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Szanowni Państwo,
Ten rok zapamiętamy jako niezwykle trudny i groźny dla życia i zdrowia całej populacji świata. Skupieni na przezwyciężaniu trudności piętrzących się każdego dnia z powodu pandemii doczekaliśmy się wakacji. Dla rolników to jednak
szczególnie ważny i ciężki czas podsumowujący całoroczną pracę.
Życzę wszystkim Państwu
udanych
żniw
i obfitych plonów. Pamiętajmy szanowni Państwo
o bezpieczeństwie swoim
i swoich bliskich. Szczególną uwagę zwracajmy na naszych najmłodszych, towarzyszących nam w pracach
polowych.
A kiedy przyjdzie czas na
odpoczynek, zachęcam do
przyjrzenia się mapie, która obrazuje przebieg jednej
z największych batalii, jaką
stoczyli polscy żołnierze
pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego i przeczytania artykułów na stronach
od 19 do 22. Przypominamy w nich o Bitwie Warszawskiej w roku 1920.
Nazywana 18. przełomową bitwą w historii świata,
ochroniła Zachód przed
marszem Armii Czerwonej
i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości.
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Śro dow isko

Zanieczyszczenia chemiczne
w warzywach i owocach

Owoce i warzywa są cennym źródłem witamin, a zwłaszcza witaminy C, makroi mikroskładników (magnez, kobalt, molibden, krzem i in.) oraz substancji biologicznie czynnych,
tj.: flawonoidy, karotenoidy kwasy organiczne, pektyny, cukry. Produkty te, dzięki swym
nadzwyczajnym właściwościom prozdrowotnym, powinny być stałym punktem diety dorosłych
oraz dzieci. Przyjmuje się, że dzienna racja tych produktów dla dorosłego człowieka powinna wynosić
przynajmniej 0,5 kilograma i w większości powinny być one spożywane w stanie surowym.
Skład chemiczny i wartość odżywcza warzyw i owoców jest naturalną cechą określonego gatunku rośliny i polega modyfikacji
pod wpływem warunków siedliskowych, pogody, zabiegów agrotechnicznych oraz zanieczyszczeń z otaczającego środowiska.
Należy pamiętać, że intensywnie uprawiane i nawożone warzywa
i owoce mogą obok cennych składników zawierać również zanieczyszczenia chemiczne, tj.: azotany, pozostałości pestycydów
oraz metale ciężkie, czyli pierwiastki toksyczne dla zdrowia.

Skąd się biorą zanieczyszczenia chemiczne w warzywach
i owocach?
Zanieczyszczenia chemiczne w produktach roślinnych są
kumulowane w tkankach podczas sezonu wegetacyjnego, a ich
końcowa zawartość zależy od wielu czynników, tj.:
- ogólna zawartość pierwiastków w glebie oraz w wodzie używanej do podlewania roślin,
- stosowane nawożenie, rodzaj nawozu, dawka, skład chemiczny,
- stosowanie pestycydów do walki ze szkodnikami i chorobami,
- odczyn gleby, który ma bezpośredni wpływ na dostępność
składników mineralnych dla roślin,
- zawartości materii organicznej w glebie, która wiąże wszelkie
zanieczyszczenia chemiczne,
- zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne w sąsiedztwie upraw.
Kumulacja zanieczyszczeń chemicznych w tkankach roślinnych w dużej mierze zależy również od naturalnych cech gatunkowych rośliny. Zanieczyszczenia te mogą być magazynowane
w częściach podziemnych roślin, tj.: korzenie, bulwy, kłącza lub
w częściach nadziemnych, np. łodygi, blaszki liściowe, kwiatostany, owoce, nasiona. Najważniejsze jest jednak to, czy zanieczyszczenia te nie odkładają się w częściach konsumpcyjnych roślin.

Najczęstsze zanieczyszczenia chemiczne
w warzywach i owocach
Azotany i azotyny – występują głównie w warzywach nawożonych znacznymi dawkami azotu mineralnego. Największe
ilości azotanów kumulują następujące gatunki warzyw: marchew i burak (rdzeń), sałata i biała kapusta (zewnętrzne liście
i głąb), ziemniaki (skórka), rzodkiewka (skórka), ogórek, kabaczki, patisony (skórka i część przylegająca do ogonka). Zawartość azotanów zmniejsza się podczas zimowego przechowywania niektórych warzyw (ziemniak, marchew, burak). Zgodnie
z rozporządzeniem UE ustalono dopuszczalne limity zawartości
azotanów w niektórych zielonych warzywach, tj.: świeży szpinak

– 3 500 mg NO3/kg, świeża sałata – 2000–4000 mg NO3/kg, rukola – 6000 mg NO3/kg.
Azotany nie są toksyczne dla dorosłego człowieka, jeżeli są spożywane w małych stężeniach. Jednakże w kwaśnym pH przewodu
żołądkowego (pH < 4,0) oraz pod wpływem bakterii, zawartych
w przewodzie pokarmowym, są przekształcane w azotyny niebezpieczne zwłaszcza dla młodych organizmów.

Pierwiastki toksyczne dla zdrowia
Zwiększoną zawartość pierwiastków toksycznych stwierdza się
najczęściej w warzywach, uprawianych w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych oraz zakładów przemysłowych. Dlatego też grunty
te nie powinny być przeznaczane pod uprawę roślin, wykorzystywanych do celów konsumpcyjnych i na pasze dla zwierząt gospodarskich. Należy wspomnieć, że rośliny te kumulują zanieczyszczenia
z otoczenia. Ma to wpływ na ich skład chemiczny oraz biodostępność innych składników po ich spożyciu przez ludzi. Z powyższych
powodów konsumenci coraz częściej poszukują żywności bezpiecznej dla zdrowia oraz mającej wysokie wartości odżywcze i smakowe. Zanieczyszczone produkty roślinne, a zwłaszcza warzywa, mogą
zawierać następujące pierwiastki chemiczne: As (arsen), Cd (kadm),
Cu (miedź), Hg (rtęć), Pb (ołów), Ni (nikiel), Zn (cynk), Cr (chrom),
Fe (żelazo), i Fe (żelazo). Część z nich (Cu, Cr, Fe i Zn) pełni rolę
mikroelementów ważnych dla zdrowia ludzkiego, ale zbyt wysokie
ich zawartości mogą okazać się toksyczne. Najbardziej toksyczne są:
Cd, Ni i Pb, które nie dość, że są całkowicie zbędne w organizmie
człowieka, to mogą nawet wykazywać właściwości rakotwórcze.
Komisja EU wydała odpowiednie zarządzenie (Rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 629/2008 z 2 lipca 2008), ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń (NDS) dla: Cu, Pb, Hg w wybranych produktach żywnościowych. Zgodnie z nim zawartość ołowiu
(Pb) w warzywach kapustnych i liściastych nie powinna przekraczać
0,30 mg/kg, a kadmu (Cd) – 0,050 mg/kg w świeżej masie produktu.
dr hab. Irena Burzyńska
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym,
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego
Źródła:
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r., ustalające dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. WE. L. 364
z 20.12.2006). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 629/2008 z 2 lipca 2008 r., zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy
niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. WE. L. 173, 3.7.2008).
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AgroLiga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

AgroLiga 2020 – etap wojewódzki
REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2020
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Konkurs AgroLiga 2020 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1
TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują:
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produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być
prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i
innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie
przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów
nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone
lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby,
które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
b)

do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku
regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się
przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem
środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza
się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź
dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2018, podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

AgroLiga

REGULAMIN konkursu
Konkurs AgroLiga 2020 jest organizowany na szczeblu
wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji
Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny
KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie
Mistrzów Krajowych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy
i Firmy.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach - wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi
wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie
Wojewódzcy AgroLigi z lat 2015-2019.
2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2020 r., poprzez
wydrukowanie regulaminu w czasopismach, wydawanych przez
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów
w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.
5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć
pod uwagę następujące elementy oceny:
a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci
powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej, itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może
być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają
jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie
laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby,
które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami
rolnymi.
b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa, działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego
województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz
itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców
i zatrudniające siłę najemną.
c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu
kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę:
zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2020 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących
w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2020 powinna się odbywać na łamach
czasopism, wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości
- rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w: lokalnej prasie, radiu i telewizji.
7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2020 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do
30 września 2020 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej,
powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania
czytelników czasopism wydawanych przez ODR-y.
8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:
• stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm
i rolników,
• wejścia w konflikt z prawem,
• wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii.
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.
9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2020
w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2020. Zgłoszenia powinny zawierać:
protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2020 na szczeblu
wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze
poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony
formatu A4.
Zgłoszenia należy przesłać do 31 października 2020 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
z dopiskiem

Sekretariat Konkursu
„AgroLiga 2020”
10. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2020, złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2015-2019 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów, wyłoni: Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2020
na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego oraz dodatkowo – w przypadku kategorii
Rolnicy - wizytacji lokalnej.
11. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2020 odbędzie się
w II kwartale 2021 roku.

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Bluszczyk kurdybanek
Nasze łąki i pastwiska są skarbnicą leków, które przynoszą ulgę w różnych chorobach.
Kurdybanek traktujemy często jak chwast, a on jest rośliną miododajną, przez starsze
pokolenie nazywaną chwastem cudotwórcą i leczniczą bombą. Poznajmy właściwości
bluszczyka kurdybanka.
Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

6

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.) to roślina
zielona, znana ze swoich właściwości prozdrowotnych, takich
jak usprawniane trawienia i wzmacnianie odporności. Ponieważ
pnie się po ziemi, jest także nazywany bluszczykiem ziemnym.
Kurdybanek zaczyna kwitnąć w drugim roku życia, przeważnie
w maju i kwietniu. Charakteryzuje się niebieskimi kwiatami i fioletowo-czerwono-bordowymi, mieniącymi się w słońcu liśćmi
(młode liście są jednak zielone).
Kurdybanek można spotkać w: ogrodach, łąkach i lasach. Pojawia się też w trawie. Jest samosiejką, rozrastającą się przez kłącza, co oznacza, że od korzenia odrasta następny jego kawałek.
Należy ograniczać jego rozrost na trawnikach, ponieważ dominuje nad trawą, podbierając jej sole mineralne i inne składniki
odżywcze oraz ogranicza dostęp do słońca. W wybranych miejscach kurdybanek może być traktowany jako roślina okrywowa
i dekoracyjna. Doskonale sobie radzi w miejscach zacienionych
i w półcieniu.

Kurdybanek do rany przyłóż
Działa zbawiennie na trawienie i przemianę materii. Jest bogaty w składniki odżywcze i sole mineralne. W surowcu bluszczyku są garbniki, znane ze swoich właściwości: przeciwzapalnych,
przeciwbiegunkowych, przeciwgorączkowych i ściągających.
Kurdybanek stosuje się ponadto jako składnik opatrunków na:
trądzik, trudno gojące się rany i oparzenia. Roślina ta regeneruje
naskórek, hamuje krwawienie, przyczynia się do likwidacji kamieni cholesterolowych. Ponieważ reguluje pracę oskrzeli i płuc,
warto ją też stosować przy astmie i kłopotach z oddychaniem.
Ponadto odwary z kurdybanku pomagają łagodzić dolegliwości
wątroby i trzustki.
Cierpiący na reumatyzm również powinni zaopatrzyć swoje
apteczki w leki, zawierające w składzie kurdybanek.
Bluszczyk kurdybanek to naturalne antidotum na zatrucia organizmu, np. nadmierną ilością alkoholu. Zażywanie preparatów, zawierających w swoim składzie tę roślinę, pomaga pozbyć
się substancji toksycznych z organizmu. W celach spożywczych
można używać zarówno świeżego, jak i suszonego kurdybanku.
Najlepiej zbierać rośliny, które rosły w słońcu, ponieważ mają
najwięcej olejków eterycznych, dzięki czemu są najbardziej wartościowe i pachnące. Zbiera się całe pędy z liśćmi i kwiatami.
Ważne, by nie suszyć kurdybanku w temperaturze wyższej niż
40 stopni 0C, ani w słońcu. Najlepiej wykorzystać do tego zacieWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

nione, ciepłe i suche miejsce, rozkładając rośliny cienką warstwą
na czystym płótnie lub pergaminie. Po wysuszeniu kurdybanku
można go rozdrobnić. Susz należy przechowywać w szczelnych
pojemnikach, bez dostępu światła (np. w słojach z ciemnego szkła
w szafkach, do których rzadko zaglądamy).

Zio ł a
Na odporność i wzmocnienie
Wiedzę o zastosowaniu bluszczyku kurdybanku w kuchni najprawdopodobniej nabyliśmy od Germanów, jest on jednak bardzo popularny także w kuchni słowiańskiej. Dawniej był nazywany zielem świętego Piotra. Wierzono, że ma moc chronienia
przed wszelkim złem, był więc powszechnie używany do ochrony
krów przed rzucanymi na nie urokami. U schyłku XVII wieku
używano go w browarnictwie, jako przyprawy do piwa, w celu
nadania mu delikatnej goryczy. Przed I wojną światową, gdy tyfus
dziesiątkował ludność, żołnierze, którzy zostali oddelegowani do
pomocy ludności, zauważyli, że ich konie są odporne na zarazę.
Szybko zorientowali się, że zwierzęta zawdzięczały swą odporność właśnie kurdybankowi. Po tym odkryciu napar z kurdybanku zwiększył swą popularność wśród wojsk w postaci „herbatki
na wzmocnienie”.

Świetna przyprawa
Najlepsze właściwości
smakowe mają liście,
zerwane zaraz na początku kwitnienia, który
przypada na początek
kwietnia.
Niektórzy
znawcy kuchni twierdzą, że roślina ta z powodzeniem może zastąpić natkę pietruszki lub
stanowić jej uzupełnienie. Bluszczyk kurdybanek należy jednak stosować ostrożnie, może
bowiem popsuć smak
potraw z racji wyraźnego, korzennego aromatu i nieco gorzkawego
smaku. Ususzony jest
zdecydowanie łagodniejszy w smaku, sprawdzi się jako przyprawa
do farszów i sosów.
Świeże, siekane liście
kurdybanku są częstym
dodatkiem do wiosennych sałatek i surówek,
np. z pokrzywą i mniszkiem lekarskim, gotowanych jaj, zup jarzynowych i ziemniaczanych,
omletów, zapiekanek,
twarożku, masła czy
dań mięsnych. Nie tylko
zaostrzy smak potraw,
ale też wspomoże proces trawienia dań.

kłe liście. Roślinę należy zbierać od początku kwietnia do końca
maja. Zerwaną i przygotowaną według wskazówek należy przepuścić przez maszynkę do mięsa lub sokowirówkę, aby wycisnąć z niej sok. Sok ten przechowujemy w szczelnie zamkniętym
słoiku w lodówce. Ze względu na krótki okres przechowywania
nie warto przygotowywać zbyt dużych porcji na zapas. Aby sok
zachował swe właściwości na dłużej, należy do połowy szklanki soku dodać połowę szklanki czystej wódki. Tak przygotowaną
miksturę wstawiamy do lodówki.
Stosowanie: zaleca się stosowanie jednej łyżeczki soku dziennie,
na 15-20 minut, przed głównym posiłkiem (obiad). Sok należy
podawać po rozcieńczeniu z połową szklanki wody (najlepiej
mineralnej niegazowanej) lub po wymieszaniu z sokiem z cytryny bądź jabłkowym. Po tygodniu dawkę tę można zwiększyć do
2 łyżeczek soku i pić dwa razy dziennie (na 15-20 minut) przed
obiadem i kolacją. Kuracja powinna trwać 4-5 tygodni, po czym
należy zrobić 4 tygodnie przerwy.
Działanie: sok z bluszczyku kurdybanku pomaga w przypadku
niestrawności, wzdęć, a także w przyswajaniu składników pokarmowych, spowodowanym schorzeniami jelit. Ponadto ma
działanie żółciopędne i żółciotwórcze – zapobiega zastojowi żółci w woreczku żółciowym oraz przewlekłym stanom zapalnym
woreczka żółciowego i dróg żółciowych. Usuwa uczucie przejedzenia, a także bolesne skurcze jelit. Ma działanie moczopędne,
odtruwa też organizm z nagromadzonych toksyn. Wpływa pobudzająco na łaknienie i proces przemiany materii w organizmie.
W medycynie ludowej był podawany przy bólu głowy.

