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Przypominamy:
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich
gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że 15 lutego 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie w oddziale regionalnym Agencji wniosku o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.
Szczegóły: „Rolniku! skorzystaj ze wsparcia” www.modr.mazowsze.pl
***
Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych trwa do 26 lutego 2021 r.
Szczegóły: „Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego” na www.modr.mazowsze.pl
***
Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oferują odpłatną pomoc w przygotowaniu
powyższych wniosków.
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Kwasowość gleby a pobieranie pierwiastków
śladowych przez rośliny
Zakwaszenie gleby ma wiele niekorzystnych aspektów i może decydować o uruchamianiu
rozpuszczalnych form niektórych pierwiastków śladowych, które mogą być toksyczne
w środowisku.

1. W glebach kwaśnych o pH < 5,5 zwiększa się toksyczność
glinu (Al3+).
lin (Al3+): toksyczność tego składnika najczęściej objawia się
zahamowaniem wzrostu oraz pojawieniem się brunatnych
zgrubień na korzeniach roślin. Szczególnie wrażliwe na nadmiar
Al są młode rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym.
Nadmiar glinu w glebie przyczynia się do ograniczonego pobierania przez rośliny wapnia i magnezu. Najsilniej na nadmiar glinu
w glebie reagują zboża, zwłaszcza w okresie strzelania w źdźbło.
Wrażliwość zbóż na ten składnik maleje w następującej kolejności: jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto, owies, kukurydza. Najbardziej wrażliwymi na zawartość glinu warzywami są: buraki,
sałata, gorczyca i ogórki.
2. Zakwaszenie gleby sprzyja zwiększeniu dostępności mikroelementów dla roślin, które w nadmiarze mogą wykazywać
działanie toksyczne, tj.: bor (B), mangan (Mn2+) i cynk (Zn2+),
a zmniejsza się dostępność molibdenu (Mo).
or (B): jest mikroelementem, niezbędnym do prawidłowej
budowy ścian komórkowych i stożka wzrostu. Reguluje też
kwitnienie i zawiązywanie owoców. Ponadto zwiększa odporność
roślin na niektóre choroby. Gleby w naszym kraju zwykle mają
niedobór B, nie ma więc ryzyka jego nadmiaru. Dostępność B
dla roślin jest uzależniona od kwasowości gleby i jest największa w zakresie pH 5,5–6,5. W przypadku gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych (pH < 5,0) oraz zasadowych (pH > 7,0) znacznie zwiększa się jego wymywanie. Większość gatunków roślin uprawnych
jest wrażliwa na niedobór tego składnika. Są nimi: buraki, groch,
fasola, kukurydza, pomidory, papryka, marchew, por, kapusta,
kalafior, ogórek, zboża, rośliny motylkowe oraz drzewa i krzewy
owocowe.
ynk (Zn2+): rośliny pobierają go w formie jonu Zn2+ lub formy chelatowanej (czyli związanej ze związkiem chelatującym). Cynk jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin. Zwiększa ich odporność na okresowe niedobory wody.
Ponadto przyśpiesza regenerację roślin i poprawia efektywność
nawożenia azotem oraz uczestniczy w metabolizmie białek i węglowodanów. Dostępność Zn dla roślin jest największa w zakresie
odczynu kwaśnego o pH 5,0–6,5. Nadmiar cynku lub jego niedobór może niekorzystnie wpływać na wzrost i plonowanie roślin.
Objawy niedoboru tego składnika, to: bladość i chloroza punktowa liści, zaś w przypadku kukurydzy skrócenie długości międzywęźli i karłowatość. W zależności od stopnia tolerancji roślin
uprawnych na zawartość cynku w glebie można wyróżnić:
- gatunki tolerancyjne: gorczyca, owies, pszenica, trawy, żyto,
marchew, winorośl i szparagi,
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- gatunki roślin umiarkowanie wrażliwe: burak cukrowy, jęczmień, lucerna, cebula, soja, pomidor,
- gatunki wrażliwe na niedobór: chmiel, fasola, kukurydza, len,
sorgo oraz drzewa i krzewy owocowe.
angan (Mn): wpływa na gospodarkę azotem i fosforem
roślin i na rozwój systemu korzeniowego. Pierwiastek ten
działa toksycznie na niektóre patogeny glebowe, ograniczając
tym samym występowanie chorób roślin. Mangan w glebie występuje w formie jonów, tj. Mn2+, Mn4+ i Mn7+, jednak dla roślin
jest dostępny jon Mn2+. Do głównych czynników decydujących
o przemianach manganu w glebie należą odczyn oraz zawartość
glebowej materii organicznej. Wartość pH > 6,5 powoduje zahamowanie pobierania tego składnika przez rośliny, podczas gdy
pH < 5,0 może w znacznym stopniu przyczyniać się do nadmiernego uruchamiania rozpuszczalnych form tego składnika oraz do
jego toksyczności w środowisku. W tkankach roślinnych mangan
występuje w postaci wolnych jonów Mn2+ lub w formie związanej
ze związkami organicznymi, jako Mn3+. Najwięcej tego składnika kumulują liście, a najmniej pędy. Skutkiem nadmiernego pobrania Mn przez rośliny są: choroba „chloroza żelazowa”, zahamowanie wzrostu, ciemne plamki na liściach, zrzucanie pąków
kwiatowych i liści. Do gatunków roślin najsilniej reagujących na
niedobory Mn należą: zboża, buraki cukrowe, kukurydza, pomidory, rośliny strączkowe i ziemniaki.
3. Kwaśny odczyn gleby może sprzyjać uruchamianiu pierwiastków toksycznych w środowisku, tj.: ołowiu (Pb), kadmu
(Cd) i niklu (Ni). Są one rozpraszane do środowiska głównie ze
źródeł antropogenicznych, tj. przemysłu wydobywczego, huty,
zakładów przemysłowych, ścieków komunalnych i transportu.
4. Nadmierne zakwaszenie gleby może niekorzystnie wpływać na rozwój mikroorganizmów glebowych. Sprzyja też rozwojowi chwastów kwasolubnych, takich jak: szczaw polny, sporek polny, czerwiec roczny, koniczyna polna, babka piaskowa,
gęsiówka piaskowa.

M

Opracowała: dr hab. Irena Burzyńska
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Źródła:
1. Kabata-Pendias A., Pendias H. Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym.
Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1979.
2. Szatanik-Kloc A. Wpływ pH i stężenie wybranych metali ciężkich w glebie na ich
zawartość w roślinach. Acta Agrophysica. 4(1), 177-183.
Artykuł ten jest dostępny w Internecie na http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_110_2004_4_1_177.pdf.

Wieś Mazowiecka, luty 2021

3

MODR
Od d z i a ł
Bi el i c e

Jak ograniczyć zużycie wody w gospodarstwie
domowym
Jesteśmy przyzwyczajeni do obecności wody w naszym życiu. Traktujemy ją jako coś
naturalnego i nie zastanawiamy się, czy tego życiodajnego płynu może kiedyś zabraknąć.
Tymczasem jej zasoby nie są nieograniczone.
Kazimiera Wołkowska
kazimiera.wolkowska@modr.mazowsze.pl
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Postępujące na całym świecie zmiany w środowisku naturalnym sprawią, że
wcześniej czy później będziemy musieli się
zmierzyć z problemem braku wody. Dlatego o oszczędzaniu wody należy myśleć już
dziś. Pamiętaj:
Zakręcaj wodę podczas mycia zębów
– by zmniejszyć zużycie wody podczas codziennej toalety.
Uszczelnij krany – utrata wody z cieknącego kranu wydaje się niewielka, lecz w skali
miesiąca może uczynić spore straty.
Weź prysznic zamiast kąpieli – wypełniając wannę wodą, zużywasz jej więcej niż
biorąc krótki prysznic.
Napraw lub wymień spłuczkę w toalecie
– by zapobiec marnowaniu czystej wody.
Zainwestuj w spłuczkę, w której jest regulowana wielkość strumienia spłukującej wody.
W łazience zainstaluj baterię z termostatem – nie wylewaj litrów wody w celu
ustawienia jej optymalnej temperatury.
Przemyśl zakup zmywarki – zmywarki
zużywają dużo mniej (nawet o 30%) wody
niż my sami, ręcznie myjąc naczynia pod
warunkiem, że uruchamiany je, gdy są całkowicie wypełnione naczyniami. Różnicę
widać zwłaszcza wtedy, gdy jest więcej domowników.
Przy uruchamianiu zmywarki wybieraj
programy oszczędzające wodę i energię.
Przy zakupie nowej zmywarki wybierz
tę z trybem eko oraz możliwością użycia
wody tylko na jednej półce – jeśli masz
starszy model zmywarki, uruchamiaj ją
tylko przy pełnym załadunku.
Jeśli Twoja zmywarka jest nowa, kupiona w ciągu ostatnich kilku lat – przestań
płukać naczynia pod bieżącą wodą przed
wstawieniem ich do zmywarki. Nowsze
modele zmywarek czyszczą dokładniej niż
starsze. Usuń tylko resztki żywności.
Podczas ręcznego mycia naczyń nie poWieś Mazowiecka, luty 2021

zwól, aby woda płynęła ciurkiem z kranu
– jeśli masz dwukomorowy zlew, napełnij
jedną z komór wodą do mycia, a drugą
wodą do płukania. Jeśli masz zlew jednokomorowy, skorzystaj dodatkowo z dużego garnka lub miski.
Zbieraj wodę z płukania naczyń – wykorzystaj ją powtórnie np. do mycia podług
lub w toalecie.
Owoce i warzywa myj z wykorzystaniem
naczynia oraz durszlaka –zebraną w ten
sposób wodę możesz wykorzystać np. do
podlewania roślin w domu, mycia podłóg
czy tarasu.
Jeśli do naczyń, patelni i garnków przywarło jedzenie, namocz je – zalej wodą
do takiej wysokości, z której chcesz się
pozbyć zaschniętych resztek i odstaw na
15–20 minut. Nie zdzieraj resztek pod bieżącą wodą.
Warzywa gotuj w jak najmniejszej ilości
wody – oszczędzisz wodę i zachowasz więcej składników odżywczych gotowanych
warzyw.
Korzystaj z piętrowego parowaru – możesz jednocześnie ugotować kilka różnych
rodzajów warzyw na jednej porcji wody, nie
wypłukując z jedzenia cennych składników.
Wodę z gotowania warzyw i jaj (bez soli)
wykorzystuj jako nawóz dla roślin – taką
wodą można podlewać rośliny maksymalnie dwa razy w tygodniu.
Nie używaj bieżącej ciepłej wody do rozmrażania żywności – rozmrażaj produkty, wyjmując je odpowiednio wcześniej
z zamrażarki do lodówki.
Wymień baterie na jednouchwytowe – są
wygodniejsze niż dwa oddzielne pokrętła
do ręcznej regulacji ciepłej i zimnej wody.
Ułatwiają szybsze ustawienie odpowiedniej temperatury pobieranej wody, co daje
znacznie mniejsze jej zużycie.
Wyposaż krany w perlatory – urządzenia

te powodują napowietrznie wody i zwiększają jej strumień. Sprawiają wrażenie, że
wody leci więcej, a w rzeczywistości pozwalają zmniejszyć jej zużycie o 20–30%.
Zainstaluj natychmiastowy przepływowy podgrzewacz wody w pobliżu zlewu
kuchennego – wtedy skorzystasz z ciepłej
bieżącej wody od razu, bez zbędnego wylewania zimnej wody w oczekiwaniu na
ciepły strumień.
Jeśli nie masz możliwości zainstalowania
podgrzewacza – zbieraj do garnka zimną
wodę lecącą z kranu, zanim poleci ciepła,
a potem wykorzystaj ją do podlewania roślin lub np. do zaparzenia herbaty.
Pierz w całkowicie wypełnionej pralce –
pranie będzie efektywne i oszczędne, jeśli
bęben pralki będzie pełen prania.
Przy zakupie pralki alternatywą są programy do odświeżania ubrań lub programy ekonomiczne – trwają krótko, zużywają mniej wody i energii.
Nie wyrzucaj śmieci do toalety – unikniesz nadprogramowych spłukań wodą.
Zbieraj deszczówkę – jeśli masz dom
i własny ogród, zbieraj wodę i zużyj ją np.
do: podlewania roślin, mycia tarasu, kostki wokół domu czy samochodu.
Zachęcam do zastosowania we własnym
gospodarstwie domowym choć kilku zaproponowanych powyżej rozwiązań. Nauczmy
nasze dzieci właściwych nawyków i wspólnie zróbmy coś dobrego dla naszej planety.
Źródła:
1. Derdziak A., Jak oszczędzać wodę? – 10 praktycznych sposobów. https://najlepszelokaty.pl - dostęp 18
stycznia 2021.
2. Dłużeń D., 29 sposobów na oszczędzanie wody. https://blog.pzu.pl/ - dostęp 18 stycznia 2021.

Najkorzystniejszą temperaturą do rozwoju buraków cukrowych
jest temperatura wahająca się w przedziale od 12oC do 16 oC w ciągu doby. Jest to roślina wrażliwa na wiosenne wahania temperatury
zwłaszcza na przymrozki do - 3 oC, mogące doprowadzić do uszkodzenia roślin w pierwszych dniach wschodów. Reakcja roślin na
zróżnicowaną w czasie wschodów temperaturę zależy od ich odmiany, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej odmiany do rejonu
jej uprawy. W późniejszym etapie wzrostu znaczna różnica temperatury między nocą a dniem ma korzystny wpływ na gromadzenie
w korzeniach cukru.
Burak charakteryzuje się dużymi wymaganiami wodnymi.
W celu osiągnięcia wysokich plonów roczna suma opadów powinna wynosić 600–750 mm w całym okresie wegetacji rośliny.
Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w: czerwcu, lipcu i sierpniu, gdzie intensywność transpiracji jest największa.

Wymagania glebowe

Ten gatunek ma duże wymagania siedliskowe. Glebami najlepiej nadającymi się pod uprawę buraków są gleby kompleksu
pszennego i żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego
o dobrych właściwościach fizyko-chemicznych. Wartość pH gleby powinna wynosić 6,5–7,5, wtedy można uzyskać największe
plony.
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na głębokości ok. 3–5 cm, co wpływa na przykrycie resztek pożniwnych,
natomiast drugi przejazd powinien odbywać się na głębokości ok. 8 cm.
Wpływa to na odpowiednie wymieszanie nawozów mineralnych, ograniczenie występowania chwastów oraz zapobiega erozji gleby.
Na jesieni należy wykonać zabiegi podorywki w celu zmniejszenia wschodów chwastów sięgających do 50%. W czasie późnej
jesieni powinniśmy wykonać głęboką orkę na co najmniej 25 cm,
co wpłynie na zwiększenie magazynowania wody oraz poprawi
natlenienie gleby i na rozwój korzeni.

Uprawa przedsiewna oraz siew

Uprawa wiosenna powinna być wykonywana w odpowiednim
terminie, gdyż jest to bardzo istotny element plonowania roślin.
W uprawie tej zaleca się przejazd agregatem z kilkoma sekcjami
roboczymi, co zmniejszy ugniatanie ziemi oraz utratę wody z gleby. Taki zabieg przyczynia się też do zmniejszenia liczby przejazdów, a w rezultacie do obniżenia kosztów paliwa. Siew powinien
być wykonany w ściśle określonym terminie, przypadającym na
rejon uprawy. Optymalny termin siewu wypada od 20 marca do
10 kwietnia. Jest zależny od temperatury gleby, która powinna
wynosić min. 5 oC w dniu siewu. Rośliny powinny być wysiane
ok. 2 cm w głąb gleby, przy rozstawie międzyrzędzi od 45 do 50
cm. Odstęp pomiędzy nasionami powinien wynosić między 18

Agrotechnika buraka cukrowego
Burak cukrowy jest jedną z najcenniejszych roślin okopowych uprawianych w naszym
kraju. Jego udział w strukturze zasiewów odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż zmniejsza
zachwaszczenie i pozostawia stanowisko w dobrej kulturze, dlatego jest dobrym
przedplonem dla roślin następczych.
Piotr Pytkowski
piotr.pytkowski@modr.mazowsze.pl

Nawożenie mineralne

Zapotrzebowanie na nawozy azotowe jest uzależnione od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz przedplonu. Efektywna dawka azotu powinna mieścić się w przedziale 150–180 kg
N/ha, o ile warunki glebowe oraz przedplon były dobre. Nawożenie azotowe należy podzielić na dwie dawki – pierwsza dawka
przedsiewna powinna być w granicach 50–70 kg N/ ha czystego
składnika, natomiast druga w fazie 2–4 pary liści.
Nawożenie fosforowe wykonuje się najczęściej w całości jesienią, ponieważ jest to składnik nieprzemieszczający się w glebie,
a ilość wysianego nawozu powinna wynosić od 80 do 130 kgP2O5/ha, w zależności od zasobności gleby.
Drugim istotnym składnikiem w uprawie buraka jest potas,
gdyż roślina pobiera go najwięcej. Wpływa on na zawartość cukru
w korzeniach i bierze udział w gospodarce azotanowej. Zalecane
dawki potasu mieszczą się w przedziale 80–180 kg/ha na glebach
średnio i dobrze zasobnych w potas. Na glebach uboższych w ten
składnik zaleca się zwiększenie tej dawki nawet o 50%.

Uprawa pożniwna połączona z jesienną

Uprawa pożniwna w pierwszym zabiegu powinna być wykonywana

a 22 cm. W celu osiągnięcia maksymalnych plonów obsada roślin
powinna wynosić od 80 do 100 tys. roślin / ha.

Ochrona plantacji

W zwalczaniu chwastów zaleca się dzielenie dawek oprysku
w celu zwiększenia szansy zniszczenia chwastów oraz łatwiejszego
doboru odpowiedniego terminu stosowania zabiegu. W uprawie
buraka cukrowego zaleca się wykonanie 3 zabiegów herbicydowych na chwasty dwuliścienne w odstępach 7–10. W późniejszych terminach zwalczamy chwasty jednoliścienne. Po drugiej
dawce azotu stosujemy dokarmianie dolistne borem i magnezem
oraz stosujemy zabieg insektycydowy. Na przełomie lipca i sierpnia wykonujemy zabiegi fungicydowe. Ich liczba zależy od terminu zbioru i nasilenia chorób. Zaleca się stosowanie 2 zabiegów.

