielono również wnętrza chałup, szczególnie w izbach gdzie
była kuchnia, bo tam dym i sadza powodowały okopcenia ścian.
W kuchniach palono codziennie przygotowując dla domowników
posiłki, oraz karmę głównie dla trzody. Oryginalne wówczas powiedzenie brzmiało: „Trza chyzo napolić pod kuminem, bo dlo nos ugotuje
kapuśnioku, albo zaliwajki, no a śwynium to dwa sagany kartofli trza
uwarzyć”. Do palenia pod kominem używano tylko drewna, w większości sosnowego lub brzozowego (od chrustu po łupki). Rzadko pozyskiwano na opał drewno grabowe, bukowe lub dębowe, a jeżeli tak
to w postaci gałęzi, które kupowano w lesie państwowym na asygnatę.
Czas wiosny był też dla niektórych prognozą finansową. Otóż panowało przekonanie, że jeśli „kukowka” kukała, a słysząca to osoba
nie miała przy sobie żadnego pieniążka, to wróżyło jej to ubogi rok.
Czy sprawdzała się ta prognoza? Nikt takich badań nie prowadził,
ale zabobon pozostał - wiem to po sobie. n
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Chemiczna ochrona plantacji
Bardzo krótka i mokra tegoroczna wiosna zmusi rolników w naszym regionie do
późniejszych siewów zbóż jarych, a co za tym idzie i późniejszych oprysków środkami
ochrony roślin. Duża zmienność warunków pogodowych, wynikająca ze zmiany
klimatu, wymagać będzie nowego podejścia do wykonywania zabiegów ochronnych.

Krzysztof Rzewuski
MODR Oddział Siedlce
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Terminy i wykonanie zabiegów powinny być uwarunkowane temperaturą oraz fazą wzrostu roślin i chwastów, a nie datą w kalendarzu.
W warunkach przedłużającej się zimy i bardzo mokrej i zimnej wiośnie, możemy spodziewać się większego zachwaszczenia. Szczególnie
chwastami zimującymi, jak miotła (Apera), przytulia (Galium), maruna
(Ripleurospermum), chabry (Centaurea), maki (Papaver), tasznik (Capsella) czy tobołki (Thlaspi). Może się również zdarzyć, że przezimują
chwasty, które z reguły wymarzały jesienią, jak szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus) czy żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora). Dodatkowym niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że chwasty wiosną bardzo
szybko rozpoczynają wegetację – dzięki temu przed rośliną uprawną
osiągają odporne fazy wzrostu na działanie niektórych herbicydów, co
jest dużym utrudnieniem w ich zwalczaniu i wymaga bardziej skutecznych herbicydów oraz zastosowania ich jak najwcześniej.
Tab.1 Ochrona wiosenna - od początku do końca krzewienia
Herbicydy

Chwasty Pszenica Jęczmień Pszenżyto

Żyto

Chwastom
Turbo340SL

D

2,5

2,5

2,5

2,5

Mocarz 75 WG

D

0,2

-

0,2

0,2

Mocarz 75WG
+ Apyros75WG

J+D

0,2+0,2

-

0,2+0,2

J

0,6

0,5

--

-

Chisel75 WG

J+D

60g

60g

60g

60g

Atrybut 70 WG
+ Mustang 306SE

J+D

60g+0,4

-

60+0,4

Starane 250EC
+ Puma
Uniwersal 069EW

J+D

0,8+1,2

-

0,8+1,2

0,8
+ 1,2

Rubin SX
+ Tręd 90EC

J+D

150g

-

150g

150g

Mustang 306 SE

D

0,6

0,6

0,6

0,6

Linter 70WG

D

150g

150g

150g

150g

Axial l00EC

| Konieczne jest odżywianie
Obecnie, kiedy wiele plantacji roślin zbożowych - późno sianych ciężko przetrwało okres zimowy (pszenżyta, jęczmień ozimy), ochrona
będzie polegała nie tylko na walce z patogenami, ale trzeba też szczególnie rośliny odżywiać. Najlepszymi odżywkami będą nawozy, które
w swym składzie mają dużo mikroelementów oraz siarczan magnezu, stosowane w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie
z mocznikiem i innym nawozem dolistnym (zgodnie z programami
dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce.
Należy unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
Tab. 2 Dawki siarczanu magnezu
Uprawy

Ilość
zabiegów

Stężenie
(%)

Dawka
(kg)

Ciecz
użytkowa (L)