Herbatka na lepsze trawienie
Składniki: ½ szklanki ziela z bluszczyku kurdybanku, ½ szklanki liści mięty pieprzowej, ½ szklanki ziela dziurawca, ¼ szklanki
sproszkowanych owoców (nasion) kminku. Zioła powinny mieć
postać mocno rozkruszonego suszu.
Przygotowanie: wszystkie składniki należy dobrze wymieszać,
a następnie umieścić w suchym pojemniku.
Stosowanie: 1 łyżkę ziół wsypać do szklanki, po czym zalać do
pełna wrzątkiem, parzyć pod przykryciem przez około 15 minut.
Napar, po odcedzeniu, należy pić ciepły dwa razy dziennie na 10
-15 min przed obiadem i kolacją. W poważnych kłopotach z niestrawnością można zwiększyć częstotliwość podawania do 3 razy
dziennie – pierwsza porcja na 10-15 min przed śniadaniem.
Działanie: napar likwiduje kłopoty z niestrawnością i złym przyswajaniem składników pokarmowych. Wzmaga wydzielanie żółci
i soku żołądkowego. Pomaga w uporczywych wzdęciach poprzez
usuwanie nadmiernej fermentacji w jelitach. Wspomaga pracę:
żołądka, wątroby i trzustki. Zapobiega uczuciu przejedzenia,
objawom odbijania oraz zgagi. Dzięki usprawnieniu przepływu
żółci do dwunastnicy i niezaleganiu jej w woreczku żółciowym,
hamuje odkładanie się kamieni żółciowych u osób z taką skłonnością.
Źródła:
1. Nowak Zbigniew T.: Zioła z polskich łąk. Wydawnictwo AA, Kraków 2017.
2. Lewkowicz-Mosiej T.: Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa 2013.
3. Angielczyk M., Bączek K., Geszprych A., Osińska E., Przybył J., Rosłon W., Szymona J., Węglarz Z.: Lecznicze rośliny dziko rosnące. CDR w Brwinowie, Oddział
w Radomiu, 2005.

Sok z bluszczyku kurdybanku
Przygotowanie: kwitnące pędy bluszczyku kurdybanku należy
zerwać, a następnie odrzucić ich dolne, twarde części i pożółWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Podstawową paszą objętościową, stosowaną w Polsce w żywieniu wysokoprodukcyjnych
krów mlecznych, jest kiszonka z kukurydzy. Jednak długotrwałe i intensywne susze, które
coraz częściej występują podczas kwitnienia i pylenia kukurydzy, niekorzystnie wpływają
zarówno na wysokość uzyskiwanego plonu, jak i na jego wartość pokarmową. Alternatywą
może być sorgo. Sorgo, podobnie jak kukurydza, pochodzi z klimatu tropikalnego, jest
więc rośliną dnia krótkiego. W sprzyjających warunkach plon suchej masy sorga jest
porównywalny z plonem suchej masy kukurydzy.
Hanna Kulesza
MODR Oddział Ostrołęka

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

Z O ddzia ł u Ostro ł ęka
Istnieje około 30 gatunków sorga. W warunkach rolnictwa europejskiego sorgo nie wykształca nasion, uprawia się je z przeznaczeniem na paszę dla bydła lub biomasę. Ponadto rośliny
sorgo bardzo długo pozostają jesienią zielone i nie są porażane
przez głownię ani uszkadzane przez szkodniki. Sorgo jest odporne na suszę. Ponieważ rozwija bardzo mocny system korzeniowy, w przypadku głębokiego niedostatku wody wchodzi w stan
uśpienia, aby wraz ze wzrostem poziomu wilgotności ponownie rozpocząć wegetację. Liście sorga pokrywa ochronna warstwa wosku, który skutecznie zabezpiecza je przed utratą wody.
Wszystko to sprawia, że wielu rolników oraz specjalistów od
uprawy widzi w uprawie tej rośliny szanse na zabezpieczenie odpowiedniej ilości paszy objętościowej dla bydła, gdyż przy powtarzających się w kraju długotrwałych suszach zarówno kukurydza,
jak i trwałe użytki zielone nie są w stanie zapewnić właściwego
plonu. Podobnie jak kukurydza, sorgo charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wykorzystania promieniowania słonecznego i ciepła. Dzięki temu można je uprawiać na większości gleb,
zwłaszcza lżejszych. Jako roślina tropikalna nie toleruje gleb zimnych i podmokłych. Jest rośliną o wysokich wymaganiach termicznych w momencie siewu i z tego względu jest bardzo wrażliwe na wiosenne przymrozki. Dobrym rozwiązaniem jest siew po
przedplonach ozimych, na przełomie maja i czerwca, przy temperaturze gleby 12–140C. Zależnie od rodzaju gleby, nasiona sorgo powinny być wysiewane na głębokość 2,5–3,5 cm na glebach
średnich i ciężkich oraz na głębokość 5–6 cm na glebach lżejszych. Do siewu należy stosować siewniki punktowe z tarczami
wysiewającymi o otworach 2–3 mm. W przypadku gleb suchych,
warto wałować. Zaleca się obsadę 220–240 tys. roślin na 1 ha, co
odpowiada 5,6–11,2 kg nasion na ha. Siew wykonuje się w rozstawie rzędów 70–80 cm, zachowując 6–7 cm odległości między
roślinami w rzędzie. Sorgo ma podobne do kukurydzy zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Wymaga nawożenia mineralnego w wysokości 300 kg NPK/ha, zaś zalecany stosunek N:P:K
to 2:1:2. Podobnie jak kukurydza, lubi nawożenie organiczne
(obornik, gnojowica). Ma dużą zdolność do gromadzenia azotanów, które są trujące dla przeżuwaczy. Dlatego nawozy azotowe
należy wysiewać w kilku mniejszych dawkach. Jest wrażliwe na
zachwaszczenie. Chemiczną walkę z chwastami należy przeprowadzić przed siewem i przed wschodem. Można stosować takie
same herbicydy, jak w przypadku uprawy kukurydzy. W przeciwieństwie do kukurydzy, plantacje sorgo nie są odwiedzane przez
dziki. Uprawę sorgo zaleca się w siewie pasowym, na przemian
z kukurydzą. W uprawie pasowej możliwe są różne warianty, jak
1:1, 2:1 lub 3:1. Ilość wysiewanych pasów sorga w porównaniu z
kukurydzą powinna zależeć od przewidywanej pogody podczas
wegetacji, szczególnie od: warunków wilgotnościowych, rodzaju
gleby, ilości i rozkładu opadów atmosferycznych, a tym samym
od plonowania kukurydzy.
Na cele kiszonkarskie w Polsce najodpowiedniejsze są odmiany sorga cukrowego. Uprawiając je z kukurydzą, uzyskuje się
kiszonkę o nieco niższej wartości pokarmowej niż kukurydzy,
lecz wyższej niż z sorgo. Straty w produkcji kiszonek z sorgo
oraz z sorgo i kukurydzy nie przekraczają 10% zakiszanej masy.
Zielonka sorga zawiera substancje antyżywieniowe, m.in. taniny
i duriny, które w wyniku przemiany w przewodzie pokarmowym
powodują powstanie kwasu pruskiego. Aby mieć pewność detoksykacji kwasu pruskiego, kiszonkę z sorga można spasać po

upływie 3 tygodni od zakiszenia. Mimo że zielonka zakisza się
bardzo dobrze, ze względu na wysoką koncentrację cukrów prostych, zaleca się stosowanie dodatku konserwantów chemicznych
z udziałem kwasu propionowego i mrówkowego oraz propionianu amonu lub inokulantów, zawierających bakterie kwasu mlekowego z rodzaju: Lactobacillus, Enterococcus oraz Pediococcus
lub w kompozycji z solami kwasów organicznych. Kiszonki wyprodukowane z dodatkiem konserwantów zawierają mniej kwasu
mlekowego i propionowego oraz charakteryzują się 2-3-krotnie
dłuższym okresem stabilności tlenowej. Skarmiając dawkę pokarmową z udziałem kiszonki z sorgo, należy pamiętać o wyższej zawartości włókna w tej paszy i niższej koncentracji energii, co wymaga zbilansowania pozostałych komponentów diety
zwierząt. Przy odpowiednim zbilansowaniu dawki pokarmowej
i wyrównaniu różnic, wynikających z większej zawartości włókna
neutralnego detergentowego (NDF) i niższej koncentracji energii
w kiszonce z sorgo, produkcja mleka i jego skład będą utrzymywać się na podobnym poziomie, a nawet wyższym z uwagi na
fakt, iż strawność NDF kiszonki z sorgo jest wyższa w porównaniu z kiszonką z kukurydzy, wobec czego większy będzie udział
dostępnej energii.
Sorgo jest dobrą paszą dla krów w II i III semestrze laktacji,
których zapotrzebowanie na energię jest niższe niż u wysokowydajnych krów w szczycie laktacji, dla krów zasuszonych i rosnących jałówek.
Mimo nieco słabszej wartości pokarmowej, wynikającej
z niższego udziału ziarna w biomasie, istnieje co najmniej kilka powodów, dla których warto rozważyć uprawę sorga na cele
kiszonkarskie. Sorgo ma wszelkie zalety rośliny komplementarnej, plonującej na zbliżonym do kukurydzy poziomie i dającej
gwarancję bezpieczeństwa uzyskania wysokiego plonu biomasy
na słabszych glebach i w warunkach stresu wodnego, czyli tam,
gdzie uprawa kukurydzy bywa niepewna. Uprawa sorga z kukurydzą dzięki lepszej tolerancji sorga na suszę zmniejsza ryzyko
uprawy oraz zwiększa pewność uzyskania odpowiedniej ilości
zielonej masy do zakiszania. Dodatkowym atutem sorga jest jego
odporność na choroby i szkodniki, dzięki czemu można ograniczać środki niezbędne do ochrony chemicznej. Ponadto sorgo nie
jest uszkadzane przez szkodnika kukurydzy – omacnicę prosowiankę ani porażane przez głownię.

***
W przypadku braku kiszonki z kukurydzy kiszonka z sorgo
z powodzeniem może być stosowana w ilości ok. 30% suchej
masy dawki pokarmowej dla krów mlecznych pod warunkiem, że
będą one suplementowane treściwymi paszami energetycznymi,
bogatymi w skrobię i wyrównującymi niedobór energii w diecie
krów.
Źródła:
- Król Barbara, dr inż., Józef Sowiński, prof. dr hab.: https://www.agrofakt.pl/kiszonka-z-sorga
- Śliwiński Bogdan J., Barowicz Tadeusz, Brzóska Franciszek: www.portalhodowcy.
pl/hodowca-bydla-archiwum/178-hodowca-bydla11-11-2015/1920-sorgo-uprawa-z-przyszloscia- Krzyżewski Józef: Jakość a wartość pokarmowa kiszonki, Hodowca bydła nr 9/2019

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Ochrona wód i gospodarka
wodna

Magdalena Kowalewska
MODR Oddział Płock

Przetrwanie człowieka przez wieki
było uzależnione od dostępu do
wody, jednak wraz z rozwojem
cywilizacji jego stosunek do niej
zmienił się. Człowiek zaczął
traktować wodę jako dobro
powszechne i uznał jej zasoby
10

za nieograniczone. Taki sposób
myślenia doprowadził do degradacji
wód, stanowiących rezerwy wody
pitnej dla przyszłych pokoleń.
Zaczęto więc podejmować
odpowiednie działania prawne,
mające na celu ochronę zasobów
wodnych. Unia Europejska wydała
szereg przepisów, tzw. dyrektyw
wodnych. Dostrzegła również
konieczność wprowadzenia spójnych
ram, regulujących przepisy prawne,
dotyczące gospodarki wodnej.
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

Takim zintegrowanym
aktem prawnym jest Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW), którą uzupełniają
przepisy szczegółowe, takie jak: dyrektywa w sprawie wody pitnej, dyrektywa dotycząca jakości wody
w kąpieliskach, dyrektywa
powodziowa oraz dyrektywa ramowa w sprawie
strategii morskiej, a także
porozumienia międzynarodowe.
Woda nie jest produktem handlowym, lecz
wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który
należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod
względem jakości, jak i ilości. Podstawowym zadaniem RDW jest zapewnienie obecnym i przyszłym
pokoleniom dostępu do
dobrej jakości wody oraz
umożliwienie korzystania
z wody na potrzeby m.in.
przemysłu i rolnictwa,
przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.
Polityka UE w zakresie
ochrony zasobów wody
słodkiej i morskiej oraz
zarządzania nimi w oparciu o całościowe podejście
ekosystemowe obejmuje dwa podstawowe akty
prawne – ramową dyrektywę wodną i dyrektywą
ramową w sprawie strategii morskiej.

Ramowa
dyrektywa wodna
Unijna ramowa dyrektywa wodna ustanawia
ramy ochrony: śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych,
wód przybrzeżnych i wód
podziemnych. Jej celem
jest zapobieganie zanie-
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czyszczeniu wód i ograniczanie go, wspieranie zrównoważonego
wykorzystania wody, ochrona i poprawa środowiska wodnego
oraz łagodzenie skutków susz i powodzi. Ogólnym celem jest zapewnienie dobrego stanu środowiska w odniesieniu do wszystkich zasobów wodnych.
W dyrektywie w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu przewidziano szczegółowe kryteria, służące: ocenie dobrego stanu chemicznego,
identyfikacji znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych oraz definiowaniu punktów początkowych dla inicjowania
działań, odwracających trendy. Wszystkie wartości progowe dla
zanieczyszczeń (z wyjątkiem azotanów i pestycydów, dla których
wartości te zostały zdefiniowane w szczegółowych przepisach
unijnych) są określane przez państwa członkowskie.
Dyrektywa w sprawie wody pitnej określa podstawowe normy
jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nakłada
ona na państwa członkowskie obowiązek regularnego monitorowania jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi z zastosowaniem metody punktów pobierania próbek.
Celem dyrektywy w sprawie jakości wody w kąpieliskach jest
poprawa ochrony zdrowia publicznego i środowiska przy pomocy
przepisów, dotyczących kontrolowania i klasyfikacji (wg czterech
kategorii) wody w kąpieliskach oraz przekazywania informacji na
ten temat społeczeństwu. W sezonie kąpielowym państwa członkowskie są zobowiązane do pobrania raz w miesiącu w każdym
kąpielisku próbek wody i oceny stężenia co najmniej dwóch konkretnych bakterii.
W dyrektywie w sprawie środowiskowych norm jakości przewidziano wartości dopuszczalne stężenia w wodach powierzchniowych
33 substancji priorytetowych, stwarzających poważne zagrożenie
dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem na szczeblu UE
oraz 8 innych substancji zanieczyszczających. W wyniku przeglądu
do obowiązującego wykazu dodano 12 nowych substancji oraz zobowiązano Komisję do utworzenia dodatkowego wykazu substancji,
które należy monitorować we wszystkich państwach.
Celem dyrektywy, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami
odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych. Dyrektywa określa minimalne normy oraz harmonogramy: zbierania,
oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Wprowadza kontrolę usuwania osadów ściekowych i nakazuje stopniową
rezygnację z odprowadzania osadów ściekowych do morza.
Dyrektywa azotanowa ma na celu ochronę wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Rozporządzenie uzupełniające
zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania co cztery
lata Komisji sprawozdania, zawierającego szczegółowe informacje na temat: kodeksu dobrej praktyki rolniczej, wyznaczonych
stref narażonych na zanieczyszczenia azotanami i monitorowania zasobów wodnych, a także streszczenia programów działań.
Dyrektywa i rozporządzenie mają na celu ochronę wody pitnej
i zapobieganie szkodom, związanym z eutrofizacją.
Celem unijnej dyrektywy powodziowej jest ograniczenie
ryzyka powodziowego dla zdrowia ludzi, środowiska naturalnego, infrastruktury i majątku, a także zarządzanie tym ryzykiem.
Zgodnie z tą dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek
dokonywania ocen wstępnych w celu zidentyfikowania dorzeczy
i obszarów wybrzeża, na których występuje zagrożenie, a następnie przygotowania map ryzyka powodziowego i planów zarządzania, ukierunkowanych na: zapobieganie, ochronę i gotowość
do działania.