Źródła:
1. https://www.okiemrolnika.pl/uprawa/item/3039-uprawa-buraka-cukrowego-wymagania-glebowe-i-agrotechnika.
2. https://www.rynek-rolny.pl/artykul/uprawa-buraka-cukrowego-wymagania-i-agrotechnika.html?page=2.
3. https://www.wrp.pl/uprawa-przedsiewna-pod-buraka-cukrowego/.
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
opublikował dane, z których wynika, że poziom opadów
w Polsce w ciągu ostatnich stu lat obniżył się o 25 mm. Już
w tym roku w IUNiG ma zacząć działać nowy system monitoringu suszy rolniczej. Do zbierania danych zostaną wykorzystane mapy radarowe i teledetekcja.
Teledetekcja to technologia pozyskiwania danych o obiektach, zjawiskach i procesach, które zachodzą na powierzchni
ziemi, łącznie z ich późniejszym przetwarzaniem i interpretacją. Dane mają postać informacji obrazowej. Informacje uzyskuje się za pomocą urządzeń niewchodzących w bezpośredni
kontakt z badanym obiektem. Wykorzystuje się do tego: promieniowanie elektromagnetyczne, magnetyzm, grawitację,
fale akustyczne oraz promieniotwórczość. Pomiary będą więc
bardzo precyzyjne i pozwolą na sprawne określenie strat suszowych. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2021/2022
system ten osiągnie pełną funkcjonalność. Do tej pory wyniki
badań wielkości opadu były obarczone dużym błędem, ponieważ stacje meteorologiczne były oddalone od siebie o 50–70
km. Teraz, dzięki zdjęciom radarowym, sytuacja ta ma się
zmienić i będzie można wyznaczyć obszar z opadem atmosferycznym z dokładnością do 250 m. Jest to też możliwe dzięki zwiększeniu ilości stacji meteo z 230 do 700 sztuk. W tym

niski poziom agrotechniki i niezachowanie dobrych praktyk
rolniczych, ograniczających efekty suszy. Rok 2020 okazał się
całkiem dobry, bo tylko na 12% gruntów ornych odnotowano suszę w porównaniu z rokiem 2019, kiedy ten wskaźnik
wynosił 61%.
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły
się nowe wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody, spowodowane przez: grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub
lawinę wraz z wzorami protokołów do stosowania w roku
2020. W czerwcu 2020 r., rozporządzeniem Rady Ministrów
z 3 czerwca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU
2020 poz. 1009), wprowadzono publiczną aplikację, w której
producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem
zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach
rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.
Wydaje się, że ze względu na pandemię i liczne problemy

Szacowanie strat w rolnictwie po nowemu
6

W ostatnich latach susza stała się poważnym problemem w rolnictwie. Dlatego są
prowadzone działania, mające na celu wsparcie producentów rolnych i usprawnienie
systemu wspomagania. Monitorowanie suszy jest prowadzone przez IUNG od 2006 roku
dla 14 upraw. Ekstremalne susze w naszym kraju odnotowano w latach: 2006, 2015, 2018
i 2019. Stwierdzono, że w Polsce opady są najmniejsze w porównaniu z innymi krajami
europejskimi, np. z Hiszpanią i wszystko wskazuje na to, że taka sytuacja nadal będzie się
utrzymywać.
Grażyna Michalak
grazyna.michalak@modr.mazowsze.pl

roku IUNG do określania suszy w Polsce wykorzysta pomiary
satelitarne, dzięki którym rozdzielczość zdjęć będzie wynosić
10 m, a więc określenie poziomu niedoboru wody w glebie
będzie bardzo precyzyjne. System będzie też gromadził dane
dotyczące sumy opadów, transpiracji, klas gleby, wielkości
plonów i wykonanych zabiegów agrotechnicznych. Takie dane
w 2020 roku były zbierane z 500 miejsc w Polsce, między innymi z: pól IUNG, COBORU i ODR-ów. Dane z obszarów, gdzie
susza nie wystąpiła, są porównywane z obszarami objętymi
niedoborami wody.
Wszystkie te działania mają na celu takie doprecyzowanie
danych, aby powoływanie komisji suszowych nie było konieczne. Gromadzone dane pozwolą też stwierdzić , czy straty spowodowane są rzeczywiście przez suszę, czy także przez
Wieś Mazowiecka, luty 2021

z powoływaniem komisji szacujących szkody opracowanie
nowego modelu szacowania strat oraz wprowadzenie nowych regulacji, określających zasady ubiegania się o pomoc
publiczną w przypadku wystąpienia suszy, są bardzo dobrym
rozwiązaniem.
Informacje o monitoringu suszy możemy znaleźć na stronie
http://susza.iung.pulawy.pl/.
Źródła:
1. WIOM nr 12/2020.
2. www.agropolska.pl.
3. www.portalspożywczy.pl.

Hodow l a

ABC hodowli alpak, c z. 2
Hodowla alpak wydaje się świetną alternatywą dla hodowców, którzy tracą wiarę w rodzime
zwierzęta hodowlane. Hodowcy, którzy podjęli ryzyko i rozpoczęli chów tych zwierząt
kilkanaście lat temu, obecnie mają dobrze prosperujące farmy.
Jan Seweryniak
jan.seweryniak@modr.mazowsze.pl

Warto także zastanowić się nad odpowiednią rasą. Alpaki występują w dwóch rasach – Suri i Huacaya. Suri produkują wełnę delikatniejszą, która na dorosłym zwierzęciu rośnie podobnie jak włosy u psów
ras długowłosych, natomiast u Huacaya wełna przypomina wełnę
owczą i rośnie prostopadle do ciała. Włókno pochodzące od rasy Suri
jest cieńsze i bardziej pożądane w przemyśle włókienniczym. Samce
i samice rasy Suri będą zatem zawsze droższe od Huacaya, czasami
nawet dwukrotnie. Gołym okiem widać, że wybór rasy wpływa na
opłacalność hodowli alpak. Samice ciężarne, standardowe kosztują
w granicach 9 tys. zł za szt. Natomiast jeśli mają to być alpaki lepszej
klasy, to trzeba będzie na nie wydać 12–25 tys. za sztukę. Standardowy samiec oraz wałachy kosztują ok. 5 tys. zł za sztukę.
Podstawą diety alpak są świeża trawa oraz siano. Dziennie
dorosła alpaka potrzebuje ok. 2 kg siana. Poza tym alpaki mogą
otrzymywać granulat dla wielbłądowatych lub gniecione ziarna
owsa, marchewki oraz gałęzie drzew iglastych, jednak podstawą
jest siano i trawa, marchewki to rarytas. Granulat dla wielbłądowatych jest oparty głównie na zbożach (kukurydza, soja) i minerałach. Dorosła sztuka może go dostać ok. 100 g dziennie. Koszt
żywienia 1 alpaki przy dobrym sianie i dobrej jakości paszy może
wynieść około 4 zł dziennie.
Większość zabiegów pielęgnacyjnych wykonujemy sami. Strzyżenie alpaki wykonuje się raz w roku. Można je zlecić firmie usługowej
lub wykonać samemu. Maszynka do strzyżenia jest taka sama jak
dla owiec, tylko szybciej tępią się noże. Wełna alpak jest sucha i nie
ma lanoliny. Minimum dwa razy w ciągu roku trzeba przeprowadzić
odrobaczanie, na wiosnę dwukrotnie w odstępach dwutygodniowych, a potem jesienią, kiedy schodzą z pastwiska, też dwukrotnie
podobnie jak na wiosn. Na tym kończą się nasze prace
pielęgnacyjne przy naszych alpakach.
Kolejna nasza praca to ewentualne leczenie naszych podopiecznych. „Niewiele chorują, nie wymagają zbyt dużo pracy, ani czasu” – to tylko kilka z wielu znanych mitów o alpakach. Takie opinie
można usłyszeć nie tylko z ust niektórych sprzedawców, ale także od doświadczonych zootechników.
Zagrożeniem dla alpak jest gruźlica oraz występowanie zarobaczenia przewodu pokarmowego, dlatego też trzeba pamiętać o profilaktyce szczepień.
Rzeczywiście alpaki potrzebują mniej zaangażowania niż inne gatunki, np. konie, jednak stwierdzenie,
że ich utrzymanie jest proste, łatwe i przyjemne, jest
dużym nadużyciem. Wiele z tych stereotypów wynika z niewiedzy. Pogląd, że zwierzęta nie chorują to
najprawdopodobniej efekt nieokazywania przez nie
objawów choroby. Opiekun musi więc stale obserwować alpaki, aby móc w porę zareagować.

Często można usłyszeć o alpakoterapii. Co nam daje taka terapia? Alpakoterapia to stosunkowo nowa dziedzina zooterapii.
Zwierzę staje się motywatorem do podjęcia określonej czynności, aktywności pacjenta, która pomaga rozwijać się, przełamywać bariery, leczyć lek i otwierać się na nowe doznania dotyku,
wzroku, słuchu i zapachu. Alpakoterapia ma bardzo pozytywny
wpływ na dzieci, ponieważ już sam wygląd alpak przywołuje miłe
skojarzenia z miękką, pluszową przytulanką. Dodatkową zaletą
takiego kontaktu jest to, że dziecko uczy się odpowiedzialności za
zwierzę oraz empatii.
Łagodny charakter, przyjazne spojrzenie i ciepłe antyalergiczne
włókno to cechy, dzięki którym alpaki zyskują coraz większą popularność na całym świecie zarówno wśród miłośników zwierząt, jak
i przedsiębiorców. Hodowli alpak nie nazwałbym biznesem. Jeśli nie
ma się do tego pasji, jeśli nie lubi się tego, co się robi, to taki „biznes”
ani nie sprawi nam przyjemności, ani nie przyniesie satysfakcji.
Źródła:
1. Villavicencio A. M., Chów alpak. MULTICO Oficyna Wydawnicza. Warszawa
2020.
2. https://www.ifirma.pl/blog/poradnik-przedsiebiorcy/pomysl-na-biznes-hodowla-alpak.html.
3. https://coniraya.com.pl/alpaka/.
4. http://wkrainiealpaki.pl/.
5. https://alpakino.pl/.
6. https://www.alpaka.net.pl/index.html.
7. https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/skuteczny-sposob-pracy-z-alpakami,64369.html.

Alpaka Huacaya
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Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie

Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy należy do odnawialnych
źródeł energii, cieszących się silnym wsparciem Unii Europejskiej.
Patrycja Dębek
patrycja.debek@modr.mazowsze.pl

8

Aby jednak mogło dojść do powstania biogazowego paliwa, potrzebny jest zespół urządzeń, który to umożliwi. Są to biogazownie
rolnicze, w których dochodzi do procesu fermentacji metanowej. Biogazownie rolnicze to
nic innego, jak zmodernizowany rodzaj trawienia; takiego, jakie zachodzi w przewodzie
pokarmowym przeżuwaczy, tj. krów.
Biogaz rolniczy otrzymuje się w trakcie
beztlenowej fermentacji metanowej, podczas której trwania wykorzystuje się substraty roślinne, uboczne produkty przemiany materii i inne pozostałe produkty rolne.
Jeśli chodzi o przebieg procesu techniczno-technologicznego wytwarzania biogazu, to ma on cztery następujące po sobie
etapy. Pierwszy z nich to dostawa i składowanie biomasy, jaką są: materia organiczna
zwierzęca i roślinna, tj. gnojowica, obornik
czy drewno z wszelakiego źródła.
W czasie produkcji biogazu dokonuje
się obróbki wstępnej. Czynności wprowadzające wsad zamykają etap pierwszy procesu. Podczas etapu drugiego pozyskuje
się biogaz w fermentorze. Etap trzeci dotyczy składowania odpadów pofermentacyjnych. Wykorzystywanie ich jako nawozu
rolniczego pozytywnie wpływa na właściwości fizykochemiczne gleby.
Niekiedy podczas procesu dochodzi do
oddzielenia się frakcji stałej od ciekłej lub
czynność ta wcale nie następuje. Etap czwar-

Wieś Mazowiecka, luty 2021

ty kończy proces technologiczny produkcji
biogazu. Jest on teraz uzdatniany i magazynowany poprzez techniki, takie jak np. wysuszanie. Użytkowanie i produkcja biogazu
jako energii cieplnej to efekt końcowy.
Biogaz jeszcze do niedawna był wykorzystywany jako paliwo o charakterze źródła ciepła, jednak z chwilą rozwoju technologii zaczęto go używać do agregatów
kogeneracyjnych czy też uszlachetniać na
wzór gazu ziemnego.
Substratem, dzięki któremu otrzymujemy
paliwo biogazowe, jest substancja składająca
się ze związków organicznych. Wyróżnia się
dwa rodzaje surowców. Pierwszym z nich są
surowce pochodzenia roślinnego, a drugim
pochodzenia zwierzęcego. Biorąc pod uwagę, na przykład, gnojowicę świńską czy bydlęcą, mamy na myśli nadal pożądany i kluczowy substrat, na którym w dalszym ciągu
opiera się produkcja biogazu. Prócz tych
składników wykorzystuje się, zaraz obok
wyżej wspomnianych rodzajach gnojowicy,
także obornik bydlęcy, kurzy, świński; owczą
gnojowicę oraz kurzy pomiot.
Coraz powszechniejszą formą stosowaną w produkcji biogazu jest użytkowanie roślin energetycznych (kukurydza,
burak pastewny, cebula, burak cukrowy,
dynia, itp.). Kukurydza to gatunek wiodący w produkcji paliwa biogazowego, a właściwie jej materiały uboczne, tj. kiszonka.

Drugim ważnym typem substratów pośredniczących w tworzeniu się biogazu
są substraty pochodzenia zwierzęcego.
Zgodnie z rozporządzeniem UE, dotyczącym zbędnych produktów pochodzenia
zwierzęco rozróżnia się trzy rodzaje zagrożeń dla ludzi i dla zwierząt (Wg Dyrektywy Rady 90/667/EEC oraz 2000/418/EEC
i Rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.10.2002
r.). Pierwszy z nich to: kategoria I. To odpady szczególnego stopnia ryzyka, kategorię II natomiast charakteryzują odpady
wysokiego ryzyka, a kategorię III – odpady niskiego ryzyka.
Duże uznanie w literaturze fachowej
znajduje tzw. kofermentacja – czyli stosowanie kilku substratów jednocześnie. Przykładowo w Austrii stosuje się mieszkankę
w proporcjach: 63% – rośliny, 31 % – zwierzęce odchody, 6% – związki organiczne.
Źródła:
1. Klugmann-Radziemska E., Lewandowski W. M.,
Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
2. http://www.praktycznyprogram.ekspert-sitr.pl/produkty/material_wspomagajacy.pdf – dostęp 22.01.2021.
3. http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_
mae.pdf – dostęp 22.01.2021.
4. https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/
klasyfikacja-wczesnosci-kukurydzy-fao,54670.html
– dostęp 22.01.2021.
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ateria organiczna to niejednorodna substancja, na
którą składają się żyjące w glebie organizmy (bakterie,
grzyby, korzenie roślin), obumarłe, lecz nierozłożone
tkanki roślinne i zwierzęce oraz próchnica, czyli humus. Próchnica natomiast to mieszanina swoistych i bezpostaciowych,
ciemno zabarwionych, wielkocząsteczkowych związków organicznych, które zwykle są oporne na rozkład. Próchnica jest więc
głównym składnikiem materii organicznej, gdyż stanowi około
85% całej materii organicznej gleby i dlatego często używa się
tych pojęć zamiennie. W skład humusu wchodzą też węglowodany, białka i pochodne (substancje nieswoiste). Swoiste związki próchniczne powstają w środowisku glebowym, przy udziale
mikroorganizmów. Są zatem tworem specyficznym tylko dla
środowiska glebowego. Próchnica jest bardzo istotna dla pojemności wodnej, która mówi, jaką ilość wody gleba jest w stanie zatrzymać. Duża jej ilość sprawia, że gruzełki glebowe kleją
się do siebie, tworząc stosunkowo trudne do rozmycia agregaty.

N

ajmniej próchnicy zawierają gleby bielicowe i brunatne,
wytworzone z piasków, a najwięcej mady iłowe i rędziny
kredowe. Zatem im słabsze gleby, tym mniej próchnicy.
60% polskich gleb wymaga wapnowania, a 20% ma niedobory
magnezu. Z zasady gleby o niższej zawartości próchnicy są kwaśniejsze, gdyż próchnica odpowiada za magazynowanie kationów
magnezu i wapnia, a to bezpośrednio przeciwdziała zakwaszeniu
gleby. Magazynowanie w próchnicy jonów wapnia czy magnezu
sprawia, że może ona zatrzymać od 3 do 5 razy więcej wody niż
sama tylko część mineralna gleby. Należałoby zadać pytanie, co
zrobić, aby zwiększać zawartość próchnicy w polskich glebach,
a tym samym więcej zatrzymać wody w glebie. Są dwa sposoby.
Pierwszy zakłada zwiększenie dopływu substancji organicznej do
gleby poprzez rezygnację z uprawy tradycyjnej na korzyść uprawy bezorkowej, a drugi polega na zmniejszeniu stopnia mineralizacji próchnicy.

Próchnica jako magazyn wody w glebie
Określenie, czym jest próchnica, nie jest wcale takie proste i jednoznaczne.
Zacznijmy od porównania materii organicznej z próchnicą.
9
Andrzej Marek Kukwa
andrzej.kukwa@modr.mazowsze.pl

Powodem tego zjawiska są mikroorganizmy rozwijające się na
próchnicy, które wytwarzają różnego rodzaju śluzy, wywołujące
klejenie się gleby w gruzełki. Związki tworzące próchnicę charakteryzują się dużą pojemnością wodną w stosunku do swojej masy.
W warunkach polskich zatrzymują 20 razy więcej wody niż same
ważą w formie dostępnej dla roślin. Sprzyja to efektywnemu wykorzystaniu wody opadowej przez rośliny uprawne, sięgającemu
w najbardziej sprzyjających warunkach nawet 80%. Tymczasem
gleby o niskiej zawartości próchnicy pozwalają na wykorzystanie
wody deszczowej jedynie w 10–20%. Pojemność wodna zależy od
dwóch czynników: ilości części spławianych (gliny i lessy z większą ich ilością gromadzą więcej wody) oraz od zawartości próchnicy. Aby ja zwiększać, należy wprowadzać do gleby materię organiczną, z której powstaje próchnica. Aby proces ten zachodził
w sposób niezakłócony, konieczne jest uregulowanie pH gleby.
Warto pamiętać, że każde 0,5% próchnicy jest w stanie zatrzymać
w glebie około 70–80m3/ha wody. Dziś średnia zawartość próchnicy w polskich glebach to około 1,5%.

