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LISTA ODMIAN ZALECANYCH
DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM
W 2021 ROKU
Od 21 stycznia 2021 roku jest dostępna LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) do uprawy
na obszarze województw. Stworzono ją w oparciu o wyniki doświadczeń prowadzonych w systemie
PDO w województwie mazowieckim, a dla roślin bobowatych grubonasiennych, ziemniaka i kukurydzy
również o wyniki z sąsiednich województw.
Odmiany zamieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w regionie,
co ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych gospodarstw rolnych.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z LISTĄ ODMIAN ZALECANYCH, dostępną na stronie MODR
Warszawa www.modr.mazowsze.pl.
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Wa ż n e sp r a w y

Szanowni Państwo,

P

rzed nami kolejny rok ciężkiej pracy,
nadal niestety w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Czas pandemii wymusił zmianę funkcjonowania wielu firm,
także tych doradczych.
ODR Warszawa w roku 2020 dynamicznie stosował i wykorzystywał formy
wizualne, dźwiękowe i elektroniczne jako narzędzia pomocy i doradztwa dla Państwa – odbiorców naszych usług. Szkolenia i rozmowy
online stały się podstawowymi narzędziami
do komunikacji z klientami, co ma też swoje
dobre strony, ponieważ pozwala na ogromną
oszczędność czasu i funduszy.
ak wykazują badania, 90% kodowanych
informacji dociera do nas za pośrednictwem obrazu, co pozostawia jedynie 10%
innego rodzaju treściom. Nie zaprzestaliśmy jednak kontaktów bezpośrednich
z beneficjentami usług doradczych i w
roku 2021 nadal będziemy stosowali obie
formy komunikacji z klientem.
ieszą nas wyniki badania ankietowego pn. Polska Wieś i Rolnictwo 2020,
z którego wynika, że w okresie pandemii
rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich
mogli liczyć w Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego na profesjonalne doradztwo,
świadczone stacjonarnie oraz z wykorzystaniem telefonu i internetu.
ak się okazuje, z doradztwa przez telefon
i w formie elektronicznej korzystało około
20% badanych. Z tej grupy blisko 96% udało
się w ten sposób załatwić sprawę. Doradztwo rolnicze jest też wskazane przez ankietowanych jako jeden z głównych czynników,
ułatwiających podjęcie decyzji o wprowadzeniu innowacji w gospodarstwie. Za ważniejszy uznano tylko wsparcie finansowe.
środki Doradztwa Rolniczego z sektora publicznego zostały również do-
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cenione za pracę w roku 2020 w zakresie
doradztwa, związanego z prowadzeniem
produkcji rolniczej. Ocena ODR-ów była
wysoka, blisko 97% ankietowanych oceniło pracę doradców bardzo dobrze lub
dobrze.
erdecznie dziękuję wszystkim rolnikom,
którzy zaufali doradcom MODR Warszawa i korzystali z ich pomocy. Dziękuję też
tym z Państwa, którzy uczestniczą w naszych
szkoleniach online.
szystkich, którzy do tej pory nie korzystali z elektronicznej formy pomocy,
zachęcam do kontaktu z nami, właśnie dzięki
narzędziom internetowym. Także w tym roku,
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, będą
Państwo mile widziani osobiście w naszej Firmie. Pomożemy Państwu wypełnić wnioski
i doradzimy. Oczywiście przy zachowaniu
niezbędnych środków bezpieczeństwa, związanych z ochroną przed COVID-19.
ragnę serdecznie podziękować
wszystkim doradcom Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na
terenie województwa mazowieckiego,
w Oddziałach: Bielice, Ostrołęka, Płock,
Płońsk, Radom, Siedlce, w Powiatowych
Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz
w centrali w Warszawie. Dziękuję za
dbałość o klienta, treść przekazu i formę
załatwiania spraw, która spełnia oczekiwania naszych klientów. Dziękuję koleżanki i koledzy.
szystkich rolników serdecznie raz
jeszcze zapraszam do korzystania
z naszych usług, zarówno podczas spotkań
bezpośrednich, jak i internetowych.
achęcam do śledzenia naszej strony
internetowej i korzystania z informacji, znajdujących się w portalu społecznościowym FB.
od linkiem: https://www.mazowieckiebazarek.pl promujemy polskie produk-

S

W

P

W
Z
P

Wszystkim Paniom, w Dniu
Kobiet, a tak naprawdę każdego
dnia, przesyłam w imieniu
dyrekcji oraz męskiej części
załogi MODR Warszawa,
uśmiech i podziękowanie za to,
że czynicie świat piękniejszym!
Zdrowia i spełnienia marzeń!

Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa
(fot. Jakub Kondraciuk)

ty tradycyjne i regionalne, zdrową polską
żywność, gospodarstwa agroturystyczne
i zdrowy, ekologiczny tryb życia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kupnem
i sprzedażą produktów rolnych najwyższej
jakości. Korzystajcie Państwo z portalu
e-bazarek, pomagając w tych trudnych czasach sobie i innym.
a naszym kanale YouTube polecamy
cykl filmów informacyjnych „Rolnictwo wobec zmian klimatu”, w których
przy współpracy z instytutami badawczymi upowszechniamy wiedzę i doświadczenia we wdrażaniu innowacji, mające na
celu niwelowanie skutków zmian klimatu.
okresie wegetacji roślin zapraszamy
Państwa – przy zachowaniu zaleceń
sanitarnych dotyczących pandemii – do odwiedzenia naszego Pola Doświadczalnego
w Oddziale Poświętne w Płońsku przy ul.
Sienkiewicza 11. Corocznie prezentujemy tu
około 400 odmian, głównie zbóż, buraków
cukrowych, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy, strączkowych i traw. Prowadzimy 4 doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO):
z pszenicą ozimą, pszenicą jarą i jęczmieniem jarym oraz kukurydzą, każde przy
zastosowaniu dwóch poziomów intensywności uprawy. Wyniki tych doświadczeń służą opracowaniu listy zalecanych do uprawy
odmian na Mazowszu.
az w miesiącu wydajemy „Wieś Mazowiecką”, zawierającą kompendium wiedzy na tematy istotne w danym okresie dla
rolników i mieszkańców wsi. Archiwalne
wydania miesięcznika są dostępne na naszej stronie internetowej.
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Zapraszamy do korzystania z naszych
usług!
Sławomir Piotrowski
Dyrektor MODR Warszawa
Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkurs AgroLiga 2021
– etap wojewódzki

4

W 2021 roku – wzorem lat ubiegłych
– już po raz 28. zostanie zorganizowany
konkurs AgroLiga. Ma on duże znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy
konkursu mogą być dla innych przykładem pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych
rozwiązań. Ponadto uczestnictwo w nim
stanowi pewien sposób promocji, która
w obecnych warunkach gospodarczych
jest niebywale istotnym sposobem na
przekazywanie informacji handlowych
o gospodarstwie lub przedsiębiorstwie.
Wojewódzki etap konkursu jest organizowany przez wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, natomiast etap
krajowy przez Redakcję Audycji Programu
1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi
oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR
i KRUS.
Wizytacje komisji konkursowej, wytypowanych z oddziałów gospodarstw
i firm z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbędą się w później ustalonym
terminie.
Etap wojewódzki konkursu jest finansowany z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Uczestnicy konkursu
mogą być zgłaszani przez doradcę ODR.
Regulamin i karty zgłoszenia są dostępne na stronie Mazowieckiego Ośrodka

Wieś Mazowiecka, marzec 2021

Doradztwa Rolniczego w Warszawie
www.modr.mazowsze.pl.
Konkurs AgroLiga pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm,
funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw.
Laureatami wojewódzkimi są rolnicy
i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw,
którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Konkurs promuje oraz wyróżnia
gospodarstwa i firmy z branży rolnej,
które funkcjonują na rynku regionalnym, a uzyskanie tytułu laureata jest
ogromnym sukcesem i prestiżem.
Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza
Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie również pod uwagę bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
Zapraszamy do udziału w AgroLidze
i życzymy powodzenia!
Odwiedź portal KSOW http://ksow.pl.
Zostań Partnerem Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich.
Za treść merytoryczną odpowiada
Zachodniopomorski
Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Kinga Białobrzeska–Kijek
MODR Warszawa

Przygotowując się do kolejnej edycji, wspominamy
Galę AgroLiga 2020.

Ś r odow i sko

Krzem w środowisku
i jego właściwości zdrowotne
Krzem (Si) jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym na
kuli ziemskiej (26%) i wchodzi w skład ponad 370 minerałów
skałotwórczych tj.: krzemiany, glinokrzemiany i minerały ilaste.
Jednocześnie jest on niezwykle ważnym składnikiem wszystkich
żywych organizmów. Krzem jest pierwiastkiem o niezwykłych
właściwościach. Mimo że jego procentowy udział w skorupie
ziemskiej jest duży, to jednocześnie mogą występować jego
niedobory w glebie. Zawartość krzemu wpływa na zachowanie
stanu równowagi pierwiastkowej, umożliwiającej prawidłowe
wchłanianie około 70 składników, m.in.: cynku, chloru, sodu,
siarki oraz wapnia, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Zawartość krzemu w glebie

Szacuje się, że gleba zawiera od 50 do 400 g Si/kg w formie dwutlenku krzemu (piasek, kwarc). Zawartość jego formy dostępnej dla roślin (jako: kwasy polikrzemowe i monokrzemowe) jest stosunkowo niewielka i występuje w zakresie
1,0–200 mg/dm-3). Najwięcej krzemu (Si) zawierają gleby
piaszczyste, a najmniej ilaste. Ponadto pierwiastek ten jest
wynoszony z plonami roślin, zwłaszcza intensywnie uprawianych oraz nawożonych mineralnie. Wymienione czynniki
sprawiają, że obserwuje się zubożenie gleb uprawnych w ten
ważny składnik.

Zawartość i funkcje krzemu w roślinach

Rośliny zawierają zróżnicowaną zawartość krzemu. Najwięcej kumulują go skrzyp polny i trzcina cukrowa (10–15%),
rośliny zbożowe (3,0%). Większość roślin dwuliściennych
zawiera poniżej 0,5% Si. Rośliny pobierają krzem z roztworu
glebowego w formie monomerów kwasu ortokrzemowego
(H4SO4), które są pozbawione ładunku elektrycznego. Pomimo
znacznej zawartości tego składnika w glebie tylko nieznaczna
jego zawartość jest dostępna dla roślin, ponieważ tylko niewielka ilość Si jest rozpuszczalna w wodzie glebowej [Brogowski, 2000]. Wykazano, że pod wpływem uwilgotnienia oraz zakwaszenia gleby zawartość dostępnego Si może się zwiększać
[Hoch i in., 2011].
Krzem jest minerałem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania roślin. Wpływa m.in. na ich odporność na czynniki stresowe, tj. stres wodny oraz choroby grzybowe. Ponadto zwiększa odporność roślin na niekorzystne
warunki klimatyczne, w tym na okresowe niedobory wody
glebowej. Pierwiastek ten wspomaga również pobieranie
przez rośliny niektórych składników pokarmowych (np. fosforu) i zapobiega niekorzystnemu wpływowi metali ciężkich
oraz toksyczności glinu. Jedynie rośliny dobrze zaopatrzone
w ten składnik produkują większe ilości chlorofilu (zielonego
barwnika liści), biomasy nadziemnej i mają lepiej rozwinięty

system korzeniowy. Dzięki temu są one bardziej odporne na:
czynniki stresowe, patogeny i uszkodzenia mechaniczne.

Krzem w diecie człowieka

Krzem jest również składnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a jego niedobory mogą prowadzić, m.in. do rozwoju miażdżycy (słaba
elastyczność naczyń żylnych), stanów zapalnych oraz chorób
zwyrodnieniowych. Ponadto Si wspomaga odporność organizmu na różne infekcje, wpływa na efektywne odchudzanie
oraz wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na krzem wynosi 20-30 mg Si.
Niestety, zawartość krzemu w naszym organizmie obniża się
wraz z wiekiem, co może sprzyjać jego niedoborom i wpływać na pogorszenie stanu zdrowia.
Również przemysłowe przetwarzanie żywności (tj. biała
mąka, pieczywo, cukier i sól), przyczyniają się do strat tego
ważnego dla zdrowia składnika.
Blisko 90% ludności świata cierpi z powodu niedoboru
krzemu. Panuje opinia, że długotrwałe niedobory Si w organizmie mogą być przyczyną wielu groźnych chorób, tj.: nowotworów, zawału, wylewu krwi do mózgu. Dlatego należy
dążyć do regularnego dostarczania organizmowi tego pierwiastka w zróżnicowanej diecie.
Krzem występuje w produktach roślinnych, zwłaszcza zasobnych w błonnik (pieczywo razowe, kasze, płatki owsiane,
otręby, warzywa i owoce) oraz w niektórych roślinach zielarskich (skrzyp polny – 60% Si, perz, pokrzywa).
Zwiększone zapotrzebowanie na krzem mają osoby stosujące diety niskokaloryczne i oparte na żywności wysokoprzetworzonej, a także osoby po zabiegach chirurgicznych,
głównie kości i stawów. Stosowanie znacznych dawek nieorganicznego krzemu (suplementy diety), zwłaszcza przez
dłuższy czas i bez konsultacji medycznej, może się przyczyniać do obciążenia nerek, częstomoczu i powstania kamieni
nerkowych.
Opracowała: dr hab. Irena Burzyńska
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Źródła:
1. Brogowski Z. 2000. Krzem w glebie i jego rola w żywieniu roślin. Postępy
Nauk Rolniczych. 47/6 s. 9-16.
2. Exley C. 1988. Silicon in life: A bioinorganic solution to bioorganic essentiality. Journal of Inorganic Biochemistry.69 (3), 139-144.
3. Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E, Wpływ niezrównoważonego
nawożenia na zawartość krzemu w glebie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2011. Z. 565, 71-75.
4. https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/krzem-si-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-krzemu,17868.html – dostęp 11.02.2021.

Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Estetyka nakrycia stołu i dekoracji potraw

Sztuka kulinarna nie polega wyłącznie na przyrządzaniu smacznych potraw, ale także na
takim ich podaniu, by już sam wygląd dania dostarczał konsumentowi przyjemnych doznań.
Przygotowanie uczty w dobrym stylu czy nawet rodzinnego posiłku wymaga zarówno
określonego wyposażenia, jak i podstawowej wiedzy o sztuce nakrywania i podawania.
Henryka Borkowska
henryka.borkowska@modr.mazowsze.pl
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

Myśl o pięknie nakrytym stole towarzyszy każdej osobie organizującej przyjęcie. Nakrywanie do stołu zaczyna się od świeżo
upranego, doskonale uprasowanego i równo rozpostartego na
stole obrusa. Musi on pasować do stołu, nie może być za mały,
ani za duży, najlepiej, gdy opada ze stołu około 20-30 cm równo
z każdej strony. Musi też pasować do zastawy stołowej, do okazji,
a także do wystroju wnętrza. Tradycyjny biały obrus pasuje do
wszystkiego i pozostawia do dekoracji stołu otwarte pole.
Przed przystąpieniem do nakrywania stołu należy uświadomić
sobie kolejność podawanych podczas przyjęcia dań. Sztućce trzeba ułożyć w odwrotnej kolejności niż podawane dania. Najpierw,
tuż przy talerzu, kładziemy sztućce do ostatniego dania, a najdalej
na zewnątrz sztućce do pierwszego dania. Przy nakrywaniu stołu
powinniśmy pamiętać, aby talerze oraz sztućce układać w równej
odległości od brzegu stołu. Dotyczy to również szkła. Sztućce nie
mogą znikać pod talerzem, ani też nie powinno się ich układać
więcej niż 3 sztuki z jednej strony. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe, należy podać je wraz z nowym daniem. Widelczyk do ciasta
oraz łyżeczkę należy ułożyć nad talerzem.
Na pięknie nakrytym stole serwetki są wręcz nieodzowne. Pełnią one funkcję użytkowo-ochronną podczas przyjęcia, ponieważ
są też bardzo ważnym elementem dekoracyjnym stołu. Najbardziej
efektowne są te płócienne. Obecnie w sklepach mamy coraz większy wybór papierowych serwetek, ich najrozmaitsze barwy i wzory,
które mogą dostarczyć wielu pomysłów na ułożenie ich w przeróżne
formy. Należy jednak pamiętać, aby dopasować je kolorystycznie do
wystroju stołu bądź też do wnętrza pomieszczenia. Serwetki ustawia
się z lewej strony nakrycia lub na talerzu. Kwiaty stanowią najsympatyczniejszy element dekoracji stołu. Powinny być ułożone w niskie
bądź wysokie kompozycje, tak aby nie przeszkadzały siedzącym przy
stole gościom. Wybieramy kwiaty, które nie pachną zbyt intensywnie, by nie zdominowały zapachu podawanych potraw.
W tak pięknej oprawie także i potrawy powinny być tak podane, aby ich wygląd był apetyczny. Uzyskamy to poprzez estetyczne ich ułożenie w odpowiednich naczyniach i udekorowanie.
Pierwsze zetknięcie z potrawą to zaobserwowanie jej wyglądu.
Zanim jeszcze ocenimy smakowitość dania, zwracamy uwagę na
atrakcyjność podania i na ogólną estetykę. Nic nie wiedząc o potrawie, możemy ją wybrać spośród innych tylko dlatego, że ładnie
się prezentuje i że swoim wyglądem zachęca nas do konsumpcji.
Udekorowana potrawa zyskuje nie tylko na wyglądzie, ale
również smakuje inaczej, dekoracyjne dodatki podnoszą walory smakowe potrawy. Wykonanie ich nie jest skomplikowane
i wbrew pozorom nie zajmuje dużo czasu, a efekt jest niewspółmierny. Mając pod ręką ostry nożyk i kilka podstawowych warzyw i owoców, można wyczarować prawdziwe cuda.

Przed
św ięt a m i

Wszystkim, którzy zgłębiają sztukę kulinarną, są dobrze znane
dekoracje w postaci różyczek, kwiatuszków i wachlarzyków, wykonanych z: pomidora, ogórka, marchewki cytryny,
rzodkiewki, papryki i cebuli. Listki z pora,
ponacinane i ułożone odpowiednio, odmienią każdą potrawę, nawet zwykłą
przekąskę i nadadzą jej kunsztu.
Nie należy jednak zbytnio
przesadzać z dekoracjami.
Nasz gość powinien sięgać
po danie bez obawy, że
zniszczy swoiste dzieło
sztuki.
A zatem, przystępując do dekoracji,
zwróćmy uwagę na
staranne ukształtowanie i odpowiednie
ułożenie potraw na
półmiskach. Przygotowując dekoracje, pamiętajmy, że wszystkie
ich elementy powinny
być jadalne, przygotowane
z warzyw i owoców wysokiej
jakości, ładnie wybarwionych
i dokładnie umytych. Sałatki dekorujemy warzywami i owocami,
które wchodzą w skład danej sałatki. Dekorując półmiski z wędliną, dekoracje układamy odrębnie – najlepiej na liściach sałaty bądź jarmużu. Zwróćmy uwagę na to, by układane elementy dekoracyjne
nie wychodziły poza obręb naczynia. Dekoracje uniesione
w górę będą się prezentowały o wiele efektowniej.
Gorących potraw z zasady nie dekorujemy niczym
więcej niż tylko zieleniną (natka pietruszki, koperek, szczypiorek, itp.), a jeżeli już chcemy je koniecznie udekorować, to dekoracje te przygotowujemy wcześniej, przed wyłożeniem
potrawy na półmisek.
Mówi się, że człowiek jada nie tylko
ustami, ale i oczami, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby przygotowywane przez nas przyjęcie cieszyło nie
tylko podniebienie naszych gości, ale
i oczy.
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…i krowy czują się dobrze
Za oknem piękna zima śnieg iskrzy w promieniach słońca…, ale oczyma wyobraźni widzę
zieloną łąkę, a na niej pasące się, zadowolone krowy. Jest to żywe wspomnienie
z lat dziecinnych, za którym szczerze tęsknię. Krajobraz, który uważam za niematerialne
dziedzictwo naszego kraju. Niestety zwierzęta na pastwisku, szczególnie krowy mleczne,
to w dzisiejszych czasach dość niecodzienny widok. Dzieje się tak za sprawą intensyfikacji
produkcji oraz powiększania jej skali.
Joanna Włodarczyk
joanna.wlodarczyk@modr.mazowsze.pl

W opinii hodowców bydła żywienie pastwiskowe ma drugorzędne znaczenie. Szczególnie dotyczy to gospodarstw wysokoprodukcyjnych. Ocena ta jest uzasadniana organizacją pracy oraz
kwestią zbilansowania potrzeb pokarmowych bydła mlecznego.
Korzyści z wypasu pastwiskowego są bezdyskusyjne.
Bydło wymaga przestrzeni i ruchu na świeżym powietrzu. Tak
je ukształtowała ewolucja. Z czasem człowiek podporządkował
sobie byt tych zwierząt pod własne potrzeby. Ograniczył im naturalne czynniki, ale wciąż nie jest w stanie całkowicie zmienić ich
uwarunkowanych genetycznie potrzeb.