Rośliny rolnicze

1-3

5

10-15

200-300

Wieś Mazowiecka, luty 2018

| Choroby
W uprawach zbóż ozimych i jarych od kilku lat obserwuje się
nowe zagrożenie spowodowane przez wirusową żółtą karłowatość jęczmienia (BYDV). Przyczyną tej choroby jest zwiększenie
zasięgu geograficznego występowania najważniejszego wektora wirusów - mszycy czeremchowo-zbożowej. W krajach, gdzie ta forma
mszycy występuje powszechnie, wykonuje się regularnie zabiegi
chemiczne. Również w naszym kraju coraz częstsze występowanie
mszycy na oziminach jesienią i wiosną będzie wymagało systematycznego zwalczania.
W uprawach zbóż ozimych wzrasta zagrożenie powodowane
przez łamliwość podstawy źdźbła, oraz fuzariozy. Dotyczy to
regionów, gdzie udział zbóż w strukturze zasiewów jest duży.
Choroby zagrażają naszym zbożom na każdym etapie ich
rozwoju. Aby zagwarantować prawidłową zdrowotność roślin należy stosować nowoczesne fungicydy oparte na kilku
substancjach aktywnych o różnych mechanizmach działania.
Fungicydy takie mogą działać profilaktycznie - zabezpieczając
rośliny przed infekcją, albo leczniczo - wyniszczając już zaistniałą chorobę. Niemniej leczniczy charakter oddziaływania
może być wykorzystywany tylko w początkowej fazie rozwoju
choroby.

| Zwalczanie

Podstawowymi czynnikami decydującymi o potrzebie zastosowania fungicydowej ochrony uprawy przed chorobami jest prawidłowa diagnostyka, wiedza na temat ich szkodliwości oraz znajomość
terminów zwalczania. Wynikają one z biologii patogenów. Coraz
częściej mówi się o progach szkodliwości chorób, na podstawie
których ustala się konieczność stosowania chemicznej ochrony
roślin uprawnych.
Są to następujące choroby:
• rdza brunatna: 10-25 % roślin z objawami chorobowymi,
• rdza brunatna: 20-30% źdźbeł z objawami porażenia,
• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni: sprzyjające warunki
pogodowe,
• mączniak prawdziwy: 10% roślin z pierwszymi objawami,
• septorioza paskowana liści pszenicy: 10-20% zainfekowanej powierzchni wyższych liści,
• septorioza plew: 20% powierzchni wyższych liści z objawami chorobowymi. n
Tab. 3 Przykładowe wielofunkcyjne fungicydy
Fungicyd

Dawka Zwalczane choroby

Alert 375 SE
Amistar 250 EC
Artea250 EC
Vista 228SE
Sparta250 EW
Moderator303 SE
Jubel TT483
Elatus Plus
Elatus Era

1,0 l
1,0l
0,5l
1,8l
1,0l
1,4l
1,2-1,5
1l
1l

rdza brunatna, rdza żółta,
fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła,
mączniak
prawdziwy,
septorioza
paskowana liści, septorioza
plew, fuzarioza kłosów
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I gl a s t e

mniej znane, cz. 2

Krzewy iglaste są niezastąpionym elementem ogrodów, stanowią wspaniałe tło dla
roślin sezonowych, ale mogą też stanowić oryginalny akcent ozdobny. Wszyscy znamy
„srebrne” świerki, jałowce płożące czy tuje kuliste, ale jest wiele cennych i ciekawych
iglaków, które rzadziej spotykamy w ogródkach, a warto o nich wspomnieć.

Bardzo cennym, a jednocześnie mało wymagającym
gatunkiem jest jodła kalifornijska in. jednobarwna
(Abies concolor), może być sadzona na terenie całej Polski. Drzewo to dorasta do ok. 20m wysokości, tworzy szeroką, stożkową koronę, nie ogałaca się od dołu. Jodła kalifornijska ma piękne, długie igły (ok. 8cm), jednobarwne,
szaro-zielone, po roztarciu pachnące cytrynowo. Duże,
niebiesko-fioletowe szyszki w okresie jesiennym rozpadają się na drzewie. Dobrze rośnie w miejscach słonecznych,
ma małe wymagania glebowe i wilgotnościowe. Pięknie
będzie prezentować się w dużych ogrodach, gdzie ma
szansę pokazać wszystkie swoje walory. Do mniejszych
ogrodów polecić można odmianę karłową ‘Compacta’
o zwartym, szerokostożkowym pokroju, która dorasta do
2-3m. Wymagania są podobne jak w przypadku gatunku,
polecana jest do ogrodów przydomowych, do nasadzeń pojedynczych lub w luźnych grupach.
Matasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides) to rzadko
uprawiane w ogrodach, piękne drzewo o wąskostożkowatym pokroju, dorastające po 30 latach do 12m wys. i około 6m szer. Igły
są miękkie w dotyku, o długości ok. 2cm, ułożone grzebieniasto,
jasnozielone, jesienią żółkną i opadają razem z pędami sezonowymi. Matasekwoja lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste i wilgotne (nawet podmokłe) gleby. Metasekwoja należy do roślin, które
wcześnie rozpoczynają wegetację, dlatego młode przyrosty mogą
być uszkadzane przez silniejsze, wiosenne przymrozki. Nie wpływa
to jednak na wzrost oraz pokrój, ponieważ drzewo dość szybko się
regeneruje. Gatunek ten ma wiele zalet: charakteryzuje się szybkim
wzrostem, dobrze znosi cięcie, ma małe wymagania glebowe oraz
wysoką odporność na zanieczyszczenia. Metasekwoje zaproponować można do nasadzeń pojedynczych, w małych grupach, czy wysokich, ciętych, żywopłotach oraz szpalerach. Do ogrodów poleca
się również wolniej rosnącą odmianę ‘Gold Rush’ o atrakcyjnym,
żółtym zabarwieniu igieł, która dorasta do 3m wysokości.
Popularne żywotniki potocznie nazywane tujami są obecne
w ogrodach już od wielu lat. Warto zwrócić uwagę na rzadziej sadzony żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), a zwłaszcza odmiany
o barwnych łuskach. Żywotnik olbrzymi ‚Zebrina’ to piękna, silnie
rosnąca odmiana o szeroko stożkowym pokroju, po 10 latach dorasta do 3m wysokości. Gałązki są zielone ze złocistymi, poprzecznymi paskami. Wymaga gleb dosyć żyznych, wilgotnych oraz stanowisk słonecznych lub półcienistych. Polecana do dużych ogrodów
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Żywotnik olbrzymi