W

gospodarstwach, w których nie ma produkcji zwierzęcej, słoma musi zostawać na polu, ale powinna być także właściwie zagospodarowana. Dlatego też zaorując
ją głęboko, możemy być pewni, że się nie rozłoży. Dobrze by było
połączyć oba sposoby. Również wapnowanie podnosi pojemność
wodną gleby. Wapno bezpośrednio wpływa na tworzenie struktury
gruzełkowatej, a przede wszystkim odkwasza glebę, co jest ważne
dla korzeni, bo zakwaszona gleba hamuje ich rozwój. Zakwaszenie
jest jednym z głównych czynników ograniczających rozkład słomy. Na glebach kwaśnych nie rozwijają się bakterie, tylko grzyby,
które bardzo powoli rozkładają słomę, co sprzyja porażeniu roślin
przez choroby. Można również uprawiać międzyplony, najlepiej
wielogatunkowe, wytwarzające duże ilości biomasy. Ważny jest
także płodozmian, bo od niego zależy, czy będziemy mieli dodatni
czy ujemny bilans próchnicy. Pamiętajmy, że proces zwiększenia
zawartości próchnicy o 1% trwa nawet kilkanaście lat.

Źródła:
1. www.portalrolniczy.pl.
2. www.topagrar.pl.
3. www.farmer.pl.

Wieś Mazowiecka, luty 2021

MODR
Od d z i a ł
O s t r o ł ęk a

10

Rasy rodzime - bydło
Rodzime rasy zwierząt hodowlanych są dopasowane do naszych warunków klimatycznych.
Są ważne i dla przyrody, i dla krajobrazu, stanowią bowiem bezcenny zasób genetyczny dla populacji
i zmienności genetycznej. Rasy rodzime nie sprawdzą się w wielkich hodowlach o intensywnej
produkcji, gdzie zwierzęta przebywają bez ruchu w ciągłym zamknięciu, ale w niewielkich
gospodarstwach mogą być sposobem na zwiększenie zysków,
a rolnik może otrzymać dodatkowe dopłaty.
Niestety, rasy rodzime, w tym również bydło, stopniowo są wypierane przez nowoczesne odmiany
o lepszej wartości użytkowej. Szybciej przyrastają na wadze i mają większą wydajność mleczną.

Beata Samsel
beata.samsel@modr.mazowsze.pl
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W dzisiejszych czasach człowiek stopniowo zamienił zwierzęta
gospodarskie w maszyny produkcyjne i utrzymuje je w dużych pomieszczeniach, często bez dostępu do światła dziennego. Mają też
ograniczoną do minimum możliwość ruchu. Wraz ze wzrostem wydajności spadła odporność zwierząt na niekorzystne warunki środowiska, a tym samym wzrosła ich zachorowalność. Przyczyną tego
jest intensyfikacja produkcji, stosowanie pasz wysokobiałkowych,
hormonów, antybiotyków czy stymulatorów wzrostu.
Mimo tych słabych stron, rasy rodzime, produkowane na małą
skalę w gospodarstwach rolnych lub ekologicznych, mają wiele
zalet:
- bardzo dobrze przystosowują się do warunków środowiskowych, z których pochodzą, nawet tych bardzo surowych,
- mogą być utrzymywane przy ubogich zasobach pokarmowych
w oparciu o użytki zielone: łąki i pastwiska,
- uzyskuje się od nich produkty o wysokiej i wyjątkowej jakości,
mające wieloletnią tradycję wytwarzania,
- zwierzęta te cechują się dużą odpornością, zdrowotnością, dobrą płodnością, lekkimi porodami, łatwością odchowu cieląt,
długowiecznością i dobrymi parametrami mlecznymi,
- mają umiejętność ograniczenia wydajności, umożliwiając przetrwanie przejściowych niedoborów pokarmowych.
Rasy rodzime są objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych i gospodarskich, które mają na celu
zachowanie i zwiększenie liczebności populacji oraz dążenie do
utrzymania jak największej zmienności genetycznej. Najlepszą metodą ochrony jest zachowanie ich w środowisku naturalnym, czyli
w gospodarstwach rolniczych, a w szczególności ekologicznych,
agroturystycznych czy położonych na obszarach chronionych.
Rodzime rasy bydła wspaniale nadają się do wypasu ekstensywnego na cennych przyrodniczo obszarach: podmokłych łąkach, terenach górskich oraz odłogowanych, które po zaniechaniu wypasu i użytkowania kośnego, w ramach naturalnej sukcesji,
zaczynają zarastać, co niszczy całe ich bogactwo gatunkowe.
Programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce są objęte cztery rasy rodzime bydła:
- polska czerwona,
- białogrzbieta,
- polska czarno-biała,
- polska czerwono-biała.
Rasa polska czerwona – cechy charakterystyczne tej rasy to:
duża odporność i wysoka zdrowotność, długoletność, wysoka
płodność, lekkie porody, niski procent upadków i łatwość odchowu cieląt. Mleko pochodzące od tej rasy charakteryzuje się
wysoką wartością biologiczną oraz bardzo dobrą przydatnością
do przetwórstwa, co wynika z większej zawartości niektórych
frakcji białek, dobrej jakości skrzepu i wyjątkowo krótkiego czasu
krzepnięcia. Może być doskonałym surowcem do produkcji żywności naturalnego pochodzenia. Średnia wydajność mleczna to
ok. 3500 kg, przy zawartości tłuszczu 4,2–4,5 % i białka 3,3–3,6%.
Rasa białogrzbieta – charakteryzuje ją biały pas, wąski na kłębie a rozszerzający się ku zadowi, gdzie obejmuje całą szerokość
miednicy. Brzeg barwnego obrzeżenia jest nieregularnie poszarpany, a boki tego bydła są najczęściej umaszczone czarno lub
czerwono. Na mniej lub bardziej białej głowie często są czarne
albo czerwone drobne cętki skupione wokół oczu. Rasa ta charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i odpornością na zachorowania.
Jest mało wymagająca w doborze pasz i dobrze wykorzystuje te
nawet słabej jakości. Bydło tej rasy jest długowieczne, a rozród
przebiega bez zakłóceń. Średnia wydajność rasy to ok. 4000 kg

mleka o wysokiej zawartości tłuszczu i białka, a buhajki wykazują
zadowalające wartości cech mięsnych i dobrze się opasają.
Rasa polska czarno-biała – bydło mięsno-mleczne o umaszczeniu
czarno-białym, wywodzi się od bydła wyhodowanego na nizinach
w dawnej Fryzji. Polska rasa bydła czarno-białego pochodzi od bydła
sprowadzonego w XVII wieku. Obecnie jest hodowana na terenach
nizinnych niemal w całej Polsce. Masa ciała buhajów wynosi od
900 do 1000 kg, a krów 580–670 kg, dobrze umięśnione, wcześnie
dojrzewające (pierwsze wycielenia w wieku 24–32 miesiące), długowieczne, łatwo przystosowują się do warunków, odznaczają się dobrą zdolnością do opasu. Średnia roczna wydajność ponad 4800 kg
mleka (zawartość tłuszczu ponad 4,1%, białka ok. 3,3%).
Rasa polska czerwono-biała – pokrojem jest podobna do rasy
czarno-białej, ale bydłem nieco niższym i cięższym, w typie mleczno-mięsnym. Umaszczenie niejednolite czerwono-białe, nieregularne, z przewagą barwy czerwonej w różnej tonacji. Jak pozostałe
rasy rodzime dobrze przystosowuje się do niełatwych warunków
środowiskowych, bardzo dobrze wykorzystuje pasze objętościowe.
Chętnie utrzymywana przez rolników mających małe stada i nie
oczekujących dużych wydajności, która u tej rasy wynosi ok. 3000
–6000 kg mleka, co w dużej mierze jest uzależnione od żywienia.
Mleko krów rasy czerwono-białej ma wyższą wartość odżywczą
i lepszą przydatność technologiczną niż mleko ras wysokowydajnych, użytkowanych w intensywnej produkcji towarowej. Szczególnie nadaje się do hodowli w systemie produkcji ekstensywnej
w gospodarstwach ekologicznych czy agroturystycznych.
Do hodowli ras rodzimych bydła można uzyskać dopłaty, które
są realizowane w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym
w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie, które są wdrażane na obszarze całego kraju. Aby otrzymać dopłatę, zwierzęta te muszą być
zarejestrowane w odpowiednim związku hodowców oraz mieć
potwierdzone uczestnictwo w programie ochrony zasobów genetycznych. Płatność ta jest przyznawana do krów, jeżeli ich liczba
w stadzie wynosi co najmniej 4 krowy i nie przekracza 100 sztuk
w stadzie tej samej rasy i wynosi 1600 zł do sztuki. Płatność jest
przyznawana każdego roku przez okres 5-letniego zobowiązania
rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmą na siebie zobowiązanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu.
Wszystkie cztery rasy bydła zachowały cechy typowe dla ras
rodzimych czyli: długowieczność, zdrowotność oraz przystosowanie do trudnych warunków środowiskowych. Charakteryzują
się przy tym wysokim wskaźnikiem płodności, łatwymi porodami i dobrą przeżywalnością cieląt. Są niewybredne w wyborze
pasz, więc mogą śmiało być utrzymywane na trwałych użytkach
zielonych również użytkowanych ekstensywnie, co umożliwia
zagospodarowanie i ochronę obszarów o dużych walorach krajobrazowych. Mleko pozyskiwane od tego bydła charakteryzuje się
składem do produkcji serowarskiej o unikalnej jakości.
Co więcej bydło tych ras ma dobre cechy opasowe i rzeźne, a cielęta
odznaczają się dobrą żywotnością. Należy zadbać o to, by nie wyginęło, ponieważ zachowanie tych ras przyczyni się także do zachowania
różnorodności biologicznej. Rasy te mają bowiem duże znaczenie krajobrazowe. Są cenne w hodowlach ekologicznych i agroturystycznych.
Nie tylko stanowią rezerwę genetyczną dla popularnych ras wysokowydajnych, ale są też dziedzictwem kulturowym i historycznym.
Źródła:
1. http://strefa.agro.pl/rasy-rodzime-zwierzat-gospodarskich/.
2. https://www.arimr.gov.pl/.
3. http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.
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Koło Gospodyń Wiejskich „Dylezionki”
z wiekową tradycją
11 listopada 1918 roku, po 123 latach, Polska odzyskuje niepodległość. Ludność polskiej wsi
gromadzi się w domach i z radością czeka na nowy dzień. To dzień, który uśmiecha się
o brzasku dnia, dzień który w kropli rosy niesie błogosławieństwo w każdy dom.
Anna Śniadach
anna.sniadach@modr.mazowsze.pl
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Dylewo – wieś w środku Puszczy Kurpiowskiej, gdzie
wykopana z ziemi każda grudka bursztynu to paciorek różańca, a kolejna pszczela barć – to trwanie i życie rodziny.
Dylewskie gospodynie czują potrzebę solidarności wiejskiej, sąsiedzkiej, tej solidarności, która łączy pokolenia.
Przy istniejących już Kółkach Rolniczych organizują
wspólnotę kobiet – gospodyń wiejskich. W taki sposób,
wynikający z potrzeb miejscowych gospodyń, tworzy się
Koło Gospodyń Wiejskich.
Brak edukacji na wsiach w okresie międzywojennym spowodował wielką lukę kronikarską i brak zapisu wydarzeń
z działalności Koła. Jednak przekaz ustny i żywa pokoleniowa tradycja członkiń przetrwały. Historia zapisała się.
1938 rok. Od tego czasu znane już są nazwiska kobiet,
które tworzą Zarząd KGW i małymi kroczkami, ale z zapałem podejmują pożyteczne inicjatywy na rzecz lokalnej
społeczności – kurs gotowania oraz kurs kroju i szycia.
Na Przewodniczącą KGW wybrano Franciszkę Kaczyńską z domu Grzyb z Dylewa. Skład Zarządu KGW uzupełniły Antonina Kaczyńska i Antonina Bałon. Kolejną przewodniczącą była Franciszka Stodolska. II wojna światowa
przerwała działalność rozwijających się inicjatyw społecznych. Mijały lata, okupant opuścił terytorium Polski, walki
ustały. Przyszło wyzwolenie. Wspomnienia kobiet były
zachęcające do wznowienia działań społecznych. Trzeba
było jednak poczekać kilka lat, zanim odrodziła się działalność wiejskich kobiet. To potrzeba sąsiedzkiej pomocy
w gospodarstwie, chęć organizacji pożytecznego działania
dla wspólnoty wiejskiej, potrzeba spotkań i wymiany doświadczeń kulinarnych przyczyniły się do przywrócenia
działalności Koła Gospodyń Wiejskich.
W karnawale 1965 r. zorganizowano kurs wyrobów wędliniarskich. Przerobiono świnię i cielaka. Były: wędzone
boczki, szynki i kiełbasa. Gospodynie upiekły chleb. Były:
tańce, śpiew i muzyka. Zapusty trwały od soboty do wtorku.
Oprac. Anna Śniadach z MODR Oddział Ostrołęka
we współpracy z Krystyną Łaszczych z KGW „Dylezionki”
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Kukurydza jako alternatywa dla zbóż
Kukurydza zaczyna odgrywać coraz większą rolę w gospodarstwach w Polsce.
Częściej pojawia się w zmianowaniu. Jest przeznaczana głównie na ziarno i na kiszonkę.
Marcin Warda
marcin.warda@modr.mazowsze.pl

14

Na naszym rynku jest wiele odmian kukurydzy, które akceptują
wszystkie rodzaje gleb występujących w kraju. Niestety, specyfika
jej uprawy i przede wszystkim późny zbiór na ziarno sprawiają, że
nie jest najlepszą rośliną dla upraw następczych.
Jednym z czynników doboru odmian kukurydzy jest wskaźnik
FAO, który daje możliwość siewu zbóż ozimych w optymalnym
terminie, choć coraz częściej rolnicy sieją oziminy, głównie pszenicę, w październiku a nawet w listopadzie, i uzyskują wysokie
wyniki produkcji.
Struktura zasiewów w Polsce pokazuje, że najwięcej siejemy
zbóż (aż 70% ogólnej powierzchni zasiewów), a głównym zbożem jest oczywiście pszenica (32% całości). Coraz więcej rolników uprawia tylko zboża. Dzieje się tak m.in. dlatego, że rolnicy
sami zboża zasieją i zbiorą. Mając maszyny do tych prac, nie muszą korzystać z usług rolniczych.
Nie bez znaczenia jest też ekonomia. Zboże wszędzie można
sprzedać i każdy je kupi – zarówno w skupie, jak i przez Internet,
czyli łatwo, prosto i bez problemów.
Z dużej ilości zbóż na polu cieszą się jedynie producenci mleka
i właściciele kurników. Dlaczego?
Bo dzięki temu mają dużo słomy do swojej produkcji i mogą
uprawiać inne rośliny na pasze dla zwierząt.

Ale są też wady
Wieloletnia uprawa zbóż po sobie może prowadzić do niższych
plonów, nawet o 25%, ale to nie jest jedyny problem, z którym
trzeba się zmierzyć, np. objawia się znacznym wzrostem zachwaszczenia plantacji i kompensacją gatunków. Zwiększony
udział zbóż powoduje np. występowanie w większym nasileniu
miotły zbożowej, przytulii czepnej, rumianowatych, gwiazdnicy
pospolitej, owsa głuchego.
Choroby grzybowe zaczynają występować regularnie i w coraz
większym nasileniu. Presję chorób dodatkowo zwiększa przyorywanie rozdrobnionej słomy, będącej znakomitym środowiskiem
do ich rozwoju.
Głównie są to choroby podsuszkowe: zgorzel podstawy źdźbła,
łamliwość źdźbła, fuzaryjny zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.
Uszkadzają one system korzeniowy i źdźbła. Wskutek porażenia
następuje przerzedzenie łanu, gorsze wypełnienie ziarna i większy udział pośladu.
Rośliny częściej wylegają. Rośnie także presja chorób liści, których źródłem infekcji są zakażone resztki roślinne.
Oznacza to, że rolnik tak naprawdę będzie musiał tylko pryskać i pryskać. I nie jest to wcale takie śmieszne. Koszty produkcji
Wieś Mazowiecka, luty 2021

wzrosną, a efekt w postaci wysokiej wydajności i wysokich parametrów zbóż pójdzie w odstawkę, gdyż presja chwastów, chorób
i szkodników będzie coraz silniejsza.
Oznacza to, że rolnik tak naprawdę będzie musiał tylko pryskać i pryskać. I nie jest to wcale takie
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mineralnego.
lepszy
wynik ekonomiczny
sprzedaż
żyta czytrudną
pszenżyta.w uprawie. Nie tylko urozKukurydza
nieniżjest
rośliną

maica płodozmian, ale też zostawia wiele resztek pożniwnych,
które wykorzysta roślina następcza. Nawet na lżejszej ziemi da
Podsumowując
niezły plon. Największe koszty rolnik ponosi na początku uprawy
Uprawa kukurydzyadaje
więcej korzyści
niż uprawa zboża
po zbożu. da
Wprowadzenie
dodatkowej
kukurydzy,
sprzedaż
kukurydzy
na ziarno
lepszy wynik
ekorośliny do płodozmianu zaowocuje mniejszym zachwaszczeniem, lepszą odpornością na choroby i
nomiczny niż sprzedaż żyta czy pszenżyta.

lepszym wynikiem ekonomicznym rośliny następczej.