Unijna polityka przybrzeżna i morska
Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej stanowi środowiskowy filar unijnej zintegrowanej polityki morskiej, którą
opracowano, by wzmocnić zrównoważony rozwój unijnej gospodarki morskiej, a jednocześnie zapewnić lepszą ochronę środowiska morskiego. Do celów dyrektywy ramowej w sprawie strategii
morskiej należą: osiągnięcie dobrego stanu środowiska unijnych
wód morskich do 2020 r., dalsza ochrona i utrzymanie tego stanu
oraz zapobieganie jego pogarszaniu. W dyrektywie ustanowiono
europejskie regiony (Morze Bałtyckie, północno-wschodni Ocean Atlantycki, Morze Śródziemne i Morze Czarne) oraz podregiony morskie w granicach terytorialnych, zgodnych z obowiązującymi regionalnymi konwencjami morskimi. Aby osiągnąć dobry
stan środowiska do 2020 r., państwa członkowskie muszą opracować strategie, oparte na ekosystemie, dotyczące podlegających
im wód morskich, które będą poddawane przeglądowi co sześć
lat. W zaleceniu dotyczącym zintegrowanego zarządzania strefą
przybrzeżną zdefiniowano ponadto zasady należytego planowania strefy przybrzeżnej i zarządzania nią, które państwa członkowskie muszą uwzględnić. UE postanowiła wzmocnić swoją
rolę w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i zanieczyszczenia
morza. W tym celu ustanowiła Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), odpowiedzialną m.in. za zapobieganie
zanieczyszczeniom, powodowanym przez statki i reagowanie na
nie, jak również reagowanie na zanieczyszczenia morza, spowodowane przez instalacje do wydobywania ropy naftowej i gazu.
Dyrektywa w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa i powiązana dyrektywa zmieniająca mają na celu zapewnienie, by
osoby odpowiedzialne za zrzuty substancji zanieczyszczających
do morza podlegały skutecznym i odstraszającym sankcjom karnym lub administracyjnym. Zrzuty substancji zanieczyszczających ze statków są uznawane za przestępstwa, jeśli dokonano ich
umyślnie, przez niedbalstwo lub na skutek poważnego zaniedbania i jeśli powodują one znaczne pogorszenie jakości wody.

Porozumienia w sprawie wód regionalnych
Ochrona wód morskich w Europie opiera się na czterech strukturach współpracy międzynarodowej – tzw. regionalnych konwencjach morskich – między państwami członkowskimi a państwami sąsiednimi z wspólnymi wodami: konwencji OSPAR
z 1992 r. (opartej na wcześniejszych konwencjach z Oslo i z Paryża) dla północno-wschodniego Atlantyku, konwencji helsińskiej
(HELCOM) z 1992 r. dotyczącej Morza Bałtyckiego, konwencji
barcelońskiej (UNEP-MAP) z 1995 r. dla Morza Śródziemnego
oraz konwencji bukareszteńskiej z 1992 r., dotyczącej Morza Czarnego. Unijne wody rzeczne podlegają ochronie na mocy konwencji o ochronie Dunaju z 1996 r. oraz Konwencji o ochronie Renu
z 2009 r. W wyniku współpracy międzyregionalnej w dziedzinie
ochrony środowiska wód morskich i dorzeczy opracowano kilka strategii makroregionalnych w UE: strategię dla regionu Morza
Bałtyckiego z 2009 r. (pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz
makroregionu), strategię na rzecz regionu Dunaju (2011 r.) oraz
strategię na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego
(2014 r.)
Źródło: Parlament Europejski, Noty tematyczne o Unii Europejskiej
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Ucz się dziecię, ucz …!

Roman Lusawa

Ucz się dziecię, ucz…!

„Ucz się dziecię ucz, bo nauka to potęgi klucz!” – to popularne przed laty powiedzenie,
pochodzące z wiersza Ignacego Balińskiego1, ma wiele dopowiedzeń. Jedno z nich zapewnia,
„Ucz siężedziecię
ucz, bo
nauka
to potęgi
klucz!” –nas
to popularne
laty
powiedzenie, pochod
posiadanie
wielu
kluczy
predestynuje
do objęcia przed
posady
dozorcy.

Ignacego Balińskiego1, ma wiele dopowiedzeń. Jedno z nich zapewnia, że posiadanie wielu klucz
nas
do objęcia posady dozorcy. Jednak badania naukowe, prowadzone w zakresie rozwoju regional
Dr hab. Roman Lusawa
zdecydowanie
odrzucićw uwagi
MODR Oddział Poświętne
Płońsku kpiarzy i prześmiewców.

Wiedza, doświadczenie, kapitał ludzki i ich efektywność

Ku takiemu stwierdzeniu skłania między innymi analiza efektywności kapitału ludzkiego. Jest m

Zależność między średnią wielkością kapitału ludzkiego a jego przeciętną efek
PKB p.c. (tys. zł)
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Magazynowanie ziarna zbóż
Zbliżają się żniwa, należy zastanowić się, gdzie i w jaki sposób przechowamy zebrany plon,
aby jak najmniej stracił na swej jakości.
Robert Strzelecki
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Obecnie zbieramy ziarno jednoetapowo
kombajnem zbożowym, chociaż w USA popularny jest też zbiór dwuetapowy - pierwszy
etap odbywa się z wykorzystaniem pokosówek, ścięcie roślin na pokosy zastępuje zabieg
desykacji chemicznej, drugi etap - zbiór przy
pomocy specjalnie przystosowanego nagarniacza z przenośnikiem taśmowym. Przed
zbiorem należy sprawdzić stan techniczny
kombajnu i dokonać niezbędnych napraw.
Awaria kombajnu w czasie krótkich żniw
może spowodować straty, które ciężko będzie
nadrobić. Istotne jest też doczyszczenie ziarna zbóż, by usunąć kawałki słomy, plew czy
nasion chwastów i obniżyć wilgotność zboża
nawet o 2–3%. To pozytywnie wpłynie na magazynowanie zboża. Dodatkową zaletą czyszczenia zboża jest ograniczenie zapychania się
urządzeń, które je suszą i transportują. Najkorzystniej jest zbierać zboże dojrzałe, o wilgotności 13–14%. Taki poziom wilgotności
ziarna nie generuje nam kosztów, związanych
z dosuszaniem zboża. Z kolei zbyt niska wilgotność może spowodować uszkodzenia mechaniczne ziarniaków, co może wpłynąć na
porażenie ich chorobami grzybowymi.

Dwie metody suszenia ziarna

Suszenie powietrzem atmosferycznym
– tzw. niskotemperaturowe w silosach dosuszających, kiedy zboże ma powyżej 14%,
ale nie więcej niż 22% wilgotności. Wentylatory są załączane, gdy powietrze z zewnątrz
ma odpowiednią temperaturę i wilgotność
w stosunku do temperatury i wilgotności
ziarna w silosie. Wartości te odczytujemy
z Tabeli Theimera (tabela obok).
Proces suszenia niskotemperaturowego
przy prawidłowym okresowym wietrzeniu
ziarna pozwoli nam długo przechowywać
zboże bez pogorszenia jego jakości.
Suszenie wysokotemperaturowe – zastosowana jest tu dodatkowo nagrzewnica
ogrzewająca powietrze płynące z wentylatora. Jednak nieumiejętne zastosowanie
tej technologii może spowodować więcej
szkody niż pożytku, gdy do suszenia użyliśmy zbyt ciepłego powietrza lub jego przepływ był zbyt niski.

Przechowywanie ziarna

Głównymi zagrożeniami magazynowanego ziarna są: grzyby, owady, gryzonie i ptactwo, dlatego też należy zadbać o odpowiednie
przygotowanie miejsca składowania zboża.

Przed przyjęciem zboża silos należy opróżnić oraz przeprowadzić w nim dezynsekcje
i zdezynfekować go. Najbardziej skuteczną
metodą jest fumigacja, czyli metoda gazowania. Zabieg ten pozwala na eliminację większości zagrożeń biologicznych. Należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne za pomocą siatek
o odpowiedniej wielkości oczek oraz monitorować pułapki, zastawione na szkodniki.
W magazynach należy również zastosować izolację podłóg oraz system wentylacji
ziarna i przegród, gdy magazyn ma znaczną powierzchnię składowania.
Pod stałą kontrolą powinny być temperatura oraz wilgotność powietrza i zboża, sprawdzane za pomocą higrometrów,
wyposażonych w odpowiednie sondy zewnętrzne do pryzm. W badaniach, prowadzonych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
obejmujących zboża (pszenica, pszenżyto,
jęczmień, żyto) magazynowane w silosach
zbożowych, stwierdzono wzrost wilgotności zbóż w 3. miesiącu ich przechowywania. A to oznacza, że wilgotność ziarna
należy na bieżąco kontrolować.
W jednej komorze magazynowej nie
powinno się przechowywać partii zbóż
o zróżnicowanych parametrach wilgotnościowych i temperaturowych.

Ziarno o wilgotności 14% i temperaturze 50C można przechowywać nawet
przez 3 lata, przy czym im wyższa temperatura i większa wilgotność, tym okres ten
się skraca. Jeśli ziarno ma wilgotność 24%
i temperaturę 250C, to okres jego magazynowania wynosi tylko kilka godzin.
Prawidłowe magazynowanie ziarna nie
jest szczególnie trudne, ale wpływa na nie
dużo różnych czynników, zarówno niezależnych od rolnika, jak i zależnych od
niego. Przestrzeganie tych kilku opisanych
powyżej zasad pozwoli nam ograniczyć do
minimum ewentualne straty.
Źródła:
Brewka Julian: Wpływ czasu przechowywania na niektóre cechy jakości ziarna zbóż – rozprawa doktorska
UTP w Bydgoszczy, 2016
Janowicz Lesław: Jak prawidłowo i bez strat przechowywać ziarno zbóż – Broszura BIN. https://naszarola.pl/
magazynowanie-ziarna/-2015 Jak przechowywać zboże
Grudnik Piotr: Zboże dobrze przechowane https://
www.farmer.pl/ , 2007
Janowicz Lesław, Janowicz Monika, Zagrożenia podczas
magazynowania ziarna zbóż, AGROSERWIS 12/2016
Kaleta Agnieszka, Górnicki Krzysztof: Bezpieczne
przechowywanie ziarna studium zagadnienia – Inżynieria Rolnicza, 1(99)/2008
Gąsiorowski Marcin: Przygotowujemy kombajn zbożowy do żniw https://www.modr.mazowsze.pl/

Tabela Theimera (tabela wietrzenia ziarna)
Różnica temperatury
ziarna i powietrza
* (+/-) Minus oznacza, że
powietrze ma
temperaturę niższą od
ziarna.
-8
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-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7

Najwyższa wilgotność względna powietrza dopuszczalna przy
wietrzeniu ziarna zbóż (%)
WILGOTNOŚĆ ZIARNA
10% 11% 12% 13% 14%
65
78
90
60
73
84
96
56
68
79
90 100
53
63
74
84 93
49
59
69
78 87
46
55
64
73 82
43
52
60
68 76
40
48
56
64 71
38
45
53
60 67
35
42
49
56 63
33
40
46
53 59
31
37
43
49 55
29
35
41
46 52
27
33
38
44 48
25
31
36
41 45
24
29
34
38 43

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

95
89
83
78
73
68
64
60
56
53
50
47

96
90
84
79
74
69
65
61
57
53
50

95
89
83
78
73
69
64
60
57
53

100
94
88
82
77
72
68
63
60
56

97
91
85
80
75
70
66
62
58

100
93
87
82
77
72
67
63
59

95
89
83
78
73
69
65
61
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Wapnowanie gleb z dofinansowaniem
(Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie)
Marcin Gąsiorowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

1 sierpnia 2019 r.
w ramach Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ruszył ,,Ogólnopolski
program regeneracji
14

środowiskowej
gleb poprzez ich
wapnowanie w latach
2019-2023”.
Zapewnia on
dofinansowanie działań
regeneracyjnych gleb
rolnikom, którzy mają
gospodarstwo rolne
o powierzchni do 75 ha
i gleby o odczynie pH
poniżej 5,5
lub równym 5,5.

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

Rolnicy uzyskują dofinansowanie
w oparciu o wnioski na dziania regenerujące glebę, składane do Okręgowych
Stacji Chemiczno–Rolniczych, właściwych dla miejsca zamieszkania.
Dofinansowanie jest udzielane w ramach pomocy de minimis, na realizację
przedsięwzięć, skutkujących poprawą
jakości środowiska. Podstawą do ubiegania się o to wsparcie jest wykonanie
badania odczynu gleby. Należy je wykonać raz na 4 lata. Próbkę pobiera się
z powierzchni nie większej niż 4 ha. Jeśli gleba jest mocno zróżnicowana pod
względem bonitacyjnym, zaleca się pobranie próbki z mniejszej powierzchni,
np. z 2 ha. Na podstawie badania odczynu gleby o pH poniżej 5,5 lub równemu
5,5 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydaje zalecenie nawozowe. Wapnowanie gleb jest dofinansowane na tej
podstawie.

Kwoty dofinansowania

Wsparcie działań regeneracyjnych
dla danej działki ewidencyjnej będzie
udzielone nie częściej niż raz na cztery
lata, a wysokość dotacji do zakupu wapna zależy od wielkości gospodarstwa
i przedstawia się następująco:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni powyżej 25
ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków
rolnych,
• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw o powierzchni powyżej 50
ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Kosztem kwalifikowanym jest zakup wapna nawozowego lub środka
wapnującego.
Nawozy i środki wapnujące, do których można otrzymać dofinansowanie,
określają przepisy. Są to:
• wapno nawozowe odpowiadające typom wapna nawozowego, określonego

w załączniku nr 6 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z 8 września 2010 r.
w sprawie: sposobu pakowania nawozów
mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów
mineralnych oraz typów wapna nawozowego (DzU Nr 183, poz. 1229),
• środek wapnujący, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia (WE) nr
2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów
transportu i rozsiewania.

Wnioski o dofinansowanie

Koszty mogą zostać przedstawione
do refundacji, jeśli zostaną poniesione pomiędzy 1.06.2019 a 31.10.2023,
a dofinansowaniem będą objęte wnioski, przyjmowane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie
ciągłym w terminie od 1.01.2020 r. do
31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. W przypadku wyczerpania środków decyduje data wpływu wniosku do
OSChR.
Do składanego wniosku beneficjant
obowiązkowo powinien dołączyć: opinię OSChR o zalecanej dawce CaO
lub CaO+MgO wraz z weryfikacją do
dofinansowania zalecanej dawki CaO
lub CaO+MgO, oryginalną fakturę za
wapno nawozowe lub środki wapnujące, formularze, dotyczące pomocy de
minimis w rolnictwie, formularz informacji, przedstawianych przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o uzyskanym
już dofinansowaniu, jeśli miało miejsce
od 1.06.2019 r., w ramach Programu
„Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w latach 2019-2023”.
Podsumowując, chciałbym zachęcić
do zakupu i wapnowania pól, ponieważ stosowanie wapna przyczynia się
głównie do tworzenia czy też utrzymania odpowiedniej struktury gleby oraz
decyduje o dostępności składników
pokarmowych dla roślin.