8

Jakie korzyści płyną z pobytu zwierzęcia na pastwisku?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: każde zwierzę należące do ssaków wymaga kontaktu z promieniami słońca, ponieważ to one syntetyzują witaminę D, odpowiedzialną za prawidłowy rozwój kośćca, jego funkcjonowanie i za odporność organizmu.
Kontaktu tego nie uzyskamy, trzymając bydło w pomieszczeniach
zamkniętych. Nie jest też tajemnicą, iż promieniowanie słoneczne ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Wypas pastwiskowy działa więc także jak naturalny antybiotyk w przypadku
niektórych chorób: skórnych, pokarmowych i metabolicznych.
Ponadto do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania zwierzęcia niezbędny jest ruch. Bydło trzymane w pomieszczeniach
zamkniętych i na uwięzi jest narażone na stres, może też mieć
problemy ze wstawaniem i poruszaniem się. Czynniki te są eliminowane podczas wypasu pastwiskowego.

Należy również podkreślić fakt, że większość badań naukowych wskazuje na korzystny wpływ wypasu na skład chemiczny
mleka, jego wartość odżywczą, a zwłaszcza na jego przydatność
przetwórczą.
Podsumowując: system pastwiskowy ma wiele zalet, ale o produkcji decyduje rachunek ekonomiczny i to do rolnika należy
decyzja, jaki wariant utrzymania i żywienia będzie dla niego najbardziej optymalny.
W związku z tym rolnicy, którzy chcą zapewnić swoim krowom mlecznym podwyższone (ponad obowiązujące standardy)
warunki dobrostanu zwierząt, mogą od 2020 r. skorzystać z dofinansowania w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Wsparcie
to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych kosztów poniesionych i dochodów utraconych w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych, związanych z podwyższonym dobrostanem
zwierząt. Warto skorzystać z tego rozwiązania.
Trzeba także wspomnieć o zmianach, przygotowanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie nowelizacji rozporządzenia właściwego dla działania „Dobrostan zwierząt”:
• możliwość utrzymywania loch w systemie jarzmowym przez
okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym;
• płatność dobrostanowa do krów mlecznych ma mieć charakter
degresywny, co oznacza, że będzie maleć wraz ze wzrostem liczby
krów. I tak 100% płatności będzie obowiązywać dla pierwszych
100 sztuk zwierząt, 75% stawki dla każdej krowy powyżej 100
sztuk oraz 50% stawki dla wszystkich krów powyżej
150 sztuk;
• rozszerzenie zakresu wsparcia o nowy gatunek
– owce. Wymogi dla tego pakietu zakładają zwiększenie powierzchni w budynkach oraz zapewnienie
wszystkim grupom technologicznym dostępu do
pastwiska lub wybiegu w ciągu minimum 120 dni,
w okresie od 1 kwietnia do 30 października.
Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 marca
2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. www.gov.pl/web/rolnictwo.
3. http://www.portalhodowcy.pl.
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Zakwas buraczany dla zdrowia

Buraki są zdrowe – to niezaprzeczalny fakt. Ich prozdrowotne właściwości znane są nie
od dziś. Znajdziemy w nich: magnez, żelazo, fosfor, cynk, potas, witaminy z grupy B oraz
substancje o działaniu antyoksydacyjnym, antybakteryjnym i przeciwwirusowym. Zakwas
buraczany jest zaś naturalną ,,szczepionką" skutecznie wspomagającą odporność,
która w czasie pandemii jest nam szczególnie potrzebna…
Monika Michnowska
monika.michnowska@modr.mazowsze.pl

Kiszenie jest najstarszą i jedną z najzdrowszych metod zabezpieczania żywności przed psuciem. Zwykle kojarzy nam się
z ogórkami i kapustą. Okazuje się , że warto także kisić buraki,
ponieważ powstały w ten sposób zakwas jest prawdziwą bombą
witaminowo–minerałową. Proces fermentacji pozwala zachować
cenne witaminy i minerały znajdujące się w surowym warzywie,
a jednocześnie umożliwia przedłużenie okresu przydatności do
spożycia, znacznie obniża zawartość cukrów prostych (ważna
wiadomość dla cukrzyków) i jest naturalnym probiotykiem.
Badania wykazały, że zakwas z buraków zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym oraz spowalnia procesy starcze i powstające wraz z wiekiem zmiany neurologiczne w organizmie. Ponadto oczyszcza i odtruwa organizm z zalegających w nim toksyn.
Jest również eliksirem młodości dla: skóry, włosów i paznokci.
Dzięki dużej zawartości witaminy CW wspomaga proces odbudowy włókien kolagenowych. Usuwa z organizmu wolne rodniki, opóźnia powstawanie procesów nowotworowych i miażdżycy.
Jest też polecany na kaca.
Poza tym zakwas buraczany: pomaga w walce z anemią,
wspomaga odchudzanie, spowalnia procesy gnilne w jelitach,
reguluje przemianę materii (pomaga w wydalaniu kwasu
moczowego z organizmu), odkwasza organizm (pomaga w utrzymaniu prawidłowej gospodarki kwasowo-zasadowej), oczyszcza organizm z toksyn,
wspomagając pracę nerek i wątroby, obniża poziom złego cholesterolu, łagodzi
uderzenia gorąca pojawiające się
w trakcie menopauzy, u mężczyzn podnosi sprawność seksualną (zdaniem niektórych
działa jak afrodyzjak),
działa osłonowo – jest
niezastąpiony po anty bi oty k oter api i,
pomaga w rekonwalescencji po chorobach,
zwiększa
wytrzymałość (jest
świetnym
napojem
e n e r g e t y c z ny m ,
który do-

daje energii, wzmacnia kondycję fizyczną oraz poprawia wydolność organizmu), pomaga w walce z alergią (ponieważ
uszczelnia jelita).

Zakwas z buraków
Najlepiej przygotować go w kamionkowym lub szklanym naczyniu.
Składniki: 1 kg buraków, 5 ząbków czosnku, 2 litry wody, 2 łyżki soli, 3 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżeczka
ziaren kopru, 1 kromka prawdziwego razowca lub pół szklanki
soku z ogórków kiszonych.
Wykonanie: buraki obieramy i kroimy w plastry. Obrane ząbki
czosnku kroimy na pół. Plastry buraka układamy w naczyniu,
przekładając je przyprawami i czosnkiem. Zalewamy przegotowaną, ostudzoną wodą z dodatkiem soli tak, by całkowicie przykryła warzywa. Na wierzch kładziemy kromkę chleba lub dodajemy sok z kiszonych ogórków. Naczynie przykrywamy gazą,
zawiązujemy gumką i odstawiamy na kilka dni w ciepłe miejsce.
Proces kiszenia buraków trwa około siedmiu dni. Ukiszony zakwas przecedzamy i przelewamy do słoików. Tak przygotowany
przechowujemy w lodówce.
		

Źródła:
1. www.ekologia.pl – dostęp 15 lutego 2021.
2. www.zakwasownia.pl – dostęp 15 lutego
2021.
3. www.rytmynatury.pl – dostęp 15
lutego 2021.
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Deszczówka w domu i w ogrodzie
Woda jest bezcennym zasobem, koniecznym do życia istot żywych, dlatego powinniśmy
ją umiejętnie wykorzystywać. Ponieważ na co dzień zużywamy ogromne ilości wody,
oszczędzanie jej i troska o ekologię są dobrymi argumentami, przemawiającymi na korzyść
deszczówki.
Kazimiera Wołkowska
kazimiera.wolkowska@modr.mazowsze.pl
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W Polsce zapotrzebowanie na nią w coraz większym stopniu
jest pokrywane dzięki wodom podziemnym, spada natomiast pobór wód z ujęć powierzchniowych.
Najprostszym sposobem na odzyskiwanie deszczówki z rynny jest
gromadzenie jej w drewnianych beczkach lub w dostosowanych do
tego celu zbiornikach. W sklepach są dostępne plastikowe zbiorniki o różnych kształtach, które przypominają wyglądem drewniane
beczki, greckie amfory, ogromne donice czy kamienne obeliski.
Dobrze dobrany zbiornik na deszczówkę może być integralnym
elementem i ozdobą ogrodu. Uniwersalnym rozwiązaniem będzie
prosty zbiornik o stonowanym kolorze, tak by wtapiał się w otoczenie. Taki pojemnik powinien być nieprzezroczysty i wyposażony
w pokrywę. Zapewni to bezpieczeństwo ciekawskim zwierzakom
i bawiącym się na podwórku dzieciom. Warto wybrać model z kranikiem, który ułatwi pobór wody do konewki, umożliwi podłączenie zraszaczy czy węża ogrodowego. Możliwe jest też zamontowanie zbieracza wody deszczowej, który można zainstalować
na pionowej rurze spustowej, co umożliwi przekierowanie wody
z rynny do umieszczonego obok zbiornika na deszczówkę. Pojemnik na wodę powinien być usytuowany w miejscu zacienionym,
aby nie rozwijały się w nim glony. Przed zimą należy go opróżnić,
ponieważ zbiornik może pęknąć pod wpływem mrozu.
Woda deszczowa jest miękka, nie zawiera kamienia i chloru
oraz innych, szkodliwych dla roślin pierwiastków, które występują w wodzie wodociągowej. Ma niskie pH 5,5-6,5, co sprawia,
że jest doskonale przyswajalna przez rośliny. Dlatego deszczówka
świetnie nadaje się do wykorzystania w ogrodach, do podlewania
trawników, krzewów i rabat kwiatowych.
Innym polecanym przykładem wykorzystania deszczówki jest
zainstalowanie ekologicznego prysznica w ogrodzie poprzez zamontowanie na pewnej wysokości pojemnika z kranikiem napełnionego wodą, do którego przymocujemy końcówkę prysznica.
Jeśli latem zbiornik ustawimy na słonecznym miejscu, wody nie
trzeba będzie podgrzewać. W podobny sposób możemy przygotować ekologiczny kącik do mycia rąk po pracy w ogrodzie.
Z pewnością dobrze jest też wygospodarować kącik do kąpieli
psa, bo po deszczówce sierść pupila będzie miękka i błyszcząca.
Właściciele pojazdów często myją je ręcznie w ogródkach.
Również do tego celu deszczówka z powodzeniem się nadaje, ponieważ nie pozostawia smug na karoseriach i szybach. Dzięki niej

oszczędzimy nie tylko fundusze, ale także około 60 litrów wody
wodociągowej.
Wodę opadową możemy też wykorzystać do różnego rodzaju
prac porządkowych w domu: do mycia podłóg, tarasów i okien.
W wodzie deszczowej nie ma związków wapnia i magnezu,
dzięki temu jest miękka i nie powoduje odkładania kamienia
w urządzeniach. Doskonale nadaje się więc do pralek oraz do napełniania spłuczek w toalecie. Pranie odzieży w miękkiej wodzie
deszczowej jest też bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie
ilości używanego detergentu nawet o około 50%. Pralka podczas
jednego cyklu prania pobiera od 40 do nawet 100 litrów wody,
co pozwala na spore oszczędności zużycia wody wodociągowej.
Podłączenie deszczówki pod instalację wodno-kanalizacyjną, tak
aby można nią było napełniać spłuczkę w toalecie lub pralkę, wymaga
dużo pracy i sporych inwestycji. Decydując się na takie rozwiązanie,
powinniśmy powiadomić o tym miejscowy zakład, zajmujący się odprowadzeniem ścieków. Gdy dopiero budujemy dom, powiadamiamy
o tym wspomniany zakład jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
Zainteresowani wdrożeniem rozwiązania powinni wiedzieć, że
istnieje możliwość dofinansowania inwestycji montażu domowego
systemu odzyskiwania deszczu. W 2020 r. został bowiem uruchomiony program „Moja Woda”, dzięki któremu prawie 25 tys. właścicieli domków jednorodzinnych złożyło wnioski o dofinansowanie instalacji retencyjnych. Wsparcie to wynosi do 5 tys. zł, ale nie
więcej niż do 80% kosztów poniesionych przez inwestora. W tym
roku jest planowane uruchomienie nowej edycji tego programu. Po
ogłoszeniu naboru wnioski będzie można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nie musimy jednak od razu porywać się na duże wyzwania.
Na początek postawmy na większe wykorzystanie deszczówki
w domu i w ogrodzie, bo używając wody deszczowej, zużywamy mniej wody wodociągowej, oszczędzamy pieniądze i jesteśmy
bardziej niezależni od dostawców wody. Oszczędzając cenne zapasy wody podziemnej, przyczyniamy się do ochrony środowiska. Gromadzenie deszczówki pozwala też odciążyć system kanalizacyjny, zmniejsza ryzyko miejscowych podtopień po ulewnych
deszczach a także pomaga w walce ze skutkami suszy.
Źródła:
1. www.ekspertbudowlany.pl – dostęp 15 lutego 2021.
2. https://mpi.com.pl – dostęp 15 lutego 2021.
3. www.aquatechnika.com.pl – dostęp 15 lutego 2021.
4. https://filarybiznesu.pl – dostęp 15 lutego 2021.
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Mazowiecki e-bazarek
wirusa się nie boi!
To portal wyjątkowy ze względu na swoją misję - ma wspomóc rolników i producentów
regionalnych wyrobów, którzy odczuwają negatywne skutki epidemii koronawirusa. Spośród
wielu problemów, z jakimi spotyka się rolnik w dobie SARS-CoV-2, najważaniejszymi są
rynek zbytu produktów rolnych oraz ich cena. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
prowadząc platformę e-bazarek, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mazowieckich rolników,
bowiem skraca łańcuch dostaw żywności i umożliwia sprzedaż bez marży.
Anna Nowicka
anna.nowicka@modr.mazowsze.pl

Jak działa Mazowiecki e-bazarek?

Na Mazowieckim e-bazarku swoje produkty może wystawiać każdy producent rolny. Po wejściu do serwisu w prawym górnym rogu
zobaczymy przycisk „rejestracja wystawcy”. Po kliknięciu na niego
rolnik zostaje przekierowany do okna rejestracji. Tam podaje swoje dane, a w kolejnym etapie zamieszcza ogłoszenie. Dla ułatwienia
rejestracji twórcy strony zamieścili dwa krótkie poradniki w postaci
filmików instruktażowych. Gdyby jednak taka pomoc okazała się
niewystarczająca, to na stronie są też podane numery telefonów do
administratorek serwisu, które udzielą wskazówek.

Kto może zarejestrować się na Mazowieckim e-bazarku?

Swoją ofertę może zaprezentować każdy wystawca – mazowiecki rolnik, producent rolny, producent oraz przetwórca regionalnej i ekologicznej żywności, koło gospodyń wiejskich,
twórca rękodzieła ludowego. Zainteresowane osoby powinny zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, dostępnym na stronie
www.mazowieckiebazarek.pl.
Na Mazowieckim e-bazarku kupimy niemal wszystko: świeże
warzywa i owoce, miody, jaja prosto od kury, dobrej jakości wędliny, przetwory, a nawet gotowe dania, jak gołąbki, czy pierogi ruskie, a także wypieki – świeże, chrupiące pieczywo prosto
od kół gospodyń wiejskich. Amatorzy spędzania wolnego czasu w siodle czy na łonie natury w bogatej ofercie gospodarstw
agroturystycznych znajdą coś dla siebie. Na stronie są również
wakacyjne oferty i inspiracje dla pasjonatów dzikiej natury oraz
aktywnego spędzania czasu. Wszystko na jednej platformie.

Korzyści, jakie niesie ze sobą Mazowiecki e-bazarek

Warto zaznaczyć, że Mazowiecki e-bazarek to miejsce, w którym
rolnicy bez udziału jakichkolwiek pośredników mogą sprzedawać
swoje plony. Zamieszczanie ogłoszeń jest całkowicie bezpłatne i nie
wiąże się ani teraz, ani w przyszłości z żadnymi kosztami. Rolnik
nie płaci za dodanie i promocję swoich produktów. Również cena,
która widnieje na stronie, jest dokładnie taka, jaką ustalił producent. Nie obowiązują tu żadne marże, a pieniądze trafiają prosto do
kieszeni rolnika. Platforma umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi ofertami producentów z regionu i daje klientom możliwość
bezpośredniego kontaktowania się z nimi, ponieważ na stronie
dostępne są ich numery telefonów. Zakupione towary mogą być
odebrane osobiście lub przesłane na prośbę klienta. Szczegółowe

informacje na temat: ceny, sposobu odebrania czy ekologiczności
produktu są dostępne w opisie poszczególnej oferty.

Mazowiecki e-bazarek w liczbach

Obecnie na stronie Mazowieckiego e-bazarku jest blisko 2800
produktów, a liczba zarejestrowanych i aktywnych sprzedawców
zbliża się do 1400. Każde ogłoszenie i każdy sprzedawca jest weryfikowany przez administratorki strony, które dbają o to, żeby
na stronie pojawiały się ogłoszenia wyłącznie od producentów.
Mazowiecki e-bazarek jest częścią inicjatywy ogólnopolskiej,
której ideą było stworzenia platformy internetowej, służącej do
kojarzenia osób produkujących żywność bezpośrednio z konsumentami. Na platformę Mazowieckiego e-bazarku można wejść
poprzez stronę internetową www.polskiebazarek.pl.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami
doradztwa rolniczego realizuje kampanię promującą sprzedaż
internetową pod hasłem Cudze chwalicie, swoje poznajcie. Platforma ta jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa i niejako ratunkiem dla producentów, którzy
w ten sposób mogą sprzedawać i bezpłatnie promować swoje
towary w trudnej sytuacji obostrzeń i lockdownu. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do rejestracji na naszej stronie internetowej
www.mazowieckiebazarek.pl.
Rolniku!
− W dobie pandemii nie masz gdzie sprzedawać swoich produktów?
− Chcesz zarabiać bez pośredników?
− Zależy Ci na darmowej promocji swoich wyrobów?
Konsumencie!
− Chcesz codzienne delektować się świeżymi produktami prosto
od lokalnych producentów rolnych?
− Szukasz produktów wysokiej jakości?
− Męczą Cię olbrzymie kolejki w sklepach?
Połączy Was wyjątkowy portal mazowieckiebazarek.pl.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z administratorkami
naszej strony: Ania tel. 511 461 002 Paula tel. 517 157 525.

Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Ograniczenie skutków suszy w rolnictwie
W ostatnich latach obserwujemy postępujące zmiany klimatu, które w Polsce objawiają
się zwiększonymi wahaniami temperatury i niedostatkiem opadów w okresie wzrostu
roślin. Coraz częściej występują ciepłe i niemal bezśnieżne zimy, przez co już wiosną gleba
wykazuje przesuszenie. Nasilające się całoroczne susze każą radykalnie zmienić tradycyjne
podejście do gospodarowania zasobami wodnymi.
Andrzej Rosa
andrzej.rosa@modr.mazowsze.pl
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Możemy mówić o dwóch drogach ograniczenia skutków suszy, polegających na:
1) wykorzystywaniu dostępnych zasobów
wodnych;
2) przystosowaniu się do zmian.
Pierwsza droga to:
• pozyskiwanie dyspozycyjnych zasobów
wód podziemnych;
• zatrzymywanie w rzekach i systemach
melioracyjnych wody pojawiającej się
w okresach mokrych;
• magazynowanie wody w zbiornikach retencyjnych;
• przechwytywanie wody opadowej spływającej bezproduktywnie po powierzchni terenu – np. z powierzchni sztucznie
utwardzonych i dachów;
• powtórne wykorzystanie wody zużytej
– odpływającej do kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Druga droga to:
• wprowadzanie wodooszczędnych systemów nawadniających, eliminujących
nieefektywne zużycie wody;
• stosowanie zabiegów agrotechnicznych,
zmniejszających parowanie wody z powierzchni gleby oraz zabiegów powiększających zdolności retencyjne gleb;
• przystosowanie praktyk rolniczych do
ograniczonych zasobów wodnych;
• wprowadzanie struktur upraw oraz gatunków i odmian roślin sprzyjających
oszczędnej gospodarce wodnej;
• dbałość o gleby i ich właściwości retencyjne.
O ile pierwsza droga wymaga niejednokrotnie dużych nakładów i długotrwałych
inwestycji, drugą można realizować we
własnym zakresie, często przy niewielkich
lub możliwych do poniesienia przez rolnika kosztach.
W celu uzupełnienia zasobów wody
dostępnej dla roślin zastosowanie mogą
mieć melioracje nawodnieniowe. Obecnie
można wyróżnić trzy rodzaje systemów
nawadniających:
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