Podsumowując
Uprawa kukurydzy daje więcej korzyści niż uprawa zboża po
zbożu. Wprowadzenie dodatkowej rośliny do płodozmianu zaowocuje mniejszym zachwaszczeniem, lepszą odpornością na
choroby i lepszym wynikiem ekonomicznym rośliny następczej.
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Analiza wykorzystania środków
w ramach PROW 2014–2020
Wykorzystanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiło 46,1 mld zł, co stanowiło 77,11% środków przysługujących
Polsce. Wsparcie z PROW otrzymało 1 mln 181 tys. beneficjentów, wypłacono blisko 34,4 mld zł.
Jak wynika z ostatniego sprawozdania, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, do rozdysponowania w ramach PROW 2014–2020 pozostało jeszcze ponad 13,6
mld złotych. Zgodnie z zasadą n+3 na wydanie tych pieniędzy mamy czas do końca 2023 roku.
Michalina Pańka-Brudnowska
michalina.panka-brudnowska@modr.mazowsze.pl
Podczas wszystkich naborów PROW 2014–2020 najbardziej popularnym pod względem składania wniosków było działanie uruchomione w 2020 r. „Pomoc
dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. O wsparcie to starało się ponad 195 tys. rolników, a otrzymało je (dane z ARiMR) ponad 180 tys.
rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 1,2 mld zł. Drugim najbardziej popularnym pod względem liczby złożonych wniosków była „Modernizacja gospodarstw rolnych”. O ten rodzaj wsparcia starało się 75 tys. rolników,
z tego z około 30 tys. rolników zawarto umowy na kwotę 5,9 mld zł i tym samym wykorzystano limit 61,46%
środków przysługujących na to działanie. Na trzecim

miejscu pod względem zainteresowania znalazła się „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” – złożono ponad 54 tys. wniosków, z tego 30 tys.
rolników otrzymało pozytywne decyzje. Limit wykorzystania funduszy
jest tutaj na poziomie 56,64%.
Niedużo czasu zostało na wydatkowanie pieniędzy z PROW 2014–
2020. Wiceminister Anna Gembicka podczas obrad w Sejmie poinformowała nas, że wymagany poziom wydatków dla roku 2020 został
osiągnięty, a stopień wydatkowania tych środków jest na bieżąco monitorowany, tak że obecnie nie ma takiego ryzyka, iż te środki utracimy.
Źródła:
1. Sprawozdanie miesięczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 od uruchomienia Programu na 31.12.2020 r.
2. Obrady Sejmu i Senatu z 10.12.2020 r.
3. https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/minal-rok-podsumowanie-2020-roku.html

Tabela 1. Limit środków PROW oraz ich wykorzystanie na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa działania / typu operacji

Wykorzystanie środków w oparciu o zawarte umowy/wydane
decyzje

Limit środków
[zł]

kwota [zł]
Modernizacja gospodarstw rolnych

9 608 581 329,55

5 898 394 385,06

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

527 087 017,25

341 709 140,90

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
(w tym „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”)

405 371 533,17

206 764 944,43

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

3 898 384 434,00

2 788 388 298,86

Scalanie gruntów

1 282 142 899,00

1 237 994 092,65

Premie dla młodych rolników

3 180 532 540,64

2 182 100 000,00

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

1 516 206 108,78

1 161 450 000,00

Restrukturyzacja małych gospodarstw

3 157 233 979,39

1 788 300 000,00

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

1 023 234 483,75

704 035 910,54

10 270 040,38

10 129 298,73

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Dobrostan zwierząt
Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

224 535 000,00
1 227 661 767,08

1 197 793 790,04

Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Ochrona pszczoły miodnej

Na temat ochrony i wartości pszczoły miodnej w rolnictwie, jej znaczenia dla zdrowia człowieka i zachowania bioróżnorodności napisano już tysiące artykułów.
Temat ten nadal jest bardzo ważny i wielowątkowy. Dzisiaj skupię się na pasożycie
varroa destructor (dręcz pszczeli).
dr inż. Piotr Michalik
MODR Oddział Płock

C

ieplejszy klimat może powodować że szkodniki i choroby znajdują sobie nową niszę ekologiczną, której do tej
pory, w klimacie chłodniejszym, nie było. Niestety wpływ
na roznoszenie chorób mają sami pszczelarze – chociażby przez
„kieszonkowe” importowanie matek pszczelich z innych regionów, krajów czy nawet kontynentów, powoduje, że nowe pasożyty pojawiają się u naszych pszczół.

M
N

oda na „pszczelarstwo miastowe” czy tzw. powrót do
bartnictwa cieszy, ale rodzi też obawy, czy aby na pewno wszystkie osoby utrzymujące pszczoły będą je leczyć zgodnie z najnowszą wiedzą naukową.

16

a podstawie ankiety doktor Anny Gajdy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW można wyodrębnić
kilka błędów, jakie się najczęściej powtarzają w walce
z dręczem. Uwagi doktor Gajdy przy leczeniu pszczół Apiwarolem dotyczą:
- stosowania odymiaczy elektrycznych – gdy tabletka jest przy
wiatraczku, substancja lecznicza musi przejść przez całą długość
dyszy, by dostać się do ula. W ten sposób część substancji leczniczych zostaje na dyszy, nie dochodząc do pszczół;
- odymianie pszczół w zbyt niskich (poniżej 10 stopni) temperaturach powoduje, że będąc ściśnięte w kłębie, nie mają kontaktu
z dymem i substancją leczniczą;
- zdarza się, że tabletka nie wypali się całkowicie, np. leżąc na
kapslu czy na dennicy i nie ma dostępu do powietrza z obu stron;
- pozostawianie pasków na zimę, kitowanie pasków przez pszczoły, złe umiejscowienie pasków, tam gdzie nie ma pszczół (najlepiej
tam, gdzie jest czerw) – pszczoły nie ocierają się o paski, przez co
zmniejsza się ilość substancji leczniczej w paskach i dochodzi do
lekooporności osobników warroa;
- zbyt częste, np. co 3 dni, lub zbyt rzadkie, np. co 7 dni, dymienie
pszczół Apiwarolem może powodować znaczne obniżenie skuteczności leku. Przy zbyt częstym odymianiu pasożyty zamknięte
w czerwiu nie zdążą wyjść z komórek, a przy zbyt rzadkim zdążą
wejść w nowe komórki z czerwiem. Do tego dochodzi zmiana
fazy forretycznej warrozy, gdzie pasożyt po wyjściu z jednej ko-

Wieś Mazowiecka, luty 2021

mórki stara się schować w następnej i dzięki temu nie ma fazy
życia pasożyta na osobnikach dorosłych;
- zjawisko oporności krzyżowej powoduje, że roztocza oporne na
flumetrynę zawartą w Bayvarolu i Polyvarze Yellow będą jednocześnie odporne na inne perytroidy, np. na niedozwolone u nas,
ale stosowane w Czechach, akrynatrynę czy tau–fluwalinat. Takie
pasożyty mogą na pszczołach dorosłych przemieszczać się między pasiekami i być w pasiekach, w których nigdy nie stosowano
flumetryny.
Podstawowe błędy przy stosowaniu kwasów organicznych:
- poddawanie kwasu szczawiowego częściej niż raz na jedno pokolenie;
- poddawanie kwasu szczawiowego rodzinom, w których jest
czerw;
- poddawanie kwasu pszczołom, które jeszcze nie są w kłębie –
gdy są zbyt luźno, lek spłynie na dennicę i nie będzie działał na
pasożyty.

N
W

ajlepiej byłoby stosować kwasy organiczne w październiku / listopadzie, gdy jest już kłąb, ale nie jest on jeszcze
bardzo ściśniony.

efekcie wydaje się, że najlepszą metodą walki z dręczem jest stosowanie leków na przemian z metodami biotechnicznymi (takimi jak ograniczanie matek
w czerwieniu, stosowanie ramki pracy i monitoringu osypu warrozy). Warto też wspomnieć, że lokalne, tradycyjne linie pszczół,
które same przerywają czerwienie, zawsze będą bardziej odporne
na pasożyta.
Źródła:
1. Chorbiński P., „Pokonaj warrozę”, Biblioteczka pszczelarza z pasją, wyd. III. Pasieka.
2. Gajda A., „Choroby pszczół i czerwiu – najczęściej zadawane pytania” - cz. 1 webinarium organizowane przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń: https://www.
youtube.com/watch?smclient=c74ff2f3-f6c5-11e6-b840
0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=email_confirmation&utm_campaign=default&v=CI3cVjLuNJU&feature=youtu.be – dostęp 22.01.2021.
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R

afał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego wskazał, że w Polsce dostrzegana jest potrzeba samoorganizowania rolników
się w celu sprostania rosnącym wymogom rynkowym
(dotyczy to w szczególności wielkości sprzedaży oraz
jakości produktów). W UE już są coraz mocniej podnoszone głosy, że „świat nie może dłużej być zależny od
jednego dominującego modelu biznesu, a gospodarce
światowej niezbędna jest większa różnorodność, zaś
spółdzielnie udowodniły swoją zdolność do odegrania
znaczącej roli w tej przemianie”. Podejście grupowe pozwala na obniżanie kosztów produkcji (zakupy środków
produkcji czy energii elektrycznej po korzystniejszych
cenach), a jednocześnie prowadzone działania marketingowe i sprzedażowe umożliwiają osiągniecie lepszej
pozycji biznesowej.

wynikają z zasad zrównoważonej produkcji rolnej
oraz produkcji ekologicznej. Wykładowca zaznaczył,
że rolnictwo zrównoważone to nie to samo co rolnictwo ekologiczne.„Rolnictwo zrównoważone dla wielu
producentów jest nieznane lub źle rozumiane. Bardzo
częsty błąd to uznawanie tych dwóch technologii uprawy za to samo. Podstawową zasadą dotyczącą rolnictwa
ekologicznego jest brak obecności syntetycznych środków ochrony roślin lub nawozów sztucznych w procesie produkcji”. Natomiast rolnictwo zrównoważone
korzysta z nich. Głównym jego założeniem jest korzystanie z takich środków produkcji, ale mądrze, z troską
o środowisko. Tak produkowana żywność jest bezpieczna, ma wysoką jakość i walory zdrowotne. Rolnictwo
zrównoważone przestrzega zasad bioróżnorodności,
dba o żyzność gleby, ale także zapewnia efektywność

O innowacjach w branży ziemniaczanej, cz. 2
„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” - pod takim
tytułem 27 listopada 2020 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował
konferencję online. Zaprosił do udziału w niej producentów ziemniaka i doradców rolniczych.
Tematyka była zróżnicowana, a liczba omawianych zagadnień duża.
Janusz Sychowicz
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

N

ie mniej ważne jest budowanie marki jako podstawowego elementu sprzedaży bezpośredniej.
Zdaniem Marcina Bańcerowskiego z firmy VanillaSky marka to emocje związane z zakupem i użytkowaniem. Czasami marka kojarzy się z prestiżem, który
każdy konsument lubi. Zaufanie jest bardzo ważnym elementem w zawieraniu znajomości. Nabywanie nowego
produktu jest jak nawiązywanie nowej znajomości. Marka to też moda, która kreowana jest społecznie. Jako element społeczeństwa, wspólnoty jesteśmy pod wpływem
mody społecznej. Modna marka zdobywa rzeszę klientów. Marka to wartości, z którymi się utożsamiamy. Wybieramy produkty tej firmy, której wizja i misja jest spójna z naszą. Marka jest stylem bycia, w którym dobrze się
czujemy. W ten sposób teoria marki ujęta została w emocje. Jej tworzenie jest bardzo istotne w procesie sprzedaży.

J

ulian Ćmikiewicz z firmy Digital Crops w prelekcji
pt. „Zrównoważone rolnictwo jako ważny element
ochrony środowiska. Ziemniak – dobry dla nas
i dla planety” wiele uwagi poświecił różnicom, jakie

produkcji i godziwy dochód rolnikowi. Pozwala produkować na dużą skalę. W rolnictwie ekologicznym wysokie koszty produkcji uniemożliwiają wyspecjalizowaną
produkcję na dużych areałach. Możliwa jest ona jedynie
w gospodarstwach mało i średnio obszarowych. Mniejsza wydajność rolnictwa ekologicznego również nie jest
w stanie zaspokoić potrzeb rynkowych na żywność.

S

potkanie online miało charakter innowacyjno-edukacyjny. Przekazane informacje służyły
wdrażaniu innowacji w rolnictwie, popularyzacji
dobrych praktyk i jednocześnie promowaniu nowoczesnych technologii uprawy ziemniaka w województwie
mazowieckim.

K

onferencja pt. „Nowoczesna i bezpieczna uprawa
ziemniaka w województwie mazowieckim” została dofinansowana ze środków Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2020–2021.

Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Szczepienia przeciwko COVID-19

Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko dzięki przerwaniu jego transmisji z człowieka
na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby jej efekty były jak najlepsze i jak
najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma
szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się to nie tylko ochrona nas, to także
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Monika Mikołajczuk
monika.mikolajczuk@modr.mazowsze.pl
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Szczepionka to szansa na uodpornienie organizmu przed zakażeniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Szczepienie jest
domięśniowe. Schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek
w odstępie 3–4 tygodni, w zależności od rodzaju szczepionki.
Pełna ochrona pojawia się u pacjenta po 7 dniach od podania
drugiej dawki. By szczepionka była skuteczna, konieczne jest
przyjęcie dwóch dawek.

Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwają przedsiębiorcy.
Szczepienia to skuteczny mechanizm ochronny dla polskiej gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy
mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać
na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm,
które – aby przetrwać ten trudny czas – korzystają ze wsparcia
rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 dokonuje lekarz POZ na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i dokumentacji medycznej.

Efekt ochronny

Szczepienia są prowadzone z zachowaniem obowiązujących
zasad szczepień w czasie epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W Polsce szczepionkę tę przyjęły już setki tysięcy ludzi. Niepożądane odczyny poszczepienne odnotowano w kilkudziesięciu
przypadkach i w zdecydowanej większości miały one łagodną postać. Każda osoba po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19
pozostaje na obserwacji w punkcie szczepień. Dzięki temu
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niepokojącego objawu
potrzebujący mogą otrzymać szybką i profesjonalną pomoc.

Dla kogo w pierwszej kolejności?
Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze
dawki są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych.

Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 będzie najbardziej skuteczną metodą powstrzymania pandemii. Jednak do osiągnięcia
efektu ochronnego niezbędne jest zaszczepienie ponad 60% populacji, a w przypadku mutacji o większej zakaźności, jak ta wykryta niedawno na terenie Wielkiej Brytanii, nawet 90%. Dlatego
szczepienie jest rekomendowane wszystkim osobom mającym do
niego dostęp. Im szybciej uda nam się przerwać transmisję koronawirusa, tym mniejsza będzie liczba zgonów i ciężkich powikłań
zdrowotnych, takich jak np.: niewydolność serca, udar czy włóknienie płuc. Poza tym zmniejszy się ryzyko rozwoju kolejnych,
groźnych mutacji, które powstają głównie wtedy, kiedy wirus intensywnie przenosi się z człowieka na człowieka.

Ważne!

• Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepień
przeciw COVID-19.
• Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 nie wymaga
wcześniejszej oceny poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.
Dodatni wynik poziomu przeciwciał nie stanowi przeciwwskazania do szczepień przeciw COVID-19.
• Nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenie immunosupresyjnego (obniżającego odporność – stosowanego po przeszczepie,
aby zapobiec jego odrzuceniu oraz w leczeniu chorób alergicznych i autoagresyjnych), z uwagi na to, że nie prowadzono badań
klinicznych w tej grupie pacjentów.
• Z tego samego powodu nie zaleca się szczepienia w czasie ciąży
i karmienia piersią.
Źródła:
1. Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach.
2. gov.pl.
3. enelzdrowie.pl.
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Obszary Natura 2000 - ograniczenia i korzyści
Idea sieci Natura 2000 ma na celu powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt
i roślin oraz zaniku ważnych siedlisk przyrodniczych. Wiodącym jej założeniem jest stałe
monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz zachodzących w niej zmian. Obszary
Natura 2000 zostały wyodrębnione w Polsce w 2004 r., po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Obecnie zajmują ok. 20% powierzchni kraju.
Beata Raźniak
beata.razniak@modr.mazowsze.pl

System Natura 2000 jest oparty na dwóch kluczowych dyrektywach unijnych:
- Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej
dalej Dyrektywą siedliskową.
- Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r., w sprawie
ochrony dzikich ptaków, zwanej dalej Dyrektywą ptasią.
Załącznikami do tych Dyrektyw są listy rzadkich gatunków dziko występujących ptaków oraz podlegających ochronie siedlisk
przyrodniczych. Obszary dotyczące ptaków noszą nazwę Obszarów Specjalnej Ochrony, natomiast te dotyczące siedlisk są nazywane Specjalnymi Obszarami Ochrony.

Ograniczenia gospodarowania na obszarach Natura 2000
Obowiązek ochrony przyrody wynika też z wymogów wzajemnej zgodności, które w zakresie ochrony środowiska działają od
1.01.2009 r. Wynikają one z wyżej wymienionych Dyrektyw i innych przepisów prawa krajowego.
Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 dzielą się
na ogólne, które dotyczą wszystkich obszarów oraz szczegółowe,
dostosowane do wymogów ochronnych każdego obszaru.
Gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze o szczególnych walorach przyrodniczych, może to powodować ograniczenia co do swobody użytkowania gruntów, które wynikają z obowiązujących przepisów.
Generalne zasady postępowania, w tym gospodarowania rolniczego na obszarach Natura 2000, zostały zapisane w art. 33 i 36
ustawy o ochronie przyrody. Zakazują one działań, które znacząco
negatywnie oddziałują na cele obszaru Natura 2000, które mogą:
o pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
o wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000;
o pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Konsekwencje ograniczeń na obszarach Natura 2000
Z tego powodu zachodzi konieczność każdorazowego poddawania projektowanych przedsięwzięć i dokumentów strategicznych procedurze nazywanej „oceną oddziaływania na śro-

dowisko”. Sporządzenie takiej oceny dla każdej inwestycji jest
warunkiem uzyskania decyzji środowiskowej – zezwolenia lub
odmowy na jej realizację.
Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. przewiduje,
że dla obszarów Natura 2000 przygotowuje się dwa rodzaje planów – plany ochronne (PO) i plany zadań ochronnych (PZO).
Rolników, których gospodarstwa w całości lub części znajdują
się na obszarach Natura 2000, obowiązują wymogi obligatoryjne, ustanowione wyłącznie dla danego obszaru, wynikające z PO
i PZO oraz działania fakultatywne, dotyczące czynności, które
wymagają od rolników zmiany sposobu gospodarowania bądź
wykonywania dodatkowych zadań zapisanych w PZO i PO.
Plan ochrony obszaru Natura 2000 jest ustanawiany w drodze
rozporządzenia przez Ministra Środowiska na 20 lat i może być
zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Natomiast regionalny
dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, opracowuje plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 na okres 10 lat, tworząc ramy prawne do
działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność na
danym obszarze.

Dopłaty dla rolników za ochronę środowiska
Wielu rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000
ma możliwość ubiegania się o dodatkowe premie finansowe za
realizację działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Poza tym mogą korzystać ze wsparcia z działania: „Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
Te programy przynoszą rolnikom korzyści ekonomiczne i zachowują stan siedlisk przyrodniczych oraz warunków bytowania gatunków, chroniąc przyrodnicze dziedzictwo naszego kontynentu.
Źródła:
1. www.natura2000.gdos.gov.pl.
2. www.natura2000.org.pl.
3. Kaługa I., „Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach
Natura 2000”, Ministerstwo Rolnictwa.
4. www.gdos.gov.pl.
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Uprawa polowa cebuli

20

Panujący w naszym kraju klimat sprzyja uprawie cebuli. Corocznie uprawia się ją
na ok. 25 000 ha gruntów. Sukces i powodzenie tej uprawy zależą od kilku czynników.
Damian Karwowski
damian.karwowski@modr.mazowsze.pl
Wieś Mazowiecka, luty 2021

MODR
Od d z i a ł
Po ś w i ę t n e
Cebula ma niewielkie wymagania cieplne, gdyż jest rośliną klimatu umiarkowanego. Prócz temperatury ważna
jest też dostępność wody. Największe wymagania wodne
przypadają w okresie wschodów oraz od połowy czerwca
do połowy lipca. Jeśli w tym okresie wystąpi susza, to zalecane jest nawadnianie plantacji.
Ze względu na wiązkowy system korzeniowy wymagania glebowe rośliny są duże. Bardzo ważne jest odpowiednie wybranie i przygotowanie stanowiska. Zaleca się
uprawę na glebach średniozwięzłych o strukturze gruzełkowatej, zasobną w próchnicę i składniki pokarmowe,
o uregulowanej kwasowości (odpowiednie pH 6,5–7) oraz
odpowiedniej wilgotności. Na glebach słabszych jest zalecana uprawa w pierwszym roku po zastosowanym jesienią
oborniku. Pod uprawę nie nadają się gleby o wysokim poziomie wody gruntowej i gleby kwaśne. Na danym polu nie
powinna występować częściej niż przez 3–4 lata. Dobrymi przedplonami dla niej są rośliny strączkowe, a ze zbóż
jęczmień i pszenica.