Źródło:
http://www.oschr-warszawa.pl/
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Wapnowanie gleb korzyścią

dla rolnictwa

W Polsce przeważają gleby kwaśne, natomiast większość roślin uprawnych lubi gleby
zasadowe. W związku z tym najlepszym sposobem poprawy odczynu gleby jest jej wapnowanie.
Największe zakwaszenie jest obserwowane m.in. w województwie mazowieckim.
Wiesław Błaszkiewicz
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Poniżej podaję orientacyjne dawki tlenku wapnia na różne gleby w tonach na hektar w
zależności od skali potrzeb.

Jesień jest dobrą porą do pobrania prób glebowych i zbadania
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ich w stacji chemiczno–rolniczej.
Laboranci
określą kwasowość
gleby,
badając
tak gleby
zwany
czynnik
pH oraz
zawartość
makroeleW
Polsce
przeważają
kwaśne,
natomiast
większość
roślin uprawnych
lubi gleby
zasadowe.
W związku
z tym najlepszym
odczynu gleby
mentów fosforu
i potasu.
Im niższesposobem
pH, tympoprawy
gleba bardziej
kwa-jest jej
wapnowanie. Największe zakwaszenie jest obserwowane m.in. w województwie
śna. Mamy kilka kategorii kwasowości: gleby bardzo kwaśne do
mazowieckim.
pH 4,5, gleby kwaśne o odczynie 4,6–5,5 pH, gleby lekko kwaśne
Wiesław Błaszkiewicz
o pH Oddział
5,6–6,5,
glebyw powyżej
6,6 pH są uznawane za zasadowe.
MODR
Poświętne
Płońsku
Jeżeli mamy gleby bardzo kwaśne i kwaśne, należy rozważyć wykonanie
wapnowania.
gleby
można
przeprowadzić,
wrażliwości
odczyn
Jesień
jest dobrą porąWapnowanie
do pobrania prób
glebowych
i zbadania
ich w stacji stochemiczno–
Wrażliwość
roślinna
na kwaśny
kwaśny odczyn
gleby gleby można je podzielić na
rolniczej.
Laboranci
określą kwasowość
gleby,
badając
tak zwany
czynnikwapniowe
pH oraz zawartość
sując nawozy
wapniowe
węglanowe
lub
tlenkowe.
Nawozy
3 grupy:
Rośliny różnią się wrażliwością na odczyn gleby. Duża część roślin uprawnych w Polsce
makroelementów fosforu i potasu. Im niższe pH, tym gleba jest bardziej kwaśna. Mamy kilka
węglanowe uważa się za bezpieczniejsze, gdyż działają wolniej i stwa- preferuje
1. Rośliny
silnie
na zakwaszenie,
dla których
optymalne
odczyn
glebreagujące
od lekko kwaśnych
do zasadowych
o pH 5,6–7,0.
Pod względem
kategorii kwasowości: gleby bardzo kwaśne do pH 4,5, gleby kwaśne o odczynie 4,6–5,5 pH,
rzająlekko
mniejsze
przenawożenia.
Dlatego
możnazajezasadowe.
stosować wrażliwości
pH gleby namieści
w przedziale
jęczmień,
kwaśnysię
odczyn
gleby można 6,0–7,5,
je podzielićto:
na 3pszenica,
grupy:
gleby
kwaśne ryzyko
o pH 5,6–6,5,
gleby powyżej 6,6
pH są uznawane
w większych
dawkach i nadają się na wszystkie gleby. Wapno dolomi- kukurydza, rzepak, gorczyca, bobik, lucerna, koniczyna, noJeżeli mamy gleby bardzo kwaśne i kwaśne, należy rozważyć wykonanie wapnowania. 1. Rośliny silnie reagujące na zakwaszenie, dla których optymalne pH gleby mieści się w
towe ma tę gleby
dodatkową
że zawiera
magnez
oraz
działa wolniej
wyka, 6,0–7,5,
soja, kapusta,
mak,
cebula,
szpinak,
seler,lucerna,
Wapnowanie
można zaletę,
przeprowadzić,
stosując
nawozy
wapniowe
węglanowe strzyk,
lub
przedziale
to: pszenica,
jęczmień,
kukurydza,
rzepak,czosnek,
gorczyca, bobik,
tlenkowe.
wapniowe
węglanowe
uważadopiero
się za bezpieczniejsze,
gdyżod
działają
i dłużej. Nawozy
Rezultat
wapnowania
widać
po 2-3 latach
jegowolniej
sałata,koniczyna,
wiśnia, nostrzyk,
czereśnia,
śliwa.
wyka,
soja, kapusta, mak, cebula, szpinak, czosnek, seler, sałata,
i stwarzają mniejsze ryzyko przenawożenia. Dlatego można je stosować w większych dawkach
wiśnia,mniej
czereśnia,
śliwa.
zastosowania, ale, mimo że wapno to działa powoli, to efekt odkwa- 2. Rośliny
narażone
na zakwaszenie gleby, o optymalnym
i nadają się na wszystkie gleby. Wapno dolomitowe ma tę dodatkową zaletę, że zawiera magnez
2.
Rośliny
mniej
narażone
na to:
zakwaszenie
gleby, oziemniak,
optymalnym rzepa,
pH w przedziale
szania
utrzymuje
długo.
Dzięki
temu kolejne
pH w przedziale 5,0–6,5,
żyto, owies,
groch,5,0–6,5,
oraz
działa
wolniej i się
dłużej.
Rezultat
wapnowania
widać wapnowanie
dopiero po 2-3 można
latach od jego
to: żyto, owies, ziemniak, rzepa, groch, fasola, len, słonecznik, ogórek, pomidor, jabłoń,
zastosowania,
ale…
mimo
że
wapno
to
działa
powoli,
to
efekt
odkwaszania
utrzymuje
się
powtórzyć dopiero po kilku latach. Zaleca się, aby co 4 lata robić bada- fasola,grusza,
len, agrest,
słonecznik,
ogórek, pomidor, jabłoń, grusza, agrest,
15
porzeczka, malina.
długo.
Dziękii na
temujego
kolejne
wapnowanie
można powtórzyć
dopiero po wapnowaniu
kilku latach. Zaleca porzeczka,
się,
nie gleby
podstawie
decydować
o ponownym
malina.
3.
Rośliny
mało
wrażliwe
na
zakwaszenie, dla których optymalne pH < 5,0, to: gryka,
aby co 4 lata robić badanie gleby i na jego podstawie decydować o ponownym wapnowaniu i
i jego
dawce.
Przeciętnie
wapnowania
wykonuje
3. Rośliny
małoseradela,
wrażliwe
zakwaszenie,
dlarabarbar.
których optymalne
łubin żółty,
tytoń,na
rzodkiew,
czarna rzepa,
jego
dawce.
Przeciętnie
zabieg zabieg
wapnowania
wykonuje się
co 4–5 lat. się co 4–5 lat.
Pomocna w ocenie potrzeby wapnowania jest poniższa tabela.
pH
<
5,0,
to:
gryka,
łubin
żółty,
seradela,
tytoń,
rzodkiew, czarna
Nawozy wapniowe powinny być stosowane pod przedplon roślin, które najkorzystniej reagują
Pomocna w ocenie potrzeby wapnowania jest poniższa tabela.
rzepa,
rabarbar.
na
wapnowanie,
ponieważ ich działanie ujawnia się w największym stopniu w drugim lub
Nawozy
wapniowe
powinny
byćjeststosowane
pod przedplon
trzecim
roku po
ich zastosowaniu.
Ważne
również dokładne
wymieszanieronawozu z
możliwie
największą
objętością gleby.
Zarówno
przed wapnowaniem,
jak i bezpośrednio
ślin, które
najkorzystniej
reagują
na wapnowanie,
ponieważ
ich
po
nim nie należy
stosować:
gnojowicy,
gnojówki
innych
nawozów,
działanie
ujawnia
się wobornika,
największym
stopniu
w oraz
drugim
lub
trze- które
zawierają azot, ponieważ dochodzi wtedy do jego strat. Odstęp pomiędzy tymi zabiegami
cim roku po ich zastosowaniu. Ważne jest również dokładne
powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.
wymieszanie nawozu z możliwie największą objętością gleby.
Przy pierwszej grupie roślin wcześniej wymienionych po wapnowaniu plon może wzrosnąć do
Zarówno przed wapnowaniem, jak i bezpośrednio po nim nie
25%, w drugiej grupie zwyżka plonu może wynieść do 15%, w trzeciej może wzrosnąć do 7%.
należy
obornika,
gnojowicy,
gnojówki oraz innych
Jak
widać,stosować
przynosi to duże
korzyści finansowe
rolnikowi.
nawozów, które zawierają azot, ponieważ dochodzi wtedy do
W ubiegłym roku wdrożono ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb
jego strat. Odstęp pomiędzy tymi zabiegami powinien wynopoprzez ich wapnowanie. Będzie obowiązywał do 31.10.2023 r. Zgodnie z zawartymi w nim
Nawozy tlenkowe wapniowe działają bardzo szybko. Powinno się nimi nawozić gleby średnie
Nawozy tlenkowe wapniowe działają bardzo szybko. Powinno sić
przynajmniej
4 tygodnie.
dofinansowanie
do wapnowania gleb < 5,5 pH zależy do wielkości gospodarstwa
i ciężkie, ponieważ są mniej narażone na zmianę pH. Szybka zmiana pH nie jest korzystnawytycznymi,
dla
się nimi
nawozić
średnie
i ciężkie, ponieważ
nara- ryzyko
Przy do
pierwszej
roślin
wcześniej
wymienionych
po wapi wynosi:
25 ha – 300grupie
zł, 25–50
ha – 200
zł, 50–75 ha
– 100 zł.
gleby,
a szczególnie
dlagleby
żyjących
w niej pożytecznych
organizmów.są
Wmniej
tym przypadku
przenawożenia
jest ogromne,
dlategozmiana
też uważajmy
stosujmy je dość
precyzyjnie.
żone na zmianę
pH. Szybka
pH na
niedawki
jest ikorzystna
dla glenowaniu
plon
może
wzrosnąć
do
25%,
w
drugiej
grupie
zwyżkadla gleb
Należy skorzystać z przywileju dofinansowania zakupu nawozów wapniowych
Szybkie podniesienie współczynnika pH do wysokiego poziomu może spowodować, że wiele
by,
a
szczególnie
dla
żyjących
w
niej
pożytecznych
organizmów.
plonu
może
wynieść
do
15%,
w
trzeciej
może
wzrosnąć
doplonów.
7%.
kwaśnych
i
poprawić
ich
jakość.
Gleba
odwdzięczy
się
nam
wówczas
wzrostem
pierwiastków stanie się mniej dostępnych dla rośliny uprawnej.
W tym przypadku ryzyko przenawożenia jest ogromne, dlatego Źródła:
Jak widać, przynosi to duże korzyści finansowe rolnikowi.
też uważajmy na dawki i stosujmy je dość precyzyjnie. Szybkie
W ubiegłym roku wdrożono ogólnopolski program regeneracji śropodniesienie współczynnika pH do wysokiego poziomu może dowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Będzie obowiązywał do
spowodować, że wiele pierwiastków stanie się mniej dostępnych 31.10.2023 r. Zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi, dofinansowadla rośliny uprawnej.
nie do wapnowania gleb < 5,5 pH zależy od wielkości gospodarstwa
W Tabeli 2. podaję orientacyjne dawki tlenku wapnia na różne i wynosi: do 25 ha – 300 zł, 25–50 ha – 200 zł, 50–75 ha – 100 zł.
gleby w tonach na hektar w zależności od skali potrzeb.
Należy skorzystać z przywileju dofinansowania zakupu nawozów wapniowych dla gleb kwaśnych i poprawić ich jakość. Gleba
Wrażliwość roślin na kwaśny odczyn gleby
odwdzięczy się nam wówczas wzrostem plonów.
Rośliny różnią się wrażliwością na odczyn gleby. Duża
część roślin uprawnych w Polsce preferuje odczyn gleb od
lekko kwaśnych do zasadowych o pH 5,6–7,0. Pod względem

Źródła:
− Brodowska Marzena S., dr.hab.: https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozenie/jesienne-wapnowanie-gleb.html
− kalendarz rolników.pl
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Zioła są wszędzie – korzystajmy z ich zalet
Zioła są roślinami bogatymi w drogocenne składniki, wykazujące pozytywne oddziaływanie
na organizm. Można je wykorzystać na różne sposoby.

Justyna Seroka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Często myślałam, że szukając ziół, muszę się udać na łąkę albo
do lasu. Tym razem postanowiłam rozejrzeć się bliżej.

Doniczki z geranium na własnym balkonie
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Potocznie jest także zwana anginką, ponieważ jest wykorzystywana podczas leczenia chorób górnych dróg oddechowych, gardła (anginy) i przy zapaleniu ucha. Przy zapaleniu ucha na początku choroby można wspomagająco przyłożyć do zewnętrznej
części małżowiny usznej świeży listek geranium. Oczywiście, gdy
domowe „babcine sposoby” nie działają, należy udać się do lekarza. Pomocne przy chorobie będą także inhalacje z dodatkiem
olejku z geranium. Roślina ta pachnie intensywnie, podobnie do
cytrusów.
Geranium, czyli pelargonia pachnąca lub pelargonia szorstka pochodzi z Afryki, gdzie przypomina krzew (moja pochodzi
z parapetu mojej babci). Jasne, pierzaste liście oraz łodyżki są pokryte włoskami. Rośliny te rzadko zakwitają, jeśli już to drobnymi kwiatkami w odcieniu różu i czerwieni.