• nawadnianie podsiąkowe z systemem
rowów;
• nawadnianie ciśnieniowe;
• nawadnianie zalewowe.
Z uwagi na coraz łagodniejsze i bezśnieżne zimy jest wskazane ograniczanie uprawy płużnej, w szczególności orki zimowej,
na najlżejszych glebach piaszczystych. Powstałe po orce skiby zwiększają powierzchnię parowania. Orka na tego typu glebach
przyspiesza mineralizację oraz ubytek i tak
niewielkiej ilości próchnicy, potęgowany
dodatkowo zjawiskiem erozji wietrznej.
Preferuje się konserwującą uprawę roli,
która umożliwia: trwałe utrzymanie powierzchni gleby pod okrywami roślinnymi
(rośliny w plonie głównym – międzyplony
i resztki pożniwne /ewentualnie słoma/
są traktowane jako mulcz), zastępowanie
pługa narzędziami nieodwracającymi roli,
ograniczenie do niezbędnego minimum
ilości i głębokości zabiegów uprawowych.
Na glebach ciężkich, słabo przepuszczalnych oraz na glebach z nadmiernie
zagęszczoną warstwą, często nazywaną
podeszwą płużną, ograniczającą infiltrację wody i rozwój korzeni roślin, zaleca się
wykonanie zabiegu głęboszowania.
Praktyki rolnicze rekomendowane do
stosowania w warunkach ograniczonych
zasobów wodnych, to:
 ograniczenie orki - jeżeli możliwy, to
siew bezpośredni;
 agregatowanie zabiegów uprawowych;
 pozostawianie resztek pożniwnych na
polu jako mulcz;
 uprawa roślin okrywowych;
 racjonalne i precyzyjne nawożenie dostosowane do zasobności, zaczynając od
pH gleby;
 integrowane zarządzanie produkcją;
 zarządzanie wodą – ochrona jej zasobów poprzez racjonalne nawadnianie;
 pozostawianie gruntów marginalnych
jako ostoi bioróżnorodności, gdzie drzewa
i krzewy tworzą osłony dla pól uprawnych;

 zróżnicowane zmianowania;
 odnawianie obszarów podmokłych.
Ważnymi elementami adaptacji praktyk rolniczych w ramach gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów wodnych są:
• preferowanie uprawy gatunków i odmian roślin bardziej odpornych na stres
wodny i termiczny;
• w miarę możliwości zwiększenie areałów
upraw roślin lepiej przystosowanych do
wyższych temperatur i niedoborów wody
(np. soja, sorgo, proso, kukurydza – szczególnie z pozostawianiem resztek pożniwnych, słonecznik);
• w przypadku takich upraw jak pszenica
oraz rzepak preferowanie odmian ozimych;
odmiany ozime lepiej sobie radzą w okresach wiosennych niedoborów wody;
• odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki nawozowe oraz optymalizacja odczynu
gleby, co umożliwia mniejsze zużycie wody
na jednostkę wytworzonego plonu;
• zwiększenie zawartości próchnicy glebowej.
Ilość próchnicy glebowej jest wyznacznikiem żyzności gleby. Wśród wielu funkcji próchnicy najważniejsza jest zdolność
do zatrzymywania znacznych ilości wody,
a jednocześnie dostarczanie roślinom
pierwiastków odżywczych.
Należy kierować się zasadą „zabiegów
uprawowych stosuje się tak dużo, jak to
jest konieczne, aby stworzyć roślinom korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a jednocześnie tak mało, jak to jest możliwe”.
Ważna jest ochrona wszelkiego rodzaju
zbiorników wodnych, w szczególności śródpolnych oczek wodnych i zabagnień, które
poprawiają lokalnie wilgotność powietrza oraz
uwilgotnienie gleb w okresie deficytu wody.
Źródło:
1. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”
- publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod
redakcją Niny Dobrzyńskiej i Wiesława Dembka. [w:]
https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gospodarowanie_wodą_w_rolnictwie_w_obliczu_susz-1.pdf
– dostęp 12.02.2021.
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a proces kompostowania mają wpływ przede wszystkim: rodzaj materiału, który kompostujemy, temperatura i wilgotność pryzmy, odpowiednie napowietrzenie pryzmy kompostowej
oraz ilość mikroorganizmów biorących udział w tym procesie.
Prawidłowe nawożenie obornikiem wymaga pewnej znajomości
użytków zielonych pod względem: gleby, siedliska, szaty roślinnej, wypasu zwierząt czy wyposażenia technicznego gospodarstwa.
le rozdrobniony obornik przyczynia się do rozrzedzenia darni, zachwaszczenia, pogorszenia smakowitości runi i jakości
zbieranej paszy. Dotyczy to zwłaszcza użytków zielonych, położonych na glebach słabych oraz okresowo podsychających.
ak wszystkim wiadomo, zawsze lepszy jest obornik przekompostowany. Kompost obornikowy jest obornikiem po około
1-rocznym kompostowaniu w warunkach tlenowych. Dotychczasowe zalecenia dotyczące jego składowania, przechowywania oraz
nawożenia uległy zmianie. Przede wszystkim ściskanie, układanie
a nawet ubijanie obornika na płycie czy na pryzmie, podczas którego zachodzi fermentacja beztlenowa, zaleca się zastąpić fermentacją tlenową. Ma ona miejsce, gdy obornik jest luźno ułożony
i 1- lub 2-krotnie napowietrzony. Główną zaletą takiego kompostu
w porównaniu z obornikiem jest jego korzystna struktura fizyczna.
Wpływa ona na to, że nawóz ten daje się łatwo i intensywnie rozdrobnić, a przez to równomiernie rozprowadzić. W wyniku intensywnej fermentacji tlenowej, kiedy temperatura w stosie obornika

Ź
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• większość zawartych w kompoście składników pokarmowych
występuje w formie organicznej i zanim zostaną przez rośliny pobrane, muszą ulec rozkładowi.
Do ważniejszych zalet nawożenia użytków zielonych kompostem obornikowym zalicza się:
• wzbogacenie gleby w substancję organiczną;
• zwiększenie zasobności gleby w makro- i mikroelementy oraz
przeciwdziałanie jej zakwaszeniu;
• poprawę właściwości biologicznych gleby przez intensywny
rozwój mikroflory glebowej;
• polepszenie składu botanicznego runi poprzez przyspieszenie
rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowych:
• wydłużenie wegetacji roślin – przyspieszenie rozpoczęcia jej na
wiosnę i opóźnienie jesiennego zakończenia.
artość nawozowa kompostu obornikowego jest dość duża. Podaje się, że 1 tona nawozu pochodzenia bydlęcego zawiera około 5 kg azotu, 1,2 kg fosforu, 5,5 kg potasu, 3,5 kg wapnia oraz 1,2 kg
magnezu. Przeliczając powyższe zawartości na zalecaną dawkę 20 ton
na ha, z kompostem zostaje wprowadzone do gleby: około 100 kg N,
24 kg P, 110 kg K, 70 kg Ca i 24 kg Mg. Najodpowiedniejszym terminem nawożenia łąk kompostem obornikowym jest jesień – od końca
października do zamarznięcia gleby oraz wczesna wiosna – od marca
aż do ruszenia wegetacji roślin. Natomiast na pastwisku najlepiej rozrzucić go jesienią. Zastosowany w tych terminach, pod wpływem opadów atmosferycznych, dobrze wnika w darń, a zawarte w nim skład-
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Kompost obornikowy lekarstwem na użytki zielone
13
Kompostowanie jest naturalnym rozkładem materiału organicznego z udziałem
mikroorganizmów w warunkach tlenowych. W jego wyniku powstaje nawóz o wysokiej
zawartości próchnicy, charakteryzujący się wysoką zawartością suchej masy (ponad 60%).
Ma on również jednolitą strukturę oraz zapach podobny do ziemi leśnej i brunatnoczarny
kolor ziemi ogrodniczej.
Andrzej Marek Kukwa
andrzej.kukwa@modr.mazowsze.pl
wzrasta do 70–78oC, rozwijają się mikroorganizmy ciepłolubne.
Wykorzystują one do swojego rozwoju azot amonowy i wiążą go
w organiczną formę. Wobec tego straty azotu, głównie w formie
amoniaku, nie są tak duże, jak dotychczas sądzono. Znaczna jest
natomiast emisja dwutlenku węgla. Tak wysoka temperatura sprawia, że w procesie fermentacji giną znajdujące się w oborniku:
drobnoustroje chorobotwórcze, jaja i larwy pasożytów, nasiona
chwastów. W takich warunkach podlegają nawet rozkładowi pozostałości antybiotyków lub pestycydów. Następuje również duże
odparowanie wody, co znacznie zmniejsza masę nawozu, a w
konsekwencji obniża ogólne koszty jego wywożenia i stosowania.
Przygotowany w ten sposób kompost obornikowy ma barwę zbliżoną do brązowej oraz charakterystyczny zapach ściółki leśnej. Jest
więc całkowicie pozbawiony przykrej woni.
łaściwości tego nawozu mają duże znaczenie szczególnie
na użytkach zielonych, gdyż:
• nie zostaje wymieszany z glebą, a nawet nie ma z nią bezpośredniego kontaktu, ponieważ pozostaje na jej powierzchni;
• nie wywiera negatywnego wpływu na smakowitość runi;
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niki pokarmowe przechodzą w formy dostępne dla roślin. Oczywiście
jesienne nawożenie użytków zielonych, podlegających zalewom, jest
wykluczone. Nawożenie kompostem ma zdecydowanie większe znaczenie na łąkach niż na pastwiskach, gdyż te nawożone są codziennie
odchodami stałymi i płynnymi przez cały sezon pastwiskowy.
odsumowując, należy stwierdzić, że kompost ma same zalety.
Dzięki temu, że nie następuje emisja amoniaku, można go stosować na polu bez konieczności natychmiastowego przyorania i również
pogłównie oraz na użytkach zielonych przy skróconym okresie karencji w stosunku do obornika. Ze względu na dużą zawartość suchej
masy i duży kompleks sorpcyjny jest odporny na wymywanie składników pokarmowych. Zamiast stosować 30–35 t/ha obornika, można
zastosować 15 t/ha kompostu obornikowego. Tym samym transport
kompostu na pole jest mniejszy, co jest dużą oszczędnością, tym większą, im więcej jest produkowanego w gospodarstwie obornika.
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Źródła:
1. www.tygodnik-rolniczy.pl.
2. www.topagrar.pl.
3. www.farmer.pl.
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Uprawa malin
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Ze względu na swój niepowtarzalny smak maliny cieszą się niesłabnącą popularnością,
dlatego też krzewy malin coraz częściej są spotykane w przydomowych ogrodach.
Krystyna Chmielewska
krystyna.chmielewska@modr.mazowsze.pl
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Krzewy malin cechują się zielonymi liśćmi, posiadającymi białawy spód.
Ich pędy są stosunkowo wiotkie i mogą
osiągać długość nawet 2 metrów. Owoce
malin są dość charakterystyczne i składają się z licznych przylegających do siebie
pestkowców. W związku z tym, że maliny
występują w różnych odmianach, można
spotkać się z owocami zarówno w kolorze
czerwonym, jak i w odcieniu ciemnej purpury czy żółci. Jednak to właśnie barwa
czerwona jest najczęściej spotykana i kojarzona z malinami. Ich spożywanie jest
niezwykle korzystne dla zdrowia człowieka, przede wszystkim dlatego, że zawierają niezliczone ilości cennych składników,
zwłaszcza: magnez, kwas salicylowy, potas, kwas cytrynowy, witaminę C, E, K, PP
i witaminy z grupy B, magnez, wapń, kwas
jabłkowy oraz kwas askorbinowy.

Sadzenie
Ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby pod ich uprawę, ponieważ maliny będą rosły w tym samym miejscu
przez kilka następnych lat. Należy więc
starannie oczyścić ją z chwastów, zwłaszcza tych wieloletnich, takich jak perz czy
powój. Warto wzbogacić glebę w materię
organiczną. Dobrze jest również zbadać
odczyn gleby za pomocą kwasomierza
i w miarę potrzeb skorygować go, zakwaszając lub odkwaszając glebę.
Maliny można sadzić zarówno wiosną,
jak i jesienią. Głębokość sadzenia nie jest
duża, wystarczy wykopać szpadlem dołek na
głębokość 15–20 cm. Po posadzeniu trzeba
dobrze ucisnąć glebę wokół rośliny i obficie
ją podlać. Należy również przyciąć sekatorem pędy maliny na długość około 30 cm.
Jeśli sadzimy rośliny w rzędach, odległość
pomiędzy nimi powinna wynosić 2 metry.
Rośliny w rządzie, w zależności od odmiany,
mogą rosnąć w odstępie 50–100 cm. Krzewy
malin możemy uprawiać na płasko, ale warto je uprawiać w redlinach, czyli usypanych
wałach ziemi o wysokości 15–30 cm. Taki
sposób uprawy ogranicza ryzyko występowania chorób korzeniowych. Krzewy malin,
zwłaszcza odmian jesiennych, możemy posadzić również w nieregularnych grupach,
tworząc naturalne maliniaki, podobne do
tych naturalnie rosnących w lasach.

Rozmnażanie
W warunkach amatorskich maliny
najłatwiej jest rozmnożyć przez odrosty.
Wystarczy wykopać i posadzić w nowym
miejscu odrost korzeniowy. Aby pobrać

sadzonkę, należy energicznie wbić łopatę
między roślinę macierzystą a odrost, by
przeciąć łączący je korzeń. Odrosty należy
pobierać tylko od zdrowych malin.

Początek prac pielęgnacyjnych
w uprawie malin
Krzewy malin nie wymagają stałej pielęgnacji, ponieważ przez znaczną cześć
roku doskonale same sobie radzą. Dopiero pod koniec marca (w przypadku malin
owocujących późnym latem bądź jesienią)
przychodzi moment, kiedy pomoc człowieka im się przydaje. Maliny lubią bowiem być atakowane przez mszyce i przędziorki, które mogą wywołać na naszych
krzewach niemałe spustoszenie. Dlatego
tak ważne jest, aby w porę zauważyć, gdy
coś niedobrego z nimi się dzieje i szybko
zareagować, ponieważ tylko wtedy, gdy zadziałamy odpowiednio wcześnie, jesteśmy
w stanie uratować nasze rośliny. Warto
w tym celu zaopatrzyć się w sklepie ogrodniczym w odpowiednie preparaty, które
pomogą uporać się ze szkodnikami.

Ściółkowanie malin
Ściółkowanie nie jest wprawdzie koniecznością, jednak może nam bardzo ułatwić uprawę malin, ponieważ dzięki niemu
nie będziemy zmuszeni co jakiś czas przeprowadzać odchwaszczania. Jeśli więc zdecydujemy się na ściółkowanie, to użyjmy do
tego celu: kory sosnowej, agrotkaniny albo
agrowłókniny. W przypadku malin to właśnie one sprawdzają się najlepiej.

Prawidłowe przycinanie malin
Różne odmiany malin owocują w różny
sposób. Jednak najczęściej spotykane są
takie, które owocują na 2-letnich pędach.
Takie krzewy należy przycinać od razu
po ich owocowaniu. Kiedy zbierzemy już
wszystkie owoce, konieczne jest przycięcie
pędów, na których się one pojawiły. Cięcie to należy wykonać przy samej ziemi.
Pamiętajmy jednak, aby pozostawić pędy
jednoroczne (maksymalnie od 6 do 8 na
jeden metr bieżący), ponieważ to na nich
malina zaowocuje w następnym roku. Jednak w przypadku pędów jednorocznych, na
których maliny już zaowocowały, również
należy wyciąć je wszystkie nad ziemią.

Nawożenie malin
To bardzo ważny krok w dbaniu o krzewy malin. Nawożenie przeprowadza się

jesienią, aby zwiększyć ich odporność,
a sobie zapewnić dorodne plony. Najlepiej
w tym celu używać nawozów bogatych
w fosfor i potas. Takie gotowe mieszanki
dobrze się sprawdzają i sprawiają, że rośliny lepiej znoszą zimę. Z kolei wiosną warto zastosować nawozy azotowe w trzech
dawkach, po jednej w: marcu, kwietniu
oraz maju. Co jeszcze możemy zrobić dla
naszych malin? Jeśli mamy taką możliwość, to co jakiś czas nawoźmy maliny
obornikiem (jeśli akurat nie stosujemy
nawozów mineralnych). Zabieg ten warto
wykonywać co dwa lata, obsypując rząd
z malinami. A jeżeli zebraliśmy już owoce, to profilaktycznie opryskajmy krzewy
środkiem przeciwgrzybiczym. W ten sposób zabezpieczymy je przed lubującą się
w malinach pleśnią czy zamieraniem pędów.

Podlewanie malin
Maliny wprost uwielbiają wodę i dużo
jej potrzebują. Dlatego należy regularnie
je podlewać. Największe zapotrzebowanie
na wodę przypada między kwitnieniem
a początkiem dojrzewania owoców. Wtedy szczególnie należy zadbać, aby krzewy
zawsze były podlane. W przeciwnym razie
plony będą skromne, a owoce niewielkie.

Podsumowanie
Najsmaczniejsze są maliny zrywane prosto
z krzaka. Możemy je jeść na surowo, a także
robić z nich pyszne konfitury, galaretki, soki,
syropy czy nalewki. Używane są jako dodatek do: lodów, ciast, musów, a nawet do dań
mięsnych, na przykład z wołowiny, wieprzowiny czy drobiu. Sok z malin doskonale rozgrzewa organizm. Jest nieoceniony podczas
jesiennych i zimowych wieczorów.
Owoce maliny są również składnikiem
wielu kosmetyków używanych do pielęgnacji skóry, ponieważ doskonale ją: nawilżają,
wygładzają, tonizują i ujędrniają. Regulują
również wydzielanie sebum i działają antyseptycznie, a także naturalnie oczyszczają
skórę, usuwając martwy naskórek, odprężają ją i poprawiają jej koloryt. Uprawa
malin jest dosyć prosta, dlatego warto je
mieć w swoim ogrodzie. Te wyhodowane
samodzielnie są najzdrowsze, najbardziej
aromatyczne i wartościowe.
Źródła:
1. https://www.sadowniczy.pl.
2. https://muratordom.pl.
3. https://zielonyogrodek.pl.
4. http://www.e-ogrodek.pl.
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.
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Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.
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Ekonomia zrównoważonego nawożenia
W dobie rosnących cen środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, rolnik powinien
poszukiwać optymalnych rozwiązań. Nawozy są bowiem podstawowym składnikiem
kosztowym zbieranego plonu. Ich stosowanie decyduje o tym, czy osiągnięty plon przyniesie
zysk, czy produkcja będzie deficytowa.
Piotr Kostrzewa
piotr.kostrzewa@modr.mazowsze.pl

Przez wiele lat uprawa roślin towarowych wiązała się ze stosowaniem dużych dawek azotu, który jest najbardziej plonotwórczym ze wszystkich makro- i mikroelementów. Efekty jego
działania są widoczne już po kilku dniach od zastosowania
(ciemnozielone wybarwienie roślin). Azot źle stosowany zatruwa również wody. Dlatego stosując go, należy rozważyć liczbę
dawek oraz termin pierwszej i ostatniej dawki. Plon rośliny jest
bowiem budowany w oparciu o wszystkie makro- i mikroelementy. Ich brak bądź niezachowana proporcja jednego względem drugiego powoduje negatywne oddziaływanie na glebę
i roślinę, co w efekcie zmniejsza plon, pogarszając jego jakość.
Każdy z pierwiastków ma swoją rolę do spełnienia podczas
tworzenia organów zapasowych rośliny.
Azot odpowiada za intensywny przyrost masy nadziemnej,
fosfor za budowę i wzrost systemu korzeniowego roślin. Trudności w pobieraniu fosforu występują na glebach kwaśnych,
a jednostronne, zbyt wysokie nawożenie azotem ogranicza pobór
fosforu przez roślinę, nawet jeśli występuje on w glebie.
Potas zwiększa krzewienie roślin, uodparnia je na mróz, suszę
i choroby. Ogranicza wyleganie, aktywuje niektóre enzymy. Potas
stosowany w wysokich dawkach staje się antagonistyczny wobec
działania magnezu, ograniczając jego funkcje. Liście zaczynają
blednąć, bowiem zmniejsza się w nich zawartość chlorofilu, odpowiedzialnego za fotosyntezę.
Wapń pełni dwie funkcje – pokarmową i strukturotwórczą gleby. Pierwsza z nich odpowiada za budowę i wzmacnianie ścian komórkowych, aktywuje enzymy, wpływa na rozwój i wzrost korzeni.
Druga sprowadza się do regulacji odczynu gleby i umożliwiania
przekazywanie składników pokarmowych korzeniom roślin.
Niedobór wapnia skutkuje wymywaniem składników pokarmowych w głąb gleby lub przeprowadzaniem fosforu w formy niedostępne dla upraw (uwstecznianie) i osłabia wiązanie azotu z powietrza.
Magnez jest głównym budulcem chlorofilu. To on decyduje o tym, jak
długo roślina jest zielona i może „pracować” na wielkość plonu.
Rośliny optymalnie nawożone siarką intensywniej pobierają
azot, co ogranicza ryzyko wymywania azotanów do głębszych
warstw profilu glebowego.
Ta krótka charakterystyka makroelementów i ich działań obrazuje zasadę tworzącego się plonu. Każdy składnik pokarmowy współpracuje z pozostałymi dla osiągnięcia wysokich plonów. Źle dobrany
ogranicza je, pogarszając jednocześnie ich jakość. Wizualnie problem
optymalnego nawożenia roślin uprawnych przedstawiają „beczki”.
Mimo że pojemność ich określa najdłuższa klepka, to cieczy możemy do nich wlać tyle, na ile pozwoli nam na to najkrótsza klepeczka.
Załóżmy, że zaplanowaliśmy na bardzo dobrej glebie 50 dt/ha
np. rzepaku. Zastosowaliśmy odpowiednią dawkę azotu i kilku