Przygotowanie pola i siew
Ważne, aby pole było wyrównane, a gleba w dolnej
warstwie zagęszczona, by ułatwić podsiąkanie wody. Jeśli
pole było zaorane na zimę, to wiosną wystarczy bardzo
płytko zastosować agregat. Jeśli nie było wykonanej orki
zimowej, to aby nie doszło do przesuszenia gleby oraz by
przyśpieszyć czas jej osiadania, jest zalecane wałowanie.
Zabiegi uprawowe trzeba wykonać podczas umiarkowanej
wilgotności gleby. Uprawa zbyt wilgotnej gleby powoduje jej zbrylenie. Właściwe przygotowanie pola ułatwi wysiew nasion na odpowiedniej głębokości, co przyczyni się
do wyrównanych wschodów. Prawidłowo wykonany siew
jest istotnym czynnikiem, wpływającym na wielkość i jakość plonu. Zalecane jest użycie siewnika precyzyjnego
z możliwością regulacji rozstawu rzędów i odległości między nasionami na rzędzie. Wiosenny siew cebuli należy
rozpocząć nie wcześniej niż 25 marca. Najkorzystniejszy
termin przypada na pierwszą dekadę kwietnia. Siewu nie
należy opóźniać, wysianie odmian późnych może spowodować obniżenie plonu oraz jakości cebuli. Nasiona należy
siać na głębokość 1,5–2 cm na glebach ciężkich oraz na
2–3 cm na glebach lekkich. Najczęściej stosowanym systemem uprawy cebuli w Polsce jest siew pasowo-rzędowy.
Nasiona są wysiewane w rzędy co 27 cm. Rzędy te mogą
być pojedyncze, podwójne oraz potrójne. Odległość pomiędzy pasami powinna wynosić 54 cm na przejazdy. Przy
tym sposobie uprawy rozstawa musi być dostosowana do
sposobu pielęgnacji roślin i sposobu zbioru. Jeśli ochrona
roślin będzie się odbywała wyłącznie z użyciem herbicydów, to najlepsze plony uzyska się przy rozstawie „kwadratowej”, gdy będzie taka sama odległość w rzędzie jak
pomiędzy rzędami.
Wschody cebuli pojawiają się po 18–20 dniach od wysiewu.

Uprawa z rozsady
Przygotowanie rozsady trwa od 50 do 60 dni. Uprawa
z rozsady przyśpiesza uzyskanie plonu o ok. 2 tygodnie
w porównaniu z uprawą z siewu. Wysiewu nasion moż-

na dokonać od połowy lutego do połowy marca.
Ten sposób uprawy jest kosztowny i pracochłonny. Gotowa rozsada powinna mieć od 2 do 3 liści właściwych o długości ok. 12 cm. Sadzi się
ją zwykle w rozstawie 45 × 18 cm, używając sadzarek z obrotowymi karuzelami. Uzyskuje się
cebule bardzo dobre jakościowo, z dobrze zaschniętą łuską oraz wysoki plon.

Uprawa z dymki
Uprawa tą metodą trwa 2 lata. Po gęstym wysiewie nasion w maju uzyskuje się cebule o średnicy od 1,1 do 2,5 cm, które w następnym roku
wysadza się w marcu na plantację. Roślina nie
jest wrażliwa nawet na kilkudniowe przymrozki.
Cebulki sadzi się w spulchnioną glebę, tak by 2/3
główki było w ziemi, a pozostała część wystawała. Rozstawa w rzędzie powinna być zrobiona
co 8 cm. W czasie wzrostu można pozyskiwać
szczypior. Taki system uprawy jest polecany
głównie w rejonach o krótkim okresie wegetacji
lub na gorszych dla uprawy cebuli glebach (zbyt
ciężkich lub zbyt lekkich).

Nawożenie
Ogromne znaczenie w uprawie cebuli ma zawartość składników pokarmowych w glebie. Wysokie i dobre jakościowo plony osiąga się tylko
wtedy, gdy rośliny prawidłowo pobierają składniki pokarmowe, zwłaszcza makropierwiastki: azot,
fosfor oraz potas. Niezwykle pomocne w ustalaniu
dawek poszczególnych nawozów jest wykonanie
prób glebowych. Dawka azotu waha się pomiędzy
100 a 150 kg N/ha. Połowę dawki dostarczamy
przedsiewnie, wówczas nawóz powinien być wymieszany z glebą, a drugą połowę, kiedy rośliny
są w fazie 1–4 liści właściwych, jednak nie później niż po połowie czerwca. Późniejsze wysianie
dawki pogłównej azotu może opóźnić załamywanie szczypioru oraz pogorszyć jakość cebul. Zapotrzebowanie cebuli na fosfor wynosi 100–150 kg/
ha. Składnik ten należy dostarczyć przedsiewnie.
Potas wysiewa się wiosną wraz z nawozami fosforowymi oraz przedwegetacyjną dawką azotu. Do
wiosennego nawożenia potasowego należy użyć
siarczanu potasu ze względu na wysoką wrażliwość cebuli na chlor. Jeśli zamierzamy stosować
sól potasową, wtedy nawożenie powinno nastąpić
już jesienią. Dawka potasu nie powinna być wyższa niż 150–200 kg. Cebula jest rośliną siarkolubną. Pierwiastek ten najlepiej wprowadzić do gleby np. z siarczanem amonu (24% S), siarczanem
potasu (18% S) czy superfosfatem pojedynczym
(32% S).
Źródła:
1. Dobrzański A., Adamicki F., „Uprawa cebuli”, wyd. Plantpress, 2006.
2. Skąpski H., Dąbrowska B., „Uprawa warzyw w polu”, wyd.
SGGW, 1994.
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Gmina Zatory – Mazowsze z kurpiowską duszą

Gmina Zatory jest malowniczo usytuowana w powiecie pułtuskim,
między Narwią i Puszczą Białą. Głównymi jej atutami są: czysta woda,
zdrowe powietrze i żywa tradycja kurpiowska.
Krystian Ickiewicz
krystian.ickiewicz@modr.mazowsze.pl

Mała ojczyzna, a każda gmina na pewno jest taką małą ojczyzną, ma swoją charakterystyczną historię. Gmina Zatory jako
jednostka administracyjna istnieje od dwudziestolecia międzywojennego. Ma swój herb i flagę.
Najstarsze ślady obecności człowieka na tym obszarze pochodzą sprzed 9 tysięcy lat, czego dowodzi mezolityczne obozowisko otwarte z pozostałościami osadnictwa myśliwych i rybaków.
We wsi Lemany natomiast znajduje się cmentarzysko ciałopalne
z okresu lateńskiego sprzed 2000 lat, gdzie zachowało się ok. 158
grobów ciałopalnych, z których większość to groby jamowe. Znaleziono w nich: broń, ozdoby i narzędzia. Pierwszy zapis o Zatorach pojawił się już w 1389 roku.

Zabytki gminy Zatory
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Największą wsią w gminie są Zatory. Zamieszkuje je ponad 1000
osób. We wsi znajdują się zabytkowy kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata (XV w.) i siedziba parafii św. Małgorzaty. W pobliżu kościoła stoi pałac barokowo-klasycystyczny, pochodzący z XVIII w. W jego otoczeniu znajdują się: budynki dworskie,
spichlerz z końca XIX w. oraz murowana gorzelnia. Zespół ten jest
otoczony parkiem krajobrazowym z początku XIX w.
Drugim ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego i religijnego jest Pniewo. Na szczególną uwagę zasługuje tu kościół parafialny pw. Świętych Piotra i Pawła, zbudowany w latach 1912–1928
według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. W pobliżu znajduje się mogiła żołnierzy Armii Krajowej.

Rzeczpospolita Kurpiowska

Miejscowość Pniewo, a w niej Kuźnię Kurpiowską, bez wątpienia
można mianować niekwestionowaną stolicą Rzeczpospolitej Kurpiowskiej. W budynku Kuźni urządzono tradycyjne wnętrze chałupy kurpiowskiej

Kościół w Pniewie

z terenu Puszczy Białej. Znajdują się tu: meble, stroje, hafty, charakterystyczne pisanki, pająki, korony kwietne, wycinanki i tkaniny. Jest
to miejsce, gdzie po dzień dzisiejszy są kultywowane tradycje ludowe
Puszczy Białej i gdzie można skosztować tradycyjnych kurpiowskich
przysmaków. To tu jest eksponowany oryginalny kurpiowski strój.
W Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbywają się lekcje muzealne i warsztaty, zloty, rajdy oraz spotkania, podczas których są
pokazywane dawne, zanikające już zajęcia, prezentowane ginące
zawody. Odbywają się pokazy tkactwa i kowalstwa tradycyjnego,
funkcjonuje także warsztat garncarski. Dwa razy do roku, w maju
i październiku, do Pniewa zjeżdżają kowale z całej Polski.
Zespół Pieśni i Tańca ,,Puszcza Biała” aktywnie uczestniczy
w życiu gminy. Jego członkowie występują w tradycyjnych strojach ludowych. W swoim programie ma: pieśni, tańce i sceny obrzędowe Kurpi – Puszczy Białej. Na terenie gminy Zatory
można też jeszcze znaleźć charakterystyczne domy kurpiowskie, budowane wedle starych zasad.

Kuchnia kurpiowska

Każdy region ma swoje charakterystyczne potrawy. Kuźnia Kurpiowska w Pniewie stale zaprasza do skosztowania tradycyjnych przysmaków Kurpi Białych, którymi są
m.in.: słynne fafernuchy (przepis poniżej), domowy smalczyk z tradycyjnie wypiekanym chlebem, parzaki czy rosół
z wściekłej kury.
Miłośnikom tradycji kulinarnych polecam własnoręczne
przygotowanie fafernuchów.
Składniki: 1 kg mąki pszennej, 1 szklanka miodu lub jedna szklanka cukru, 2 łyżeczki sody, ½ litra gęstej śmietany,
Wieś Mazowiecka, luty 2021
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2 łyżeczki pieprzu mielonego, 2 łyżeczki cynamonu, szczypta
soli.
Przygotowanie: wszystkie składniki zagniatamy kwaśną śmietaną. Po wyrobieniu ciasto powinno mieć konsystencję ciasta
pierogowego. Formujemy wałki jak na kopytka, kroimy na skos
i układamy na blachę. Pieczemy na złoty kolor.

Młoda para podczas obrzędu wesela kurpiowskiego - w stroju pana
młodego autor artykułu.
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Ogłoszenia drobne
Kupię: ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar,
rozsiewacz nawozów firmy Brzeg, Amazone 1600 l, sadzarkę
talerzową do ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz.
tel. 795 807 728
Kupię: rozsiewacz wapna RCW Brzeg
i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą.
tel. 790 318 118
Kupię: Bizon Rekord, BS, Class, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik, agregat siewny,
opryskiwacz ciągany na kołach - Pilmet.
tel. 511 924 809
Sympatyczny chłopak po studiach pozna miłą dziewczynę.
tel. 534 880 709

Zabytki, kultura kurpiowska, historia miejscowości oraz przyroda stanowią o walorach turystycznych gminy Zatory, które kuszą i zachęcają odwiedzających do częstych wizyt, a nawet do pozostania tutaj na stałe, tym bardziej, że ziemie te leżą na obszarze
chronionego parku krajobrazowego.
Źródła:
1. www.zatory.pl.
2. Gmina Zatory: Mazowsze z kurpiowską duszą, 2019.
3. wikipedia.org.

Sprzedam: kombajn zbożowy MF835 (heder 4-20, zbiornik
na zboże 4 tony, silnik Perkins 6 z turbiną), rok produkcji 1984,
gm. Sochaczew.
tel. 607 706 343
Kupię: ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy i rozsiewacz nawozu.
tel. 728 032 907

Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Nowoczesna stołówka dla bydła
Wzrastająca obsada bydła w oborach, uciążliwa praca, a także brak na rynku pracy
wykwalifikowanej siły roboczej do obsługi zwierząt powodują, że coraz więcej gospodarstw
mlecznych jest wyposażanych w automatyczne systemy żywienia.
Wcześniej automatyzacja sprowadzała się do mechanicznego usuwania i gromadzenia
obornika oraz gnojowicy, później do doju (roboty udojowe).
Wiesław Kowalczyk
wieslaw.kowalczyk@modr.mazowsze.pl
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Początkowo automatyzacja żywienia
sprowadzała się do stacji paszowych,
przystosowanych do zadawania wyłącznie
pasz treściwych. Wraz z rozwojem techniki i dalszego poszukiwania ograniczenia kosztów pracy przy żywieniu zwierząt
wprowadzono koncepcje automatycznego
karmienia, bazującego na systemach żywienia TMR i PMR. Obecnie automatyzacja obejmuje zarówno przygotowanie,
jak i zadawanie paszy, czyli zastępuje wóz
paszowy i jego obsługę.

Najważniejsza jest kuchnia paszowa
W skład technologii przygotowania i zadawania pasz w oborze wchodzi kilka współpracujących ze sobą urządzeń (modułów), któ-

Wieś Mazowiecka, luty 2021

rych prawidłowa wzajemna synchronizacja
nie powinna być niczym zakłócona. Sterowanie, koordynacja i kontrola pracy wszystkich
elementów automatycznego karmienia zwierząt odbywa się przy pomocy odpowiedniego
programu zarządzania żywieniem.
Jednostką centralną całego systemu jest
kuchnia paszowa, w której są przechowywane różne pasze objętościowe i treściwe.
W kuchni w specjalnych zasobnikach,
w zależności od temperatury, można magazynować pasze objętościowe w okresie
do czterech dni. W celu szybkiego i sprawnego dostarczania pasz do kuchni zaleca
się, aby zewnętrzne silosy paszowe zaplanować jak najbliżej tego pomieszczenia.
Urządzeniami pracującymi w strefie
kuchni paszowej są stacjonarny mieszal-

nik z wagą oraz automatyczne urządzenia
załadowujące. Mieszalnik służy do rozdrobnienia różnego rodzaju komponentów pasz objętościowych i ich mieszania
z odpowiednio dozowaną paszą treściwą
oraz dodatkami mineralno-witaminowymi. Kolejnymi urządzeniami pracującymi
w kuchni i bezpośrednio technologicznie
powiązanymi ze stacjonarnym mieszalnikiem są przenośnik taśmowy, transportujący paszę do strefy żywienia zwierząt lub
mobilne szynowe albo samobieżne wózki,
służące do transportu i dawkowania paszy.

Trzy stopnie automatycznego żywienia
Aktualnie na rynku występują trzy
główne rozwiązania techniczne automatycznego żywienia. Różnią
się one między sobą użytymi urządzeniami i układem
poszczególnych czynności
podczas procesu przygotowania paszy, transportu
i dawkowania paszy.
 I stopień automatyzacji
– głównym urządzeniem
jest stacjonarny mieszalnik paszy, który jest stałym
elementem kuchni paszowej. Załadunek mieszalnika odbywa się na bieżąco
za pomocą ciągnika z ładowaczem czołowym lub
ładowarką,
wyposażoną
w wycinak kiszonek lub
wybierak. Pasza treściwa
jest dostarczana do mieszalnika przenośnikiem paszowym, a dodatki paszowe
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z dozowników. Urządzeniem transportującym i dawkującym paszę jest mobilny
wózek podwieszany na szynie. To rozwiązanie jest obecnie najczęściej stosowane w gospodarstwach mlecznych.
Inną jednostką transportującą paszę do
strefy żywienia krów w tym rozwiązaniu
może być stacjonarny przenośnik taśmowy, z którego zgarniak zrzuca na stół paszowy odpowiednią ilość paszy TMR.
 II stopień automatyzacji – pasze objętościowe są dowożone do specjalnych
zasobników w kuchni paszowej lub bezpośrednio na podłogę w sprasowanych
blokach i przechowywane w zależności od
temperatury do czterech dni. Pasze sypkie
są gromadzone w silosach i pojemnikach.
Urządzeniem mieszającym, transportującym i zadającym pasze, jest mobilny
wózek–robot. Wózki mogą być samobieżne zasilane prądem z akumulatorów
lub podwieszane na szynie. Załadunek
komponentami pasz odbywa się automatycznie z zasobników, znajdujących się
w kuchni paszowej.
 III stopień automatyzacji – pasze objętościowe są bezpośrednio z silosów wieżowych transportowane przenośnikiem

taśmowym do kuchni, dalej automatycznie odmierzane i ładowane do mobilnych
robotów szynowych lub samobieżnych.
W nich są mieszane z innymi składnikami
TMR i potem zadawane krowom. Zwierzęta, podobnie jak przy drugim stopniu,
mogą być wielokrotnie karmione, ale z tą
różnicą, że podawana pasza jest sporządzona ze świeżo dostarczanych kiszonek.
Do tej grupy zalicza się także robota paszowego, który samodzielnie podjeżdża
do silosu, wybiera zaprogramowaną ilość
kiszonki do własnego mieszalnika, następnie podjeżdża do innych stanowisk, gdzie
pobiera paszę treściwą i inne składniki. Po
procesie mieszania robot przemieszcza się
do strefy żywienia i dawkuje paszę.