Anna Matyszczak
MODR Oddział Siedlce

i jako roślina szpalerowa. Nieco wolniej rośnie odmiana ‘Zebrina
Extra Gold’ o intensywnym złoto-żółtym zabarwieniu. Nową odmianą żywotnika olbrzymiego jest ‚Goldy 4ever’, krzew o pokroju
stożkowym i pięknym, złotożółtym zabarwieniu, nadaje się na nasadzenia soliterowe (pojedyncze) jak i żywopłoty, szczególnie dekoracyjny zimą.
W sprzedaży pojawiają się nowe, atrakcyjne krzewy, nie wszystkie jednak dobrze zimują w naszych warunkach klimatycznych.
W ofercie spotkać można sośnicę japońską (Sciadopitys verticillata), wolno rosnące, stożkowe drzewko o ciemnozielonych, długich
(ok. 15cm), ułożonych w parasolowate okółki igłach. Lubi żyzne,
wilgotne i kwaśne gleby oraz stanowiska słoneczne do półcienistych, ciepłe i osłonięte. Może być uprawiana jedynie w cieplejszych rejonach Polski lub w pojemnikach przenoszonych zimą do
chłodnych, widnych pomieszczeń. Wrażliwy na mrozy jest również
żywotnikowiec japoński (Thujopsis dolabrata), wolno snące małe
drzewo o stożkowatym pokroju. Żywotnikowiec wytwarza duże,
ciemnozielone, błyszczące łuski - od spodu kredowo-białe. Wymaga stanowisk osłoniętych, ciepłych, półcienistych i cienistych oraz
wilgotnych gleb. Polecany do małych ogrodów oraz kompozycji
w pojemnikach. n
Materiały źródłowe:
„Katalog roślin” (Wydawnictwo Związku Szkółkarzy Polskich 2006)
www.kurowski.pl
www.zszp.pl

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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Podstawy projektowania ogrodów, cz. 2
Projektowanie ogrodu nie jest sprawą prostą. Jeżeli chcemy sami zmierzyć się z tym
wyzwaniem musimy zadać sobie pytanie: jak go zaprojektować, aby był i piękny
i funkcjonalny? Pierwszym krokiem, od którego musimy rozpocząć projektowanie, jest
inwentaryzacja działki.
Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Najważniejsze kryteria wyboru materiałów, z których będą wykonane schody,
płoty, murki i ścieżki to: funkcjonalność,
wygląd, łatwość pielęgnacji oraz długowieczność. Elementy wykonane z naturalnych materiałów bardziej współgrają
z otoczeniem, niż elementy z tworzyw
sztucznych. Oferta elementów ogrodowych
na rynku jest bardzo duża i różnorodna: drewno, kamień, żwir, grys, beton itp.
Ważne jest, aby pogodzić kwestie finansowe i estetyczne.

| Dobór roślin

Często popełnianym błędem przy projektowaniu ogrodów jest kupowanie przypadkowych roślin. Amatorzy często decydują
się na takie, które im się spodobają, nie biorąc pod uwagę ich wymagań siedliskowych
i cech odpornościowych. Aby uniknąć
błędów najlepiej posłużyć się katalogiem,
w którym znajdziemy podstawowe informacje o wielkości, wymaganiach i możliwości
zastosowania roślin. Dzięki temu zyskamy
pewność, że będą odpowiednio dobrane do
panujących w ogrodzie warunków. Decyzję
o zakupie roślin warto też skonsultować ze
znajomym ogrodnikiem.

| Aspekty techniczne

Urządzenia techniczne znacznie ułatwią pracę w ogrodzie, umożliwią też miłe
i praktyczne spędzenie w nim czasu.