W latach 80. XX w. uczestniczyłem w „doświadczeniu polowym
statycznym”. Prowadziła je, przez ponad 40 lat, w gospodarstwie
doświadczalnym Bydgoska ATR. Przez ten czas uprawiano rośliny
na 14 poletkach. Jedno pole w ogóle „nie widziało” w tym czasie
nawozów, inne było nawożone wyłącznie jednym składnikiem,
kolejne dwoma, aż wreszcie ostatnie co roku otrzymywało
komplet składników. „Zerówka”, która „żyła” tylko z resztek
pożniwnych z poprzedniego roku, wykazywała wielokrotnie
wyższy plon i wyższą jego zdrowotność niż pola z jednym lub
dwoma składnikami. Interpretacja tego zjawiska jest prosta: pole
bez nawożenia miało „nędzny”, ale jednak zbilansowany zestaw
składników pokarmowych.
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innych składników, brakuje tylko wapnia. Odczyn gleby jest kwaśny, składniki są pobierane w ograniczonym stopniu, co w efekcie
zmniejsza plon i powoduje straty zastosowanych nawozów poprzez uwstecznianie ich i wymywanie.
Roślina pobierze tyle składników, ile wynika z proporcji w stosunku do składnika zastosowanego w minimalnej ilości. Jest to
tzw. prawo minimum Liebiga – rozwój organizmu jest ograniczony
czynnikiem, którego najmniej w środowisku. Stosowanie wszystkich składników pokarmowych w odpowiedniej względem siebie
proporcji jest gwarancją uzyskania satysfakcjonujących plonów.
Określając zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz jej żyzność, czyli zdolność do przekazywania roślinie makro- i mikroelementów, możemy opracować komputerowe zalecenia nawozowe dla
poszczególnych upraw. Analiza tego planu, a w szczególności sald
poszczególnych makroskładników, zobrazuje nasze oddziaływanie
na środowisko, które przygotowujemy dla następnych pokoleń.
Źródło: Praca magisterska Piotra Kostrzewy i Remigiusza Kowalskiego: „Wpływ
wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na plonowanie roślin i niektóre cechy gleby”

Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Funkcja ekologiczna użytków zielonych
Użytki zielone to zbiorowiska roślinne, w których dominującą rolę odgrywają trawy.
W warunkach klimatu umiarkowanego w przeważającej części są pochodzenia
antropogenicznego (powstały i istnieją dzięki działalności człowieka). Właściwie
podstawowym warunkiem ich istnienia jest odbiór wytworzonej przez nie biomasy.
Dokonują tego człowiek lub zwierzęta.
Ewa Szafran-Szczepańska
ewa.szafran-szczepanska@modr.mazowsze.pl

T

rawy charakteryzują się bardzo dużym dynamizmem rozwojowym i plastycznością w przystosowywaniu się do warunków
siedliskowych i sposobu użytkowania. To właśnie tym cechom
traw zawdzięcza się powstanie w określonych stadiach procesu glebotwórczego gleby darniowej, czyli gleby użytków zielonych.
becnie trawy są wykorzystywane do wytwarzania gleby darniowej na różnego rodzaju wysypiskach, składowiskach bądź
też do leczenia tzw. gleb chorych, silnie zdegradowanych. Przykładem silnego dynamizmu rozwojowego traw jest między innymi
zdolność do bardzo szybkiego odrastania po ich koszeniu.
ostatnich latach użytki zielone podlegają silnemu przekształceniu. Znaczna ich część uległa zamianie na grunty orne lub
została poddana zalesieniu, a pewna część została wyłączona z użytkowania. Pojawiają się jednak nowe zbiorowiska trawiaste o przeznaczeniu krajobrazowym i rekreacyjnym, tzw. trawniki. Zjawisko
to należy uznać za kierunek wysoce pożądany. Użytki zielone są
bowiem obok lasu uważane za najbardziej dojrzałe, zrównoważone
i samowystarczalne ekosystemy w środowisku przyrodniczym, ponieważ zatrzymują w swoim układzie duże ilości wody i składników
pokarmowych w celu umożliwienia samoistnienia.
odróżnieniu od większości innych roślin uprawnych plon
rolniczy użytkowy na użytkach zielonych stanowi zaledwie
15–30% plonu biologicznego wytworzonego. Resztę plonu stanowi
tzw. trzon regeneracyjny, składający się ze ścierni oraz masy korzeniowej. Dlatego w sensie właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi użytki zielone są przykładem funkcjonowania zrównoważonej gospodarki, która wychodzi naprzeciw obecnym potrzebom
i uwzględnia również możliwość realizacji własnych potrzeb przyszłym pokoleniom.
żytki zielone kojarzą się nam głównie jako miejsce produkcji
pasz, ponieważ użytkowanie traw na paszę datuje się od najdawniejszych czasów. Funkcja ekologiczna tych terenów jest mniej
dostrzegalna. Rola hydrologiczna, krajobrazowa i biocenotyczna
użytków zielonych nabiera ostatnio dużego znaczenia w związku
z zaawansowaną degradacją środowiska przyrodniczego, bowiem
tereny trawiaste traktuje się jako barierę jej przeciwdziałającą.
Użytki zielone są magazynem olbrzymiej ilości węgla i azotu. Zakłócanie naturalnego obiegu tych składników w przyrodzie jest
głównym czynnikiem, degradującym środowisko przyrodnicze.
odstawowymi elementami składowymi środowiska przyrodniczego są: gleba, woda i atmosfera. I właśnie użytki zielone
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wywierają olbrzymi wpływ na kształtowanie się właściwości poszczególnych elementów składowych środowiska, a także na jego
właściwości estetyczno–krajobrazowe. W niektórych rejonach są
one najważniejszym czynnikiem, warunkującym istnienie gleby.
leby pod użytkami zielonymi przedstawiają wysoką wartość
użytkową, co wynika z ich dużej zasobności w próchnicę. Substancja organiczna charakteryzuje się 10-15-krotnie większą pojemnością wodną i sorpcyjną niż części mineralne gleby. Uważa się ją
również za podstawowy składnik unieruchamiający wiele metali
ciężkich. Stąd też dodatni wpływ terenów zadarnionych na jakość
wód powierzchniowych jest niekwestionowany. Oprócz dużej zdolności retencyjnej mają one dużą zdolność filtracyjną. Zdolność darni
w oczyszczaniu wód ściekowych dochodzi nawet do 95%, a zatrzymywanie przez gleby łąkowe różnego typu biogenów jest 5-6–krotnie większe w porównaniu z gruntami ornymi. Zatem gleby użytków
zielonych uznaje się za magazyn składników mineralnych i wody
oraz bufor odpierający czynniki degradujące środowisko.
pływ terenów zielonych na jakość atmosfery można rozpatrywać
w aspekcie bakteriobójczym, jej nawilgotnienia, oczyszczenia.
Roślinność trawiasta zużywa duże ilości wody, którą w procesie parowania wydala do atmosfery, nawilżając w ten sposób powietrze. Unosząca
się para wodna kondensuje się na znajdujących się w powietrzu różnego
typu zanieczyszczeniach i skrapla, powodując samooczyszczenie atmosfery. Również roślinność trawiasta ze względu na bardzo długi okres
wegetacji pod względem ilości pochłoniętego CO2 nie ma konkurencji.
Ponadto ruń ta ma duże zdolności do pochłaniania nieprzyjemnych zapachów oraz szybkiego neutralizowania różnych zanieczyszczeń.
ielogatunkowa ruń wydziela mieszaninę różnych lotnych
związków o właściwościach bakteriostatycznych i bakteriobójczych. Dodatkowo towarzysząca jej fauna (zwierzęta,
ptactwo i motyle) ma olbrzymi wpływ na jakość krajobrazu. Wywołuje to u człowieka wrażenia estetyczne, wpływające na jego
zdrowie i regeneruje siły fizyczne i psychiczne.
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Źródła:
1. Adamczyk B., Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka. Czynna ochrona
gleby. PWN Warszawa 1973.
2. Gil E., Monitoring obiegu wody i spłukiwania na stokach. [w:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Warszawa 1994.
3. Kostuch R., Użytki zielone a filtracja zanieczyszczeń w środowisku wodnym.
AURA, nr 2, 1991.
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„Wiosna, wiosna ach to TY!”

Co się dzieje wiosną w przyrodzie? W wiejskiej zagrodzie, na polach i w lesie? Jakie zmiany
zachodzą w świecie zwierząt? Co dzieje się wiosną w naszych ciałach i umysłach?
Czy miłość rodzi się częściej wiosną, a jeśli tak, to dlaczego?
Marzanna Kacperska
marzanna.kacperska@modr.mazowsze.pl
Na polach i łąkach pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Nie ma
w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ na duże przestrzenie i puste
obszary słońce dociera jako pierwsze i najszybciej rozpuszcza pokrywę śnieżną. I choć rośliny zielone mogłyby już wystartować i rozpocząć wegetację, to wolą poczekać na cieplejsze dni i mieć pewność,
że nie zostaną uszkodzone przez wiosenne przymrozki i wahania
temperatur. Zaczynają kwitnąć: leszczyna, śnieżyczka – przebiśnieg,
podbiał pospolity, wawrzynek – wilczełyko, zawilce i pierwiosnki.
Pojawią się zielone listki na drzewach. Jest to bardzo ważny sygnał
dla ptaków i owadów – oznacza, że podano śniadanie. Wiosna to pora
roku, na którą wszyscy czekamy: robi się ciepło, dni są coraz dłuższe.
O tej porze roku znajdziemy bezcenne okazje do ujęcia na
kadrach i kamerach filmowych wymarzonych obrazków z życia
borsuków, szczurów, wydr, bobrów, niedźwiedzi, żurawi, bocianów, gęsi i skowronków!

Zwierzęta, które przespały zimę, opuszczają kryjówki
Swoje nory opuszczają borsuki, jenoty, które – co ciekawe – zimują
razem. Powracają też do nas ptaki zimujące w ciepłych krajach.
Wiosna to czas budzenia się, miłości, wicia gniazd. Zwierzęta wracają, sprzątają i wiją gniazda, regenerują się po zimie, ale
przede wszystkim czekają na potomstwo. Świat flory i fauny
w tym okresie jest fascynujący i przepiękny. Warto pamiętać, by
dać zwierzętom spokój i nie zaburzać ich naturalnych potrzeb.

Przełom marca i kwietnia to czas przygotowania ziemi
pod zasiew i uprawę!
Jeżeli jesienią rolnik nie zdążył zaorać pola, to musi to zrobić
na wiosnę.
Sieje zboża jare, buraki, sadzi ziemniaki, kalarepę, pomidory itp.
W kwietniu, gdy temperatura gleby wynosi około 8oC, sieje kukurydzę, kwitnie w tym czasie mniszek lekarski. Zielenią się łąki ustrojone w żółte kwiaty mniszka. Na polach uprawnych szumią oziminy,
obwieszczając światu, że nie powróci mróz. W maju natomiast żółcą
się łany kwitnącego rzepaku. Och! Czy to nie cudowne i inspirujące?
Dlatego właśnie na przełomie kwietnia i maja wypasamy bydło
na pastwiskach.

Miłość rodzi się wiosną, dlaczego?
Wiosną budzi się nie tylko świat roślin i zwierząt. Zastanawialiście się, kiedy i dlaczego mamy największą potrzebę flirtu
i właśnie dlaczego akurat wtedy? Czy w tym okresie podlegamy
jakimś nadnaturalnym przemianom, czy też wszystkiemu winne
są nasze hormony, które buzują pod dyktando przyrody? A może
ulegamy sile społecznego nacisku lub po prostu pragniemy dostosować się do reszty i także chodzić za rękę?
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Zegar słoneczny organizmu
Za wiosenne zmiany w świecie zwierząt, roślin oraz człowieka odpowiada słońce.
Reguluje nasz rytm dobowy, wpływając na ilość wytwarzanych hormonów zwanych melatoniną i serotoniną.
Nocą melatonina – hormon typowo zimowy – pozwala nam
się dobrze wyspać. W trakcie ekspozycji na słońce zwiększa
się natomiast wydzielanie serotoniny, która jest swego rodzaju
hormonem szczęścia. Gdy dni stają się dłuższe i więcej promieni słonecznych dociera do naszego organizmu, otrzymujemy
zastrzyk dobrej energii w postaci serotoniny. Co więcej, gdy
melatoniny jest mniej (czyli właśnie wiosną), odblokowują się
ośrodki wytwarzające hormony typowo płciowe. Dlatego nie
tylko zwierzęta, ale też ludzie wyruszają na poszukiwania partnerów, strosząc piórka i starając się przyciągnąć potencjalnego
partnera. Poszukiwaniom sprzyjają dobre samopoczucie i zdrowy organizm, bo jak się okazuje, słońce nie tylko zmniejsza senność i wprawia nas w dobry nastrój, ale też wyraźnie poprawia
naszą odporność.
Promienie słońca są najlepszym lekarstwem!
Źródła:
1. „Cztery twarze przyrody”.
2. YouTube.
3. www.poradnikzdrowie.pl – dostęp 16 lutego 2021.
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Wybieramy odmianę soi

Soja jest rośliną jednoroczną i tak jak groch, fasola, soczewica, wyka, bobik oraz łubin
zalicza się do bobowatych, zwyczajowo nazywanych strączkowymi, ze względu na typ
owocu.
Janusz Sychowicz
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

20

Soja żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot z powietrza.
Bakterie zużywają go do budowy własnych
komórek, a jego nadmiar wykorzystuje roślina. Dlatego też nasiona soi cechują się
dużą zawartością białka (do 40%). Nasiona zawierają także bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe olej, szeroko wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Poza
tym odpad z produkcji oleju sojowego,
czyli śruta poekstrakcyjna sojowa, jest
doskonałą paszą. Obróbka cieplna nasion
soi podczas ekstrakcji oleju pozbawia ten
surowiec paszowy substancji antyżywieniowych, takich jak taniny i inhibitory
trypsyny. Obniżają strawność białka i węglowodanów oraz pogarszają smak paszy.
Uprawa soi ma istotne znaczenie prośrodowiskowe, polepsza żyzność gleby. Działa plonotwórczo na uprawy następcze,
bowiem poprawia: bilans azotu w glebie,
strukturę i jakości gleby, stosunki powietrzno–wodne oraz stan fitosanitarny gleby.
Azot z resztek pożniwnych oraz w rozkładających się brodawkach korzeniowych
pozostaje na polu, wzbogacając stanowisko
pod roślinę następczą o 60–75 kg na ha.

Wybieramy soję

Najlepszą odmianę soi do uprawy na naszym polu wybieramy w oparciu o Charakterystykę odmian i Listę Odmian Zalecanych.
Na początku 2021 r. było zarejestrowanych 25 odmian soi. Jedna z nich Annushka
nie była badana w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w latach 2017−2019. W Polsce uprawia
się też inne odmiany soi, które są wpisane do
Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian
Rolniczych (CCA), np. Obelix, Sirelia.
Wszystkie te odmiany oczywiście nie
są genetycznie modyfikowane (GMO).
W warunkach klimatycznych Polski Centralnej najbardziej nadają się do uprawy
odmiany bardzo wczesne i wczesne, ze
względu na długi okres wegetacji gatunku.
Przy wyborze odmian pomocą mogą być
Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Tworzone
są na podstawie wyników doświadczeń, re-
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alizowanych w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO),
który prowadzi i koordynuje COBORU we współpracy z podmiotami wdrażającymi postęp
biologiczny w rolnictwie na obszarze danego województwa. Ostateczne decyzje podejmują
Wojewódzkie Zespoły PDO.
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN SOI

14.
15.
16.
17.
18.

Rok
Plon nasion Długość okresu
Odmiana
rejestracji (% wzorca) wegetacji (dni)
WZORZEC (2017-2019)
32,8 dt/ha
Abelina śrw. i śp.
2016
106
132
Adessa
bw. i w.
2019
99
127
Aligator
póź.
2015
101
138
Antigua
bw. i w.
2019
100
127
Aurelina
póź.
2019
108
138
Coraline
bpóź.
2018
105
144
Erica
bw. i w.
2017
88
125
ES Comandor póź.
2018
108
137
ES Favor
póź.
2019
102
138
GL Melanie
póź.
2017
105
137
Petrina
bpóź.
2017
105
142
Regina
póź.
2018
105
130
Viola
póź.
2018
109
137
WZORZEC (2017-2018)
35,8 dt/ha
Augusta bw. i w.
2002
78
124
Maja
śrw. i śp.
2017
86
135
Mavka
śrw. i śp.
2013
97
134
Madlen
póź.
2015
87
137
Sculptor śrw. i śp.
2017
94
133

19.
20.
21.
22.

ES Governor póź.
Marzena bw. i w.
Orpheus
bpóź.
Trumpf
bpóź.

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

WZORZEC (2018-2019)
2020
2020
2020
2020

WZORZEC (2017)
23. Oressa
24. Paradis

bw. i w.
bw. i w.

Wysokość
roślin (cm)

Masa tys.
Zawartość
nasion białka og. (% s.m.)

87
71
77
75
79
86
70
78
73
79
78
75
79

188
196
212
213
210
186
198
204
203
201
189
217
177

37,6
37,8
37,1
37,4
39,7
37,5
38,5
38,6
38,6
38,0
36,7
39,8
38,4

70
81
89
72
83

153
200
204
186
213

37,5
39,3
36,3
38,0
38,3

72
77
76
93

192
188
222
197

37,5
36,8
40,2
37,5

30,5 dt/ha
104
97
103
106

139
128
141
141

34,4 dt/ha

2018
91
125
74
158
36,8
2017
84
124
63
212
39,0
bw. i w. – bardzo wczesne i wczesne śrw. i śp. – średnio wczesne i średnio późne
póź. – późne
bpóź. – bardzo późne

Zachowujący odmianę lub pełnomocnik hodowcy:
Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. – Erica, Oressa, Petrina, Viola
Saaten-Union Polska sp. z o.o. – Antigua, Coraline, Sculptor
IGP Polska sp. z o.o. sp.k. – GL Melanie
Saatbau Polska sp. z o.o. – Abelina, Adessa, Aurelina, Paradis, Regina
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Augusta
Euralis Nasiona sp. z o.o. – Aligator, ES Comandor, ES Favor, ES Governor
„AgeSoya” sp. z o.o. – Annushka, Madlen, Maja, Mavka, Orpheus
PROGRAIN ZIA sp. z o.o. – Marzena
SZB Polska sp. z o.o. sp.k. – Triumpf

Odmiany soi rekomendowane do uprawy na terenie województwa mazowieckiego
w roku 2021, to: Erica, Adessa, Abelina, Obelix, Sirelia.
Źródła:
1. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze – COBORU Słupia Wielka 2020.
2. Lista odmian zalecanych – COBORU, 2020.
3. Metodyka integrowanej ochrony soi – IOR w Poznaniu, 2012, 16.
4. Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych – CDR Poznań, 2020.
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Rolnictwo zrównoważone w pigułce
Rolnictwo zrównoważone jest dużym wyzwaniem dla rolnika, ale też dodatkowym źródłem
finasowania gospodarstwa. Czy podjąć takie wyzwanie? O tym rolnik zdecyduje sam, mając
na uwadze opisane poniżej wymogi.
Robert Strzelecki
robert.strzelecki@modr.mazowsze.pl

Rolnictwo zrównoważone polega na stosowaniu w gospodarstwie praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Jest jednym
z siedmiu pakietów działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wymaga respektowania wielu zasad, ale
żywność produkowana zgodnie z jego założeniami jest zdrowsza, lepszej jakości.
Pakiet nr 1 „Rolnictwo zrównoważone
jest uniwersalny". Zakłada prowadzanie
upraw z jak najmniejszą szkodą dla środowiska i produkcji bezpiecznej żywności. Jest
możliwy do realizacji w każdym gospodarstwie rolnym, które ma minimum 3 ha użytków rolnych. Płatność jest przyznawana na
5 lat, ale tylko do gruntów ornych, które były
zgłoszone do płatności w 1. roku przystąpienia do działania. Zwiększenie areału gospodarstwa w kolejnych latach nie spowoduje
wzrostu płatności, ale wymogi wynikające
z realizacji pakietu będą dotyczyły całej aktualnej powierzchni gospodarstwa. Stawka
płatności wynosi 486 zł/ha. Jest przyznawana tylko do gruntów ornych.
Podstawowe wymagania. Przed przystąpieniem do tego pakietu rolnik musi
przeprowadzić badanie gleby całego gospodarstwa na zawartość makroskładników (P,
K, Mg), węgla organicznego i kwasowość.
Analizę taką musi powtórzyć w 4. bądź
ostatnim roku realizacji pakietu. Należy
uważać na ostateczny termin jej przeprowadzenia. Określony jest dla 1. i 5. roku,
jako 25 dni przed terminem upływu składania wniosków o przyznanie płatności
obszarowych, inaczej mówiąc do 15 maja.
Kopie wyników badań gleby należy przekazać do ARiMR do końca października 1.
i 5. roku realizacji programu. Celem analizy
jest przygotowanie co roku obowiązkowego
planu nawożenia, by dostarczyć uprawianym roślinom składniki pokarmowe w ilości optymalnej w stosunku do ich potrzeb.