Zalety automatyzacji
Główną zaletą automatyzacji żywienia
jest możliwość programowania krotności i pory zadawania dawek paszy w ciągu
doby dla każdej grupy technologicznej
zwierząt oddzielnie. Wielokrotne (przeciętnie 7 razy) w ciągu doby podawanie precyzyjnie dawkowanej świeżej paszy wpływa
korzystnie na pobranie paszy przez krowy,

utrzymanie stałego pH żwacza, co sprzyja
zdrowiu i wzrostowi produkcji mlecznej.
Większa częstotliwość zadawania paszy
ogranicza ilość niedojadów oraz powoduje
ograniczenie hierarchii w stadzie.
Żywienie jest kolejną po doju najbardziej
uciążliwą czynnością w obsłudze bydła.
Dlatego ważną zaletą zautomatyzowanego
żywienia jest redukcja czasu wykonywania
tej czynności. Zastosowanie w pełni zautomatyzowanych urządzeń pozwala zaoszczędzić nawet do kilku godzin dziennie.
Podjęcie decyzji o automatyzacji żywienia, pomimo wielu zalet i popularności
wśród hodowców, ma też swoje ograniczenia, związane głównie z dużymi kosztami
zakupu tego typu urządzeń oraz adaptacji
budynku do danego systemu.
Źródła:
1. Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy, Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie
chowu bydła.
2. Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie, Automatyzacja w produkcji mleka.
3. Materiały firm produkujących urządzenia do automatyzacji żywienia bydła zamieszczane na stronach
internetowych.
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Truskawki, maliny – polej świeże plamy dużą
ilością gorącej wody. Później w zaplamioną
tkaninę wetrzyj zsiadłe mleko lub maślankę,
zostaw na kilka godzin i wypierz.
Jagody, borówki – namocz tkaninę przez kilka godzin w roztworze z kwasku cytrynowego
i wody (opakowanie na 0,5 l), occie lub mleku. Potem włóż do pralki i pierz w temp. 40°C.
Tkaniny z lnu, mocz przez pół godziny w kwa-

(najlepiej szarym), a potem samą wodą.
Pomidory, buraczki – plamy tworzą zawarte w tych warzywach cukry i białka roślinne.
Szybko spłucz zabrudzoną tkaninę zimną
wodą, a potem zostaw ją w niej na kilka godzin. Skuteczny może się również okazać
sok z cytryny lub ocet (szklanka na litr).
Marchewki – nowo powstałe zabrudzenia

Plamy to nie problem – część 1
26

Plamy, ach te plamy, uporczywe zabrudzenia często spędzają nam sen z powiek.
Nie zawsze mamy pod ręką chemiczne odplamiacze, warto więc spróbować usunąć plamy
domowymi sposobami. Zastosujmy to, co zawsze mamy w domu. Pamiętajmy,
że skuteczne usuwanie plam jest możliwe dzięki kluczowej zasadzie: im szybciej, tym
lepiej. Nie pozwólmy, by plamy zaschły.
Jeśli zadziałamy od razu, nasze szanse na sukces będą większe.
Barbara Soboń
barbara.sobon@modr.mazowsze.pl

śnym lub ciepłym mleku, płucz ciepłą wodą.
Wełniane ubrania, pocieraj sokiem z cytryny,
a jedwabną koszulę wyczyść spirytusem. Wypłucz w ciepłej wodzie.
Wiśnie i winogrona – ich sok zawiera naturalne barwniki, które łatwo rozpuszczają się
w wodzie i alkoholu, ale tylko wtedy, gdy plama
jest świeża. Zabrudzone miejsca jak najszybciej spłucz zimną wodą, a następnie przetrzyj
plamę miękką białą ściereczką nasączoną spirytusem.
Śliwki – zaplamione miejsca polej wrzątkiem na
noc, namocz w serwatce lub kwaśnym mleku,
a rano przemyj czystym alkoholem. Zastarzałe
plamy, przemyj wodą z dodatkiem amoniaku (2
łyżki na 0,5 szklanki), spłucz wodą z mydłem
Wieś Mazowiecka, luty 2021

mocz w zimnej wodzie i nacieraj zwykłym,
szarym mydłem. Zostaw zaplamioną tkaninę
na 2–3 godziny, a potem wypierz w pralce.
Jeśli plama jest stara, spróbuj polać ją wodą
utlenioną i zaprać w chłodnej wodzie z szarym mydłem.
Trawa – zielone zabrudzenia na ubraniach
znikną, gdy nałożysz na nie papkę z cukru
oraz ciepłej wody. Pokryj nią plamy i pozostaw na godzinę. Stare plamy pocieramy cytryną, a następnie spłukujemy letnią wodą.
Starcie plamy czystym spirytusem winnym
zapobiegnie utworzeniu się zacieków.
Ślady trawy z białych ubrań lub tenisówek
– usuniesz pastą do zębów albo płynem do
zmiękczania tkanin. Nałóż środek na zabru-
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dzenie i delikatnie szoruj miękką szczoteczką, potem spłucz.
Piwo – plamę z piwa zanurz w occie albo
w lekkim roztworze mydła z dodatkiem salmiaku, następnie płucz i – jeśli tkanina na to
pozwala – wypierz w bardzo gorącej wodzie.
Wino czerwone – na obrusie lub innych
tkaninach bawełnianych (z wyjątkiem tkanin
lnianych) jak najszybciej posyp plamę solą,
aż wchłonie cały płyn. Tkaninę namocz na
pół godziny w zimnej wodzie, najlepiej z dodatkiem boraksu. Upierz jak zawsze.
Wino białe – zmyj podgrzanym spirytusem
lub 1% wodą utlenioną z odrobiną amoniaku.
Krew – plamę z krwi od razu zmyj zimną
wodą z solą. W żadnym wypadku nie pierz
tkaniny w gorącej wodzie, bo plama się
utrwali. Jeśli plama nie puszcza na białych
tkaninach, skrop ją wodą utlenioną. Można
też plamę posmarować krochmalem i po wyschnięciu wykruszyć go z tkaniny.
Jajko – taką plamę czyść wilgotną solą lub
wodą z octem. Po pewnym czasie spłucz ją
zimną wodą.
Mleko, jogurt, śmietana – zmyj letnią wodą
z płynem do mycia naczyń. Jeśli zostanie
tłusty ślad, zrób pastę (odplamiacz i zimna woda), nanieś ją na plamę i pozostaw
do wyschnięcia, potem delikatnie zeskrob
i zmyj czystą wodą.
Tłuste zabrudzenia – wetrzyj w plamę mąkę
ziemniaczaną, po 15 min usuń ją szczoteczką. Później tkaninę możesz wyprać w wodzie z odplamiaczem. Stare, zaschnięte
plamy najpierw zapierz w gorącej wodzie
z dodatkiem płynu do zmywania naczyń. Do
usuwania tłustych plam ze swetrów i dzianiny wełnianej użyj wody mineralnej.

z niewielką ilością płynu do zmywania. Jeśli
plama nie zniknie, przetrzyj ją gąbką nasączoną denaturatem.
Kredki ołówkowe – ze ściany zmyjesz je
wilgotną gąbką z niewielką ilością sody.
Z ubrań, spróbuj je zmyć gliceryną albo szarym mydłem, a potem wypierz.
Flamastry – zabrudzone ubranie polej spirytusem, np. salicylowym lub płynem (żelem)
do odkażania rąk. Nie rozcieraj plamy, bo tylko ją powiększysz. Osusz tamponem z waty
lub papierowym ręcznikiem. Zabieg powtarzaj, aż uzyskasz zamierzony efekt. Przy niewielkim zabrudzeniu może pomóc lakier do
włosów. Spryskaj nim plamę, zaczekaj 2–3
minuty i spłucz wodą. Powtórz tę czynność
3–4 razy.
Flamastry na paznokciach – szybko zmyjesz pastą do zębów. Wystarczy ją nałożyć
na brudne miejsca i potrzeć.
Ślady długopisu – zwilż plamę i posyp kwaskiem cytrynowym. Pozostaw na kilka minut,
a potem dokładnie wypłucz w letniej wodzie.
Ten sposób sprawdzi się na wełnie oraz
jedwabiu. Na bawełnie i lnie wypróbuj gorącą
glicerynę lub czysty alkohol. Nasącz płynem
plamę, osusz papierowym ręcznikiem i dokładnie wypłucz. Świeże plamy na dżinsach
i innych grubych tkaninach usuniesz szarym
mydłem. Pozostaw je na plamie na minimum
godzinę, a potem wypierz.
Plastelina – zdrap ją, na ile się da, np. tępą
stroną noża, a następnie użyj denaturatu.
Gdy plastelina jest bardzo miękka, najpierw
włóż tkaninę na godzinę do zamrażalki.
Stwardniałą plastelinę łatwiej odkleisz.
Guma do żucia – włóż zabrudzone ubranie
do zamrażalki albo tamponuj plamę kostkami
lodu. Zimną gumę możesz bez trudu wykruszyć. Resztki gumy usuń denaturatem.

Kredki świecowe – najpierw delikatnie zeskrob zabrudzenie, a następnie zmyj gąbką
Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Zima, zima i po zimie
– najważniejsze szkodniki rzepaku
Zima, zima i co po zimie? Wiosną rolnicy będą już mogli ocenić, czy warto zadbać
o rzepakowe pola, czy też założyć agregaty uprawowe i zastanawiać się na ciągniku,
czym przesiać zniszczone uprawy. Będzie to zależało nie tylko od ogólnej zimotrwałości
poszczególnych odmian, ale także od pokroju roślin rzepaku, który zakończył krótszą bądź
dłuższą wegetację jesienną, wynikającą z terminu siewu.
Artur Jaśkiewicz
artur.jaskiewicz@modr.mazowsze.pl
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Jakkolwiek większość rolników po pracowitej jesieni na polach
zapewne pozwoliła sobie na odrobinę zimowego lenistwa i zapomniała o cotygodniowym przeglądzie stanu upraw, trzeba pamiętać, że przyroda nie lubi próżni. Potocznie mówi się o przejściu życia biologicznego w stan spoczynku zimowego, ale czy faktycznie
w te „ciepłe” zimy rośliny ograniczają swe funkcje życiowe? Stan
plantacji i coraz bujniejsze rośliny zdecydowanie temu przeczą.
Obserwując rośliny uprawne i ich czynniki chorobotwórcze,
owady pożyteczne czy szkodniki, zauważamy, że funkcjonują
przez cały czas, powoli rozwijając się i przygotowując do wznowienia pełni życia wraz z wiosennym ociepleniem. Także rolnik
powinien powoli przygotowywać się do rozpoczęcia prac wiosennych w uprawach rzepaku, będąc na polu o krok wcześniej
przed pojawiającymi się patogenami. Ten pierwszy krok, to
przygotowanie żółtych naczyń lub tablic lepowych, bez których
trudno podjąć decyzję o właściwej ochronie wymagającego rzepaku. Praktyczna i pomocna będzie też dobra lupa, gdyż musimy pamiętać, że wszyscy użytkownicy profesjonalni środków
ochrony roślin zgodnie z wymaganiami integrowanej ochrony
roślin przed zastosowaniem chemikaliów powinni wykorzystać
wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami
i umieć wskazać potrzebę ich użycia.
Wiosną, najwcześniej, bo już w marcu (a nawet przy dłuższym ociepleniu i w lutym) pojawiają się pierwsze szkodniki
łodygowe:
− chowacz granatek;
− chowacz brukwiaczek;
− chowacz czterozębny.
Zasiedlają najpierw brzegowe pasy plantacji, głównie od strony: nieużytków, sadów, lasów czy plantacji nasiennych. W tych
miejscach umieszczamy pierwsze pułapki lepowe i, mając na
uwadze znane powiedzenie „pańskie oko konia tuczy”, codziennie je sprawdzamy. Po zauważeniu pierwszych szkodników na
brzegowych pułapkach możemy nowe rozmieścić w głębi pola –
około 20 metrów od granicy, pamiętając, że dopasowujemy je do
wysokości łanu rzepaku, tak często, jak jest to konieczne. Tylko
„rosnące” z łanem pułapki czy też żółte naczynia pozwalają na
wiarygodną ocenę stopnia zasiedlenia plantacji przez szkodniki.
Wieś Mazowiecka, luty 2021

Samice chowacza granatka należą do pierwszych szkodników,
pojawiających się w uprawach rzepaku ozimego wiosną, bo już
pod koniec lutego. Składają jaja u nasady szyjki korzeniowej. Larwy wgryzają się do pędu, a żerując, powodują łamanie się ogonków liści i pędów. Rzepak ratując się, wytwarza dodatkowe pędy,
powodujące charakterystyczne krzewienie rzepaku.

Samice chowacza brukwiaczka składają jaja do łodygi w jej
części szczytowej. Samice chowacza czterozębnego składają
jaja do ogonków liściowych i do nerwu głównego, blisko nasady liścia. Żerujące larwy, początkowo w ogonku liściowym, a po
przejściu do łodygi, drążą chodniki w jej rdzeniu tak, jak larwy
chowacza brukwiaczka. W jednej roślinie może żerować od kilku
do kilkudziesięciu larw.
Uszkodzenia łodyg, spowodowane przez larwy chowacza
brukwiaczka, a następnie czterozębnego ułatwiają rozwój chorób,
takich jak sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa.
Objawy żerowania chowacza brukwiaczka to charakterystyczne wygięcie łodygi w kształcie litery „S”, niewprawne oko może
pomylić z powstałymi uszkodzeniami, wywołanymi chwilowym
ochłodzeniem w okresie wiosennym czy też przez chowacza czterozębnego. W przeciwieństwie do uszkodzeń powodowanych
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przez chowacza brukwiaczka, łodyga rzepaku nadal rośnie prosto
i się nie deformuje.
Częściowe skrzywienie i pęknięcie wskutek ochłodzenia
w okresie wiosennym.

Pod koniec kwitnienia na plantacji pojawią się dwa groźne
szkodniki łuszczynowe:
− chowacz podobnik;
− pryszczarek kapustnik.
Samice obu gatunków składają jaja do łuszczyn, a wylęgające
się larwy niszczą zawiązki nasion, doprowadzając do ich przedwczesnego dojrzewania i w efekcie osypywania nasion. Łuszczyny
z larwami bardzo łatwo rozpoznać na roślinie: są one jaśniejsze,
zdeformowane, a przez to dużo większe od zdrowych. Chemiczną ochronę powinno się zastosować z chwilą zauważenia na plantacji chrząszczy chowacza podobnika.
W tym samym czasie (tworzenia łuszczyn) na plantacji rzepaku może pojawić się mszyca kapuściana, która powoduje znaczne
szkody w suche lata.
Tabela obserwacji
Lp. Szkodnik

Tuż przed wytworzeniem pąków na plantacji rzepaku pojawia
się słodyszek rzepakowy.

Przegryzając rozwijające się kwiatostany, przyczyniają się do
dużych strat. Pąki żółkną i opadają. W rozwiniętych w pełni
kwiatostanach słodyszek nie wyrządza już tak dużych szkód.
Częsta obserwacja pułapek pozwala we właściwym terminie
wykonać w pełni „trafiony” zabieg ochronny, przy małej ilości
zastosowanych środków chemicznych.

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

1.

chowacz
brukwiaczek

początek marca
i koniec marca

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu
3 dni lub 2–4 chrząszczy na 25 roślin

2.

chowacz
czterozębny

przełom marca
i kwietnia

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu
3 dni lub 6 chrząszczy
na 25 roślinach

zwarty kwiatostan

1 chrząszcz na roślinie

luźny kwiatostan

3–5 chrząszczy na
roślinie

przełom kwietnia
i maja

4 chrząszcze na 25
roślinach

3.

słodyszek
rzepakowy

4.

chowacz
podobnik

5.

od początku opadapryszczarek
nia płatków kwiatokapustnik
wych

6.

mszyca
kapuściana

od początku rozwoju łuszczyn

1 owad dorosły na
4 rośliny
2 kolonie na 1 m2 na
brzegu pola

Decydując się na wykonanie zabiegu ochronnego, należy również pamiętać, aby stosować insektycydy znajdujące się w aktualnym rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu.
Rejestr ten jest udostępniony na stronie internetowej www.gov.
pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin. Sięgając po insektycydy, pamiętajmy o dwóch rzeczach – po pierwsze
w ostatnich latach podjęto szereg decyzji, powodujących wycofanie wielu środków ochrony roślin ze stosowania, a po drugie
zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin jest jedną z podstawowych czynności, którą każdy producent rolny powinien wykonać przed jego zastosowaniem.
Źródło:
Mrówczyński M., Wachowiak H., Boroń M., „Atlas szkodników rzepaku”. Instytut
Ochrony Roślin w Poznaniu.

Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Zostań ekologiem
Współczesny świat, postęp
cywilizacyjny, specyfika
przyjętego modelu gospodarczego
zachęcają człowieka do coraz
większej konsumpcji. Działania,
które zmierzają do wdrażania
nowego kierunku, jakim jest
natura, często natrafiają na opór.

30

Olga Skwierczyńska
olga.skwierczynska@modr.mazowsze.pl

Propagowanie ekologii, czystego środowiska, zdrowej żywności, a co za tym idzie zdrowia, staje się obecnie coraz bardziej powszechne i zaczyna być na „topie”.
Istotną rolę w tych działaniach odgrywa rolnictwo ekologiczne,
którego system gospodarowania jest oparty na zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej, której celem jest wytworzenie
żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów
przyjaznych środowisku. Żywność i produkty ekologiczne wpływają zatem na coraz większe zainteresowanie konsumentów produktami oznaczonymi znakiem „produkt rolnictwa ekologicznego”. Świadczy to o rosnącej świadomości i wiedzy społeczeństwa
na temat korzyści, płynących z żywności powstałej w warunkach
jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko „modnym” trendem, którego rolnicy unikają. Stało się nowym kierunkiem i pierwszym krokiem w stronę
odpowiedzialnego społeczeństwa i rolnictwa. Badania społeczne
potwierdzają, że konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę za
produkty wyprodukowane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

Jednak, jak wynika z badań,

I Ty możesz zostać ekologiem

świadomość społeczeństwa

Rolnik, który chce rozpocząć produkcję rolną metodami ekologicznymi, powinien przede wszystkim zapoznać się z obowiązującymi zasadami rolnictwa ekologicznego i dokładnie przeanalizować możliwości własnego gospodarstwa. Pomocą służy
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który zajmuje się
fachowym doradztwem rolniczym, udzielając porad i informacji, przeprowadzając szkolenia i konferencje. Dodatkowo MODR
pomaga w wypełnianiu dokumentacji do jednostek certyfikujących oraz sporządza plany ekologiczne, niezbędne do uzyskania
środków finansowych z ARiMR. Warto również odwiedzić już
działające gospodarstwa ekologiczne, aby lepiej poznać ich funkcjonowanie.
Potencjalny producent żywności ekologicznej powinien mieć
świadomość, że wszystkie działania w gospodarstwie muszą być
ukierunkowane na wytworzenie produktów wysokiej jakości, bez
stosowania sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Nie oznacza to jednak, że nie można nawozić upraw
ani chronić ich przed szkodnikami i chorobami. Dozwolone jest
stosowanie preparatów i nawozów, dopuszczonych przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach.
Podstawą nawożenia pól są przede wszystkim nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie, tj.: obornik, gnojowica,
kompost. Materiał siewny i rozmnożeniowy powinien być ekologiczny, ale mając zgodę Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, można też użyć konwencjonalnego materiału
siewnego.
Bardzo ważny w rolnictwie ekologicznym jest odpowiedni dobór
gatunków roślin oraz właściwy płodozmian, w tym uprawa roślin
motylkowatych, które przyczyniają się do zwiększenia żyzności

na temat tego, co jest dobre
i zdrowe, ciągle wzrasta. Grono
zainteresowanych problematyką
zrównoważonej konsumpcji
jest coraz szersze, a tematy
zdrowej i ekologicznej żywności
podejmują politycy i naukowcy,
organizacje ekologiczne,
konsumenckie, związki zawodowe
oraz sami świadomi ekologicznie
producenci żywności.