Wieś Mazowiecka, luty 2018

Nawadnianie ogrodu jest przedsięwzięciem kosztownym, ale automatyczny system nawadniający pozwoli zaoszczędzić
czas, który musielibyśmy poświęcić na
podlewanie roślin. Najbardziej naturalną
formą nawadniania jest deszcz, dlatego
warto gromadzić deszczówkę i wykorzystywać ją według potrzeb. Jest to mniej
kosztowne, lecz bardziej pracochłonne.
Oświetlenie ogrodu pełni wiele funkcji:
zapewnia bezpieczeństwo, funkcjonalność
i dekoracyjność. Oświetlenie zapewniające
bezpieczeństwo rozjaśnia otoczenie domu.
Często jest sterowane czujnikiem ruchu.
Oświetlenie funkcjonalne pomaga nam przy
wykonywaniu różnych czynności po zmierzchu, tj. zapewnia bezpieczny spacer, umożliwia różnego rodzaju naprawy czy czytanie
na tarasie. Oświetlenie dekoracyjne tworzy
nastrój oraz podkreśla elementy ogrodu.

| Realizacja projektu
| oraz pielęgnacja ogrodu

Wykonany we własnym zakresie projekt
dobrze byłoby skonsultować z doświadczonym ogrodnikiem. Spojrzenie fachowym
okiem może nam pomóc uniknąć błędów
często popełnianych przy projektowaniu.
Kiedy projekt jest gotowy, przychodzi czas
na wcielanie go w życie. Wtedy trzeba podjąć decyzję czy projekt będziemy realizować we własnym zakresie, czy zlecić pracę
wynajętej firmie ogrodniczej.

***

Realizacja projektu zostaje ukończona! Mamy już swój wymarzony ogród. Teraz pewnym
krokiem wchodzimy w jego pielęgnację. Ogród
stale nas zaskakuje oraz zmienia się z roku na
rok. Pamiętajmy o pielęgnacji zarówno tych
nowopowstałych ogrodów, jak i tych starszych.
Ogród jest naszą wizytówką. n
Źródła:
Newbury Tim; Sztuka projektowania ogrodów; Wyd.
Elipsa; Warszawa 2005
Pokorski Janusz, Siwiec Andrzej; Kształtowanie terenów zieleni; Wyd. WSiP; Warszawa 1998
Fisher Sue, MacCasey Michael, Marken Bill; Ogrodnictwo dla bystrzaków; Wyd. Helion; Gliwice 2007
Röde Brigitte; Zaprojektuj ogród swoich marzeń; Wyd.
MAK; Mϋnchen 2005

Ogłoszenia drobne
Kupię kombajn Bizon Rekord niebieski, ciągnik Zetor Forterra, pług Famarol lub Unia, przyczepa HL 8011 i silos
zbożowy BIN.

tel. 795 807 728
***

Sprzedam siedlisko 2,20 ha z budynkami lub same budynki.
Piękna, ekologiczna lokalizacja w gminie Chojnice, woj. pomorskie. Cena do
uzgodnienia.

tel. 691 877 920
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Dzika róża – jak ją wykorzystać?
W naszych ogrodach rosną najróżniejsze odmiany róż szlachetnych wielkokwiatowych,
pnących i rabatowych. Podkładką dla nich jest bardzo wytrzymała i odporna na choroby
dzika róża. Dawniej to właśnie ona była ozdobą polskiego krajobrazu. Ceniono ją nie tylko
ze względu na dekoracyjność kwiatów, ale i owoce o niezwykłych wartościach odżywczych.

Ewa Krupińska
MODR Oddział Radom
Od czasu, kiedy okazało się, że najbogatszym źródłem witaminy
C w przyrodzie są owoce róży, a nie - jak sądzono - cytrusy i porzeczki czarne, zainteresowano się selekcją tego gatunku i uprawą
pod kątem pozyskiwania surowca dla przetwórstwa. 100 g owoców
róży zawiera, zależnie od gatunku lub wyselekcjonowanej odmiany,
od 840 do 3500 mg witaminy C. Dla porównania jabłka zawierają
w 100 g surowca 15-30 mg witaminy C, owoce cytrusowe 30-50 mg,
truskawki 60-70 mg, kiwi 80-110 mg, a czarne porzeczki około 180
mg. W 100 g soku wyciśniętego z owoców róży znajduje się 600 mg
witaminy C, co powoduje, że sok ten jest jej naturalnym koncentratem. W owocach róży, oprócz witaminy C, występują jeszcze inne,
działające kompleksowo, cenne dla zdrowia związki. Są to witaminy
A, B1, B2, E, K oraz kwasy organiczne, garbniki, flawony i cukry.

To, co potocznie nazywamy owocem róży, w rzeczywistości jest jej owocem pozornym, ponieważ dopiero pod barwną,
mięsistą okrywą znajdują się twarde orzeszki stanowiące owoce właściwe. Do celów spożywczych używa się okrywy, czyli owocni. Wykorzystywana jest ona w Polsce w lecznictwie,
w przetwórstwie do wzbogacania soków owocowych i warzywnych w witaminę C oraz do produkcji koncentratów naturalnej witaminy C, syropu różanego i konfitur. Róży od wieków
przypisywano właściwości lecznicze: zbierano jej owoce z naturalnych stanowisk, wyrabiano z nich wino, suszono lub spożywano na surowo.