Zapachu geranium nie lubią insekty. Pomaga w odstraszaniu
komarów w letnie wieczory. Ma wiele właściwości, dlatego możemy je wykorzystać nie tylko do ozdoby. Wywary, ekstrakty, olejek
czy hydrolat z geranium dzięki zawartym w liściach związkom
działają: bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. Geranium zawiera m.in.: olejki lotne, geraniol, cytronelol, felandren,
pinen, przeciwzapalne flawonoidy i garbniki, związki goryczkowe, a także kwasy organiczne, tj. elagowy, kawowy i gerulowy.
Kiedyś służyło za lek na wrzody i biegunkę, a także – jak nasza
rodzima babka lancetowata czy krwawnik – było przykładane na
rany w formie opatrunku przeciwobrzękowego. Dzisiaj może pomóc przy problemach z cerą tłustą czy mieszaną, ponieważ działa
oczyszczająco na skórę. Wystarczy krem lub olej i kilka kropel
olejku geraniowego – otrzymujemy serum antytrądzikowe.
Listek geranium można śmiało dodać do herbaty. Będzie smakowała trochę jak herbata z cytryną, ale uzyska mocniejszy aromat.
Gdy poszukałam więcej informacji na temat geranium, okazało się, że jest rośliną pokojową, która dobrze oczyszcza powietrze z pyłów w nim zawieszonych. Jeżeli mieszkamy w miejscu,
w którym stężenie pyłów bywa duże, to lepiej nie robić naparów
z geranium, tylko cieszyć się z czystego powietrza w domu.
Geranium jest dość popularną rośliną doniczkową, również dlatego, że bardzo łatwo
się je uprawia (nie ma dużych wymagań, lubi
stanowiska słoneczne). Łatwo można z niego
otrzymać sadzonki. Pęd rośliny matecznej ścinamy pod trzecim węzłem, tak, żeby jego długość wynosiła min. 10 cm. Taki pęd wkładamy
do wody i czekamy, aż pojawią się korzenie.
Taką małą sadzonką można się zawsze podzielić z sąsiadką.
Gdy już spędziłam miło czas na balkonie
w towarzystwie pachnącej „anginki”, postanowiłam szukać dalej i w ogrodzie znalazłam…

Lilak pospolity (zwany bzem) ...
Kwitnie kolorowo i pięknie pachnie. Warto go
zbierać. Lilaka do tej pory wkładałam do wazonu
i krótko cieszyłam się z uzyskanej w ten sposób
ładnej aranżacji. Potocznie jest nazywany bzem,
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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mimo że nie pochodzi z rodzaju Sambucus. Lilak pospolity (Syringa vulgaris L.) jest rośliną należącą do rodziny oliwkowatych.
Pochodzi z imperium osmańskiego, ale obecnie bardzo często
gości w naszych ogrodach. Nie ma dużych wymagań. Jest odporny na suszę, ale nie lubi piaszczystych gleb. Pokrój ma zazwyczaj
małego drzewa lub wysokiego krzewu, osiąga wysokość 7-10 m.
Kwitnie od końca kwietnia do czerwca. Jego kwiatostany są wiechowate, fioletowe, purpurowe lub białe.
Lilak dzięki związkom aktywnym zawartym zarówno w kwiatach, jak i liściach ma wiele właściwości leczniczych. Są to, między innymi: glikozydy irydoidowe, lignany, kumaryny, garbniki, fenyloetanoidy, flawonoidy czy echinakozyd. Zbiera się go
w okresie jego kwitnienia. Najprościej będzie przygotować napar
z kwiatów świeżych bądź suszonych. Susz (zazwyczaj łyżkę) zalewamy wrzątkiem i czekamy 5 minut. Napar w smaku jest lekko karmelowy (można dosłodzić miodem). W ciepłe dni warto
nadać aromat wodzie z cytryną, dorzucając świeże kwiaty lilaka.
Napar z lilaka dobrze działa na: wątrobę, nerki i pęcherz moczowy. Ma właściwości moczopędne. Zewnętrznie stosuje się go przy
nerwobólach i bólach reumatycznych. Podobnie jak geranium,
może być stosowany jako składnik toniku do twarzy, ponieważ
ma działanie ściągające.

Twarożek ze szczypiorkiem i ogórecznikiem
Na koniec moich poszukiwań zawędrowałam do ogródka warzywnego, gdzie zauważyłam szczypior. Postanowiłam zrobić
twarożek ze szczypiorkiem, ozdobiony kwiatami samego szczypiorku. Do spożycia nadają się zarówno liście, jak i kwiaty. Miłym
dodatkiem spożywczym będą także niebieskie kwiaty ogórecznika lekarskiego, który smakuje jak ogórek.
Zachęcam każdego do poszukiwań ziół w swoim najbliższym
otoczeniu. Korzystajmy z bogactwa przyrody. Nasze lasy, łąki
i ogrody są bezcenną apteką natury.

Źródła:
• Barańska Anna: Lilak pospolity – zastosowanie w farmacji i kosmetologii https://
biotechnologia.pl/kosmetologia/lilak-pospolity-zastosowanie-w-farmacji-i-kosmetologii, 19712 [05.2020]
• Gwóźdź Elżbieta: https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/geranium-wlasciwosci-dzialanie-i-zastosowanie-geranium,24756.html [05.2020]
• https://portal.abczdrowie.pl/wlasciwosci-lecznicze-kwiatow-bzu [05.2020]
• Działkowiec 4/2020
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Jak będziemy naprawiać zerwane relacje z naturą?
W maju br. Komisja Europejska przyjęła dwa ważne dokumenty – Strategię Różnorodności
Biologicznej w UE do roku 2030 oraz Zrównoważoną Strategie Żywnościową „od pola do stołu”.
Pierwsza z nich ma odbudować europejską przyrodę i zatrzymać wymieranie gatunków,
druga – zmienić układ sił w europejskim rolnictwie i sektorze żywności.
Małgorzata Najechalska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Strategie mają służyć środowisku oraz systemowi żywnościowemu.
Uwzględniają redukcje emisji gazów cieplarnianych i ochronę gatunków oraz służą poprawie jakości żywności. Obie te polityki będą miały
bardzo duży wpływ na rolnictwo, więc budzą zainteresowanie.

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie
przyrody do naszego życia
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Strategia ma następujące cele:
• Przekształcenie min. 30% europejskich obszarów lądowych
i morskich w skutecznie zarządzane obszary chronione (w tym
istniejące obszary Natura 2000),
• Przeznaczenie 10% gruntów rolnych na krajobrazy bioróżnorodne, na przykład w formie żywopłotów lub pasów kwietnych,
• Odbudowa ekosystemów w całej UE, które uległy degradacji (w
tym najbardziej zasobnych w węgiel glebowy), a także zmniejszenie presji na bioróżnorodność,
• Polepszenie stanu zachowania min. 30% chronionych siedlisk
i gatunków, które nie mają uprzywilejowanego statusu,
• Przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących,
• Zatrzymanie i odwrócenie procesu spadku populacji ptaków i owadów krajobrazu rolniczego, w szczególności owadów zapylających,
• Zasadzenie co najmniej 3 mld drzew, przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych i ochronie pozostałych lasów pierwotnych i starodrzewów,
• Eliminowanie przyłowów gatunków chronionych lub ograniczanie ich do poziomu, który pozwala na pełne odtworzenie gatunków i nie zagraża ich stanowi zachowania (przyłów – część
połowu obejmującą organizmy morskie, nie będące celem połowów ukierunkowanych),
• Wyeliminowanie praktyk, przyczyniających się do niszczenia
dna morskiego,
• Wpłynięcie na ustalanie cen, aby lepiej odzwierciedlały realne
koszty środowiskowe, w tym koszty utraty bioróżnorodności,
• Sprawienie, by podmioty publiczne i przedsiębiorstwa faktycznie
uwzględniały kwestie bioróżnorodności przy podejmowaniu decyzji.
Z 25% budżetu UE przeznaczonego na działania w dziedzinie
klimatu znaczna część zostanie zainwestowana w różnorodność
biologiczną i rozwiązania, służące naturze.

Strategia „od pola do stołu” – budowa zdrowego i w pełni
zrównoważonego systemu żywnościowego

Strategia zakłada:
• Ograniczenie stosowania pestycydów o 50%,
• Ograniczenie strat składników pokarmowych o min. 50% (bez
pogorszenia żyzności gleby),
• Ograniczenie stosowania nawozów o min. 20%,
• Ograniczenie antybiotyków na fermach o min. 50% (nowe przepisy od 2022 r.),
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

• Przeznaczenie min. 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne (trzy razy więcej niż obecnie),
• Opracowanie zrównoważonego etykietowania żywności oraz rozważenie możliwości etykietowania informującego o dobrostanie zwierząt,
• Utworzenie profili żywnościowych, które pozwolą ograniczyć
promowanie żywności o wysokiej zawartości: tłuszczu, cukru i soli,
• Przyjęcie do 2023 r. prawnie wiążących celów w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności w całej UE,
• Uwzględnienie priorytetów strategii „od pola do stołu” w wytycznych dla współpracy z państwami trzecimi.

Internet dla wszystkich

Ponadto Komisja Europejska stwierdza: „Wszyscy rolnicy i wszystkie obszary wiejskie muszą być podłączeni do szybkiego i niezawodnego internetu”. Dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu
na obszarach wiejskich powinien być zapewniony do 2025 r. KE
za kluczowe uznaje zapewnienie dostępu do wiedzy i doradztwa
– „W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie
będą musiały zwiększyć wsparcie dla AKIS (System Innowacji i Wiedzy w Rolnictwie) i środki na rozwój i utrzymanie odpowiednich
usług doradczych, potrzebnych do osiągnięcia ogólnych i szczegółowych celów Zielonego Ładu”. (Zielony Ład — plan działania na
rzecz zrównoważonej gospodarki UE). Bardzo istotne będzie zbieranie danych z zakresu przetwarzania i analizy produkcji, użytkowania
gruntów oraz danych środowiskowych. System zbierania danych ma
też wspierać „inicjatywę w zakresie uprawy sprzyjającej pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę”, czyli zasady uprawy.
Jak w praktyce będę realizowane te ogólne założenia – określą
strategie krajów UE. Strategia „od pola do stołu” ma być wdrażana elastycznie i monitorowana, co pozwoli państwom członkowskim indywidualnie podchodzić do zawartych w niej celów oraz
samodzielne podejmować pewne decyzje.
Wypracowane cele obu strategii są odpowiedzią na to, jak produkujemy żywność i eksploatujemy przyrodę. Komisja Europejska zmierza do zmiany zasad finansowania rolnictwa oraz lepszej
ochrony dzikiej natury.
Strategiami, które przygotowała Komisja Europejska, zajmą się teraz
Parlament i Rada Europejska, później zaś będą wdrażane w poszczególnych krajach. Temat jest dyskutowany, ponieważ realizacja celów
w nich zawartych wpływa m.in. na: konkurencyjność rolnictwa europejskiego, funkcjonowanie systemów żywności i na wielkie fermy.

Źródła:
1. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów - Strategia „od pola do stołu” https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl
2. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl
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Bitwa o Europę
- 100. lecie Bitwy Warszawskiej
„Za początek wojny uznać możemy starcie koło białoruskiego miasteczka Mosty, gdzie wojska
polskie 14 lutego 1919 roku powstrzymały marsz oddziałów bolszewickiego Frontu Zachodniego, które posuwały się za wycofującymi się Niemcami. Tak więc obok istniejącego już
poprzednio konfliktu politycznego powstał konflikt zbrojny. Rozpoczęła się niewypowiedziana
wojna między Polską a Rosją Radziecką.”
(historyk Aleksandra Julia Leinwand)
12 stycznia 1919 r. dowództwo
Armii Czerwonej wydaje rozkaz
„Operacja Wisła”. Celem bolszewików jest Berlin i połączenie
z ruchem Spartakusowców oraz
bolszewizmem zachodnim. Po drodze bolszewicy zakładają zmiażdżenie Polski oraz utworzenie
Polskiej Republiki Rad. Józef
Piłsudski zdaje sobie sprawę, że
konflikt z Rosją jest nieunikniony. Stosuje taktykę wyjścia
naprzeciw Armii Czerwonej.

Obolała Rzeczpospolita
Sytuacja gospodarcza Polski
po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. była trudna. Ziemie
polskie różniły się pod wieloma względami, w tym w zakresie
systemów pieniężnych i podatkowych, obowiązujących przepisów handlowych i samorządowych
oraz organizacji administracji.
Integrację utrudniały zróżnicowane
systemy
komunikacyjne, a także kontrasty społeczno-gospodarcze na wsi. Polska
miała słaby przemysł. W każdym
sektorze gospodarski gospodarki odczuwano brak wykwalifikowanych pracowników.
I Rzeczpospolita była 6. pod
względem
powierzchni
krajem
w Europie. Dominowało rolnictwo (na wsi żyło około 75% ludności), aż 1/3 gospodarstw nie
przekraczała 2 hektarów, zaś
45% gruntów stanowiły majątki
o powierzchni powyżej 100 hektarów, będących własnością ledwie 19 tys. posiadaczy (0,6%
ogółu).
Pod koniec 1918 roku na tery-

torium kraju funkcjonowały równolegle trzy systemy walutowe.
W obiegu była marka niemiecka,
korona austriacka oraz marka
polska. Decyzją naczelnika Józefa Piłsudskiego ta ostatnia
stała się oficjalną walutą odrodzonej Polski, a pozostałe waluty były sukcesywnie wycofywane
z obiegu.
Przemysł
byłego
Królestwa
Polskiego
zatrudniał
7-krotnie mniej robotników niż przed
wojną, co było wynikiem zniszczeń wojennych. Pierwsze lata
niepodległości poprawiły nieco sytuację gospodarczą dzięki
zamówieniom dla armii toczącej
wojnę, co wpłynęło korzystnie na
rozwój przemysłu.

Wyprawa wileńska
Rozpoczęła się 16 kwietnia 1919
roku. Działania na wschodzie
nie byłyby możliwe bez zdobycia
Wilna, które dla Marszałka Piłsudskiego miało nie tylko znaczenie sentymentalne, ale także
militarne i polityczne. Należało powstrzymać falę bolszewizmu i nie dopuścić do sojuszu
niemiecko- bolszewickiego. Poza
tym Marszałek wciąż myślał o sojuszach, które będą oddzielały
odrodzoną Polskę od czerwonej
Rosji.
Zadanie zdobycia miasta przypadło grupie kawaleryjskiej pod
wodzą ppłk. Władysława Beliny-Prażmowskiego oraz zgrupowaniu piechoty gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Trzy dni później
polska jazda dotarła do przedmieść Wilna, rozpoczynając atak

na Armię Czerwoną, a 20 kwietnia
1919 roku mieszkańcy miasta entuzjastycznie witali Józefa Piłsudskiego.
Jesienią tego samego roku bolszewicy rozpoczęli koncentrację
wojsk do ostatecznej rozprawy z Polską. Piłsudski wiedział
o tym doskonale dzięki złamaniu szyfrów Armii Czerwonej
i ponownie postanowił uprzedzić
bolszewików.

Wyprawa kijowska
25 kwietnia 1920 r. wojska
polskie rozpoczęły na Ukrainie
ofensywę, będącą dalszym ciągiem
wojny
polsko-bolszewickiej. Celem polskich dowódców
było pokonanie Armii Czerwonej i osiągnięcie linii rzeki
Dniepr, gdzie działania wojenne
miały przejąć oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Armia polska bez większych
przeszkód dotarła do Kijowa i 7
maja wspólnie z oddziałami ukraińskimi zajęła miasto. W Polsce
zajęcie Kijowa zostało przyjęte
z entuzjazmem. Marszałek Sejmu
Wojciech Trąmpczyński witając
powracającego z wyprawy kijowskiej marszałka Józefa Piłsudskiego mówił: „Sejm cały przez
usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku
Bolesława Chrobrego. Od czasów
Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego
nie przeżywał”.
Tymczasem główne siły sowieckie pozostały nietknięte i nie
wydały żadnej dużej bitwy wojskom polskim. 12. i 14. armie
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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bolszewickie w zasadzie nie stawiały większego oporu. Rosjanie
cały czas byli w planowanym odwrocie i nie trwonili ani ludzi,
ani sprzętu wojskowego na stawianie rzeczywistego oporu polskim i ukraińskim żołnierzom.
Bolszewicy, realizując prawie
wyłącznie defensywne zadania,
zmienili także szyfry radiowe
i polskie służby dekryptażowe nie były w stanie dostarczyć
rzetelnych informacji na temat
sytuacji frontowej bolszewickiej armii, a tym samym zadać
jej skutecznych ciosów.

Ofensywa czerwonych oddziałów
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Powodzenia
armii
polskiej
ostatecznie
przerywa 5 czerwca 1920 r. znana
z brutalności Armia Konna, pod
dowództwem Siemiona Budionnego
zmuszając Polaków do gwałtownego odwrotu z Ukrainy. 1 Armia
Konna (Konaramia) licząca ok. 16
tysięcy ludzi, w drodze na Ukrainę pokonała, w ciągu 30 dni
nieprzerwanej jazdy (!), 1200 km
niszcząc wszystko, co znalazło
się na jej drodze, masakrując
jeńców i ludność cywilną.
Zagrożenie dla Polski staje
się realne nie tylko ze strony stacjonującego na Białorusi
Frontu Zachodniego pod dowództwem Tuchaczewskiego, ale również na odcinku ukraińskim.