Wieś Mazowiecka, luty 2021

MODR
Od d z i a ł
Sied lce
gleby oraz utrzymania wysokiego poziomu różnorodności biologicznej. Chów zwierząt powinien natomiast opierać się głównie
na paszach wytworzonych we własnym gospodarstwie oraz spełniać wszystkie wymogi dobrostanu zwierząt.

Wybór jednostki
Gdy rolnik podejmie decyzję, że chce prowadzić gospodarstwo
ekologicznie, musi wypełnić formularz („Zgłoszenie podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”) i przesłać go
do wybranej jednostki certyfikującej (spośród 13 mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Każda z jednostek może mieć inne wnioski o certyfikację, dlatego też należy
skontaktować się z wybraną przez nas, poprosić o przesłanie formularzy, a po ich wypełnieniu oraz skompletowaniu niezbędnej
dokumentacji (np. mapy, wypisy z ewidencji gruntów, umowy
dzierżawy itp.) odesłać formularz do jednostki certyfikującej.
Wniosek o certyfikację składa się każdego roku, nawet po uzyskaniu certyfikatu.
Rolnik, który złożył wniosek, wchodzi do systemu rolnictwa
ekologicznego, a tym samym rozpoczyna okres przestawiania
swojego gospodarstwa, czyli konwersji na rolnictwo ekologiczne.
W myśl definicji konwersja oznacza przejście z rolnictwa
nieekologicznego na rolnictwo ekologiczne w danym okresie,
w trakcie którego stosowano przepisy, dotyczące produkcji ekologicznej.
Okres przestawiania gruntów (konwersji), na których ma być
prowadzona produkcja ekologiczna, trwa do 2 lat w uprawie roślin jednorocznych, dwuletnich i trwałych użytków rolnych oraz
do 3 lat w uprawach wieloletnich, tj. sadów i plantacji jagodowych.

Dokumentacja
Jednostka certyfikująca wydaje producentowi zaświadczenie o objęciu gospodarstwa planem kontroli, podpisując z nim
wcześniej umowę na kontrolę w gospodarstwie oraz przekazuje
rolnikowi dokumenty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa
ekologicznego, takie jak:
• karta uprawy,
• rejestr zwierząt,
• rejestr paszowy,
• rejestr pielęgnacji i leczenia zwierząt,
• rejestr sprzedającego produkty pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego,
• deklarację sprzedającego,
• rejestr zakupu środków produkcji,
• rejestr zakupionych i wykorzystanych nawozów dozwolonych,
• rejestr wypasu,
• rejestr czynności agrotechnicznych,
• bilans paszowy,
• wniosek o zatwierdzenie etykiety potwierdzającej, że produkty
pochodzą z gospodarstwa ekologicznego.

Kontrola
Jednostka certyfikująca przeprowadza kontrolę gospodarstwa
przynajmniej raz w roku, w okresie od maja do września. Może
także przeprowadzać kontrole niezapowiedziane w przypadku
ryzyka niezgodności z zasadami produkcji ekologicznej.

Kontrolą są objęte gospodarstwa w okresie przestawiania i gospodarstwa mające już certyfikat. Z przeprowadzonej kontroli
jest sporządzany protokół, który stanowi podstawę do wydania
zaświadczenia o zaliczeniu okresu przestawiania lub certyfikatu
zgodności.

Działanie 11 – ARiMR
Rolnicy uczestniczący w systemie rolnictwa ekologicznego
mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Płatność ekologiczna w ramach Działania 11
Rolnictwo ekologiczne może być przyznawana do powierzchni
upraw ekologicznych w zakresie:
• upraw na gruntach ornych: rolniczych, warzywnych, zielarskich, paszowych i jagodowych;
• upraw sadowniczych;
• trwałych użytków zielonych;
i jest realizowana w ramach pakietów/wariantów, z których każdy
jest dostępny w opcji: „w okresie konwersji” i „po okresie konwersji”.
Wysokość stawek płatności ekologicznej przedstawia się następująco:
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 1137 zł/ha.
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha.
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha.
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.
Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie
konwersji – 1882 zł/ha.
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
– 1882 zł/ha.
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 790 zł/ha.
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 926 zł/ha.
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 535 zł/ha.
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 932 zł/ha.
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1310 zł/ha.
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1325 zł/ha.
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.
Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie
konwersji – 1501 zł/ha.
Wariant 10.1.2 Uprawy jagodowe po okresie konwersji
– 1501 zł/ha.
Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie
konwersji – 660 zł/ha.
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – 658 zł/ha.
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 535 zł/ha.
Rolnicy korzystający z różnych form pomocy doradczej, realizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, mają
szeroką wiedzą o możliwościach rozwoju w dziedzinie ekologii,
chętniej decydują się na ten sposób gospodarowania, a doświadczeni doradcy skutecznie pomagają im w zdobyciu środków
z działań PROW, ogłaszanych przez ARiMR.

Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Mikotoksyny w paszy a rozród
i produkcja mleka – cz. 1

Poprzez produkcję
pasz odpowiedniej
jakości oraz stosowanie
specjalistycznych
32

dodatków paszowych
można skutecznie obniżyć
poziom skażenia pasz
mikotoksynami, a tym
samym mieć wpływ
na rozród, produkcję
mleka
i jej opłacalność.

Wieś Mazowiecka, luty 2021

Zofia Chotyniec
zofia.chotyniec@modr.mazowsze.pl

Mikotoksyny to trujące substancje wytwarzane przez grzyby. Nie mają smaku,
zapachu, są odporne na wysoką temperaturę, suszenie i długie przechowywanie. Powstają w paszach już na polu oraz
podczas przechowywania w magazynach,
dlatego dzielimy je na polowe i magazynowe.
Mikotoksyny polowe (Zearalenon,
Fumonizyny i Trichoteceny – głównie
Deoksyniwalenol) powstają podczas wegetacji roślin. W naszych warunkach są
produkowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Grzyby te powodują powstawanie chorób grzybowych: zbóż, szczególnie kukurydzy i innych roślin. Suszenie
ziarna zabija je, ale nie zabija powstałych
wcześniej produktów tych grzybów, czyli
mikotoksyn. Na powstanie mikotoksyn
na polu ma wpływ pogoda. Sprzyja mu
naprzemienne występowanie pogody suchej i mokrej. Rolnik nie ma wpływu na
aurę i rozwój grzybów, ale… może stosować środki grzybobójcze.
Mikotoksyny magazynowe (Aflatoksyny, Ochratoksyny) powstają podczas
niewłaściwego przechowywania ziarna
zbóż i pasz. Powodują je grzyby z rodzaju Aspergillus i Penicyllium, które mogą
się rozwijać w niedosuszonym ziarnie,
mokrej słomie, sianie, źle przygotowanej
kiszonce z kukurydzy. Nigdy nie występują równomiernie. Często gromadzą się
w dolnych partiach kiszonki, gdzie spływają z sokami. W ostatnich latach w badanych próbach pasz, w których znaleziono mikotoksyny, powodem skażenia
były: w 26% - Zearalenon, w 32% - Fumonizyny, w 60% - Deoksyniwalenol, w 14%
- Aflatoksyny, w 28% - Ochratoksyny.
Zearalenon jest produkowany przez Fusarium już na polu. Jego powstawaniu
sprzyjają: ciepły i umiarkowany klimat,
długie okresy chłodu, mokre lata, duża
wilgotność. Najczęściej występuje na zbożach, głównie na kukurydzy. Zearalenon
ma budowę podobną jak estrogen – żeński hormon rozrodczy. Zwierzę reaguje
na niego jak na prawdziwy estrogen, pojawiają się objawy rui, ale bez szansy na
zapłodnienie. Następuje rozwój wymie-

nia u niecielnych lub niskocielnych jałówek. Szkodliwe działanie
zearalenonu powoduje głównie
problemy rozrodcze, objawiające
się: ronieniami, zapaleniem pochwy, powiększeniem wymienia
u jałówek, infekcjami układu rozrodczego, zaburzeniami w cyklu
rujowym, cystami na jajnikach,
pogorszeniem zacielania się, wypadaniem pochwy, biegunkami,
pogorszeniem pobierania paszy,
niską produkcją mleka.
Fumonizyny
produkowane
przez Fusarium, w zatruciu przewlekłym powodują: brak apetytu,
obniżenie produkcji mleka, spadek odporności, zaś w zatruciu
ostrym uszkodzenie i zmiany wątroby.
Deoksyniwalenol należy do
grupy Trichotecen (ok. 170 różnych mikotoksyn) jest produkowany przez Fusarium. Często występuje z zearalenonem, z którym
nawzajem potęgują swoje szkodliwe działanie. U bydła powoduje
w formie przewlekłej: obniżenie
produkcji mleka, słabsze wykorzystanie białka w paszy, upośledzenie fermentacji w żwaczu
objawiające się kwasicą, zmniejszenie odporności poprzez wzrost
komórek somatycznych i stany
zapalne, pogorszenie apetytu
i wchłaniania z przewodu pokarmowego, co skutkuje niedoborem
witamin, minerałów oraz energii
i zwiększa ryzyko wystąpienia
ketozy. Wpływa też na gorsze
ukrwienie obwodowych części
ciała, zmiany skórne i zwiększa
ryzyko kulawizn. W przypadku
wysokiego skażenia występują
ostre zatrucia, powodujące: zapalenie żołądka i jelit, krwawienia jelitowe, owrzodzenia żwacza
i trawieńca, brak cyklu rujowego,
a w ekstremalnych przypadkach
nawet śmierć.
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Agroturystyka wschodniego Mazowsza
– wczoraj i dziś

Na terenie wschodniego Mazowsza agroturystyka funkcjonuje od prawie 30 lat.
Pierwsze gospodarstwa powstały na terenach nadbużańskich w 1993 r. Wówczas, dzięki
namowom doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego, rozpoczęło działalność kilku rolników
z powiatu sokołowskiego.
Maria Sudnik
maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

P

rzygotowana dla gości baza noclegowa
obejmowała niewykorzystywane pokoje, którym towarzyszyła zazwyczaj wspólna
dla wszystkich (często również dla gospodarzy) łazienka. Dzisiaj wymagania w tym
zakresie znacznie wzrosły. Wspólna łazienka już nie zadawala turystów. Dużym powodzeniem (zwłaszcza w czasie pandemii)
cieszą się samodzielne jednostki mieszkalne z oddzielnym wejściem, czyli nie tylko
dobrze wyposażone pokoje, ale również towarzyszące im aneksy kuchenne i łazienki.
rzed laty uruchomienie działalności agroturystycznej wymagało od rolników badania wody ze studni, gdyż często nie było we wsi
wodociągów. Dzisiaj tego typu problemy już
nie występują. Rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne coraz częściej instalują
systemy solarne, pompy ciepła i pożytkują pozyskaną w ten sposób energię, wykorzystując ją
do wspomagania systemu centralnego ogrzewania lub do ogrzewania wody.
roblemem dla osób rozpoczynających
prowadzenie działalności agroturystycznej było żywienie turystów. Gospodynie obawiały się, że nie poradzą sobie z tym
zadaniem. Starały się sporządzać tzw. nowoczesne potrawy, którymi chciały zaskoczyć gości. Szybko jednak przekonały się,
że największym uznaniem turystów cieszą
się regionalne specjały. Tradycyjna kuchnia
okazała się ważnym elementem agroturystyki. Obecnie wielu rolników promuje swoją
działalność poprzez produkty wytwarzane
w gospodarstwach, w szczególności te wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Niektórzy prowadzą również sprzedaż przetworzonej w gospodarstwie żywności w ramach
rolniczego handlu detalicznego.
oczątkowo w gospodarstwach agroturystycznych był preferowany wypoczynek bierny. Aby uatrakcyjnić pobyt gości,
przygotowywano: kąciki wypoczynkowe,
altany, baseny, miejsca na ogniska i place
zabaw dla dzieci. Z czasem turyści zaczęli
coraz chętniej korzystać z wypoczynku ak-
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tywnego. Zgromadzone w gospodarstwach
mapki, katalogi i informatory ułatwiały im
organizowanie wycieczek do ciekawych
miejsc w regionie. Obecnie część gospodarstw poszerzyła swoją ofertę o działalność edukacyjną, prowadząc tzw. zagrody
edukacyjne. Realizowane w nich programy
dotyczą m.in.: produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, edukacji
w zakresie dziedzictwa kultury materialnej
wsi, świadomości konsumenckiej i ekologicznej oraz tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Są też prowadzone warsztaty rękodzielnicze i kulinarne.
wielu gospodarstwach przygotowano
„miniskanseny”, w których rolnicy
zgromadzili unikatowe eksponaty i sprzęty
używane dawniej na wsi. Dużą popularnością
cieszy się zawsze „minizoo”, w którym turyści
(szczególnie dzieci) mogą poznać zwierzęta
gospodarskie, domowe, a nawet dzikie.
by uatrakcyjnić pobyt gościom, rolnicy oferują im różnorodne sprzęty
rekreacyjne, gry oraz zabawy (m.in.: team
building, zjeżdżanie na „tyrolce”, strzelanie z łuku i wiatrówki, wspinaczka).
ierwszym gospodarstwom agroturystycznym nie było łatwo pozyskać gości. Często we wsi był tylko jeden telefon
– u sołtysa, tzw. grzecznościowy. W popularyzacji agroturystyki dużą rolę odegrały
media (ich przedstawiciele chętnie odwiedzali rozpoczynające
działalność
gospodarstwa) oraz Wojewódzki
Ośrodek Informacji Turystycznej w Siedlcach,
który wydawał katalogi
i informatory. Co roku
odbywały się Ogólnopolskie Targi Agroturystyczne, na których rozdawano materiały promocyjne
oraz prezentowano twórczość ludową i kuchnię
regionalną.
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becnie rolnicy chętnie wykorzystują
do promocji media społecznościowe
i strony internetowe, dzięki którym pozyskiwanie gości jest zdecydowanie łatwiejsze.
ferty gospodarstw agroturystycznych
są wciąć doskonalone, gdyż z roku na
rok wzrastają oczekiwania turystów zarówno w zakresie jakości bazy noclegowej,
jak i żywieniowej oraz rekreacyjnej.
olnicy uczestniczą w: szkoleniach, kursach, wyjazdach studyjnych, konkursach
(m.in. „Specjalność kulinarna gospodarstwa
agroturystycznego”, „Najlepsza reklama gospodarstwa agroturystycznego”, „Bezpieczeństwo żywienia w gospodarstwie agroturystycznym”, „Od agroturystyki do turystyki
wiejskiej”, „Innowacje w działalności pozarolniczej”), organizowanych przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Swoim doświadczeniem dzielą się, współpracując z Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, które funkcjonuje od 1996 r.
becnie wśród gospodarstw agroturystycznych wschodniego Mazowsza
są zarówno nowo powstałe gospodarstwa,
jak i te utworzone przed laty. Agroturystyce sprzyjają przychylne uwarunkowania
prawno-podatkowe, uławiające rolnikom
pozyskiwanie dodatkowego dochodu oraz
moda na wypoczynek na wsi, blisko natury i w rodzinnej atmosferze.
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Ważniejsze szkodniki warzyw
kapustnych

Warzywa kapustne są najbardziej znaną i powszechnie uprawianą grupą warzyw. Należą
do niej: kapusty biała, włoska, pekińska, czerwona, kalafior, brokuł, jarmuż, kalarepa.
Krystyna Wasiluk
krystyna.wasiluk@modr.mazowsze.pl

Na polu znajdują się praktycznie przez cały sezon wegetacyjny,
od marca aż do listopada, dlatego też są atakowane przez najliczniejszą grupę szkodników.
Podstawowym warunkiem ich ochrony przed szkodnikami
jest: zintegrowanie metod uprawy, prawidłowe i terminowe prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zmianowanie, nawożenie,
przestrzeganie optymalnych terminów siewu, sadzenia i zbioru
roślin oraz racjonalnej ochrony chemicznej.