A oto kilka dobrych przepisów do wykorzystania…

Konfitura z płatków róży (czas przygotowania: 2 dni)

Napój różany (produkt wysokowitaminowy)

Składniki: ¼ kg płatków róży, 1 kg cukru, 1/2 litra wody, sok z cytryny.
Przygotowanie: Płatki oczyścić, odciąć białe końcówki, skropić
sokiem z cytryny i rozcierać, aż pokaże się sok. Przełożyć do szklanego naczynia i odstawić do następnego dnia. Zagotować cukier
z wodą i do rzadkiego jeszcze syropu włożyć płatki. Gotować na
bardzo małym ogniu tak długo, aż syrop zgęstnieje, a płatki staną
się przezroczyste. Gorące przełożyć do małych słoików i szybko
zakręcić. Odstawić w chłodne miejsce do wystygnięcia.

Składniki: 1 kg dojrzałych owoców róży (wybarwionych, zdrowych, odszypułkowanych), 2 l wrzątku w naczyniu ze stali nierdzewnej.
Przygotowanie: Oczyszczone, odszypułkowane owoce pokroić na
ćwiartki i wrzucić wraz z pestkami do wrzątku. Gotować 40 min.
Następnie przecedzić przez tetrę i wycisnąć ugotowany miąższ.
Tak przygotowany napój ewentualnie dosłodzić do smaku i przelać do słoiczków 200 ml. Zakręcone słoiczki wsadzić do garnka
z wodą i poddać procesowi pasteryzacji (gotować w lekkim wrzeniu przez 20 min). Następnie należy je wyjąć i obrócić do góry
dnem aby postały przez 10 min.
Słoiczki należy chronić przed słońcem, dlatego najlepiej przechowywać je w piwnicy.
Nasza rada: Należy codziennie wypijać pół słoiczka soku (około
100 ml), najlepiej przed śniadaniem, na czczo. W przypadku infekcji pić co 2 godz. po pół szklanki soku aż do wyzdrowienia.
Uwaga! Napój zawiera 180-200 mg witaminy C w 100 ml soku. n

Nalewka z dzikiej róży
Składniki: 1 kg owoców dzikiej róży, 3/4 l czystej wódki, 60 dag
cukru.
Przygotowanie: Owoce umyć, ponacinać z jednej strony, usunąć
pesteczki, wypłukać i osączyć. Wrzucić do karafki lub słoja, przesypać cukrem. Odstawić na 2 tygodnie, by puściły sok. Po 2 tygodniach wlać wódkę, szczelnie zamknąć naczynie i znów odstawić
na 2 tygodnie. Od czasu do czasu potrząsać. Przefiltrować przez
gazę lub filtr do kawy i rozlać do butelek. Zakorkować, przenieść
w ciemne miejsce. Nalewka powinna dojrzewać od 2 do 4 miesięcy.
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Źródła:
1. Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz „Róże owocowe”
2. http://dzikaroza.pl

Wieś Mazowiecka, luty 2018
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ANKIETA
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”
Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują
obraz Firmy w oczach klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy
sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we właściwy sposób.
MODR Warszawa ogłasza drugi konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak nasi pracownicy są
postrzegani przez odbiorców ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy
nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.
Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego
Wam doradcę MODR Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę.
Ankietę będziemy publikować do września br., więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi
doradców MODR Warszawa.
REGULAMIN:
1. Ankieta dotyczy pracowników i doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oddziałami
w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętne w Płońsku, Radomiu, Siedlcach oraz centrali w Warszawie.
2. Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”.
3. Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.
4. Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina.
5. Ankietę należy czytelnie wypełnić, własnoręcznie podpisać i wyciąć z gazety. Następnie wysłać na adres:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ MODR WARSZAWA”. Można ją także przekazać doradcy MODR lub dostarczyć
osobiście, pamiętając jednak o nieprzekraczalnym terminie dostarczenia, który upływa 28 września 2018
roku o godz. 14.00.
”OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1.

Ocena

Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje

1.

Proszę ocenić wiedzę doradcy

2.

Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa

3.

Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę

4.

Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też
mailowego)
Dane wypełniającego ankietę:
1.

Imię i nazwisko

2.

Miejscowość

3.

Numer kontaktowy lub mail

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety.
luty 2018 r.
Wieś Mazowiecka, luty 2018

35

A RiM R in for m uj e

Dofinansowanie dla rolników na zasiewy

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie.