Europa zagrożona
Przełom lipca i sierpnia 1920
r. to jedno wielkie pasmo sukcesów Armii Czerwonej, która nieubłaganie prze na zachód. Wydaje
się, że już nic nie powstrzyma bolszewickiej nawały i lada
dzień polski opór zostanie złamany, a wojska Tuchaczewskiego
wkroczą triumfalnie do Warszawy. Pewni zwycięstwa bolszewicy
ogłaszają, że zajęcie Warszawy
nastąpi 15 sierpnia 1920 roku.
Cała Europa patrzy w stronę
Polski z niepokojem. Mało kto na
Starym Kontynencie wierzył, że
zgnębieni i wyniszczeni przez
lata
zaborów
Polacy
potrafią przeciwstawić się potężnej
i bezwzględnej sile bolszewicWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

kiej. Zachodni politycy wiedzieli, że jeśli Sowieci przejdą
butami po Polsce, to kres Zachodu będzie nieunikniony.

Złamanie szyfru
i decydująca batalia
Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej
koncepcji Józefa Piłsudskiego
opracowali: szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt.
Bronisław Regulski.
I tu należy przypomnieć często
zapominany fakt (według ujawnionych w sierpniu 2005 r. dokumentów Centralnego Archiwum
Wojskowego), że w latach 1919
-1920 przechwycono kilka tysięcy szyfrogramów radzieckich
i wszystkie dekodowano. Dzięki
temu sztab generalny Piłsudskiego znał dokładne szczegóły, dotyczące kolejnych posunięć
armii Tuchaczewskiego. A taka
wiedza to połowa militarnego
sukcesu. Dokonał tego matematyk, porucznik Jan Kowalewski
wraz z matematykami z Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego:
Stanisławem
Leśniewskim,
Stefanem Mazurkiewiczem i Wacławem Sierpińskim.
Najważniejsze
dla
przebiegu
Bitwy Warszawskiej było rozszyfrowanie depeszy, informującej
o tym, że dowódca „Grupy Mozyrskiej”, która obsadzała środkowy odcinek frontu, między Armią
Północą a Południową, ma problemy z obsadzeniem żołnierzami
coraz dłuższego odcinka frontu.
To nasunęło Józefowi Piłsudskiemu kierunek kontrofensywy. Jednocześnie Kowalewski ze swoją
grupą zaczęli zagłuszać bolszewickie stacje radiotelegraficzne,
co uniemożliwiło kontakt ze sobą
bolszewickich armii.
Stolicę miały atakować trzy armie bolszewickie: III, XV i XVI,
natomiast IV Armia wraz z konnym
korpusem Gaj-Chana maszerowała
na Włocławek i Toruń z zamiarem
przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu.
Piłsudski wiedząc o tym, uznał,

że najważniejsze będzie odcięcie
korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego od zaplecza oraz
wydanie skoncentrowanej bitwy na
przedpolu Warszawy. Według nowej koncepcji (opracowanej wraz
z gen. Rozwadowskim) polska grupa uderzeniowa miała zgromadzić
się nad dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem, i wejść
w skład gruntownie zreorganizowanych polskich oddziałów.
Linię obrony (liczącą ok. 800
km) Piłsudski oparł o rzeki:
Orzyc-Narew-Wisła-Wieprz-Seret.
Podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom, do
których miał największe zaufanie:
Józefowi Hallerowi (Front Północny - obrona Warszawy), Edwardowi
Rydzowi-Śmigłemu (Front Środkowy
- uderzenie na armię Tuchaczewskiego) i Wacławowi Iwaszkiewiczowi (Front Południowy).
Bitwa
Warszawska
rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in.
o Radzymin, który kilkanaście
razy przechodził z rąk do rąk.
Ostatecznie polscy żołnierze,
ponosząc ogromne straty, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela
daleko od swoich pozycji.
14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego,
mająca przeciw sobie siły sowieckiej IV i XV armii. Ciężkie
boje, zakończone sukcesem, toczyły się pod Pułtuskiem i Serockiem.
15 sierpnia kaliski 203. Pułk
Ułanów zdobył sztab 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz
z nim - kancelarię armii, magazyny i jedną z dwóch radiostacji, służących Sowietom do
utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.
16
sierpnia
gen.
Sikorski
śmiałym
atakiem
zdobył
Nasielsk. Ale pozostałe jednostki
sowieckie nie zaprzestały marszu w kierunku: Brodnicy, Włocławka i Płocka.
Faza obronna Bitwy Warszawskiej
trwała do 16 sierpnia, kiedy to,
dzięki działaniom Piłsudskiego, nastąpił przełom. Dowodzona
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przez Piłsudskiego tzw. grupa manewrowa, w skład
której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada
kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły
wojsk bolszewickich, nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen,
a bolszewicy ponieśli też ostateczną klęskę pod
Osowcem, Białymstokiem i Białymstokiem i Kolnem.

Osiemnasta bitwa w historii świata
W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys.
rannych i 10 tys. zaginionych.
Straty zadane bolszewikom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub było ciężko rannych, 60 tys.
trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało
internowanych przez Niemców.
Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała
marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Był to pierwszy od 220 lat sukces Polski
na arenie międzynarodowej i pierwsza od 220 lat
wojna wygrana samodzielnie przez armię polską.
Bez wsparcia Armii Czerwonej upadły rewolucje w Berlinie, w Bawarii i na Węgrzech. Na 25
lat odsunięte zostało widmo rozszerzenia komunizmu z Rosji na inne kraje Europy. Po pięciu
miesiącach negocjacji, 18 marca 1921 r. Polska,
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika
Radziecka (reprezentująca również Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką) oraz Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka podpisały

w Rydze traktat pokojowy, który ustalił ostateczny przebieg polskiej granicy wschodniej (na linii
Dzisna-Dokszyce-Słucz-Ostróg-Zbrucz).
Opracowanie:
Wojciech Asiński - MODR Warszawa
Konsultacja:
dr hab. Jan Szumski - główny specjalista Biura
Badań Historycznych IPN
Źródła:
h t t p://w w w.p o l s k a - z b r o j n a.p l/ h o m e/a r t i c l e s h o w/27551?t=Prof-Odziemkowski-Polska-byla-skazana-na-wojne-z-bolszewicka-Rosja
https://dzieje.pl/aktualnosci/bitwa-warszawska-1920-r
https://polskatimes.pl/porucznik-jan-kowalewski-zapomniany-kryptolog-dzieki-ktoremu-wygralismy-z-bolszewikami-bitwa-warszawska-1920/ar/c15-968927
https://dzienniklodzki.pl/lodzianin-ktory-zlamal-sowieckie-szyfry-czyli-historia-jana-kowalewskiego/ar/c114566455
https://polona.pl/ite m/gazeta-warszawska-r-140-nr-130-14-maja-1920,NzUzNTg1Mw/3/#info:metadata
https://p olona.pl/ite m/gazeta-warszawska-1920-nr-227-20-sierpnia,NzU3NzIyOQ/1/#info:metadata
h t t p s:// p o l o n a.p l /it e m /r z e c z p o s p o l it a -r -1- n r -66-20-sierpnia-1920-wyd-wieczorne,MTg5NjgyNDA/0/#info:metadata
https://polona.pl/ite m/gazeta-warszawska-r-140-nr-222-15-sierpnia-1920,NzU3NzEyOQ/0/#info:metadata
http://muzhp.pl/pl/c/1148/czy-potrzeba-byo-cudu-bitwa-warszawska-1920-r
https://dorzeczy.pl/historia/81913/Pilsudski-i-walka-o-wolna-Ukraine.html
https://dzieje.pl/aktualnosci/walki-we-lwowie-zakonczyly-sie-polskim-zwyciestwem
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/
news-12-stycznia-1919-r-dowodztwo-armii-czerwonej-wydaje-rozkaz-w,nId,1587280#utm _ source=paste&utm _ medium=paste&utm _ campaign=firefox

Wielkie i małe cuda nad Wisłą
W zwycięstwo nad armią bolszewicką, prącą na zachód, by w Europie wzniecić płomień rewolucji, mało kto wierzył. W przededniu decydującej bitwy niemal cały korpus dyplomatyczny
opuścił Warszawę. Walki z wojskami bolszewickim toczyły się od granicy pruskiej po Lwów.
Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej polityk chadecki Stanisław Stroński określił mianem „cudu
nad Wisłą”, a nazwę tę spopularyzował przywódca chłopski Wincenty Witos.
Dr hab. Roman Lusawa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Jednak ingerencja Boża też była widoczna. Bitwa
ta toczyła się w święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Kościół wspierał Polaków. Nuncjusz
apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius
XI, który nazywał siebie „Polakiem między Pola-

kami”, mimo realnego zagrożenia został w Warszawie. Tłumy modliły się w świątyniach. Radiostacja
wojskowa w Cytadeli nadawała na rosyjskich częstotliwościach tekst Pisma Świętego, gdyż podobno
nie było innej książki pod ręką. Duchowni wzmacWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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niali ducha walki i – tak jak
Ignacy Skorupka – ginęli.

Małe cuda, które
poprzedziły wielki cud
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Wielu historyków uważa, że decydujące o zwycięstwie wydarzenie
miało miejsce w Ciechanowie, 14
sierpnia 1920 roku, gdzie świeżo
sformowany w Kaliszu 203. Ochotniczy Pułk Ułanów, dowodzony przez
mjra Zygmunta Podhorskiego, zdobył
północne przedmieścia Ciechanowa.
Zaskoczył sztab bolszewickiej IV
armii i bez większych strat zdobył
radiostację. Pozbawiło to Rosjan
łączności, gdyż druga ich stacja
została skutecznie zagłuszona po
tym, jak poznano ustawienia pierwszej. Brak łączności sprawił, że
wojska Tuchaczewskiego, nie wiedząc o ofensywie znad Wieprza,
parły w dalszym ciągu na Włocławek. Cud. Znamienne jest jednak
to, że w oficjalnej historii pułku
wydarzeniom o tak wielkiej wadze
poświęcono zaledwie kilka zdań.
Walcząca pod Ciechanowem grupa
generała Krajowskiego, przechodząc do natarcia, nad Wkrą trafiła
w lukę pomiędzy XV i IV armią rosyjską. W bitwie pod Sarnową Górą
związała znaczne siły wroga i walnie przyczyniła się do zwycięstwa.
Sukces ten upamiętniono na jednej
z tablic przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.
Żołnierze broniący Płońska od
strony Płocka w miejscowości Góra
(pow. płocki) w otwartym polu zostali zaatakowani przez bolszewicką kawalerię. Rzeź była pewna. Jednak zdarzył się cud. Ogień
z karabinu maszynowego otworzył
stojący na uboczu, niezauważony
wcześniej samochód pancerny Ford
Tc. W armii mieliśmy ich około
dziesięciu i jeden znalazł się jakimś cudem w rejonie walki.
Bolszewicy wchodzą do Płońska od
strony Raciąża. Przechodzą przez
most na rzece Płonce. Rynek jest
już w ich zasięgu. I znowu cud.
Od strony Modlina, na zgonionych
koniach, wpadają ułani Gustawa Orlicz-Dreszera i przeważają wynik
starcia. By dotrzeć do miasta, musieli wyjechać poprzedniego dnia.
Cud. I takich niezwykłych wydarzeń
podczas kampanii od Kijowa do Warszawy znajdziemy bez liku.

Marszałka Piłsudskiego
skłonność do cudów
Marszałek Piłsudski miał nieWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

zwykłe szczęście. Już przeprowadzona w 1914 roku wyprawa kielecka też była cudem prawdziwym.
„Marsz na Kielce, zdaniem moim”
– pisał – „należał do najśmielszych akcyj wojennych (...).
W Kielcach odbywała się ciężka, trudna praca organizacyjna.
Strzelec (…) na trzy czwarte
cywil, przerabiał się na żołnierza. (…) Kielce, jednym słowem, były bazą strzelecką, skoro Kraków, niestety, nią w owe
czasy prawie nie był. Stamtąd
przyszli ludzie, no i pierwsza
licha broń, reszta musiała być
tworzona własnymi siłami. (...)
w Kielcach założone zostały
wszelkie
warsztaty:
krawieckie, szewskie, rymarskie, tu
pod względem wyekwipowania była
moja baza.” W obliczu pogłosek
o zbliżaniu się potężnych sił
rosyjskich oddziały austriackie
i pruskie opuściły Kielce. Sam
Piłsudski opóźnił wymarsz o jeden dzień, by wyprawić pociąg
ewakuujący wspomniane warsztaty, po czym wyruszył na czele
taboru konnego liczącego 200
-250 wozów, wiozących mienie
zebrane „do ostatniego rzemyczka”. Taka kawalkada porusza się
wolno i jest w zasadzie bezbronna. A jednak wróg jego taboru
nie dopadł, mimo że podobno lasy
przy trasie marszu były pełne
kozaków, komendant nie wystawiał dodatkowych wart. Oszczędzał siły żołnierzy. Przed przekroczeniem granicy z Galicją na
Wiśle wydał wojsku obiad. Tak,
jakby wiedział, że nic mu nie
grozi.

Profesora Grzegorza Nowika
cudów wyjaśnienie
W latach 2004 i 2010 ukazało się dzieło profesora Grzegorza Nowika, zatytułowane „Zanim
złamano Enigmę”. Na blisko 2500
stronach przedstawił on wyniki
analizy tysięcy raportów, jakie podczas tej wojny sporządził polski radiowywiad. Są tam
dwa zaskakujące spostrzeżenia.
Pierwsze, że polskie sztaby niekiedy więcej wiedziały o wrogu niż o podległych im oddziałach. Drugie, że gdyby naszymi
szpiegami w Moskwie byli jednocześnie: Lenin, Stalin i Trocki, nie wiedzielibyśmy więcej.
Radiowywiad powstał w armii austriackiej, a podczas Wielkiej
Wojny kluczowe stanowiska zajmo-

wali w nim Polacy. „Cuda” wyprawy kieleckiej wskazują na to, że
Marszałek współpracował z nimi
już w roku 1914. Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął po
przybyciu do Warszawy w listopadzie 1918 r., było ściągnięcie
pułkownika Józefa Artura Rybaka i powierzenie mu formowania,
w ścisłej tajemnicy, służby radiowywiadu. Była ona tak tajna,
że w całym Dwudziestoleciu międzywojennym pojawiła się tylko
jedna wypowiedź, mogąca sugerować, że istnieje.

***
Więc jednak nie cud? Nie do
końca! Cudem na pewno jest to,
że w tym samym miejscu i czasie
znaleźli się ludzie tak wielcy,
jak: generał Józef Artur Rybak,
Jan Kowalewski, Ignacy Matuszewski, Karol Bołdeskuł. Ludzie tak
znaczący, że ich działania podczas II wojny światowej wpływały na decyzje polityczne Wielkiej
Trójki. W sprawie Jana Kowalewskiego u Winstona Churchilla osobiście interweniował Stalin, ponieważ zorganizowana przez niego
organizacja wywiadowcza zagrażała
interesom Związku Radzieckiego.
Decyzją Sejmu rok bieżący jest
rokiem Jana Kowalewskiego. Cudem jest również to, że ludzie ci
w rok zdołali zbudować tak sprawną służbę wywiadowczą.
Źródła:
1. Barański Józef: Józef Piłsudski –
wielkość i legenda, Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego i Urząd Miejski w Płońsku,
Płońsk 1944
2. Klimaszewski Krzysztof, Pakuła Mirosław, Bitwa Warszawska 1920
roku Jabłonna Legionowo Nieporęt
Serock Wieliszew
3. Nowik Grzegorz: Zanim złamano
„Enigmę”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 19181939; Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2004.
4. Nowik Grzegorz: Zanim złamano
„Enigmę”… Rozszyfrowano rewolucję
Polski radiowywiad podczas wojny
z bolszewicką Rosją 1918-1939; Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010.
5. Piłsudski Józef. Moje pierwsze
Boje. Wspomnienia spisane w twierdzy Magdeburskiej Instytut im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1938
6. Szczepański Janusz: Wojna 1920
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w Pułtusku, Warszawa-Pułtusk 1995.