Zabronione jest używanie do nawożenia
osadów ściekowych, oferowanych obecnie
w korzystnych cenach przez różne firmy
handlowe i oczyszczalnie ścieków.
Plan działalności rolno-środowiskowej. Beneficjent przygotowuje go z uprawnionym doradcą. W planie tym zamieszcza
informacje ogólne dotyczące gospodarstwa, m.in.: położenie gospodarstwa, warunki i rodzaj prowadzonej produkcji rolnej oraz czas realizacji planu. Wypełnia
część szczegółową, określającą wymogi dotyczące wybranego pakietu oraz na bieżąco
wprowadza zmiany, zachodzące w ciągu
5 lat od jego realizacji. Do planu jest dołączany szkic gospodarstwa wraz z oznaczeniem: elementów cennych przyrodniczo,
trwałych użytków zielonych oraz działek,
na których jest realizowany.
Zmianowanie roślin. Dotrzymanie zaplanowanego zmianowania jest najtrudniejsze w prawidłowej realizacji pakietu.
Podstawowym wymogiem jest zastosowanie na każdej ornej działce rolnej minimum
3 grup upraw w ciągu 5 lat realizacji.
W każdym sezonie wegetacyjnym realizacji działania „Rolnictwo zrównoważone na
polach” powinny znajdować się co najmniej
4 uprawy. Należy pamiętać, że forma ozima
i jara tej samej rośliny jest już inną uprawą.
Największa z upraw nie może przekraczać
65% powierzchni wszystkich gruntów ornych, ani zajmować mniej niż 10% z nich.
Powyżej 4 upraw w roku, 3 największe powinny zajmować powyżej 10% powierzchni, a suma pozostałych nie może być mniejsza niż 10% powierzchni. Dodatkowym
utrudnieniem jest wymóg powierzchni
zasiewów zbożowych. Maksymalna ich
ilość nie może przekroczyć 65% wszystkich
zasiewów w danym roku. Ponadto podczas
realizacji programu jest wykluczone ugorowanie gruntów w gospodarstwie.
Dwie praktyki stosowania międzyplonów. Obowiązkowo należy na każdym polu

najpóźniej do 4. roku zastosować 2 praktyki dodatkowe. Pierwsza polega na wysianiu
międzyplonu do 1 października i utrzymania go do 15 lutego roku następnego, po
czym przyorania. Wyłączony z tego jest system uprawy bezorkowej. Nie ma wymagań
odnośnie składu botanicznego międzyplonu. Może to być wysiew jednogatunkowy.
Druga praktyka jest do wyboru. Może to
być wysiew międzyplonu na zasadach identycznych jak pierwsza praktyka i przyoranie
słomy lub obornika na polu. Z praktyki tej są
zwolnione pola, na których od co najmniej
2 lat są uprawiane rośliny wieloletnie.
Użytki zielone. Rolnik uczestniczący
w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym wypełniając wniosek o dopłaty
obszarowe, musi zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie na działkach rolnych
praktyk dodatkowych. Wymogi związane
z trwałymi użytkami zielonymi dotyczą
terminu koszenia i wypasu. Muszą być
wykonane do 31 lipca, zbiór biomasy
maksymalnie do 2 tygodni po koszeniu.
Jest od tego odstępstwo, związane z deklaracją TUZ do pakietu nr 4 lub nr 5 działania rolno-środowiskowego.
Szczegółowe dokumentowanie spełnienia powyższych wymagań odbywa się
poprzez rejestr działań rolnośrodowiskowych. Rejestr ten jest sprawdzany podczas
kontroli realizacji programu w gospodarstwie. Wszelkie niedociągnięcia skutkują
obniżeniem wysokości uzyskanej dotacji.
Źródła:
1. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 - DzU.2015 poz. 415, z późn. zm.
2. Przewodnik po programie rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 wydanie III 2019
– MRiRW.
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Śladami wielkiej społeczniczki
Kobieta niezwykła, wykształcona, zasłużona dla gospodarki
rolnej i kultury na wsi, fundatorka i założycielka pierwszej
na północnym Mazowszu szkoły rolniczej
- Aleksandra Bąkowska z Sędzimirów.
tekst: Małgorzata Najechalska
zdjęcia: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie,
Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
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Gdy miała 60 lat, scharakteryzowano ją
tak: „kobieta w sile wieku, tęga, średniego
wzrostu, nosiła się nieco dumnie z lekkością osoby nie znającej zależności materialnej; patrzącej na świat z humorem.
Była brunetką o przepięknych ciemnych
oczach. Dama silnego charakteru, niepospolita indywidualność o wysokiej kulturze i głębokim wykształceniu”.

Aleksandra Bąkowska (1851–1926) pochodziła z rodu Sędzimirów ze Ślubowa.
Otrzymała staranne wykształcenie domowe, uczyła się w prywatnej pensji w Warszawie u sióstr Sakramentek. Posługiwała
się biegle językami francuskim i angielskim.
W wieku 18 lat wyszła za mąż za hrabiego Kazimierza Bąkowskiego - właściciela
dóbr Ożarów w pow. wieluńskim. Małżeństwo nie należało do udanych, dlatego hrabina po 9 latach zamieszkała w Warszawie.
Tam poznała ludzi, którym bliskie były
idee pozytywizmu: praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet. Pisała
artykuły do warszawskich gazet. W 1883 r.
nawiązała współpracę z Aleksandrem
Świętochowskim
(1849–1938), redaktorem czasopisma „Prawda”. Znajomość
ta przerodziła się w trwającą
ponad czterdzieści lat przyjaźń.
Aleksandra Bąkowska tłumaczyła dzieła naukowe dotyczące nauk społecznych. Ich
wybrane fragmenty publikowano na łamach „Prawdy”.

Ferma Praktyczna
Gospodarstwa Domowego
dla Dziewcząt Wiejskich

Dworek Aleksandry Bąkowskiej - siedziba szkoły dziewcząt
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

Współpracując z postępową
inteligencją, nawiązała kontakty z działaczami ludowymi oraz
pierwszymi szkołami w Królestwie Polskim dla młodzieży
wiejskiej: Królestwie – Pszczelinie (w 1900 r. dla chłopców)
i Kruszynku koło Włocławka (w 1905 r. dla dziewcząt).
Zafascynowana możliwością

kształcenia dzieci chłopskich, postanowiła
utworzyć placówkę oświatową dla dziewcząt wiejskich.
Jej dobra obejmowały majątki ziemskie: Gołotczyzna w pow. ciechanowskim,
ok. 280 ha gruntów (zakupiony w 1880
r.) oraz Gotardy przekazane w posagu.
Z własnych środków wybudowała w 1908
r. w Gołotczyźnie drewniany dwór, ale budynek jeszcze przed otwarciem spłonął.
Sprzedała więc las, rozparcelowała część
majątku, zaciągnęła pożyczkę w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim w Łomży
i w ciągu roku zbudowała kolejny dwór. 15
lutego 1909 r. otworzyła pierwszą szkołę rolniczą dla dziewcząt na północnym
Mazowszu. Własnym kosztem wyposażyła ją i zapewniła zaplecze dydaktyczne: 12
ha ziemi ornej, 1,5 ha ogrodu i zabudowania gospodarskie oraz park, zajmujące ok.
5,5 ha.
Od kandydatek wymagała, aby miały
najmniej 14 lat, umiały czytać i pisać.
Miejsc w szkole przewidziano 25. Kurs
trwał 11 miesięcy. Nauka była bezpłatna.
Uczennice płaciły za wyżywienie i utrzymanie. Dziewczęta uczyły się prowadzenia gospodarstwa, języka ojczystego,
historii, rachunków, etyki i higieny. Na
wiosnę i w lecie Aleksandra Bąkowska
urządzała im krótkie wycieczki do pobliskich dobrych gospodarstw, wzorowo
prowadzonych ogrodów, spółkowych
maślarni, cukrowni, fabryk, stacji doświadczalnych itp. Kształtowała pokolenia dzieci włościańskich, by dalej krzewiły oświatę rolniczą.
Sukcesem było też zalegalizowanie
szkoły u władz petersburskich pod nazwą
„Fermy Praktycznej Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich”.
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Ferma Praktyczna Gospodarstwa dla Chłopców Wiejskich
Aleksander Świętochowski, czołowa postać polskiego pozytywizmu, urodził się w Stoczku Łukowskim. W 1912 r. zamieszkał
w Gołotczyźnie. Zachwycony sukcesem żeńskiej szkoły postanowił
utworzyć „fermę dla praktycznego kształcenia w rolnictwie synów
włościańskich”. Na budowę szkoły zgromadził fundusz w wysokości ponad 9000 rubli, z czego 4587 rubli stanowiła jego nagroda
jubileuszowa na 25-lecie pracy literackiej. Fermę uruchomił 15
stycznia 1913 r., korzystając z 70 morgów ziemi przekazanej przez
A. Bąkowską. Pisarz nazwał szkołę „Bratne”, ponieważ każdy absolwent „miał wychodzić jako dla ziemi syn, dla ludu brat”.

Losy szkół
W Gołotczyźnie uczytała się młodzież wiejska z całego zaboru rosyjskiego. Po uzyskaniu niepodległości w 1920 r. fundatorzy przekazali obie szkoły państwu polskiemu pod warunkiem utworzenia jeszcze trzeciej szkoły ogrodniczej. Szkoła dla dziewcząt funkcjonowała
do 1939 r., zaś wspólne dzieło A. Świętochowskiego i A. Bąkowskiej
„Bratne” w zmienionej formie kształci kadry rolnicze do dzisiaj.

W uznaniu zasług
Aleksandra Bąkowska jest pochowana na cmentarzu w Klukowie. Na epitafium czytamy: „Żyła w zacności, umarła w chwale,
zmartwychwstanie w czci serc wdzięcznych”.

Za postępowość, ofiarność i oddanie sprawie kształcenia dzieci
włościan Aleksandra Bąkowska bywa nazywana „czerwoną hrabianką”. Pracując wytrwale, do ostatnich dni życia, dla solidaryzmu społecznego i braterstwa, zyskała miano wybitnej działaczki
społecznej i oświatowej.

Zajrzyjmy do Gołotczyzny
Chcąc poznać klimat epoki pozytywizmu i spojrzeć na dokonania dwojga wspaniałych społeczników, należy odwiedzić Gołotczyznę. W rozległym parku zachował się dworek hrabiny Aleksandry Bąkowskiej, w którym ponad 100 lat temu mieściła się
wspomniana szkoła dla dziewcząt wiejskich. Obecnie budynek
jest filią Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Eksponowane są tu ciekawe zbiory o tematyce szlacheckiej. Nieopodal,
w głębi ogrodu, znajduje się willa „Krzewnia”, w której przez wiele
lat żył i tworzył Aleksander Świętochowski. Obecnie jest siedzibą
Muzeum Pozytywizmu. W willi zachowały się oryginalny wystrój
wnętrz oraz spora spuścizna po pisarzu.
Źródła:
1.www.polskaniezwykla.pl/web/place/36802,golotczyzna-pomnik-czerwonej-hrabianki-aleksandry-bakowskiej.html;
2.www. polaneis.pl/miejsca/muzeum-pozytywizmu-w-golotczyznie-historie-zycia-dwoch-bardzo-ciekawych-osob;
3.www.muzeumciechanow.pl/wspomnienie-o-aleksandrze-z-sedzimirow-bakowskiej.
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Których substancji czynnych wkrótce zabraknie?
W 2021 r. wiele ważnych substancji czynnych zostanie wycofanych z obrotu.
Oto kilka najważniejszych z nich oraz terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony
roślin, określone przez MRiRW. By ułatwić rolnikom podejmowanie właściwych decyzji,
przypominam, w jakich preparatach one występują.
Monika Górzyńska
monika.gorzynska@modr.mazowsze.pl

Fosforek wapnia, imidachlopryd, zeta-cypermetryna

▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 31 stycznia
2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 lipca 2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 31 stycznia
2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 31 lipca 2022 r.
Przykłady środków ochrony roślin zawierających ww. substancje – insektycydy: Insecol AE, Ogrodnik AE, Diament 200 SL,
Imida 200 SC, Imidachloprid 200 SC, Nuprid 200 SC, Kohinor
200 SL, Alstar 100 E C, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW, Titan 100 EW
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Haloksyfop-P

Substancja jest przeznaczona do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego,
buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika,
marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych. Wcześniej był

aplikowany w szerszej gamie upraw, m.in. w: buraku, rzepaku
ozimym i jarym, ziemniaku, bobiku, grochu, peluszce, łubinie,
gorczycy, lucernie czy lnie.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 28 lutego
2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 28 sierpnia
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 28 lutego
2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 28 sierpnia 2022 r.
Przykłady herbicydów zawierających ww. substancję: Gallant
Super 104 EC, Perenal 104 EC.

Pencykuron

Substancja grzybobójcza w formie płynnego koncentratu
o działaniu kontaktowym i układowym, do zaprawiania bulw
sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą ziemniaka i parchem
srebrzystym ziemniaka.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 31 maja 2021 r.
mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 listopada
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin
wprowadzone do obrotu do
31 maja 2021 r. mogą być
stosowane, przechowywane,
unieszkodliwiane do 30 listopada 2022 r.
Przykłady środków ochrony roślin zawierających ww.
substancję: Ceratias 258 FS,
Monceren Pro 258 FS.

Mankozeb

Powszechnie był wykorzystywany przede wszystkim w programie ochrony
ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie, ale także wspomagająco
w ochronie wielu upraw
warzywniczych i sadowniczych. Wykazuje działanie
kontaktowe, powierzchniowe. Między innymi uniemożliwia kiełkowanie za-
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rodników grzybów. Wraz z wycofaniem tej substancji zniknąć
musi z rynku kilkadziesiąt fungicydów.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 4 lipca 2021 r.
mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 października
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 4 lipca 2021 r.
mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 30
listopada 2021 r.
Przykłady fungicydów zawierających ww. substancję: Fortuna
Gold, Fudan Gold, Zampro 56 WG, Mastana, Unizeb Gold

Tiofanat metylu

Tiofanat metylu to substancja grzybobójcza z grupy benzimidazoli, o działaniu układowym, Szeroko wykorzystywana w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, jaki i w ochronie roślin
ozdobnych i leśnych. Stosowana w preparatach jedno- oraz wieloskładnikowych.
W uprawach roślin rolniczych używana m.in. do zwalczania
brunatnej plamistości zbóż, brunatnej plamistości buraka, chwościka buraka, cylindosporiozy, czerni krzyżowych, fuzariozy kłosów, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzy żółtej i brunatnej, septoriozy paskowanej liści
pszenicy, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni, zgnilizny
twardzikowej oraz wielu innych chorób.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 19 kwietnia
2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 sierpnia
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 19 kwietnia
2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 19 października 2021 r.
Przykłady fungicydów zawierających ww. substancję: Bajlando
500 SC, Funaben Plus 03 PA, Helmtop 500 SC, Sintop 500 SC,
Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, Tiptop 500 SC, Toben
500 SC, Topsano 500 SC, Topsin M 500 SC, a mieszaninę tiofantu
metylu z tetrakonazolem zawierają: Matador 303 SE, Moderator
303 SE, Yamato 303 SE.

Bromoksynil

Substancja ta jest dedykowana uprawie kukurydzy. Niszczy
jednoroczne wrażliwe chwasty dwuliścienne, takie jak: bieluń
dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała,
kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, psianka
czarna, rdest plamisty i powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew
świrzepa, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szczyr roczny,
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa oraz
tylko części nadziemne gatunków wieloletnich.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 17 marca 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 lipca
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 17 marca
2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 17 września 2021 r.

ślin warzywnych i przemysłowych.
▶ środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 5 kwietnia
2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 15 sierpnia
2021 r.;
▶ środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 5 kwietnia mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do
5 października 2021 r.
Przykłady środków ochrony roślin zawierających ww. substancję: Galben M 73 WP Fantic M WP.

Beta – cyflutryna

Substancja ta stosowana jako insektycyd w uprawach roślin
rolniczych i warzywnych. Należy do grupy pyretroidów. Ma zastosowanie m.in. w uprawie: buraka cukrowego, lnu, bobiku, peluszki, grochu zwyczajnego, pszenicy ozimej, rzepaku ozimego
i ziemniaka. Zwalcza pchełkę burakową, chowacze (brukwiaczka, czterozębnego, podobnika), pryszczarka kapustnika, stonkę ziemniaczaną, mszycę zbożową, skrzypionki, a także mszycę
grochową, wciornastki, oprzędziki, zmienniki, pachówkę strąkóweczkę, mszycę trzmielinowo-burakową w bobiku oraz strąkowca bobowego.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 20 stycznia 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 maja
2021 r.;
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 20 stycznia
2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 20 lipca 2021 r.
Przykłady insektycydów zawierających ww. substancję: Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC, Alfazot 025 EC i Tekapo 025 EC.

Tiachlopryd

Substancja ta była przeznaczona do zwalczania szkodników
ssących i gryzących w uprawach takich jak rzepak (ozimy i jary)
i ziemniak. Służyła do zwalczania: słodyszka rzepakowego, chowaczy (czterozębny i podobnik) i stonki ziemniaczanej. Preparaty zawierające tę substancję czynną wykorzystywano również
w uprawach sadowniczych i ozdobnych.
▶ Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 3 sierpnia
2020 r. mogły być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane
do 3 lutego 2021 r.
Przykłady insektycydów zawierających ww. substancję: Calypso 0,015 AL, Proteus 110 OD, Portos 110 OD, Berta 240 OD, Bimago 240 OD, Biscaya 240 OD, Bocaro 240 OD, Cloprin 240 OD,
Montego 240 OD, Nimfa 240 OD, Thia 240 OD, Vima-Tiachloprid, Calypso 480 SC, Calypso 480 S.C. Posiadanie i wykorzystywanie tych środków w gospodarstwie jest karalne.

Przykłady herbicydów zawierających ww. substancję: Emblem
20 WP, Bromotril 250 SC, Auxo 337 EC, Emblem Pro 385 SC.

Planowane jest wycofywanie kolejnych substancji aktywnych,
stosowanych w uprawie roślin rolniczych. Zachęcam do śledzenia bieżącego monitoringu aktualnych zmian w zakresie wycofania i rejestracji środków ochrony roślin.
Decyzje te oznaczają coraz większe trudności w ochronie roślin – tym bardziej, że w najbliższym czasie nie ma alternatyw dla
wycofanych środków.

Benalaksyl

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Substancja stosowana do zwalczania zarazy ziemniaka w ziemniakach i pomidorach, mączniaków rzekomych w uprawach ro-
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Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy?
Popularność uprawy kukurydzy w Polsce stale rośnie. Areał jej uprawy zwiększa się
z każdym rokiem. Według GUS w 2019 r. powierzchnia uprawy tego gatunku wyniosła
1265 tys. ha (na ziarno 665 tys. ha, na kiszonkę 600 tys. ha). Dla porównania, w 2010 r.
było to 729 tys. ha (na ziarno 334 tys. ha, na kiszonkę 395 tys. ha). Obecnie w Krajowym
Rejestrze znajduje się 238 odmian, z czego polskie odmiany stanowią ok. 25%.
Katarzyna Perkowska-Pióro
katarzyna.perkowska-pioro@modr.mazowsze.pl
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Wybór odmiany kukurydzy na ziarno
– na które cechy zwrócić uwagę?

Wybór odmiany kukurydzy na kiszonkę
– na które cechy zwrócić uwagę?

1. Plon ziarna i stabilność plonowania
W uprawie kukurydzy na ziarno dużą rolę odgrywa potencjał plonotwórczy. Im jest on wyższy, tym lepiej. Warto sięgnąć po publikacje
Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), który co roku prezentuje wyniki Porejestrowych Doświadczeń
Odmianowych (PDO) i prześledzić, jak plonowała dana odmiana na
przestrzeni kilku lat. Na podstawie wyników badań i doświadczeń
prowadzonych w poszczególnych województwach są tworzone „Listy
odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.
2. Wczesność (FAO)
Liczba FAO jest to wskaźnik wczesności odmian, czyli długość
okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumulowania przez
roślinę suchej masy. Liczbę FAO określa COBORU. Na jej podstawie odmiany są rekomendowane do uprawy w odpowiednich
rejonach kraju. Wyróżniamy następujące klasy wczesności kukurydzy:
• wczesne – do FAO 220;
• średniowczesne – FAO 230–250;
• średniopóźne – FAO 260–290;
• oraz późne – FAO 300–350.
Potencjał plonowania kukurydzy, a w konsekwencji opłacalność całej produkcji, jest ściśle związany z wczesnością jej
dojrzewania. Dlatego tak ważne jest, aby dobrać odmianę kukurydzy o FAO odpowiednim dla danego regionu kraju. Województwo mazowieckie znajduje się w strefie II centralnej, dla
której zaleca się dla kukurydzy uprawianej na ziarno odmiany
o FAO 220–260, a dla kukurydzy na kiszonkę FAO do 280.
3. Odporność na choroby i szkodniki
Jednym z groźniejszych agrofagów kukurydzy jest omacnica
prosowianka. Straty w plantacji powodowane przez gąsienice
omacnicy w południowej Polsce mogą wynosić 50–80%, a lokalnie nawet 100%. Z dostępnych na rynku odmian kukurydzy
szkodnik ten w większym stopniu uszkadza odmiany wcześniejsze (FAO do 220), czyli te bardziej zaawansowane w rozwoju.
Całkowicie odporne na omacnicę są jedynie odmiany kukurydzy
genetycznie modyfikowanej (GMO), których uprawa jest w Polsce prawnie zabroniona.
W ostatnich latach obserwuje się nasilenie chorób z rodzaju
Fusarium spp. w naszym kraju. Grzyby te powodują m.in. fuzariozę kolb. Metabolity wtórne wytwarzane przez tego agrofaga są
szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

1. Wydajność świeżej i suchej masy
Duża ilość świeżej masy z ha pozwala uzyskać potrzebną ilość
kiszonki, dlatego warto wybierać odmiany wysokie i dobrze
ulistnione. W publikacji COBORU znajdziemy informację na
temat: wysokości roślin, wyników plonowania świeżej i suchej
masy oraz zawartości suchej masy w plonie ogólnym.
Wydajność suchej masy z ha jest jednym z głównych parametrów,
którym powinniśmy się kierować przy wyborze kukurydzy na kiszonkę. W 2019 r. w doświadczeniach kiszonkowych COBORU plon
ogólny suchej masy, średnio z wszystkich badanych odmian, wyniósł
175 dt/ha i był o 29 dt/ha mniejszy od plonów w roku poprzednim.
2. Strawność odmiany
Włókno, obok skrobi z ziarna, jest jednym z ważniejszych elementów energetycznych kiszonki. Jego strawność najczęściej określa się
za pomocą parametru DINAG. Wartość DINAG poniżej 48 jednostek świadczy o niskiej strawności oraz o tym, że głównym źródłem
energii jest skrobia. Wartość powyżej 52 jednostek mówi o wysokiej
strawności oraz o tym, że źródłem energii jest także włókno.
3. Struktura plonu (udział kolb)
Udział kolb w strukturze plonu warunkuje wartość energetyczną przyszłej paszy. To właśnie ziarno charakteryzuje się koncentracją energii. Pozostałe części rośliny (łodygi i liście), wykazują znacznie niższą wartość energetyczną, dlatego co najmniej
50% całkowitego plonu powinna stanowić sucha masa kolb.
Przy wyborze odmiany kukurydzy, zależnie od jej przeznaczenia,
warto też wziąć pod uwagę: wysychanie ziarna na polu, obsadzenie
kolb na roślinie, cechę „stay green” (rośliny w okresie dojrzewania
ziarna mają nadal zielone liście i dostarczają składniki pokarmowe
do wypełnienia ziarna), tolerancję na warunki środowiska. Wybór
odmiany kukurydzy jest jednym z głównych kryteriów, warunkujących powodzenie w uprawie tej rośliny. Opłaca się poświęcić
chwilę, aby dobrze dopasować odmianę do warunków swojego gospodarstwa i cieszyć się wysokimi plonami. Warto odwiedzić pole
doświadczalne w MODR Oddział Poświętne w Płońsku i zapoznać
się z kolekcją odmian kukurydzy oraz PDO kukurydzy.