O tego rodzaju wsparcie może ubiegać się producent rolny, który
złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. wniosek
o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami.
Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy:
• posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na
którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie
mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
• zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu,
zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, rolnika wpisanego
do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym

wytworzonym w posiadanym gospodarstwie lub podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
• materiał siewny był wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego
do ewidencji przedsiębiorców albo w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami to:
• zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto,
• rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
• ziemniak.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji na stronie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

REKLAMA
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Konkurs

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 2018 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Przepisy naszych Czytelników
Urszula Ostrowska
Raki, gmina Krasnosielc, pow. makowski

Ciasto Marynia
Składniki na biszkopt : 4 jajka, 5 łyżki cukru,
5 łyżki mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki kakao, 4 łyżki zimnej wody.
Wykonanie: Jajka ubić z cukrem na puszystą masę. Mąkę przesiać z proszkiem do
pieczenia i kakao, dodać do masy jajecznej,
wlać wodę i delikatnie wymieszać. Ciasto
wyłożyć do wyścielonej pergaminem tortownicy o średnicy 20 cm. Piec ok. 20 minut
w temp. 180oC.
Składniki kremu: 3 szklanki mleka, łyżka mąki ziemniaczanej, łyżka mąki pszennej, 3 łyżki cukru, 10 dag białej czekolady,
¾ kostki masła, 10 dag cukru pudru.
Wykonanie: W szklance mleka rozmieszać
obie mąki z cukrem. Resztę mleka wlać do
rondelka, dodać białą czekoladę i zagotować. Zmniejszyć płomień i wlać rozrobioną
mąkę, ciągle mieszając podgrzewać do zagotowania, aż zgęstnieje. Ostudzić, utrzeć
z margaryną i z cukrem pudrem.
Polewa: 15 dag mlecznej czekolady, 3 łyżki
mleka, 3 łyżki cukru, 10 dag margaryny.
Wykonanie: Wszystkie składniki polewy
rozpuścić na maleńkim ogniu lub w mikrofalówce, dokładnie wymieszać i przestudzić.
Co dalej? Jeden biszkopt smarujemy połową
kremu, przez kilka minut chłodzimy w lodówce, polewamy połową polewy, przykrywamy
drugim biszkoptem, smarujemy resztą kremu,
lekko schładzamy i polewamy resztą polewy.

Krople rosy
Kokosowe kulki: 1 żółtko, 20 dag g zmielonego sera białego, 3 łyżki cukru pudru, 10
łyżek wiórków kokosowych, 1 łyżeczka cukru waniliowego.
Wykonanie: Wszystkie składniki trzeba
połączyć. Z masy uformować kulki (nieco
mniejsze niż orzech włoski) i włożyć na 30
minut do zamrażalnika.
Wieś Mazowiecka, luty 2018

Ciasto: 2 szklanki mąki, 2/3 szklanki cukru, 3 jaja, 1 białko, 20 dag masła, 15 dag
śmietany 18%, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki kakao, 3 łyżki mleka.
Wykonanie: Składniki należy ogrzać do
temp. pokojowej. Miękkie masło utrzeć
z cukrem, stopniowo dodawać po jednym
jajku i białko. Miksując na zmianę dodawać
śmietanę i mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia. Ciasto podzielić na pół, do
jednej części dodać kakao i mleko, zmiksować. Do blaszki (15x25 cm), wyłożonej papierem do pieczenia, wylać najpierw jasne
ciasto, następnie na jasnym równomiernie
rozprowadzić ciasto kakaowe. Na wierzchu
ułożyć w rzędach schłodzone kulki serowo-kokosowe, lekko je wciskając. Ciasto piec
w 180oC, około 45-50 minut, do tzw. suchego patyczka. Wystudzić.
Masa śmietankowa: 20 dag śmietany kremówki, łyżka cukru pudru, 1 śmietan-fix.
Wykonanie: Kremówkę ubić z cukrem pudrem i śmietan-fixem, wyłożyć na wystudzone ciasto. Wierzch posypać kakao lub
startą czekoladą.

Ciasto mandarynkowe
Składniki: 5 mandarynek lub 3 pomarańcze
(2 obrane, 1 nie), 250 g mielonych migdałów,
szklanka cukru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 6 jajek, tabliczka gorzkiej czekolady.
Wykonanie: Owoce gotować do miękkości.
Kiedy ostygną, zmiksować na gładką masę.
Wsypać migdały, cukier, proszek, wbić jajka
i ponownie dobrze zmiksować. Tortownicę o średnicy 21 cm wyłożyć pergaminem
i wlać ciasto. Wstawić do nagrzanego do
190oC piekarnika na około godzinę. Po
wyjęciu z piekarnika ciasto powinno odchodzić od brzegów i być mocno wilgotne
w środku. Najlepiej pozostawić do wystygnięcia w tortownicy na całą noc. Wierzch
polać gorzką czekoladą.