Now y Świat ?

Ciekawostki ze św iat a

Jak wyglądał

Szok, niedowierzanie, a jednocześnie zachwyt, podziw i poczucie szczęścia. Takie uczucia
towarzyszyły pod koniec XV wieku Europejczykom, którzy przybyli na nowy ląd, znajdujący się
po drugiej stronie Atlantyku.

Monika Kuchnio

Nowy Świat, czyli obecne tereny kontynentu amerykańskiego,
możemy dzisiaj odwiedzić i poznać, ale jedynie w obecnej formie.
Natomiast jak on wyglądał w pierwotnej postaci? Tego możemy
się dowiedzieć z tekstów osób, które miały możliwość zobaczyć
go osobiście.

Dwa światy
Opisy konkwistadorów na pewno nie należały do obiektywnych.
W swoich listach do królów europejskich, duchownych czy fundatorów wypraw, którym należało zdać relację z tego, co zastali
za oceanem, opisywali swój odbiór, własne spostrzeżenia oraz
wnioski, dotyczące nowego miejsca. Ich relacjom towarzyszył
„europejski filtr”. Stary Kontynent był ich domem, świetnie go
znali, dlatego właśnie do niego przyrównywali wszystko to, co
zobaczyli w nowym miejscu. Przyrodę Ameryki opisywali jako tę
piękniejszą, bogatszą, bardziej hojną i bujną od europejskiej. Byli
zachwyceni jej różnorodnością oraz liczbą gatunków zwierząt
i roślin. Uwagę Europejczyków przykuł także rozmiar wszystkiego. Szerokie, ciągnące się kilometrami rzeki czy lasy uznawane za
prawdziwe gąszcze były czymś zupełnie nowym dla przybyszów,
ponieważ na Starym Kontynencie nie występowała już taka obfitość przyrody, a drzewa czy ich owoce nie osiągały aż takich rozmiarów.
Przez taki „filtr” zostali przepuszczeni również Indianie, których opisywano jako tych, którzy kierują się innymi wartościami
oraz w inny sposób zachowują niż mieszkańcy Europy. Dlatego
nie uznano ich od razu za ludzi, ale za część natury. Europejczycy widzieli w nich istoty prymitywne, nieporadne, które nie znają wartości złota, co być może było jednocześnie powodem ich
ogromnej szczodrości?

Ogromne zderzenie dwóch kultur
Konkwistadorzy nie mogli pojąć hojności Indian. Nie rozumieli, dlaczego za stare, bezwartościowe przedmioty ofiarowują im
ogromne ilości złota. Europejczycy postrzegali ich przez to jako
głupie, niemające zbyt wiele rozumu stworzenia. To było ogromne zderzenie dwóch różnych kultur, bowiem zachowanie Indian
nie wynikało z ich głupoty. Po prostu ich wartości i styl życia były
tak bardzo różne od europejskich.
Z uwagi na to, że upragnionego kruszcu było pod dostatkiem, mieszkańcy Nowego Świata nie traktowali go jako czegoś
nadzwyczajnego. Ponadto wiedli dość proste życie, skupione na
współdziałaniu z naturą i nieszkodzeniu jej. To ona była dla nich
prawdziwym bogactwem. Zupełnie inaczej patrzyli na świat Europejczycy, którzy przebyli tak długą, niebezpieczną drogą przede

wszystkim dla bogactw oraz złota, będących w tamtym czasie towarem deficytowym na Starym Kontynencie.

Lepsi od Indian
Europejczycy czuli się lepsi od Indian. Dostrzegali jednak
w nich swoje całkowite przeciwieństwo. Mieszkańcy Nowego
Świata byli czyści, nieskalani złymi nawykami, przywarami europejskiej cywilizacji: zachłannością, materializmem, przemocą.
Tak powstał mit „dobrego szlachetnego dzikusa”, czyli Indianina
o dobrym sercu, żyjącego bez cywilizacji. Przybysze z Europy być
może nawet trochę wyidealizowali sobie obraz rdzennego mieszkańca Nowego Świata. Wierzyli, a może bardzo chcieli wierzyć,
że odnaleźli prawdziwy raj? Logika podpowiadała im, że skoro
spotkali tak łagodne, pełne ufności istoty, znaleźli się również
w niezwykłym, być może utopijnym miejscu.
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Mityczne Eldorado
Biblijne opisy Raju, które świetnie znali jako europejscy chrześcijanie, tak bardzo przypominały im to, co właśnie mieli wokół
siebie. Ogromne znaczenie dla ich odbioru i opisu Nowego Świata
miały: religia, mity oraz legendy. Nowe ziemie uważano również
za krainę wiecznej młodości. Europejczycy pragnęli odzyskać
upragnione szczęście, a miejsce, w którym się znaleźli, było tak
fantastyczne, że z łatwością można było je uznać za mityczne Eldorado. Właśnie takiego schronienia bez cierpienia, bólu i walk
potrzebowała w tamtym czasie zmęczona Europa.
O tym, w jakiej formie konkwistadorzy pod koniec XV wieku
zastali Nowy Świat, można by napisać jeszcze wiele. Na pewno
był to świat w bardzo niewielkim stopniu naruszony działalnością człowieka. Był to region zupełnie inny od europejskiego,
nietknięty cywilizacją Starego Kontynentu. Dzisiaj natomiast
w regionie Ameryki Łacińskiej można odnaleźć mnóstwo podobieństw do Europy, które są jednocześnie pozostałością po konkwistadorach i epoce kolonialnej, którą zapoczątkowali. Nadal
jednak spojrzenie na nią jest bardzo subiektywne. Bo przecież
gdyby teraz każdy z nas przez chwilę zastanowił się, co myśli
o tym odległym kontynencie i jak go odbiera, zapewne okazałoby
się, że nie sposób znaleźć jego dwa identyczne opisy.
Źródła:
Notatki własne z zajęć na Uniwersytecie Warszawskim
Gawrycki M. F. (redakcja), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Nawrocka E. , Opowieść o raju utraconym. Przemiany topiki Raju w hispanoamerykańskiej powieści o selwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
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Wieliszew - moja oaza spokoju

Wieliszew to gmina rekreacyjno-rolnicza, położona w centralnej części województwa
mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, ok. 30 km na północ od Warszawy.
Zajmuje obszar około 106 km2. Jest gminą wiejską, składa się z 14 sołectw.

Tekst: Justyna Seroka
Zdjęcia: Justyna Seroka, Małgorzata Najechalska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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Na jej terenie jest Kanał Bródnowski, Kanał Komornicki oraz
system kanałów i jezior Niziny Wieliszewskiej, Niziny Skrzeszewskiej i Niziny Krubińskiej. Występują tu także płytkie jeziora, będące starorzeczami Narwi, takie jak: jezioro Klucz, Góra,
Olszewskie, Ławeczno, Drzązewo, Wieliszewskie, Kwietniówka.
Lasy stanowią około 1/4 powierzchni gminy Wieliszew. Są
to zarówno wielkopowierzchniowe kompleksy leśne (uroczyska: Góra, Poniatów, Kałuszyn), znajdujące się w środkowej
i wschodniej części gminy, jak i mniejsze kompleksy leśne, które
powszechnie występują w pozostałej części gminy. Są to głównie siedliska borowe z niewielkim udziałem lasów mieszanych
świeżych (typ lasów charakterystyczny dla obszarów nizinnych,
rośnie na glebach średnio żyznych, bez większych wpływów wód
gruntowych).

Bogactwo flory i fauny
W lasach występują dziko żyjące ssaki: lisy, dziki, kuny, tchórze,
łosie, jelenie, zające i sarny. W Forcie IV Janówek, który został
objęty ochroną Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk, zimują nietoperze: mopek, nocek duży, nocek łydkowłosy.
Z gatunków roślin chronionych i rzadkich można spotkać m.in.:
lilię złotogłów, żurawkę,

miodownika melisowatego, dziurawiec skąpolistny. Roślinność
doliny rzeki Narwi w obrębie tarasu zalewowego jest różnorodna
pod względem zbiorowisk roślinnych, jakimi są głównie tereny
leśno-łąkowe.
Dolina rzeki Narwi jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt i korytarzem migracyjnym oraz miejscem lęgowym
ptaków wodno-błotnych i lądowych. Zachowane naturalne
łęgi doliny Narwi są ostoją ptaków drapieżnych, np.: myszołowa, jastrzębia czy błotniaka stawowego. Występują tu
ptaki rybożerne, takie jak: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, kormoran czarny, bocian czarny, ptaki odżywiające
się bezkręgowcami i owadami - perkozek, perkoz zausznik,
cyraneczka, płaskonos, czernica, kokoszka wodna oraz ptaki
roślinożerne - łabędź niemy, gęś gęgawa, kaczka krzyżówka,
łyska.
W wodach płynących żyją ryby z gatunku: leszcze, płocie,
karpie, sandacze, szczupaki, bolenie, okonie i sumy.

Ślady osadnictwa sprzed kilku tysięcy lat
Ślady osadnictwa pochodzące sprzed 8000 lat p.n.e. znaleziono na terenie wsi Komornica (m.in. narzędzia krzemienWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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ne). Kultura ta została nazwana „komornicką”, jako jedna z najstarszych odkrytych na
kontynencie europejskim. Obejmowała swym
zasięgiem część Polski, Niemiec, Danii a także południową Szwecję.
W Wieliszewie, na wydmowym wzniesieniu, tzw. Górze Sztachera (nazywanym również Sztacheta), położonym między Jeziorem
Wieliszewskim a Jeziorem Zegrzyńskim,
odkryto mezolityczne obozowisko otwarte
z pozostałościami osadnictwa myśliwych i rybaków sprzed 7 tys. lat (m.in. słynne „groby
kloszowe z Wieliszewa”). Długi czas uznawano je za jedyny przejaw cyklu narwiańskiego
w obrębie mezolitu młodszego.
Ślady osadnictwa sprzed III tysiąclecia
p.n.e., poprzez IV w. n.e. i okres wczesnośredniowieczny, występują także
we wsi Krubin, we wsi Łajski - z okresu
kultury halsztackiej, a także we wsiach:
Olszewnica Stara, Skrzeszew i Kałuszyn.

Turystyka i rekreacja
Drewniany kościółek w Wieliszewie, wzniesiony
w 1728 roku staraniem księdza Mateusza Bożewskiego,
spłonął w czasie działań wojennych w roku 1944. Pożar
zniszczył całe wyposażenie i archiwum, dokumentujące
prawie 600-letnią historię parafii. Na jego miejscu, w latach 1950-1962, wybudowano nowy kościół, murowany,
kształtem bryły i stylistyką nawiązujący do budowli neoromańskich. Jedynymi zabytkowymi elementami, jakie
się zachowały, są dwa nieczynne już spiżowe dzwony.
Jedna z legend na temat kościoła głosi, iż do miejsca,
na którym stoi dzisiejsza budowla, swego czasu dobiła
do brzegu tratwa z transportem ściętego drzewa. Flisacy,
wdzięczni za pokonanie niezwykle niebezpiecznego odcinka rzeki, ofiarowali cały jego
transport na budowę kościoła
wieliszewskiego.
Do najważniejszych zabytków
należy zespół pałacowo-parkowy w stylu klasycystycznym
z XVIII w. we wsi Góra oraz
park krajobrazowy w Poniatowie z XVIII w. Godny uwagi jest
porośnięty lasem zespół trzech
fortów we wsi Janówek, który
wchodził w skład umocnień „zewnętrznego pierścienia” twierdzy Modlin. Forty w Janówku
powstawały w latach 1883-1888
(obiekt ceglano-ziemny) i 1912
-1915 (obiekty żelbetowe).
Na terenie wieliszewskiej nekropolii znajduje się cmentarz
wojskowy, na którym spoczywa
około 300 żołnierzy polskich,
głównie z 5. Dywizji Piechoty.

Cmentarz wojskowy w Wieliszewie

Żołnierze ci we wrześniu 1939 roku bronili przeprawy przez Narew.
Bliskość Jeziora Zegrzyńskiego daje możliwość korzystania ze
sportów wodnych, wypoczynku na plaży czy wędkowania. Gmina
Wieliszew cieszy się długimi trasami rowerowymi (4 trasy o długości 100 km). Na jej terenie jest kilka stajni, więc można ją zwiedzać
również wierzchem. Wieliszew ujmuje podwarszawskim krajobrazem i dla wielu turystów jest prawdziwą oazą spokoju.
Źródła:
• http://www.wieliszew.pl/page/historia
• Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieliszew, 2011 (04.2020),
• http://www.bip.wieliszew.pl/

Wieliszewski kościół parafialny

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Z czego ta kasza?
Kasze pozyskuje się z ziarna zbóż całkowicie lub częściowo pozbawionego łuski ewentualnie
rozdrobnionego. Kasze zalicza się do produktów zbożowych. Wartość odżywcza kasz zależy
zarówno od rodzaju zboża, z którego pochodzą, jak i od sposobu przerobu, który decyduje o
zawartości najważniejszych składników odżywczych. Kasze zostały wyparte przez ziemniaki,
a później także przez ryż. Obecnie wraca zainteresowanie tradycyjnymi i lokalnymi
produktami żywnościowymi, a takimi są między innymi potrawy z kasz.
Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom
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Kasza jęczmienna jest wyrabiana z jęczmienia. Występuje
w trzech postaciach:
− pęczak – to całe wypolerowane ziarno jęczmienia,
− kasza perłowa – zwana mazurską – powstaje przez pocięcie
ziarna na mniejsze kawałki i wypolerowanie ich,
− kasza łamana – nazywana wiejską, w tym przypadku ziarna
pocięto na mniejsze kawałki, ale nie poddano polerowaniu.
Kasza jęczmienna jest bogata w różne fitozwiązki, takie jak:
sterole i tokotrienosterole, które wpływają na obniżenie stężenia
cholesterolu we krwi. Zawiera także sporo potasu, żelaza i witaminy z grupy B, a także witaminę K, która wspomaga układ
odpornościowy. To najlepsze źródło błonnika rozpuszczalnego w wodzie. Niestety, ze względu na zawartość glutenu, nie
nadaje się dla osób chorujących na celiakię.
Kaszę gryczaną wytwarza się z gryki. Dawna polska nazwa kaszy gryczanej to hreczka lub tatarka. W niektórych
gwarach nazwy te funkcjonują do dzisiaj. Kasza gryczana
może być prażona i wtedy jej barwa jest ciemniejsza, i nieprażona, o jaśniejszej barwie i mniej aromatycznym smaku.
Kasza gryczana nieprażona jest też nazywana: zwykłą, białą
lub krakowską.
Kasza gryczana jest głównym źródłem krzemu, którego
niedobór jest powodem zawałów serca, wylewów krwi do
mózgu, żylaków. Krzem zapobiega krwawieniu dziąseł, chorobom kości i stawów, wypadaniu włosów, łamliwości paznokci. Zawiera dużą ilość błonnika, który jest istotny w profilaktyce chorób takich jak: otyłość, zaburzenia lipidowe,
zaparcia i choroby nowotworowe. Kasza gryczana zawiera
substancje fenolowe, m.in.: rutynę, katechinę i 3-flawonole.
Rutyna zapobiega przepuszczalności naczyń krwionośnych,
zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia oraz miażdżycy.
Ponieważ nie zawiera glutenu, z powodzeniem może być
wykorzystywana w diecie bezglutenowej.
Kasza jaglana jest pozyskiwana z ziarna prosa. Nie zawiera glutenu, dlatego jest polecana osobom na diecie bezglutenowej. Zawiera witaminy z grupy B oraz lecytynę, która
wpływa na właściwe funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego oraz zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Zawiera krzem, nazywany pierwiastkiem życia, który wpływa
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

na odporność organizmu, prawidłowy wzrost i wygląd włosów,
skóry i paznokci. Kasza jaglana ma również wysoki poziom białka i węglowodanów w złożonej postaci. Jest lekkostrawna i nie
powoduje wzdęć ani fermentacji w żołądku. Nadaje się do dań
obiadowych i dań jednogarnkowych oraz słodkich deserów z dodatkiem owoców.
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Kaszę kuskus pozyskuje się z najszlachetniejszych partii pszenicy durum. Pojedyncze ziarenka kaszy kuskus są zrobione
z mielonej pszenicy twardej, z dodatkiem
solonej wody, którą miesza się aż do powstania kaszki, a następnie obgotowuje
i studzi. Kuskus jest lekka i sycąca. Poleca się ją do potraw spożywanych podczas
upalnych dni. Przygotowuje się z niej sałatki, stosuje jako dodatek do mięs i wzbogacenia wypieków kulinarnych. Dużą
zaletą kaszy kuskus jest szybkość jej przygotowania. Wystarczy zalać ją wrzątkiem
i odczekać, aż napęcznieje, jest wówczas
gotowa do spożycia. Charakteryzuje się
dużą zawartością białka przy stosunkowo
niewielkim udziale błonnika pokarmowego.
Kasza manna jest pozyskiwana ze
zwyczajnej pszenicy. Jest to kasza lekkostrawna, dlatego nadaje się dla małych
dzieci oraz osób z problemami trawiennymi. Wyróżnia ją wysoka zawartość jodu.
Zawiera niewiele błonnika, witamin i mi-

nerałów. Warto ją polecić przy chorobach
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
schorzeniach wątroby i trzustki oraz stanach zapalnych przewodu pokarmowego.
Jest również wskazana w chorobach, którym towarzyszy gorączka, w schorzeniach
nerek i dróg moczowych.
Najsmaczniejsza jest gotowana na gęsto
(rozklejona). Można z niej przygotować:
zupy mleczne, kremy i budynie, a także
stosować ją zamiast makaronu do rosołu.