Wieś Mazowiecka, marzec 2021

Źródła:
1. https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/Listy_opisowe/LOORR%20-%20kukurydza%202020.pdf – dostęp 11.02.2021.
2. Czembor E., Matusiak M., Ochodzki P. 2013. Odporność mieszańców kukurydzy na
fuzariozę kolb powodowaną przez Fusarium graminearum i F. verticillioides w Polsce
w latach 2008–2009. [w:] Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 270: 55-73.
3. https://www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/zanim-wybierzesz-odmiane - dostęp 11.02.2021.
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Winnica – od czego zacząć?

Aby rozpocząć przygodę z własną winnicą, wystarczą chęci, trochę zapału i pomysłu.
Jeżeli mamy kawałek ziemi, to pierwszy krok już za nami.
Robert Główka
robert.glowka@modr.mazowsze.pl
Odpowiedź jest prosta: od myślenia i odpowiedzenia sobie na
kilka prostych pytań:
Co chcemy mieć?
Oczywiście winogrona, ale jakie? I do czego służące? Musimy
wiedzieć, że wśród kilkunastu tysięcy znanych odmian są:
− odmiany deserowe – przeznaczone tylko do spożywania na
świeżo;
− odmiany przerobowe – do wyrobu wina i soków; są to odmiany o małych lub bardzo małych jagodach;
− odmiany ogólnoużytkowe – o niezłym smaku i jednocześnie
dające możliwości robienia z nich win i soków;
− odmiany beznasienne – używane zarówno jako deserowe, jak
i do robienia rodzynków.
Gdzie chcemy mieć winorośla?
Jeżeli mamy działkę lub pole, to musimy wybrać konkretne
miejsce. Powinno ono być możliwie dobrze nasłonecznione i trochę chronione od wiatrów, stwarzające możliwość rozwoju krzewu
w przestrzeni. Bo winorośl to przecież pnącze! Korzystne są południowe, południowo-zachodnie lub południowo-wschodnie wystawy krzewu.
Winorośl nie jest rośliną zbyt wybredną jeśli chodzi o wymagania glebowe. Winnice można z powodzeniem zakładać na glebach
stosunkowo ubogich i suchych (np. piaszczystych). Mogą to być
grunty V, a nawet VI klasy bonitacyjnej, które uważa się za mało
przydatne dla innych upraw. Winorośl źle znosi gleby zbyt ciężkie, zbite i nadmiernie wilgotne, służą jej natomiast gleby dobrze
przepuszczalne, przewiewne i umiarkowanie wilgotne.
W naszych warunkach klimatycznych nie powinno się sadzić
winorośli na glebach zbyt płytkich, zalegających ponad litą skałą
albo warstwą zbitych, nieprzepuszczalnych glin i iłów. W takich
warunkach system korzeniowy winorośli rozwija się zbyt blisko
powierzchni gruntu i jest narażony na przemarzanie. Dostępna
dla korzeni, przepuszczalna warstwa gleby i podglebia powinna
sięgać do głębokości co najmniej 40 cm w przypadku gleb zwartych (np. gliniastych) i co najmniej 60 cm w przypadku gleb lekkich i luźnych (np. piaszczystych).
Nie powinno się również sadzić winorośli w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest wyższy niż 2–3 m pod powierzchnią. Zbyt
wysoki poziom lustra wody i nadmierna wilgotność podłoża powodują gnicie systemu korzeniowego oraz choroby grzybowe i bakteryjne drewna, co może doprowadzić do obumarcia krzewów.
Na luźnych i mocno przepuszczalnych glebach piaszczystych
winorośl może wymagać okresowego nawadniania, szczególnie
w pierwszych latach po posadzeniu, zanim krzewy rozwiną system korzeniowy.
Winorośl wymaga gleb obojętnych lub lekko kwaśnych. Dla
większości odmian właściwy odczyn gleby wynosi od 6,0 do 7,2
pH. Ponad połowa powierzchni Polski ma natomiast gleby zbyt
kwaśne, o odczynie poniżej 5,6 pH, które przed posadzeniem
winorośli wymagają odpowiedniego wapnowania.
Jakie mamy warunki klimatyczne?
Nie można dać się zwieść poglądowi, że w Polsce nie jest moż-

liwa uprawa dobrych winorośli w gruncie. Jest możliwa i coraz bardziej
rozpowszechniona. Dostępnych jest wiele odmian, odpowiadających
naszym warunkom klimatycznym. Problemem jest ich właściwy dobór.
Są odmiany o wysokiej mrozoodporności, o dość krótkim okresie od
rozpoczęcia wegetacji do dojrzenia owoców, co gwarantuje pełne dojrzewanie w naszym klimacie, odmiany później rozpoczynające wegetację, a więc mniej wrażliwe na wiosenne przymrozki, a także dobrze
regenerujące się po ich wystąpieniu. By dokonać
prawidłowego doboru, warto ocenić miejscowe warunki klimatyczne: ostrość zimowych mrozów, częstość występowania wiosennych przymrozków,
przeważającą pogodę w końcu
lata i na początku jesieni, gdy
grona dojrzewają.
Kolejnym krokiem będzie dobór odmian. Musimy podjąć decyzję:
sadzimy Vitis vinifera
(winorośl właściwa) czy
mieszańce?
Zdecydowana większość win na świecie
powstaje z odmian Vitis
vinifera. Jeżeli myślimy
o produkcji win wysokiej
jakości, to powinniśmy
brać pod uwagę uprawę
tych właśnie odmian. Musimy jednak pamiętać, że uprawa Vitis vinifera jest możliwa
wyłącznie w najcieplejszych rejonach i w najlepszych, bardzo starannie wybranych lokalizacjach winnic. Są one bowiem mało odporne na mróz
i choroby. Wymagają sporo ciepła i światła.
Pamiętajmy także, że warunkiem sine qua non (koniecznym) do uzyskania dobrej jakości wina są odpowiednio dojrzałe i zdrowe winogrona.
Jeżeli go nie spełnimy, to nie pomoże nam nawet najbardziej ceniona
i znana na świecie odmiana winorośli!
W przypadku chłodniejszych rejonów lub gorszych lokalizacji alternatywą dla odmian Vitis vinifera są mieszańce (hybrydy). Klasyczne mieszańce francusko-amerykańskie to odmiany uzyskane we Francji w XIX
i na początku XX w. ze skrzyżowania odmian Vitis vinifera z gatunkami
dzikich winorośli amerykańskich. Ich zaletą jest odporność na choroby
i niskie temperatury, nieporównywalnie lepsza niż u odmian europejskich. Ważne są także małe wymagania siedliskowe i dobra plenność. Klasyczne mieszańce są na szeroką skalę uprawiane w Ameryce Północnej,
a ostatnio także w uprawach ekologicznych w Europie Zachodniej.
Źródła
1. Myśliwiec R., „Uprawa Winorośli”.
2. http://www.winogrona.org.
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Lakier do paznokci – zbierz papierowym ręcznikiem
z podłogi jak najwięcej lakieru, resztę usuń zmywaczem do paznokci. Gdy zaplamiło się ubranie, również można użyć zmywacza, ale ostrożnie. W niewidocznym miejscu należy sprawdzić, czy nie odbarwi
tkaniny. Jeżeli lakier wylał się na dywan, poczekaj, aż
zaschnie. Następnie delikatnie spiłuj lakier pilniczkiem
do paznokci i odkurz.

Pleśń – można usunąć wilgotną plamę, polewając
sokiem z cytryny i posypać solą, a następnie przepłukać. Zapleśniałą już bardzo tkaninę potrzyj antyseptycznym płynem do płukania ust.
Pasta do butów – najlepiej ją czyścić terpentyną lub
spirytusem, a następnie mydłem.

Plamy to nie problem – część 2
28

Usuwanie plam może się okazać trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia
z plamami po kawie czy herbacie. Dzięki sprawdzonym domowym sposobom nie musi
się wiązać z walką z wybielaczem.
Barbara Soboń
barbara.sobon@modr.mazowsze.pl

Szminka do ust – plamę zmyj bezbarwnym denaturatem, jeśli tkanina jest delikatna, natłuść ją gliceryną
i spierz w wodzie z mydłem. (Zastosowanie takie samo
do plam z fluidu).
Parafina – poczekaj, aż wyschnie, a potem wykrusz ją.
Pod tłustą plamę i na nią połóż bibułę lub papierowe
serwetki i przeprasuj żelazkiem. Na koniec warto przetrzeć zabrudzone miejsce bezbarwnym denaturatem
i wyprać.
Jodyna – zwilż plamę wodą i susz na słońcu. Można
też ją zaprać denaturatem.
Rdza – np. na kluczach: posyp zardzewiały pęk kluczy odrobiną soli i pocieraj przekrojonym kawałkiem
ziemniaka. Opłucz i wysusz. Na ubraniach plamę skrapiamy nad parą sokiem z cytryny, następnie zmywamy
czystą wodą.
Sadza – potrzyj zeschniętym kawałkiem chleba albo posyp solą. Nie używaj odplamiacza, gdyż powiększy plamę.
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

Pot/zażółcenia – plamy po antyperspirantach usunie sok z cytryny (pół szklanki na litr wody). Nasącz
nim materiał i pozostaw na kilkanaście minut. Potem
dokładnie pierz. Pożółkłą bieliznę uratuje zsiadłe
mleko. Użyj go tyle, aby całe pranie było zanurzone.
Pozostaw na noc, a rano upierz.
Plamy na czarnych tkaninach – zamaskujesz je za
pomocą mocnego naparu z czarnej herbaty. Nasącz
nim wacik i delikatnie pocieraj plamę.
Plamy na białych koszulach – namocz koszulę
przez całą noc w wodzie z dodatkiem trzech pokruszonych tabletek aspiryny. Potem pierz jak zwykle.
Czarna kawa – pobrudzone miejsca polej wrzątkiem
i wypierz w płatkach mydlanych; możesz doczyścić
spirytusem.
Herbata – rozlana np. na białym obrusie zniknie bez
śladu, jeśli szybko polejesz plamę sokiem z cytryny,
a potem spłuczesz letnią wodą.

Ergonomia pracy w biurze
i nie tylko
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Nazwa ergonomia wywodzi się od dwóch greckich słów ergon – czyn, praca oraz nomos
– zwyczaj, prawo, wiedza. Oznacza wiedzę o pracy. Ergonomia ma na celu dostosowanie
maszyn, narzędzi środowiska i organizacji pracy oraz życia i przedmiotów powszechnego
użytku do możliwości i ograniczeń człowieka.
Anna Gotkowicz
anna.gotkowicz@modr.mazowsze.pl

Praca umysłowa, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej,
może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. W trakcie epidemii
koronawirusa coraz więcej osób pracuje zdalnie, a szkoły prowadzą
nauczanie zdalne dla dzieci. Niestety „domowe biura” czy „klasy
lekcyjne” nie zawsze są odpowiednio przystosowane do kilkugodzinnej pracy, nauki przy komputerze czy laptopie. Dlatego musimy teraz szczególnie zadbać o nasz kręgosłup, bo przeciążeni pracą
i nauką coraz częściej mamy problemy z bolącymi kręgosłupami.
Dzieci spędzają w pozycji siedzącej od 4 do 10 godzin dziennie.
Im wyższa klasa, tym ten czas staje się dłuższy.
Zdalne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego nie zastąpi
interakcji i współzawodnictwa z rówieśnikami. Brak ruchu spowodowany koniecznością utrzymywania przez dłuższy czas pozycji siedzącej ma poważny wpływ na nasze zdrowie.
Praca przy komputerze obciąża m.in.:
• mięśnie stabilizujące kręgosłup w pozycji siedzącej,
• mięśnie barków i rąk obsługujących klawiaturę,
• mięśnie karku utrzymujące głowę podczas obserwacji monitora
i klawiatury.
W efekcie może się pojawiać ból: szyi, karku, barków, rąk, odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Jeżeli – mimo bólu – jest kontynuowana,
może prowadzić do zmian zapalnych lub degeneracyjnych, takich
jak np. zapalenia stawów czy zwyrodnienia stawów kręgosłupa.
Pozycja podczas pracy przy komputerze powinna być możliwie
najbardziej zbliżona do naturalnej. Należy unikać: pochylenia w bok,
skręcenia głowy albo tułowia, pracy z rękoma położonymi na różnej
wysokości, pochylenia głowy, tułowia, zginania rąk w nadgarstkach.

Jak zorganizować stanowisko pracy?
Krzesło powinno być wyposażone w: regulację wysokości sie-

dziska (40–50 cm od podłogi), regulację wysokości oparcia i pochylenia oparcia, a także w podłokietniki. Płyta siedziska powinna być wyprofilowana odpowiednio do odcinka udowego nóg,
a oparcie do naturalnego wygięcia kręgosłupa.
Dodatkowym oparciem może być podnóżek. Powinien być
ustawiony pod odpowiednim kątem (max. 15°), aby było możliwe płaskie, spoczynkowe ustawienie na nim stóp.
Wysokość biurka, krzesła i podłokietników powinna być ustawiona w taki sposób, aby zapewnić naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między
ramieniem i przedramieniem. Pozwoli to na odciążenie mięśni.
Na ekran należy patrzeć z odległości co najmniej 40 cm.
W przypadku szerokich ekranów powinno to być co najmniej 50

cm, żeby ekran zmieścił się w polu widzenia użytkownika, nie
wymuszając odchylenia się do tyłu na krześle. Warunki będą się
także nieco różnić w zależności od czynników, takich jak: rozdzielczość ekranu, rozmiar tekstu i wzrok użytkownika.
Bez względu na sytuację patrzenie na ekran przez dłuższy czas,
z odległości mniejszej niż 30 cm, zawsze powoduje zmęczenie
wzroku. Monitor należy więc ustawić bokiem do okna, aby światło zewnętrzne nie odbijało się od ekranu.
Biurko powinno być na tyle szerokie i głębokie, aby jego wyposażenie było w odpowiedniej odległości. Pomieszczenia, w których przebywamy podczas pracy, powinny być oświetlone zarówno światłem
dziennym, jak i elektrycznym. Powinny być też wyposażone w odpowiednią wentylację. Dodatkowo mogą mieć klimatyzację. Temperatura w takich pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18°C.
Gdy długotrwale zastygamy w pozycji siedzącej, pewne grupy
mięśniowe ulegają osłabieniu i rozciągnięciu, a inne przykurczeniu i nadmiernemu napięciu. Konsekwencją tego są odchylenia
od prawidłowej postawy ciała, co rzutuje na częste występowanie
bolesności oraz większej podatności na kontuzje. Konieczne jest
robienie krótkich przerw. Powinno się je wykorzystywać w taki
sposób, aby całe ciało odpoczęło od pracy przy komputerze. Zalecane są ćwiczenia w biurze dla wszystkich, którzy cierpią z powodu bólu kręgosłupa lub chcieliby go w przyszłości uniknąć.

Jak ćwiczyć przy biurku, by zadbać o kręgosłup?

Aby uniknąć bólu pleców i innych części ciała, podczas krótkich
przerw w pracy czy nauce możemy wykonywać proste ćwiczenia.
Ćwiczenia rozciągające kark – pochylanie głowy do przodu,
obracanie głowy w prawą i lewą stronę, krążenie głowy w obie
strony, pochylanie głowy na boki do ramion.
Ćwiczenia rozluźniające ramiona – krążenia ramion w przód
i do tyłu, wznoszenie ramion nad głowę.
Rozciąganie ramion i pleców – unoszenie splecionych i wyprostowanych dłoni nad głową, sięganie dłonią do przeciwległej łopatki.
Rozciąganie pleców i mięśni skośnych brzucha – wyciągnięcie
wyprostowanych dłoni do góry (lub oparcie jednej dłoni na biodrze) i wykonywanie skłonów w jedną i drugą stronę.
Ćwiczenia rozciągające mięśnie nóg – unoszenie nóg w pozycji
siedzącej, unoszenie wyprostowanej nogi i krążenie stopą, wspinanie się na palce (opierając się o krzesło).
Każde ćwiczenie najlepiej powtórzyć 3–5 razy.

Źródło:
https://zdrowie.pap.pl/srodowisko/jak-nie-uszkodzic-kregoslupa-przy-pracy-biurowej
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Zakładamy kwietną łąk ę

W trosce o zachowanie bioróżnorodności, także w najbliższym otoczeniu, szukamy
pomysłów na ciekawe rozwiązania. Może warto pomyśleć o zastąpieniu tradycyjnego,
monokulturowego trawnika kwietną łąką.
Anna Matyszczak
anna.matyszczak@modr.mazowsze.pl

30

Kwietna łąka to miejsce, gdzie swobodnie
mogą rosnąć kwitnące rośliny jednoroczne,
byliny oraz trawy, naśladując łąkę naturalną. Kwietna łąka stanowi ostatnio również
popularny element zagospodarowania przestrzeni miejskich, będąc przeciwwagą dla
jednorodnych trawników czy powierzchni
utwardzonych. Może zająć duży obszar, ale
równie dobrze prezentuje się na mniejszej
powierzchni jako kwietna rabata czy wąski
pas kwiatów, np. wzdłuż ogrodzenia. Miłośnicy barwnych, kwietnych zestawień mogą
(przy braku miejsca) obsiać mieszanką nasion skrzynki czy większe donice.
Zalety kwietnych łąk to:
- nadanie ogrodowi swobodnego, mniej
formalnego charakteru;
- zwabienie owadów zapylających i motyli;
- mniejsza liczba zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: koszenie, nawożenie czy
intensywne podlewanie (zaleca się je dopiero przy bardzo dużej suszy);
- lepsze (w porównaniu z trawnikiem) zatrzymywanie wody w glebie, zacienienie
podłoża;
- oczyszczanie powietrza z pyłów.
Łąki kwietne niestety mają również pewne wady. Przekwitające rośliny nie wyglądają już tak atrakcyjnie i mogą stać się źródłem
zachwaszczenia innych miejsc w ogrodzie.
Z łąk kwietnych powinni zrezygnować alergicy i osoby uczulone na jad pszczeli.

Jak zakładamy łąkę kwietną?

Przygotowanie stanowiska pod kwietną łąkę
wygląda podobnie jak przygotowanie miejsca
pod trawnik. Najważniejszym zabiegiem jest
staranne usunięcie wszystkich chwastów. Jest
to bardzo ważne, ponieważ nie ma tu później
możliwości chemicznego zwalczenia chwastów, tak jak w przypadku trawników.
Ziemię pod wysiew należy spulchnić, przekopując ją szpadlem lub używając glebogry-

Wieś Mazowiecka, marzec 2021

zarki, a następnie wyrównać. Przeciętne podłoża nadają się do zakładania łąk kwietnych.
Rośliny rosną wtedy dość równomiernie.
W zbyt żyznym podłożu kwiaty łąkowe o silnym wzroście mogą zdominować te rosnące
wolniej. Wysiewając nasiona, należy starać
się przestrzegać norm wysiewu podanych
na opakowaniach (najczęściej 2-3 g nasion /
1 m²). Zbyt gęsty siew powoduje, że bardziej
ekspansywne gatunki zagłuszają pozostałe.
W równomiernym wysiewie pomocne jest wymieszanie nasion z piaskiem lub
wermikulitem. Nasiona mieszanki łąkowej
wysiewamy rzutowo. Warto wierzchnią warstwę podłoża wymieszać z nasionami przy
pomocy drucianych grabi i docisnąć je do
ziemi poprzez udeptywanie lub wałowanie.
Są dwa podstawowe terminy wysiewu nasion
na łąki kwietne – wiosenny i jesienny. Wysiew
wiosenny spowoduje, że kwitnącą łąkę będziemy mieć już latem tego samego roku. Optymalny czas wysiewu to kwiecień i maj. Należy wtedy
pamiętać o utrzymaniu wilgotności gleby.
Jesienny siew jest zgodny z naturalnym
cyklem życia roślin. W tym przypadku
najodpowiedniejszym miesiącem jest
wrzesień. Część roślin wykiełkuje jeszcze
przed zimą i będzie miała szansę wiosną
ruszyć szybciej niż ewentualne chwasty.