Rolada schabowa z orzechami
Składniki: 1 kg schabu bez kości, sól, pieprz,
100 g wędzonego boczku, 2 średnie cebule,
20 dag pieczarek, 150 g posiekanych włoskich orzechów, 2 łyżki ziaren pieprzu kolorowego, sznurek kuchenny, 4 łyżki oleju,
łyżka masła.
Wykonanie: Umyty i oczyszczony z włókien schab naciąć wzdłuż tak, żeby powstał

prostokąt i lekko rozbić tłuczkiem na gruby
płat mięsa. Posypać solą i pieprzem. Pieczarki, cebule i boczek pokroić w drobną
kostkę, podsmażyć, dodać 2/3 ilości orzechów. Farsz rozłożyć na schabie, zwinąć
roladę i związać sznurkiem. Pozostałe orzechy utłuc w moździerzu z pieprzem, w tej
panierce obtoczyć roladę i obsmażyć na
gorącym oleju. Przełożyć do żaroodpornego naczynia, poukładać na mięsie kawałki
pokrojonego w kostkę masła i piec przez 60
minut. n

Smacznego!
Opracowanie: Małgorzata Bielawska,
MODR Oddział Ostrołęka
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W kliku słowach o suplementach diety…
W trosce o zdrowie bardzo często sięgamy po kupowane bez recepty suplementy diety.
Mamy nadzieję, że usprawnią pracę naszego organizmu, przyśpieszą leczenie czy poprawią wygląd. Nie zawsze jednak tak jest. Okazuje się, że przy niektórych schorzeniach
suplementy diety nie pomogą, a wręcz mogą zaszkodzić. Pamiętać o tym powinny osoby
przewlekłe chore i przyjmujące leki. Nie można jednak zupełnie dyskredytować suplementów diety, bo w wielu sytuacjach zdrowotnych wspomagają podstawową kurację.

Marta Michalak
MODR Oddział Płock
Czym jest suplement diety? Jest produktem złożonym z substancji odżywczych,
traktowanym jako uzupełnienie żywności.
To skoncentrowane źródło witamin, minerałów lub innych substancji, wytworzone
i wprowadzone do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (w tabletkach, kapsułkach, proszku czy płynie). Suplementy
zawierają zazwyczaj niskie dawki
substancji czynnej. Sprzedaje się je
bez recepty, co sprawia, że ich oddziaływanie na organizm bywa
niedocenione. Często stosownej
wiedzy na ten temat brakuje nie
tylko pacjentom, ale i lekarzom.
Dlatego zanim zaczniemy je przyjmować, wspólnie z lekarzem lub
dietetykiem zastanówmy się czy
nie będą wchodziły w interakcje
z przyjmowanymi lekami, żywnością lub innymi suplementami.

tłuszczową, przy jednoczesnym zwiększeniu
tkanki mięśniowej. Blokując enzym umożliwiający przenikanie tłuszczu do komórek
tłuszczowych, chroni przed efektem jo-jo.

| Pomocne przy infekcjach

Suplementy warto też zażywać, gdy ciągle
dopadają nas infekcje, zażywamy antybiotyki i mamy słaby układ immunologiczny.
Nasz organizm potrzebuje wtedy witamin,

| Suplementy przydatne
| w walce z nadwagą

Wiele osób odchudzających się
zażywa suplementy diety. W walce
z nadwagą najważniejsza jest rozsądna dieta oraz regularna aktywność fizyczna - bez
nich nie ma co liczyć na efekty. Odchudzanie
można jednak wspomóc dostarczając organizmowi błonnik, chrom oraz wyciąg z octu
jabłkowego, karczocha, ananasa, zielonej herbaty, mniszka lekarskiego oraz kwasu linolowego. Błonnik poprawia perystaltykę jelit
i wspomaga wydalanie ubocznych produktów
przemiany materii. Suplementy zawierające
wyciąg z octu jabłkowego, karczocha, mniszka czy zielonej herbaty regulują również trawienie. Z kolei chrom reguluje gospodarkę
węglowodanową i hamuje łaknienie i ochotę
na słodycze. Kwas linolowy redukuje tkankę
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zwłaszcza C i B oraz cynku. Pomocna może
okazać się także herbata z czystka wzmacniająca odporność.
Suplementy z żelazem powinniśmy zażywać, gdy dokucza nam uczucie przemęczenia, apatia, bóle głowy i mamy bladą skórę.
Dodatkowo wchłanianie żelaza poprawia
witamina C, dlatego warto zażywać je jednocześnie.

| Stosowane przy intensywnym
| uprawianiu sport

Wraz ze zwiększonym wysiłkiem fizycz-

nym wzrasta zapotrzebowanie organizmu
na antyoksydanty oraz żelazo i magnez.
Potrzebujemy też wtedy więcej L-karnityny,
która powoduje wzrost wytrzymałości organizmu podczas wysiłku fizycznego i pomaga kształtować mięśnie.