34

Ważniejsze szkodniki warzyw kapustnych, to:
śmietka kapuściana – w ciągu roku może mieć 2 lub 3 pokolenia. Wylot much pierwszego pokolenia odbywa się w końcu
kwietnia lub na początku maja. Samica składa jaja na ziemi, przy
szyjce korzeniowej roślin żywicielskich. Larwy wylęgają się z jaj.
Są białe, beznogie, długości około 7 mm. Uszkadzają system korzeniowy i łodygę, powodując wypadanie młodych roślin. Uszkodzone rośliny słabo rosną, więdną, można je łatwo wyciągnąć
z ziemi, a silnie porażone giną. Najgroźniejsze dla wczesnych
warzyw kapustnych są larwy pierwszego pokolenia. Dorosła muchówka ma ok. 6 mm i jest ciemnoszara. Drugie pokolenie pojawia się na przełomie czerwca i lipca, i występuje do jesieni. Larwy
drugiego i trzeciego pokolenia żerują również na głównych nerwach liści, różach kalafiorów i brokułu oraz w główkach kapusty,
obniżając ich wartość konsumpcyjną i handlową. Aby zapobiec
występowaniu śmietki, nie należy uprawiać warzyw kapustnych
na polu po roślinach z rodziny krzyżowych. Progiem zagrożenia
jest wykrycie 10 jaj na 10 roślinach,
pchełka czarna – chrząszcz czarny, mały bardzo ruchliwy długości do 2,5 mm,
pchełka czarnonoga – koloru metalicznozielonego długości do 2,5 mm,
pchełka smużkowata – czarna, metalicznie błyszcząca z dwoma jednakowej szerokości żółtymi paskami na
grzbietowej stronie ciała długości
3 mm. Larwy żyją w glebie lub
minują liście. Chrząszcze wygryzają otwory w liściach,
co powoduje zmniejszenie
powierzchni
asymilacyjnej oraz utratę dużej ilości
wody. Podczas suchej, słonecznej pogody uszkodzone
rośliny szybko tracą wodę,
często zamierają, a ich liście
brązowieją. Sygnałem do wykonania zabiegu jest wystąpieWieś Mazowiecka, luty 2021 nie 2–4 chrząszczy na 1 m2,

paciornica krzyżowianka – żeruje na liściach sercowych, powodując zanik wierzchołka wzrostu. Uszkodzone kapusty nie formują główek, a kalafiory i brokuły róż. Jest to niewielka muchówka, której larwy mają długość ok. 3 mm, są białożółte, beznogie.
Sygnałem do wykonania zabiegu jest obecność średnio 1–1,5 złóż
jaj na 5 roślinach. Samice składają jaja w kątach młodych liści lub
w pobliżu wierzchołka wzrostu roślin, powodując ich grubienie
i skręcanie. Porażają rośliny od połowy maja do czasu zawiązywania się główek lub formowania róż,
mszyca kapuściana – niewielki pluskwiak równoskrzydły
o długości do 2 mm, szarozielony, z woskowym nalotem. Żeruje
w koloniach, jego masowe naloty są w czerwcu. Porażone liście
skręcają się i odbarwiają, przy dużym nasileniu szkodnika kapusta nie tworzy główek. Po wykryciu 6 mszyc na 1 roślinie zaleca
się wykonanie zabiegu,
bielinek kapustnik – motyl o białokremowych skrzydłach, u samicy na skrzydłach występuje para czarnych plamek, gąsienice
zielonożółte do 45 mm, pokryte licznymi ciemnymi plamkami,
z wyraźnie widoczną głową. Młode gąsienice początkowo żerują
gromadnie, zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po
całej roślinie i wygryzają duże, nieregularne dziury w liściach
oraz powodują gołożery, pozostawiając jedynie grubsze nerwy
liści. Na późnych odmianach warzyw kapustnych szkody wyrządza drugie pokolenie motyli, w okresie od lipca do sierpnia.
Sygnałem do wykonania zabiegu jest wykrycie 3–4 złóż jaj lub 10
gąsienic na 10 kolejnych roślinach,
wciornastek tytoniowiec – zimują dorosłe wciornastki, o wydłużonym do 1,2 mm ciele, barwy od jasnożółtej do szarobrązowej. Wczesną wiosną zaczynają żerować i rozmnażać się na roślinach dziko rosnących, a później przechodzą na uprawy warzyw,
żerując do późnej jesieni. W ciągu roku może mieć 4–6 pokoleń.
Larwy po okresie żerowania schodzą do ziemi, a po 7–14 dniach
wychodzą dorosłe osobniki, dając początek następnemu pokoleniu. Rozwój jednego pokolenia trwa od 18 do 30 dni. Sygnałem
do wykonania zabiegu jest wykrycie na obrzeżach plantacji pojedynczych osobników na 10 kolejnych roślinach, przed formowaniem się główek,
mączlik warzywny – owady dorosłe mają długość 1,5–2 mm.
Szkody wyrządzają osobniki dorosłe i larwy, pobierając soki roślinne oraz powodując zahamowanie wzrostu, żółknięcie, więdnięcie, a nawet zasychanie roślin. Wydzielają duże ilości spadzi
miodowej, na której rozwijają się grzyby, które utrudniają fotosyntezę i oddychanie roślin. Próg zagrożenia stanowią nieliczne
osobniki na plantacji. Duże znaczenie w ograniczeniu strat ma
stała kontrola zdrowotności plantacji i niezwłoczne wykonanie
niezbędnego i skutecznego zabiegu.
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Skarby z własnego ogródka i sadu
W obecnych czasach
najwartościowsze
warzywa i owoce
pochodzą z własnej
uprawy. Wolne od
pestycydów i metali
ciężkich są kopalnią
bezcennych
dla zdrowia składników
odżywczych.
Nie serwujmy sobie
na talerzu całej tablicy
Mendelejewa razem
z ołowiem
i rtęcią, kupując
dorodne warzywa
i owoce nieznanego
pochodzenia.
Wyeliminujmy
z naszej diety składniki
szkodliwe, zostawmy
minerały i witaminy
niezbędne dla naszego
zdrowia
i dobrego
samopoczucia.

W prawidłowym żywieniu duże znaczenie odgrywają przede wszystkim witaminy oraz związki
mineralne. Do najważniejszych witamin, które
znajdują się w warzywach, zalicza się prowitaminę A oraz witaminy z grupy: B, C, E i K. Posiłek
przygotowany z własnoręcznie wyhodowanych
warzyw smakuje o niebo lepiej! Kluczem do pysznych, zdrowych dań jest Twój domowy ogródek
warzywny.
Własne uprawy to gwarancja satysfakcji
w postaci zdrowych i bardzo dobrych jakościowo produktów oraz większa świadomość
tego, co spożywamy. Warzywa i owoce z własnej grządki zapewnią nam naturalną i zdrową
żywność, pozbawioną chemii. Dzięki niej jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu organizmowi
składniki pokarmowe, które są niezbędne do
jego właściwego funkcjonowania. Wiosenne,
letnie oraz jesienne warzywa i owoce stanowią
ważne urozmaicenie naszej codziennej diety.
Dobrze jest też wybrać takie warzywa, które
często pojawiają się w naszym menu, aby nic się
nie zmarnowało. Im więcej produktów z własnego ogródka, tym lepiej, bo dzięki nim nasza
dieta z pewnością będzie bardziej wartościowa,
odżywcza, zdrowa i urozmaicona.
Żyjemy w czasach diet odchudzających,
tabletek na otyłość i operacji zmniejszenia żołądka. Mamy coraz większą wiedzę na temat
znaczenia prawidłowego odżywiania. Kluczem
do dobrego zdrowia jest zróżnicowana dieta,
bogata w produkty roślinne. Warzywa i owoce spożywamy przez cały rok. Są dostępne na
wyciągnięcie ręki w marketach, warzywniakach
i na giełdach rolnych. Jednak te wyprodukowane we własnym ogródku dają nam gwarancję
tego, co spożywamy. Dobrze jest przygotowywać posiłki z dodatkiem warzyw i owoców sezonowych, a ich nadmiar przerabiać jako zapasy na zimę.
Wyprodukowane we własnym ogrodzie warzywnym lub we własnym sadzie przydomowym, gdzie produkcja odbywa się niemal metodami ekologicznymi, są na pewno zdrowsze.
Często jednak nie mamy odpowiednich warunków do dłuższego ich przechowywania, dlatego
też przetwarzamy je, by nie straciły swoich wartości odżywczych. Wówczas mogą cieszyć nasze
podniebienie przez całą zimę, będąc pysznym
wspomnieniem lata.
Warzywa możemy przerabiać na kiszonki (kapustę, ogórki, buraki), które są bardzo zdrowe.
Kiszonki to rodzaj przetworów, będący skarbnicą substancji odżywczych. Pozytywnie wpływają

Ewa Choroś
ewa.choros@modr.mazowsze.pl

na nasz organizm i nasze zdrowie. Wzmacniają odporność, dostarczają witamin, błonnika i składników mineralnych. Zawartość
kwasu mlekowego sprawia, że są nazywane „naturalnymi probiotykami”. Wykazują mnóstwo właściwości prozdrowotnych.
Przyspieszają przemianę materii, usuwają
toksyny z organizmu, przeciwdziałają infekcjom, stanom zapalnym i chorobom.
Bardzo łatwo się je przygotowuje, np.
do kiszenia ogórków potrzebujemy tylko
nieprzerośniętych ogórków, baldachimu
kopru, chrzanu, sporo czosnku, soli i oczywiście wody. Ja na litr wody do kiszenia
ogórków przeznaczonych do spożycia
w okresie zimowym dodaję dwie pełne łyżki soli do przetworów (łyżka nie jest zbyt
duża). Następnie wynoszę je do chłodnego,
ciemnego pomieszczenia, aby spokojnie zakisły. Po zalaniu zalewą nie pozostawiamy
ogórków na świeżym powietrzu, gdzie będzie miało do nich dostęp słońce, ponieważ
wówczas fermentacja będzie zachodziła
nieprawidłowo.
Nadmiar jabłek i śliwek również można
przerobić i zawekować. Ze śliwek możemy
sporządzić powidła śliwkowe. Wieczorem
śliwki pozbawiamy pestek, na 4 kg śliwek
dodajemy 0,5 kg cukru oraz łyżkę octu
(aby powidła miały ładny kolor) i wszystko mieszamy. Garnek (najlepiej z grubym
dnem) ze śliwkami wstawiamy na palnik,
na którym następnego dnia będziemy
smażyć powidła. Rano włączamy gaz, pamiętając, aby nie zamieszać śliwek, ponieważ przez noc owoce puszczą sok, który
będzie na dnie garnka. Gdy to zrobimy,
śliwki opadną na dno.
Zmniejszamy ogień, zdejmujemy pokrywkę, aby powoli odparowały. Powidła
smażymy od 4 do 5 godzin, w zależności
od szerokości garnka. Po tym czasie je
mieszamy i napełniamy nimi słoiki. Ja dodatkowo je jeszcze pasteryzuję.
Nadmiar jabłek z sezonu letniego, np. antonówki, można zakonserwować w słoiki
z przeznaczeniem na szarlotkę. Jabłka obieramy, ścieramy na grubej tarce jarzynowej,
jeżeli mają bardzo dużo soku, to leciutko
odciskamy i wypełniamy nimi litrowe słoiki. Na wierzch każdego słoika wsypujemy
dwie duże łyżki cukru, zakręcamy i wekujemy. Zimą dodajemy trzy pokrojone w kosteczkę jabłka i mamy wspaniałą szarlotkę.
Wieś Mazowiecka, luty 2021
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Gmina Przesmyki, cz. 2
Trzymane przez Państwa w ręku czasopismo „Wieś Mazowiecka” to zbiór porad
technologicznych, prawniczych czy zwykłych informacji przydatnych rolnikom oraz
wszystkim mieszkańcom wsi. Wsi, która w ostatnich czasach bardzo dynamicznie się
zmienia. Nie trzeba głęboko sięgać w przeszłość, by te zmiany zauważyć. Wystarczy cofnąć
się pamięcią o dziesięć lat. Ale wieś mazowiecka to nie tylko rolnictwo, nie tylko zabudowa
z coraz nowocześniejszą infrastrukturą, nie tylko sprzęt rolniczy pracujący w polu… To
także przyroda, kultura, turystyka, ludzie i historia.
Wiesław Tarkowski
wieslaw.tarkowski@modr.mazowsze.pl
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Gmina Przesmyki jest położona w północno-wschodniej
części powiatu siedleckiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Korczew, Paprotnia
i Mordy z powiatu siedleckiego oraz z gminami Platerów i Łosice w powiecie łosickim. Obejmuje obszar 11 725 ha (117,3 km2).
Użytki rolne zajmują 9 123 ha powierzchni gminy, co stanowi
77,8% jej ogólnej powierzchni, lasy – 2 240 ha, co stanowi 19,1%
ogólnej powierzchni gminy, a pozostałe tereny 362 ha (2,83%).
Gmina Przesmyki pod względem administracyjnym składa
się z 23 sołectw. Wójtem gminy nieprzerwanie od 1990 r. jest
Andrzej Skolimowski – najdłużej sprawujący swój urząd wójt
w powiecie siedleckim.

Wieś Mazowiecka, luty 2021
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach

Zabytki i miejsca godne odwiedzenia
Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach
Został wzniesiony w 1776 r. Zbudowany z drewna staraniem
proboszcza Ludwika Wessla. Konsekrowany przez biskupa Jana
Szyjkowskiego w 1783 r. Wewnątrz barokowy ołtarz główny
oraz boczne, datowane na XVIII w. (zostały przeniesione z Siemiatycz). Pierwszy kościół parafialny (również drewniany)
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, pochodzący z 1465 r.
(inne źródła mówią nawet o roku 1224³) został spalony przez
Szwedów w 1657 r. Kościół w Przesmykach jest jednym z najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych południowego
Podlasia. Zalicza się do nich również dzwonnica murowana
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Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łysowie

oraz figura Chrystusa dźwigającego krzyż, cmentarz grzebalny,
założony w połowie XIX w. oraz znajdująca się na nim kaplica
w stylu neogotyckim, obecnie nieco zaniedbana i niespełniająca
już swojej funkcji.
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łysowie wybudowana w 1755 r. Budowniczym cerkwi był
Jan Gwido Kuczyński, starosta janowski. W ramach prześladowań unitów w 1867 r. parafianie musieli uiścić wysokie kontrybucje. Zimą 1875 r. kościół unicki w Łysowie został zamieniony
siłą przez władze carskie na cerkiew prawosławną. Obecnie jest
kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej. Budowlę
wzniesiono na planie krzyża greckiego. Ciekawostką architektoniczną jest wielołukowe sklepienie.
Kopiec Piłsudskiego w Zawadach (Majówce) przy drodze
krajowej Łosice-Siedlce. Obiekt wyróżniający gminę Przesmyki w skali kraju, poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 12 maja 1936 r. nastąpiło symboliczne sypanie kopca przez
mieszkańców całej gminy. Prace przy jego budowie trwały 2 lata,
usypano go z około 30 tys. furmanek ziemi. Na ogólnopolską
uroczystość otwarcia kopca przybyły najwyższe władze państwowe z Prezydentem Rzeczpospolitej I. Mościckim i Naczelnym
Wodzem Sił Zbrojnych Marszałkiem E. Rydzem–Śmigłym na
czele. Można to zobaczyć na archiwalnym filmie z tego wydarze-

nia. Kopiec przechodził różne koleje losu – od swojej świetności
w początkach istnienia wolnego Państwa Polskiego, przez okres
zapomnienia, wykorzystywania go jako rampy załadunkowej aż
do roku 1984, gdzie w nocy „nieznani sprawcy” postawili metalowy krzyż na szczycie kopca. Na miejsce wrócił również pamiątkowy kamień. Kopiec i jego otoczenie przeszły rewitalizację. Prezentują się okazale. Osoby chcące bliżej poznać historię Kopca
Józefa Piłsudskiego odsyłam tutaj4 i 5.
Opisane wcześniej obiekty to nie wszystko, co można zobaczyć
na terenie gminy. Wymienię jeszcze kilka ciekawych miejsc, do
których odwiedzenia i zapoznania się historią Państwa zapraszam. Należą do nich: krzyż na rozstaju dróg w Cierpigorzu,
krzyż w Zalesiu, mogiłki i młyn wodny w Kamiankach Czabajach, grób żołnierza wojny polsko-bolszewickiej w Dąbrowie, kaplica leśna w Kukawkach. Każde z tych miejsc ma swoją ciekawą,
czasami wręcz niesamowitą historię.
Źródła:
1. http://www.przesmyki.com.pl.
2. Biblioteka-Forum. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich.
3. https://diecezja.siedlce.pl/parafie/parafia-sw-jakuba-apostola-2/.
4. https www.youtube.com/watch?v=os1yYRlPcYs.
5. https://www.krajoznawcy.info.pl/kopiec-marszalka-na-majowce-4661.
6. http://www.przesmyki.com.pl.
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ASF – narastający problem

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Polsce
w 2019 r. wydawała się w miarę opanowana, ale w ubiegłym roku liczba nowych ognisk
oraz nowych przypadków znacznie wzrosła.
Anna Bluszcz
anna.bluszcz@modr.mazowsze.pl

W 2007 r. wirus ASF dotarł do Gruzji, potem rozprzestrzenił Podsumowanie walki z ASF w 2020 r.
się na: Rosję, Ukrainę, Białoruś, następnie objął: Rumunię, Serbię,
Pierwsza połowa roku 2020 wyglądała dość optymistycznie.
Bułgarię. W Europie Środkowo-Wschodniej dominują przypadki 23 lipca mieliśmy
8 ogniskwalki
ASF,
co w
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2020 r. nam 65% spadek w sto(skupiska ASF wśród dzików), zaś Europa Południowo-Wschod- sunku do analogicznego okresu w roku 2019. Później sytuacja zmiePierwsza połowa roku 2020 wyglądała dość optymistycznie. 23 lipca mieli
nia (Rumunia, Bułgaria) jest zalewana ogniskami (ASF w gospo- niała się bardzo
dynamicznie. W połowie września, a więc po niespadek w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Później sytuacja zmieni
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Straty z powodu ASF
pierwszy zarejestrowano przypadek ASF W Niemczech i w krótw latach 2018‐2020
kim czasie odnotowano tam 391 skupisk tej choroby (stan na
31.12.2020). Pomimo iż skupiska
dotyczą jedynie dzików, Niemcy
57038
ASF – narastający problem
utraciły możliwość sprzedaży żywca wieprzowego poza Unię Euro35360
pejską, to z kolei znacząco wpłynęło na cały rynek europejski m.in.
25312
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce w 2019 r. wydawała
na obniżenie cen skupu wieprzowiny także w Polsce.
się w miarę opanowana, ale w ubiegłym roku liczba nowych ognisk oraz nowych przypadków znacznie wzrosła.

ASF w Polsce

Anna Bluszcz
Polska pierwszy przypadek odnotowała w lutym 2014 r. Sytuacja
anna.bluszcz@modr.mazowsze.pl
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Krzyżówka „Nr 2”

K ącik
dla
dzieci

Krzyżówka nr 2

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

rzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą
asło.

PYTANIA:
1. Instrument z bębnami i talerzami
2. Lekarski, do pomiaru temperatury
3. Inaczej warzywa
4. Krótkotrwała kąpiel w zimnej wodzie jeziora, morza lub rzeki
5. W oku się kręci
6. Zawiązywana na kokardę
7. Nogą zamiata
8. Umożliwiają taniec na lodzie
9. Produkowany z buraków lub trzciny
10. Jego dźwięk podrywa ze snu
11. Domek z bloków lodowych
12. Nie jada potraw mięsnych
Gdy
lutym mróz mocno
będzie krótka
zima.
13.wNiejedna
„natrzyma,
górskim
szczycie”
14. Zimowa atrakcja z saniami i pochodniami
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Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 lutego
2021 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem „Krzyżówka
nr 2".
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Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.

YTANIA:
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6. Zawiązywana na kokardę.
7. Nogą zamiata.
8. Umożliwiają taniec na lodzie.
9. Produkowany z buraków lub trzciny.
10. Jego dźwięk podrywa ze snu.
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Doradztwa Rolni-
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Rozwiązanie Krzyżówki nr 11 - ŚWIĄTECZNY CZAS.
Nagrody książkowe wylosował: Kacper świderski
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego – wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 lutego 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl
ła
z dopiskiem „Rebus 2".
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Rozwiązanie Rebusu 11 - WERTYKULATOR URZĄDZENIE SŁUŻĄCE
DO NAPOWIETRZANIA ORAZ OCZYSZCZANIA TRAWNIKA.
ła
Nagrody książkowe wylosowała: Milena Mazurczak
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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Innow acje

Zaszczep się - uratuj siebie i innych!
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