Zabiegi pielęgnacyjne

Łąki kwietne należy kosić raz lub dwa
razy w roku. Pierwsze koszenie najczęściej
wykonujemy w czerwcu lub lipcu, a drugie we wrześniu. Koszenie wykonuje się
na wysokości około 10 cm, najlepiej tradycyjną kosą lub kosiarką listwową. Wyższe koszenie zmniejsza parowanie wody
z podłoża i nie powoduje uszkodzenia
rozet liściowych roślin wieloletnich. Ścięte
rośliny pozostawia się na łące na kilka dni,
w tym czasie podeschną i osypią się z nich
nasiona. Potem siano należy uprzątnąć.

Z kwietnej łąki musimy niekiedy usunąć
chwasty. Niestety możemy to zrobić tylko
ręcznie. Jeśli roślin niepożądanych jest
zbyt dużo, mogą one zagrozić wzrostowi kwiatów. Należy unikać rozrastania
się np.: komosy białej, chwastnicy jednostronnej, powoju i ostrożenia polnego czy
żółtlicy drobnokwiatowej.
Nawożenie łąki kwietnej nie jest wskazane, ponieważ prowadzi do nierównomiernego wzrostu roślin i zagłuszania
gatunków wolniej rosnących. Jeżeli zaistnieje potrzeba użyźnienia gleby, warto zastosować nawozy bezazotowe, np. mączkę
bazaltową bogatą w krzemionkę i potas.

Gatunki roślin na łąkę kwietną

Funkcję ozdobną pełnią rośliny kwitnące,
takie jak np.: rumianek pospolity chaber bławatek, mak polny, maczek kalifornijski, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity czy jaskier ostry. Uzupełnieniem mogą być rośliny
motylkowe, np.: koniczyna, łubin czy wyka.
Gatunki roślin na łąkę kwietną warto dobrać
pod kątem warunków panujących na wybranym stanowisku. W miejscach suchych
sprawdzi się np.: goździk piaskowy, dziurawiec zwyczajny, lebiodka pospolita, przetacznik kłosowy czy szałwia łąkowa. Z kolei
w miejscach wilgotnych warto wysiać: rzeżuchę łąkową, żywokost lekarski, bodziszka łąkowego czy niezapominajkę błotną.
Do założenia łąki kwietnej warto wykorzystywać gotowe mieszanki nasion od
sprawdzonych producentów, ze składem
podanym na opakowaniu. Możemy wtedy
zdecydować się np. na łąkę jednoroczną lub
wieloletnią, taką, która stanowi dobrej jakości pożytek dla pszczół czy kwitnącą ozdobę
ogrodu przez jak najdłuższy czas.

Źródła:
1. www.lakikwietne.pl.
2. www.swiatkwiatow.pl.
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Mikotoksyny w paszy a rozród
i produkcja mleka – część 2

Zofia Chotyniec
zofia.chotyniec@modr.mazowsze.pl

Aflatoksyny produkowane przez Aspergillus są w naszym klimacie rzadko stwierdzane w badanych paszach. Są typowe dla klimatu tropikalnego.
Trafić do nas mogą w importowanej soi lub rozwinąć się w zagrzanym,
mokrym ziarnie w magazynie. Aflatoksyny przechodzą do mleka, gdzie
ich dopuszczalna norma skażenia wynosi do 50 ppb/kg. Aflatoksyny mają
działanie rakotwórcze. U bydła powodują objawy przewlekłe uszkodzenia
wątroby, zmniejszenie pobrania paszy, zmniejszają odporność na choroby
oraz obniżają produkcję mleka.
Ochratoksyny u bydła w dużym stopniu są rozkładane w żwaczu, dlatego rzadko powodują zatrucia.
Mikotoksyny zawarte w paszach mają bardzo niekorzystny wpływ na rozród i produkcję mleka. Nawet niewielkie stężenie kilku mikotoksyn w paszy może być gorsze niż wysokie stężenie jednej. To znaczy, że mikotoksyny
„wspierają się” w swoim niekorzystnym działaniu na organizm zwierzęcia.
Tylko częściowo są unieszkodliwiane w żwaczu. Najczęściej występująca
mikotoksyna deoksyniwalenol jest w około 35% rozkładana w żwaczu, ale
tylko zdrowym i niezakwaszonym. Krowy mleczne są szczególnie wrażliwe na zearalenon, ponieważ w żwaczu jest on zamieniany przez bakterie na
alfazearalenon, a ten w 90% jest jeszcze bardziej toksyczny dla układu rozrodczego niż zearalenon. Mikotoksyny nawet w niewielkiej ilości uszkadzają
system odpornościowy, powodując stany zapalne wymion, wzrost komórek
somatycznych w mleku, mniejsze pobranie paszy i biegunki, co przekłada się
na produkcję mleka, jego jakość i ilość. Występują również problemy z zacieleniami, co powoduje częstsze brakowanie krów i ma wpływ na opłacalność produkcji mleka. Mikotoksyn z pasz całkowicie wyeliminować się nie
da, ale można je ograniczyć. Skażenie zbóż mikotoksynami tzw. polowymi
można zmniejszyć, zwalczając choroby grzybowe – fuzariozy. Fuzariozy atakują również kukurydzę, szczególnie kolby, a ponieważ jest rośliną wysoką, nie ma możliwości opryskania jej całej. Można ograniczyć mikotoksyny
w kiszonce z kukurydzy poprzez wysokie koszenie przy zbiorze, ponieważ
najbardziej skażone są często dolne partie roślin. Zbiór kukurydzy na kiszonkę należy przeprowadzać przy zawartości suchej masy około 35%, bo
w późniejszym okresie następuje intensywny rozwój grzybów. Przy uprawie
kukurydzy w monokulturze trzeba pamiętać o dokładnym przyorywaniu
resztek pożniwnych. Stosowanie prawidłowego płodozmianu zmniejsza
w glebie ilość patogenów powodujących fuzariozy. Poza tym optymalny
termin siewu zbóż i kukurydzy, prawidłowe nawożenie uodparniają rośliny
na choroby grzybowe. Skażenie pasz mikotoksynami tzw. magazynowymi
zmniejszamy, dokonując zbioru suchego ziarna zbóż, suchego siana, suchej
słomy. Przy sporządzaniu sianokiszonek i kiszonek ważne jest dokładne
i szybkie ubicie zakiszanej masy i szczelne okrycie. Nie zawsze uda się wyprodukować pasze dobrej jakości. Nie mamy też wpływu na jakość pasz z zakupu. Mikotoksyny mogą się znaleźć w paszy. Niekonieczne muszą być widoczne w postaci pleśni. Profilaktycznie można stosować dodatki paszowe.
Dostępne w sprzedaży są dodatki, które unieszkodliwiają mikotoksyny, ale
jednocześnie wiążą mikro- i makroelementy oraz witaminy znajdujące się
w paszy, co nie pozostaje bez wpływu na jej jakość. Są też dodatki paszowe
o działaniu kompleksowym, które nie tylko wiążą mikotoksyny, ale też zawierają w swoim składzie enzymy rozkładające mikotoksyny trudnowiązalne: zearalenon, deoksyniwalenol i inne trichoteceny. Dodatkowo, zawierają
silimarynę regenerującą wątrobę.
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Potrzeby nawozowe łąk, pastwisk i lucerników
Użytki zielone nieodłącznie towarzyszą produkcji zwierzęcej. Łąki i pastwiska zapewniają
niezbędną dla przeżuwaczy paszę. Chcąc uzyskać odpowiednią ilość dobrej jakościowo paszy
podstawowej, należy zapewnić glebie najkorzystniejsze warunki i nawożenie.
Bożena Głuchowska
bozena.gluchowska@modr.mazowsze.pl

32

Potrzeby nawozowe użytków zielonych powinny być określane
na kilku bazowych przesłankach:
1. Muszą całkowicie rekompensować ilość składników wywożonych z plonem rolniczym. Jeżeli tak nie jest, to ograbiamy siedlisko.
2. Korelacji ze składem botanicznym. W zasadzie jedyną grupą
roślin, która tworzy dodatni bilans azotu, są motylkowate, głównie koniczyny i lucerny. Przyjąć można, że ich każdy procent
w runi przysparza środowisku około 2–3 kg tego składnika dostępnego trawom. A zatem 30–40% ich ilość to około 100 kg N
związanego przez bakterie z rodzaju Rhizobium.
3. Są ściśle związane z typologią gleb: organiczne, mineralne, ich
żyznością i wilgotnością.
4. Wymaganiami zwierząt w zakresie ilości składników pokarmowych w paszy.

azotu, i to stosowanej wspólnie z pozostałymi składnikami, najlepiej w postaci 6–8% polifoski lub innego wieloskładnikowego
nawozu. Dawkę N przy 2-kośnym użytkowaniu dzielimy następująco: 60% wiosną i 40% po zbiorze pierwszego pokosu, natomiast przy 3-krotnym koszeniu: 50% wiosną, 30% po pierwszym
i 20% po drugim pokosie.
W nawożeniu pastwisk na każde 10 ton zielonki (jest to średni plon w czasie wypasu) proponuje się stosować po 40–60 kg
azotu. Należy zachować dużą ostrożność w nawożeniu pastwisk
potasem, a jego roczna dawka nie powinna przekraczać 60 kg/ha,
ponieważ nawet 80% tego składnika wraca z odchodami zwierzęcymi. Najlepiej podzielić ją zatem na połowę: po 30 kg wiosną
i po II wypasie.
Natomiast łąki, położone na glebach organicznych i lżejszych,
wymagają znacznie większych ilości tego składnika, nawet do
140–170 kg/ha. Potas jest dla nich pierwszoplanowym składnikiem plonotwórczym, ważniejszym od azotu.

Nawożenie organiczne

Z plonem 1 tona suchej masy, który odpowiada około 5 tonom zielonej masy z ha, które określają tak zwany naturalny, to
znaczy siedliskowy potencjał produkcyjny większości naszych
łąk i pastwisk, są pobierane następujące ilości składników nawozowych podanych w powyższej grafice. Z dobrych łąk trwałych
z satysfakcjonującym rocznym plonem 8 ton suchej masy z 1 ha
jest wywożone: około 180 kg azotu, 60 kg fosforu, 140–200 kg
potasu, 16 kg magnezu oraz 24 kg SO3. Uwzględniając fakt, że
wykorzystanie składników nawozowych nigdy nie jest 100%, to
przy wysokim poziomie produkcji orientacyjne dawki NPK na
łące trawiastej powinny kształtować się na poziomie 120–170 kg
N/ha; 70–90 kg P2O5/ha oraz 60–120 kg K2O/ha. Nawożenie runi
ze znacznym udziałem koniczyny wymaga tylko mniejszej dawki
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

W gospodarstwach bydlęcych produkuje się znaczne ilości
nawozów organicznych (gospodarskich), takich jak: obornik,
gnojowica i gnojówka. Bezwzględnie powinny one w znacznej
części z powrotem trafić na użytki zielone.
Ich znaczenie, a szczególnie obornika, w kształtowaniu wartości użytkowej łąk jest swoistym naśladowaniem natury. Jego rolę
można porównać do dobroczynnego działania żyznych zalewów
rzecznych, pozostawiających cienkie warstwy namułu. Średnia
zawartość składników pokarmowych przy 75% zawartości H2O
w oborniku wynosi 0,5% N; 0,3% P2O5; 0,5–0,7% K2O; 0,25%
CaO i 0,19% MgO. Poza tym zawiera 21,9 mg/kg s.m. boru, 142
cynku, 259 manganu, 20,3 miedzi, 1,68 molibdenu, 1,3 kobaltu,
a także wszystkie inne składniki, które znajdują się w paszach pobranych przez zwierzęta.
Obornik jest nawozem, w którym znajduje się większość
pierwiastków z tablicy Mendelejewa oraz materia organiczna. Zapobiega degradacji wierzchniej niewyorywanej warstwy
darniowej, z której wolno przesiąkająca woda wymywa systematycznie koloidy mineralne i organiczne. Ponadto luźna powłoka
obornika chroni glebę przed utratą wilgoci, co ma ogromne znaczenie na zmurszałych glebach pobagiennych. Ocienianie i lepsze zaopatrzenie w wilgoć pobudzają bakterie glebowe do ożywionego działania. Wpływają też korzystnie na proces darniowy,
szczególnie na tworzenie się struktury gruzełkowatej. Jest w niej
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dużo więcej powietrza, miejsca na swobodne rozrastanie się korzeni i rozłogów, a dodatni bilans materii organicznej to warunek
lepszej sorpcji składników z nawozów mineralnych.
W związku z tym od wielu lat prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
propaguje na szkoleniach dla rolników hasło „Obornik jak aspiryna”, związane z zaletami tego nawozu, ponieważ kiedyś aspiryna była najlepszym antidotum na wiele chorób.
Warto zapamiętać, że renowację i zakładanie każdego nowego obiektu należy zawsze zaczynać od nawożenia obornikiem.
25–35 ton obornika na 1 ha stosuje się co 3–4 lata w okresie jesiennym. Listopad jest najlepszym miesiącem do jego starannego
rozrzucenia. Efekt plonotwórczy obornika jest jednak mniejszy
w porównaniu z nawożeniem azotowym. Należy więc wiosną następnego roku zasilić łąkę połową dawki azotu i fosforu, w drugim ¾ i całą dawką potasu i fosforu. Od trzeciego roku stosujemy normalne, tzn. wyżej opisane nawożenie NPK. Z obornikiem
wracamy na obiekt najpóźniej w czwartym roku. Przy obornikowaniu pastwiska pierwszy wiosenny odrost należy użytkować kośnie. Obornik jest także nieodzowny przy zakładaniu polowych
użytków zielonych przed orką. A co z gospodarstwami, gdzie nie
ma obornika, ale jest gnojowica?

Gnojowica
Jako nawóz z natury półpłynny powinna być stosowana w rozcieńczeniu. W jej składzie znajdują się: średnio 0,3–0,4% N;
0,18–0,22% P2O5, 0,45% K2O oraz prawie wszystkie makro- i mikroelementy. Na wzrost plonów wpływa korzystniej niż obornik.
Stosowana powierzchniowo, zwłaszcza w większych ilościach,
przyspiesza zachwaszczenie oraz zanieczyszcza ruń zasychającymi na powierzchni liści i pędów stałymi odchodami. Jest nawozem bogatym w potas. Z tego względu roczne dawki nierozcieńczonej gnojowicy nie powinny przekraczać 45 m3. W tej dawce
wprowadza się średnio około 160 kg azotu, 170 kg potasu i 80 kg
fosforu. Limitującą dawką jej stosowania powinny być potrzeby
w zakresie nawożenia potasem. Tylko na łąkach pobagiennych
sięgają 160 kg K2O na ha.
Gnojowicę należy stosować przede wszystkim na przedwiośniu. Nie wolno jej rozlewać, podobnie jak
gnojówki, na zamarzniętej ziemi czy na pokrywie śnieżnej. Przy maksymalnych dawkach należy ją dzielić na trzy części: ½ wiosną i po ¼ po
dwóch pokosach. Gnojowica nie nadaje się na
pastwiska, chyba że następujący po niej odrost
będzie zbierany na kiszonkę.

stosowana tylko w czasie wilgotnej i chłodnej pory roku, najlepiej
wczesną wiosną. Latem powinno się ją rozcieńczać wodą w stosunku najlepiej 1:4, a jeśli jest to możliwe, podłączyć do deszczowni.
Częstym błędem popełnianym przez rolników jest zbyt rzadkie
wykonywanie analiz trwałych użytków zielonych pod względem
zasobności gleby w składniki NPK i Mg, ale też pod względem
pH. Pamiętajmy: zbyt niskie pH (poniżej 5,5) ogranicza pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, obniżając plon zielonki i podnosząc koszt paszy objętościowej z jednego hektara.

Wapnowanie
Zasobność wapnia i magnezu w glebach bardzo korzystnie
wpływa na proporcję podstawowych i najważniejszych makroelementów w runi [K:(Ca+Mg)]. Nie powinna przekraczać 2,2.
Wystarczająca ilość wapnia w roślinach przeciwdziała tężyczce
pastwiskowej. Poprawny odczyn gleby wpływa też korzystnie na
zwiększenie dostępności makro- i mikroelementów, a zatem na
ich koncentrację w paszy. Wapń sprzyja utrzymaniu wielogatunkowego składu z najwartościowszymi gatunkami traw i motylkowatych. Wapnowania wymagają w zasadzie tylko użytki zielone, które mają pH poniżej 5,5. Należy także pamiętać, że Ca
przyspiesza mineralizację materii organicznej w glebie. Z tego
powodu przesuszone, silnie murszejące pobagienne łąki powinno się wapnować przy pH < 5,0. Dawki są także ściśle związane
z bonitacją gleb. Na lżejszych glebach V i VI klasy bonitacyjnej
lepiej wapnować co 2–3 lata w ilości 800–1500 kg CaCO3, a na
lepszych stanowiskach zwiększać te ilości o 500 kg przy każdej
kolejnej wyższej klasie bonitacyjnej gleb. Na wapń coraz częściej
patrzy się jak na podstawowy składnik nawozowy. Z tego powodu
powinno się stosować nawozy wieloskładnikowe, zwłaszcza tam,
gdzie nie używa się nawozów gospodarskich. Efektywne są tutaj
nawozy granulowane.
Artykuł opracowany na podstawie materiałów, zapisków z konferencji i szkoleń
„Poprawa bazy pasz objętościowych z TUZ z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek traw, a opłacalność produkcji mleka” oraz „Innowacje łąkowo-pastwiskowe
w trudnej drodze po lepsze mleko i wołowinę”, prowadzonych przez prof. dr. hab.
inż. Romana Łyszczarza z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Gnojówka
Spośród nawozów płynnych gnojówka działa najbardziej energicznie. Jest to silny nawóz
potasowo-azotowy, o zawartości około 0,4% N
i 0,7% K2O. Przy znikomej ilości fosforu należy
uzupełnić ją np. 100 kg superfosfatu potrójnego na 1 ha. Systematyczne wylewanie gnojówki
na łąkach sprzyja chwastom grubołodygowym
i wzrostowi zawartości potasu w paszy. Z tego
też powodu łąk nie powinno się nawozić gnojówką częściej niż co 2 lata w ilości 20–30 m3
na 1 ha. Nierozcieńczona gnojówka może być