| Przy nieodpowiednim odżywianiu

Nieodpowiednia dieta typu fast food,
mało warzyw i owoców oraz palenie papierosów powodują, że organizm jest
systematycznie zatruwany. W efekcie szybciej się męczymy, mamy
gorszą odporność i mogą pojawić się zaburzenia koncentracji.
Zanim do tego dojdzie, należy
uzupełnić brak antyoksydantów
(witaminy A, C, E) i selenu, który chroni błony komórek przed
działaniem wolnych rodników.
W powiązaniu z witaminą E pomaga on eliminować z organizmu
pierwiastki toksyczne, takie jak
ołów, kadm i rtęć.
Suplementy diety najlepiej
kupować w sprawdzonych miejscach, jak apteka czy sklep zielarski - wtedy producent suplementu
będzie bardziej wiarygodny. Sprzedaż odbywa się również przez Internet,
ale jest to mniej wiarygodne źródło. Należy
czytać dokładnie etykiety, by wiedzieć jak
stosować zakupiony preparat.
Pamiętajmy jednak, że suplementy diety
nie zastąpią nam zdrowego, racjonalnego
odżywiania i stosując wyłącznie suplementy
nie schudniemy, ani nie poprawimy naszego samopoczucia. Konieczna jest zmiana
sposobu odżywiania, od tego zależy jakość
naszego życia. n
Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/suplementy-diety-czym-sa-suplementydiety-i-czy-wart-je-przyjmowac_38215.html
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Krzyżówka „Nr 2”

K ą cik dla d z i e ci

Krzyżówka nr 2

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

litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
3. Z nich zdrowy sok na zimę
4. Stacjonarny lub komórkowy
5. Pudełko z czekoladkami
6. Artysta na scenie
7. Najkrótszy miesiąc
8. Cieszą się dzieci gdy pada zimą
9. Gorzka, mleczna lub nadziewana
10. Pluszowy niedźwiadek

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

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

7.
8.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 19 lutego 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 2".

9.
10.

PYTANIA:
1. Odbiornik domowy ze szklanym
1. Odbiornik domowy ze szklanym ekranem
Świecą
nocą
na niebie
2.2. Świecą
nocą
na niebie
3. Z nich zdrowy sok na zimę
4. Stacjonarny lub komórkowy
5. Pudełko z czekoladkami
6. Artysta na scenie
7. Najkrótszy miesiąc
8. Cieszą się dzieci gdy pada zimą
9. Gorzka, mleczna lub nadziewana
10. Pluszowy niedźwiadek

LE

Rozwiązanie Krzyżówki nr 11 - BOŻE NARODZENIE
Nagrody książkowe wylosował: Wojciech Tomkielski, gm. Szczutowo
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

ekranem

Rebus 2
Ń

E

TA=N

L

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
19 lutego 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 2".

C=I

O

KA=ĄT

A=Ą

L=RU

K=Z

J=CH

Rozwiązanie Rebusu 10 - MALARZ LEON WYCZÓŁKOWSKI URODZIŁ SIĘ W HUCIE MIASTKOWSKIEJ KOŁO GARWOLINA
Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Sierzputowska,
gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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J

I

A T
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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
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N a s z e s pr a w y

Warunki prenumeraty i zamówień
w roku 2018

WIEŚ MAZOWIECKA
Reklama kolorowa
1.

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

9,00 zł;

II kwartał 		

9,00 zł;

III kwartał 		

6,00 zł;

IV kwartał 		

9,00 zł;

I półrocze

18,00 zł;

II półrocze 		

15,00 zł;

roczna (11 wydań w roku)

REKLAMY W WYDAWNICTWACH (ceny netto – doliczyć 23% VAT)

30,00 zł;

Koszt przesyłki (aktualne opłaty pocztowe) 2,60 zł
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

16,80 zł;
16,80 zł;
11,20 zł;
16,80 zł;
33,60 zł;
28,00 zł;
58,60 zł.

1700,00 zł

III strona (cała strona)

1500,00 zł

2. Artykuł sponsorowany (ostatnia strona)

1700,00 zł

3. Artykuł sponsorowany (III strona)

1500,00 zł

4.

Artykuł sponsorowany (cała strona)
pozostałe strony (bez ostatniej i III str.)

1000,00 zł

Reklama kolorowa wewnątrz numeru
5.

à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 2,60 zł/szt.):

I kwartał		
II kwartał		
III kwartał		
IV kwartał		
I półrocze		
II półrocze		
roczna (11 wydań w roku)

Ostatnia strona (cała strona)

cała strona

1200,00 zł

1/2 strony

600,00 zł

1/4 strony

400,00 zł

Reklama czarno-biała wewnątrz numeru (dodatek Agrobiznes)
6.

cała strona

1000,00 zł

1/2 strony

500,00 zł

1/4 strony

250,00 zł

1/8 strony

125,00 zł

7.

Wkładka reklamowa (cały nakład)

8.

Opracowanie i skład graficzny
(cała strona)

200,00 zł

9.

Ogłoszenia drobne (bez zdjęć)

bezpłatnie

Reklamy w wydawnictwach
10.
nieperiodycznych

1000,00 zł

wg indywidualnych kalkulacji

11. Upusty:
1 krotne powtórzenie reklamy

10%

Zamówienie powierzchni reklamowej
na cały rok (11 emisji)

15%

Zamówienie powierzchni reklamowej
na pół roku (5,6 emisji)

10%

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

Szanowni Czytelnicy!
Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnie
krótkich ogłoszeń drobnych, bez zdjęć.
Prosimy o nadsyłanie ogłoszeń na adres:
rafal.serementa@modr.mazowsze.pl

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do składania
zamówień na prenumeratę
Wsi Mazowieckiej
na rok 2018
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