Spotkanie na polu - najlepszy sposób przekazania wiedzy
Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Inkubator przetwórstwa
– tutaj teoria łączy się z praktyką
W Klimczycach-Kolonii gm. Sarnaki powstał pierwszy w kraju inkubator przetwórstwa
rolno–spożywczego prowadzony przez przedsiębiorcę. Jego pomysłodawczyniami i zarazem
właścicielkami są matka i córka, Alina i Justyna Paluch, które od lat prowadzą gospodarstwo
sadownicze. Wytwarzają w nim różnorodne soki i prowadzą sklep z lokalną żywnością.
Z Justyną Paluch rozmawia Maria Sudnik z MODR Oddział Siedlce.
Skąd pomysł na utworzenie inkubatora?
O idei inkubatorów przetwórstwa powiedziała
nam kilka lat temu prezeska LGD „Tygiel Doliny
Bugu” Agnieszka Wojtkowska. Na terenie naszego
gospodarstwa sadowniczego prowadzimy tłocznię soków oraz sklep z lokalną żywnością. Naszą przygodę z przetwórstwem zaczęłyśmy
w 2011 r., kilka lat przed wprowadzeniem
przepisów związanych z RHD i sprzedażą
bezpośrednią. Samodzielnie przedzierałyśmy się przez gąszcz przepisów podatkowych, związanych z bezpieczeństwem
żywności, pakowaniem, znakowaniem.
Obie ukończyłyśmy studia podyplomowe w SGGW związane z produkcją
żywności. Brałyśmy udział w licznych
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kursach i szkoleniach. Wiedziałyśmy, ile
pracy i wytrwałości wymaga produkcja
żywności na małą skalę. Tworząc inkubator, chciałyśmy ułatwić to innym,
fot. Maria Sudnik
wykorzystać nasze 10-letnie doświadczenie
i stworzyć miejsce, w którym teoria łączy się z praktyką. Od lat
przyjmujemy w gospodarstwie zarówno dzieci z okolicznych szkół
i przedszkoli, jak i uczestników wizyt studyjnych. Chcemy dzielić
się naszym doświadczeniem. Chcemy, by przedsiębiorczość na wsi
się rozwijała. W małym przetwórstwie jest na to szansa.
Co oferujecie w ramach inkubatora?
Sercem inkubatora jest kuchnia, dobrze wyposażona w sprzęty
większe niż domowe, a jednocześnie na tyle proste w obsłudze, że
każdy po krótkim przeszkoleniu może sobie z nimi poradzić. Została
podzielona na części: owocowo-warzywną, w której możemy przygotowywać przetwory (z drylownicą, która wypestkuje ok. 150 kg owoców w ciągu godziny, 150-litrowym kotłem do gotowania konfitur
i sprzętem pozwalającym na sprawne przygotowanie przetworów),
garmażeryjną, w której możemy przygotować np. pierogi i szybko
je zamrozić w zamrażarce szokowej, oraz cukierniczo-piekarniczą.
W tej ostatniej mamy miksery do wyrabiania ciasta, nieprzywieralne
blaty i inne sprzęty, które ułatwiają przygotowanie żywności. Sercem
kuchni jest piec konwekcyjno-parowy. Gotujemy w nim, pieczemy,
pasteryzujemy. Bardzo ważna jest też część ekspedycyjna, czyli sprzęty
ułatwiające transport i sprzedaż – pakowarki próżniowe i etykieciarka.
W piwnicy znajduje się część szkoleniowa – sala na ok. 30 osób
z rzutnikiem oraz sala degustacyjna, w której uczestnicy warsztatów kulinarnych mogą zjeść to, co przygotują w trakcie zajęć.
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Kto może korzystać z inkubatora?
Użytkowników inkubatora możemy podzielić na kilka grup. Pierwsza to osoby, które dysponują surowcem/przepisem, ale nie mają
przestrzeni i sprzętów produkcyjnych np. sadownik, który ma wiśnie
w inkubatorze może przygotować konfitury. Jest to sposób na zagospodarowanie owoców, które są poza tzw. wyborem deserowym, ale
świetnie nadają się na przetwory. Inkubator może być też miejscem,
w którym lokalny ekspert kulinarny, np. członkini KGW, poprowadzi
warsztaty z regionalnej kuchni.
Kolejną grupą są uczestnicy wizyt studyjnych, którzy przyjeżdżają do nas, by zobaczyć, jak można zorganizować przetwórstwo
na poziomie gospodarstwa. Odwiedzają nas grupy z całej Polski,
ale także zza granicy, opowiadamy o naszych doświadczeniach,
organizujemy warsztaty kulinarne.
Trzecią grupą, z którą chcemy współpracować, jest branża turystyczna z naszego terenu. Chcemy, by tutaj szkoliła się kadra
pracująca w ich obiektach, zarówno pod kątem nowych sprzętów
gastronomicznych, jak i przepisów kuchni lokalnej. Planujemy
także przygotować ofertę warsztatów kulinarnych dla turystów
spędzających lato nad Bugiem np. warsztaty robienia przetworów.
Jakie są Pani pierwsze doświadczenia z funkcjonowania inkubatora?
Miniony rok był dla nas bardzo trudny. Po blisko 2-letniej budowie z niecierpliwością czekałyśmy na oficjalnie otwarcie inkubatora. Było zaplanowane na koniec marca. Niestety, pandemia
pokrzyżowała nasze plany. Wykorzystałyśmy zatem miniony rok
na szkolenia, głównie naszych pracowników i nas samych.
Udało nam się przetestować wszystkie sprzęty, nasi pracownicy są już gotowi być wsparciem dla przyszłych użytkowników.
Grupy, które nas odwiedziły w krótkich okresach pandemicznej
odwilży, były bardzo pozytywnie zaskoczone tym, jak inkubator
został zorganizowany.
A Pani plany na przyszłość?
Jesteśmy w trakcie budowy miejsca do prowadzenia warsztatów
dla dzieci. Wniosek o dotację na ten cel został złożony w 2019 r.
Obecna sytuacja nie ułatwia nam realizacji tego przedsięwzięcia, ale
liczymy, że za jakiś czas będziemy mogli normalnie funkcjonować.
W związku z tym, że głównym miejscem sprzedaży naszych soków
są właśnie szkoły i przedszkola, chciałybyśmy, by dzieci i młodzież
przyjeżdżały do nas na warsztaty kulinarne i przyrodnicze. Oficjalne
otwarcie obu budynków planujemy jeszcze w tym roku.
Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę sukcesów w realizacji wszystkich planów i dużo satysfakcji z prowadzonej działalności.

O g r ód
Róża (Rosa) to najbardziej
rozpoznawalna roślina
ozdobna na świecie.
Nazywana „królową ogrodu”,
jest znana ogrodnikom
i miłośnikom roślin od setek
lat. Olbrzymia popularność
i różnorodność róż
spowodowała, że powstała
nawet odrębna gałąź botaniki
– rodologia – która zajmuje
się wyłącznie tymi roślinami.
Obecnie istnieje ponad 4 tys.
szlachetnych odmian róż.

do 2-3 niewielkich otworów,
umieszczonych w pobliżu rośliny. Jednak przed sadzeniem i w
pierwszym roku po posadzeniu
nie powinno się stosować żadnych nawozów mineralnych,
a pierwsza dawka nawozu powinna być niewielka. Dopiero
w następnych latach ilość nawozu można zwiększyć. Róże
nawozimy od połowy marca.
Nawozić się powinno najpóźniej do końca czerwca (przedłużenie okresu nawożenia
o kolejne miesiące spowoduje
wydłużenie okresu wegetacji,
a w efekcie rośliny będą gorzej
przystosowane do zimowania).

Elżbieta Malinowska
elzbieta.malinowska@modr.
mazowsze.pl

Podlewanie

Róża dla każdego

		- część 1

R

óże najkorzystniej jest sadzić jesienią.
Zdążą się wówczas dobrze ukorzenić
przed okresem zimowym. W nowym
sezonie wegetacyjnym będą odporniejsze na
ewentualne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Stanowisko

Należy wybrać stanowisko słoneczne (nieliczne
odmiany preferują zacienienie), osłonięte od wiatru. Róża jest rośliną o długim okresie kwitnienia
(często kwitnie aż do samych przymrozków). Cechuje ją duża odporność na niekorzystne warunki.
Należy zadbać o staranne przygotowanie miejsca,
w którym ją posadzimy. Glebę należy przygotować
dwa tygodnie przed planowanym posadzeniem

rośliny. Przed samym wysadzeniem róży do
podłoża powinno się spulchnić rabatę, a następnie usunąć chwasty, ponieważ wieloletnie
chwasty (perz, powój mniszek) będą konkurowały z posadzoną rośliną i dużo trudniej je będzie później usunąć. Następnie należy wykopać
dołek dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa
rośliny. Róża preferuje glebę żyzną i lekką o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (w granicach 6–6,5 pH). Jeśli gleba jest uboga i przepuszczalna, dodawane podłoże powinno być
próchniczne i zwięzłe, aby zatrzymywało wodę
i składniki pokarmowe. Jeśli gleba jest ciężka
i zlewna, należy ją rozluźnić poprzez dodanie
piasku. Glebę w miejscu sadzenia warto wzbogacić w próchnicę i dostarczyć materiał organiczny – kompost lub obornik. Przy oborniku
należy pamiętać, że róże nie tolerują „świeżego”
obornika (najlepszy jest obornik rozkładający
się przynajmniej 6 miesięcy).

Nawożenie

Nie należy zapominać o prawidłowym nawożeniu mineralnym. Najodpowiedniejsze
będą nawozy wieloskładnikowe bezchlorkowe z mikroelementami. Pierwsze nawożenie
zaleca się jeszcze przed wiosennym cięciem
– niewielką dawkę nawozu należy wsypać

Po posadzeniu róży ziemię
wokół rośliny należy udeptać.
Wokół sadzonki warto zrobić
delikatne wgłębienie, aby przy
kolejnym podlewaniu woda
nie rozlewała się na boki. Roślinę podlewamy dużą dawką
wody, aby gleba osiadła i oblepiła najdrobniejsze korzenie.
Najszybciej i najłatwiej przyjmują się róże sadzone jesienią
– od połowy października do
połowy listopada, tuż przed
pierwszymi mrozami. Zawsze
powinniśmy na kilka godzin
zanurzyć w wodzie korzenie
roślin sadzonych bez bryły
korzeniowej – czyli „z gołym
korzeniem”. Takim roślinom
zwykle przycina się korzenie
na długość 15–20 cm oraz
pędy do wysokości około 20
cm. Taki zabieg stymuluje do
wytworzenia nowych korzeni, a zmniejszając masę części
nadziemnej roślin redukujemy
jej zapotrzebowanie na wodę
w pierwszym okresie po posadzeniu. Róże lubią być podlewane rzadziej, ale obficiej, i co
ważne, liście i kwiaty źle znoszą
zraszanie wodą – na zamoczonych liściach częściej rozwijają
się choroby. Najlepiej podlewać
róże bezpośrednio do podłoża.

Źródła:
1. www.poradnikogrodniczy.pl
2. www.zielonyogrodek.pl
3. www.twojogrodek.pl
4. www.fajnyogrod.pl
5. www.ogrodowisko.pl
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Wilanów Wschodu - Korczew
Gmina Korczew leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego,
w powiecie siedleckim. Nad rzeką Bug, w obszarze „Zielonych Płuc Polski”
i „Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.
Krzysztof Zieliński
krzysztof.zielinski@modr.mazowsze.pl

36

Powierzchnia gminy zajmuje 105 km2, a zamieszkuje ją około
2400 osób. W okolicy znajdują się liczne rezerwaty przyrody, takie
jak: „Dębniak” w Korczewie, „Kaliniak” w Szczeglacinie i „Przekop” w Starczewicach oraz 17 pomników przyrody i 6 użytków
ekologicznych. Obszar, obejmujący dolinę dolnego odcinka rzeki
Bug z naturalną roślinnością stanowi międzynarodowej rangi ostoję ptaków. Jest to obszar NATURA 2000. Na terenie gminy jest dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, którą tworzą rzeki: Bug, Toczna, Myśla, Kołodziejka, starorzecza Bugu i stawy rybne w rejonie
Szczeglacina i Bartkowa. Gmina Korczew ma charakter typowo
rolniczy. Przeważają tu średniej wielkości gospodarstwa. Dzieci
uczą się w 2 szkołach podstawowych. Funkcjonuje kilka sklepów.
Teren gminy Korczew ma duże walory turystyczne. Noclegi dla turystów oferuje kilka gospodarstw agroturystycznych, hotel „Kuźnia
Pałacowa” oraz apartament w tzw. Baszcie Pałacowej.
Krótki rys historyczny: Okolice Korczewa były zamieszkałe
bardzo wcześnie. Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego w pobliskich Tokarach liczą ponad 11 tysięcy lat. Na początku drugiego
tysiąclecia był tu gród otoczony wałami i drewnianymi palisadami.
W XIII w. gród był atakowany przez Tatarów, którzy dokonywali mordów i podpaleń. W wieku XVII został zniszczony podczas
najazdu szwedzkiego. Pierwsze wzmianki dotyczące Korczewa
pochodzą z roku 1401, kiedy Jan książę Mazowiecki i Ruski nadał
Korczew, położony na lewym brzegu Bugu naprzeciw Drohiczyna, Pretorowi z Brzezia pieczętującemu się Herbem Świeńczyc.
W 1420 r. Korczew został nadany synowi Piotra (Pretor) Stanisławowi Korczewskiemu. W 1712 r. Korczew i pobliski Bartków
zostały zakupione przez kasztelana podlaskiego i posła na Sejm
Grodzieński – Wiktoryna Kuczyńskiego, który przywrócił im dawną świetność. Położenie majątku w Dolinie Bugu ułatwiło Kuczyńskiemu gospodarowanie, powiększenie działalności i rozszerzenie

Pałac od strony frontowej
Wieś Mazowiecka, marzec 2021

dóbr. Przed napadem Niemiec na Polskę przy pałacu funkcjonował
także zespół folwarczny, w skład którego wchodziły: tartak, młyn,
mleczarnia, obory, stodoły, spichlerze, stajnie, gospodarstwo rybackie, hodowla srebrnych lisów i wytwórnia serów.
Po wybuchu II wojny światowej właściciel Korczewa hr. Krystyn
Ostrowski herbu Rawicz ewakuował Skarb Państwa do Anglii. Wojna całkowicie zniszczyła majątek w Korczewie. Korczew znajdował
się wówczas w pasie granicznym między Związkiem Radzieckim
a III Rzeszą. Granica między nimi przebiegała na rzece Bug. W 1990
r. córki ostatniego właściciela zespołu pałacowo–parkowego hr. Krystyna Ostrowskiego Renata Ostrowska oraz Beata Ostrowska–Harris
za symboliczną złotówkę odkupiły majątek rodzinny i przystąpiły do
odbudowy „Perły Podlasia”, która trwa do chwili obecnej.

Najważniejsze zabytki
Pałac w Korczewie

Zespół pałacowo-parkowy znajduje się w południowo-wschodniej części Korczewa. Wcześniej był tu dwór, który zbudował Wiktoryn Kuczyński. Barokowa siedziba pałacu została
wzniesiona w latach 1734–36. Została zaprojektowana przez
architekta Radziwiłła, Konceniego Boniego. Po 1834 r budynek
został mocno rozbudowany w stylu neogotyckim według projektu Franciszka Jaszczołda. Po I wojnie światowej i ustąpieniu
wojsk rosyjskich pałac musiał być poddany remontowi, który
trwał aż do 1939 roku. W czasie okupacji pałac został w znacznym stopniu zniszczony przez Niemców. Po II wojnie światowej
do lat 90. XX w. pałac był zarządzany przez Urząd Gminy. W latach 60. i 70. XX w. w pałacu mieściły się mieszkania i sklep,
a w sali balowej skład nawozów sztucznych.
Pałac jest budynkiem piętrowym, murowanym z cegły tynkowanym. Zbudowany na planie prostokąta z ryzalitem i trój-
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kątnym frontonem pośrodku oraz piętrowym portykiem, podpartym kolumnami jońskimi. Po obu stronach budynku znajdują się
dwie oficyny z II ćwierci XIX w. Jest to jedna z najwspanialszych
rezydencji na ziemiach wschodniej Polski, nazywana kiedyś Wilanowem Podlasia. Ostateczny kształt „Perły Podlasia” pochodzi
z okresu międzywojennego. Obecnie pałac jest restaurowany.
W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą jeszcze: kaplica,
studnia w formie neogotyckiej kapliczki z rzeźbą św. Jana Nepomucena na szczycie, pałac letni zwany Syberią (II poł. XIX w.) oraz
ogród w stylu angielskim o powierzchni 13 ha, łączący rezerwat
„Dębniak” z egzemplarzami dębów liczących ponad 200 lat.

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Knychówku
Parafia była erygowana w 1460 r. Wcześniej był tu kościół drewniany wzniesiony w II poł. XV w. staraniem Korduli i Przecława
Korczewskich. W I połowie XVII w. wybudowano
obecny kościół jako wotum pokutne Krzysztofa
Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego.
Jest to kościół jednonawowy z wysmukłą wieżą nad
kruchtą i cylindrycznymi klatkami schodowymi,
który tkwi jeszcze w tradycji gotyckiej. Jest jedyną renesansową budowlą w tym rejonie. Należy do
najcenniejszych zabytków Południowego Podlasia. Najcenniejszymi elementami wyposażenia są:
z XVII w.: dwa boczne ołtarze, ambona, chrzcielnica drewniana, konfesjonał, ławka dwuosobowa,
stalle obok ołtarza, z XVIII w.: krucyfiks, puszka
z rytym ornamentem i krzyż ołtarzowy, z połowy
XIX w. – 6 ornatów.

skiej, zmarłej w 1881 r. w Korczewie, nauczycielki córek Aleksandra i Joanny Kuczyńskich, właścicieli pałacu w Korczewie,
dla której wiersz „Do Józefy Koszutskiej” napisał Cyprian Kamil
Norwid. Po przeciwnej stronie jest grób hr. Renaty Ostrowskiej,
ostatniej współwłaścicielki Korczewa zmarłej w 2000 roku praprawnuczki „Pani na Korczewie” – Joanny Kuczyńskiej.

Dawna kuźnia pałacowa w Korczewie

Obiekt murowany, zbudowany w IV ćwierci XIX w. z kamienia
polnego i cegły, położony naprzeciw bramy wjazdowej do pałacu.
Wcześniej była tu kuźnia, a przed II wojną światową biura majątku. Obecnie jest Hotel „Kuźnia Pałacowa” z restauracją. W hotelu
jest 13 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje jednoosobowe.

Baszta pałacowa

Budynek nazywany również potocznie kordegardą, dawniej
służący jako stróżówka. Jest położony przy bramie wjazdowej do

Korczew pałac letni tzw. Syberia

Został zbudowany pod koniec XIX wieku z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany.
Obiekt posadowiony na kamiennym fundamencie. Obecnie pałac jest remontowany z inicjatywy
Pani Beaty Ostrowskiej–Harris właścicielki pałacu
w Korczewie. Według XIX-wiecznych podań pałac
leży na podwalinach starszej budowli. Od pałacu
letniego do pałacu obok prowadzi przejście podziemne częściowo zasypane. Według legendy jest również drugie przejście podziemne, prowadzące do Drohiczyna po drugiej
stronie rzeki Bug. Pałac jest otoczony parkiem z wytyczonymi
ścieżkami dydaktycznymi.

Kamień Menhir

Znajduje się w parku 300 metrów za pałacem. Jego historia sięga kilku tysięcy lat wstecz. Według naukowców jest to kamień
kultowy z czasów przed chrześcijańskich. Według legendy jest to
tzw. miejsce mocy z czasów, kiedy na tych terenach panowało
pogaństwo. Zwykle w takich miejscach nasi przodkowie lokowali
miejsca kultu, gdzie ludzie: modlili się, składali ofiary, ucztowali
i odprawiali wróżby.

Zespół dworsko-pałacowy w Tokarach

W skład zespołu dworsko–parkowego w Tokarach wchodzą
dwór i park (aleje dojazdowe do dworu).

Studnia tzw. Źródło Jana w Korczewie

Studnia została zbudowana około 1835 r. na planie kwadratu,
z cegły na zaprawie wapiennej, pierwotnie otynkowana. Studnia
z dachem romboidalnym ze ściętym zwieńczeniem, na którym
jest ustawiona figura świętego Jana Nepomucena.

Cmentarz parafialny w Knychówku

Na cmentarzu znajdują znajduje się grób m.in. Józefy Koszut-
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Baszta pałacowa

pałacu. Obecnie baszta pałacowa stanowi niezależny apartament
do wynajęcia dla 4 osób.

Dębniak – rezerwat przyrody

Leśny rezerwat przyrody położony w Korczewie. Do II wojny światowej teren obecnego rezerwatu stanowił część przypałacowego Parku. Po wojnie został upaństwowiony na podstawie
reformy rolnej. Początkowo był własnością PGR, a następnie
Lasów Państwowych z przeznaczeniem do wyrębu i ponownego
odnowienia. Jako rezerwat przyrody został powołany 16.01.1978
r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
W rezerwacie dominują zbiorowiska lasu liściastego, składającego się z wielu gatunków drzew z przewagą dębów i lipy.

Przeprawa promowa Korczew – Drohiczyn

Oprócz tego, że jest bardzo popularną atrakcją turystyczną,
jest również wykorzystywana jako praktyczna forma transportu,
łącząca wieś Bużyska w gminie Korczew i Drohiczyn. Prom nie
funkcjonuje w czasie występowania opadów atmosferycznych
(deszcz, śnieg), gęstej mgły oraz po zmroku. Obecnie przeprawa
przez rzekę Bug jest odpłatna.

Młyn w Drażniewie

Młyn jest położony nad rzeką Toczną we wsi Drażniew. Pochodzi z początku XX w. Obecnie jest nieczynny.
Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Krzyżówka nr 3

Krzyżówka
„Nr 3” hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą zakończenie przysłowia
Krzyżówkę uzupełnij
odgadniętymi
„M
Marzec
zielony - ...".
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych
pól utworzą
zakończenie przysłowia „Marzec zielony - ………………”.

PYTANIA:
1. Topiąc ją żegnamy zimę
2. Poetycko o twarzy
3. Następuje po marcu
4. Przed podstawówką
5. Łąka w lesie
6. 8 marca obchodzimy „Dzień …”
7. Pierwszy dzień wiosny przypada ...
8. Obraz widziany w czasie spania
9. Nawóz organiczny z odpadków roślinnych przemieszanych
z torfem
10. Ocieplenie powodujące topnienie śniegu
11. Kwitną na stokach górskich
12. Gdy dzień i noc trwają po 12 godzin
13. Kwaśny owoc podawany w plasterkach do herbaty

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

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 26 marca
2021 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem „Krzyżówka
nr 3".

12.
13.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1 - DZIEŃ BABCI.
Nagrody książkowe wylosowała: Lena Filipiuk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

PYTANIA:
Książki

dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
– wydawca miesięcznika.
1. Topiąc ją żegnamy zimę.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poetycko o twarzy.
Następuje po marcu.
Przed podstawówką.
Łąka w lesie.
8 marca obchodzimy „Dzień …….”.
Pierwszy dzień wiosny przypada …………….
Obraz widziany w czasie spania.
Nawóz organiczny z odpadków roślinnych przemieszanych z torfem.
Ocieplenie powodujące topnienie śniegu.
Kwitną na stokach górskich.
Gdy dzień i noc trwają po 12 godzin.
Kwaśny owoc podawany w plasterkach do herbaty.

Scho = G

w

Rebus 3

g + ... nia
Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego – wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
26 marca 2021 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl
z dopiskiem „Rebus 3".
Wieś Mazowiecka, marzec 2021
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Rozwiązanie Rebusu 1 - GDY W NARODZENIE PANA POGODNIE
BĘDZIE TAK CZTERY TYGODNIE.
Nagrody książkowe wylosował: Dominik Bogucki
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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