Kasza bulgur jest przygotowywana
z ziaren pszenicy twardej, wstępnie gotowanych, a następnie poddanych procesowi suszenia. Bulgur charakteryzuje
się małym indeksem glikemicznym.
Spożywanie tej kaszy normalizuje stężenie glukozy we krwi i zmniejsza poposiłkowy wyrzut insuliny. Bulgur zawiera
dużo białka i błonnika pokarmowego,
istotne składniki mineralne: potas, magnez i żelazo oraz spore ilości kwasu
foliowego, dlatego powinna się znaleźć
w jadłospisie kobiet w ciąży oraz osób

z niedokrwistością i z niedoborem kwasu foliowego.

Kasza kukurydziana jest wytwarzana z ziarna kukurydzy i może mieć postać
drobnego albo grubego grysiku. Jest bezglutenowa. Chleb wypiekany na jej bazie
jest częstym zamiennikiem chleba pszennego u osób z nietolerancją glutenu lub
celiakią. Jest lekkostrawna, dlatego z powodzeniem nadaje się dla dzieci. Kasza
kukurydziana jest idealna do tortilli i innych placków kukurydzianych.
Ma sporo „dobrego tłuszczu” oraz witaminy E. Białko zawarte w kukurydzy nie
wywołuje odczynów alergicznych, dlatego
kaszkę kukurydzianą poleca się w żywieniu niemowląt zamiast kasz pszennych.
Najsmaczniejsza jest (gotowana na gęsto
- rozklejana) z mięsem i warzywami.
Źródło:
Strony internetowe: https://gotujmy.pl, www.poradnikzdrowie.pl, https://kuchnia.wp.pl https://1000smakowswiata.pl

Jak gotować kasze?
Kasze grube, zwłaszcza gryczana, są zazwyczaj
zanieczyszczone, dlatego przed gotowaniem należy je kilka razy wypłukać w zimnej wodzie
i osączyć. Aby ugotować kasze grube na sypko
i zachować cenne składniki, należy użyć odpowiedniej ilości wody. I tak:
• na 1 szklankę kaszy gryczanej lub krakowskiej
bierzemy 2 szklanki wody,
• na 1 szklankę pęczaku - 3 szklanki wody,
• na 1 szklankę kaszy jaglanej, jęczmiennej (perłowej i mazurskiej) - 2,5 szklanki wody.
Ziarenka nie będą się sklejały, jeśli do gotowania dodamy tłuszcz, np. masło (łyżka na 100 g
kaszy). Kasze gotujemy pod przykryciem do czasu, aż ziarenka wchłoną całą wodę.
Rozklejane kasze drobne należy przed gotowaniem wymieszać z niewielką ilością wody lub
mleka i przelać do wrzątku w proporcjach:
• 1 szklanka kaszy manny, kukurydzianej lub
krakowskiej na 4 szklanki wody lub mleka,
• 1 szklanka kaszy jęczmiennej perłowej, mazurskiej lub jaglanej na 3,5 szklanki wody.
Gotujemy, aż kasza się rozklei. Cały czas mieszamy, by się nie przypaliła.

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Fusy z kawy są doskonałym nawozem, dzięki któremu
kwiaty będą bujnie rosły. Od czasu do czasu wierzchnią warstwę ziemi w doniczce zmieszaj z fusami.
Jeśli masz akwarium, nie wylewaj z niego „starej”
wody, tylko podlej nią kwiaty. Zawarte w wodzie substancje doskonale użyźniają glebę.
Pamiętaj, aby na kompost nie składować owoców
cytrusowych. Ich skórki są spryskiwane silnymi środka-

Jeśli na brzegach doniczek pojawi się biały
osad wapienny, włóż opróżnione doniczki na
cały dzień do roztworu wody z octem. Kwas zawarty w occie rozpuści zabrudzenia.
Duże, dorodne liście wielu kwiatów (np. fikusów) warto od czasu do czasu przetrzeć miękką ściereczką, zwilżoną w mleku.
Mrówki mogą stać się niebezpieczne dla kwia-

Kwiaty i ogród, cz. 1
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Obecnie trudno znaleźć mieszkanie czy ogród, w którym nie byłoby kwiatów.
Wielu osobom dużą przyjemność sprawia codzienna pielęgnacja roślin, obserwowanie,
jak wyrastają młode listki, jak z pączków rozwijają się kwiaty. Przedstawimy kilka
wskazówek, pomocnych w uprawie kwiatów domowych i ogrodowych.
Barbara Soboń
MODR Oddział Radom
mi chemicznymi i nie ulegają rozkładowi.
Gdy fiskus gubi liście, zrób niewielkie nacięcie na łodydze - tuż nad miejscem, z którego odpadł liść. Niebawem powinien wyrosnąć z niego nowy liść.
Zioła pomagają pozbyć się chorób kwiatów. Użyty do podlewania roślin ostudzony napar z pokrzywy,
skrzypu polnego i rumianku sprawi, że będą rosły bujniej. Naparem można spryskiwać kwiaty – pomaga to
w walce z grzybami pleśniowymi.
Gdy łodygi ciętych kwiatów gniją, a woda zaczyna
nieprzyjemnie pachnieć – wrzuć do wazonu kawałek
węgla drzewnego.
Drożdże piekarskie, rozpuszczone w niewielkiej ilości ciepłej wody, są doskonałym nawozem dla roślin
doniczkowych.
Gdy nad roślinami unoszą się roje małych muszek,
posyp ziemię w doniczce wilgotnymi fusami herbacianymi, a nieznośne owady wkrótce znikną.
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tów ogrodowych. W takiej sytuacji warto obficie
posypać grządki popiołem drzewnym. Szlaki,
którymi wędrują mrówki, można też posypać
proszkiem do pieczenia.
Kiedy najlepiej ścinać kwiaty w ogrodzie?
Rozwinięte kwiaty obcina się rano, zwinięte
w pączkach – wieczorem. Kiedy chcesz wstawić kwiaty do wazonu, nigdy nie ścinaj ich
w czasie deszczu, bo wtedy szybciej zwiędną.
Jak uprawiać kaktusy? Wystarczy pamiętać,
aby od października do marca nie podlewać
ich i obniżyć temperaturę otoczenia do 10°C.
W tym czasie kaktusy mają tzw. porę suchą,
pozostała część roku to tzw. pora deszczowa
– wtedy kaktusy rosną i kwitną. Do podlewania
kaktusów zawsze używaj miękkiej wody. Jeżeli
nawadniasz je kranówką, pamiętaj, aby ją najpierw przegotować.
Roślin nowo posadzonych nie należy nawozić przez co najmniej 2 tygodnie.
Niektóre rośliny doniczkowe można wysta-
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wiać na balkon. Są to: oleander, róża chińska, juka,
agawa. Należy jednak pamiętać, aby zabrać te rośliny z balkonu w połowie września.
Na północnym balkonie, pozbawionym całkowicie
słońca, można posadzić: wilec, powój trójbarwny,
begonie bulwiaste, niecierpki, nasturcję, bluszcz,
bratki.
Na balkonie wschodnim, nasłonecznionym od
południa, można posadzić: stokrotki, pelargonie,
nagietki, goździki sine i brodate, surfinie, fuksje, lobelię, wrzos.
Na południowym balkonie, na którym przez wiele
godzin jest intensywne słońce, można posadzić: pelargonie, petunie, lwie paszcze, cynie, gazanie, lawendę, dalie karłowe, maciejkę, werbenę, żeniszek,
złocień jesienny.
Na balkonie zachodnim, oświetlonym w drugiej
połowie dnia, możesz posadzić: groszek pachnący,
rozchodnik okazały, werbenę, surfinie, żeniszek,
bratki, fuksję, pelargonie.
Niezwykle efektowną ozdobą balkonów są
krzewy i pnącza. Do wyboru jest wiele gatunków,
np.: sosna kosodrzewina, płożące jałowce, irga pozioma. Z pnączy do wyboru mamy: bluszcz, dzikie
wino lub powojnik alpejski.
Kiedy sadzić krzewy i drzewa? Najlepszą porą do
sadzenia są październik i listopad, wtedy te rośliny
najlepiej się ukorzeniają.
Mały ogród będzie wydawał się większy, jeżeli
zrezygnujesz z symetrycznych układów i posadzisz
rośliny w nieregularnych grupach.
Faza Księżyca Nów (3 dni) – zaleca się niszczenie chwastów i szkodników, usuwanie chorych
i uschniętych gałęzi. Nie zaleca się natomiast wysiewania i wysadzania jakichkolwiek roślin, szczepienia oraz spulchniania ziemi.
Gdy Księżyca przybywa (11-12 dni) – zaleca się
wysiew, sadzenie i przesadzanie warzyw liściowych,
owocujących oraz truskawek. Należy wówczas obficie podlać rośliny, gdyż gleba pobiera więcej wody
i mikroelementów.

W czasie pełni (3 dni) – zaleca się przerzedzanie
wschodów, pielenie, zwalczanie chwastów i szkodników, spulchnianie ziemi wokół roślin, okopywanie.
Nie zaleca się w tym czasie przeprowadzania cięć
drzew i krzewów, szczepienia i przeszczepiania.
Kiedy Księżyca ubywa, wzrasta ciśnienie w podziemnej części rośliny. Zaleca się wysiew i wysadzanie: okopowych, korzeniowych, cebulowych,
motylkowych roślin, przycinanie pędów, obcinanie
rozłogów truskawek.
Jaką ziemię wybrać?
Uniwersalna – gotowa mieszanka torfu, ziemi kompostowej i piasku z niewielką domieszką nawozów.
Nadaje się do większości roślin.
Ziemia palmowa – mieszanka ziemi liściowej, gliny i piasku. Odpowiednia dla roślin, które nie lubią
podłoża o dużej zawartości próchnicy.
Ziemia do paproci – mieszanka torfu, kory, ziemi
kompostowej i piasku, najczęściej bez kredy. Przeznaczona dla roślin, lubiących podłoże kwaśne
i przepuszczalne, np.: paproci, azalii, fiołków afrykańskich, begonii.
Ziemia do kaktusów – mieszanka ziemi kompostowej, zawierająca dużo piasku i grubego żwiru. Nadaje się do uprawy większości sukulentów.
Kiedy przesadzać kwiaty? Gdy zauważymy, że
korzenie przerastają przez otwór doniczki – wtedy
roślina wolniej rośnie oraz gdy ziemia w doniczce
szybko przesycha. Najlepszą porą na przesadzanie większości roślin ozdobnych jest wiosna. U dużych, kilkunastoletnich roślin wymienia się tylko
wierzchnią warstwę podłoża, dosypując żyznej ziemi. Należy pamiętać, że po przesadzeniu rośliny
muszą regenerować system korzeniowy. Przez 2-3
tygodnie nie wolno ich zasilać nawozami.
Rośliny nawozimy przeważnie w okresie ich wegetacji, który dla większości zaczyna się pod koniec lutego, a kończy we wrześniu. Jesienią i zimą
wiele roślin przechodzi okres spoczynku. Rosną
wtedy powoli i nie należy ich dokarmiać. Należy
pamiętać o tym, by nie nawozić roślin świeżo
przesadzonych i zimujących w niskiej temperaturze, takich jak np. oleandry, laury – ok. 15°C.
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Ar t y ku ł sp onsorowany

Wspierajmy

polskich przedsiębiorców

Epidemia wirusa SARS CoV-2 wywiera niewątpliwie negatywny wpływ na polską gospodarkę. Ważne jest
aby w tym trudnym momencie dla Polski wspierać naszych krajowych Przedsiębiorców.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.
Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, a tym samym
wsparcie rodzimych Przedsiębiorców.
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Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj
świadomie – PRODUKT POLSKI” odnosi się do dobrowolnego znakowania artykułów spożywczych informacją PRODUKT POLSKI, który daje producentom
możliwość wyróżniania na rynku produktów, wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez
oznakowanie, konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu.
Znak PRODUKT POLSKI dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez
konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako
jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych.
Na stronie internetowej www.gov.pl/produktpolski oraz www.polskasmakuje.pl – dedykowanej zarówno producentom, jak i konsumentom można znaleźć szczegółowe informacje, dotyczące PRODUKTU
POLSKIEGO. Zachęcamy gorąco do odwiedzania tej
strony, jak również do śledzenia konta Polska smakuje oraz PRODUKT POLSKI na portalach społecznościowych: www.facebook.com/produktpl oraz www.
facebook.com/polskasmakuje.
Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej
wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy
produkt rodzimej firmy wyprodukowany w kraju.
Analogicznie, jeśli kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki
w Polsce zostanie tylko 25 gr. Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana
postaw konsumenckich.
Aby wyjść naprzeciw i wesprzeć polskich przedsiębiorców oraz ułatwić konsumentom dotarcie do
polskich produktów, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
uruchamiają e-bazarki, mające wspomóc sprzedaż wytworzonych produktów przez polskich producentów.
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

Czy wiesz, że…
• Już w 2016 r. sześciu na dziesięciu respondentów wskazało polskość marki jako zachętę do skorzystania z oferty, natomiast w 2017 r. około 73% Polaków stwierdziło,
że wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi dla nich to, że pochodzi on właśnie z Polski1.
• Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej
z listopada 2017 r. polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazała niemal połowa Polaków (46%).
Fakt, że produkt codziennego użytku miał polskie pochodzenie, był trzecim co do ważności (po cenie i jakości)
czynnikiem decyzyjnym konsumentów2.
• Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie3!
1 http://openresearch.pl/aktualnosci/patriotyzm-konsumencki-coraz-silniejszy-najnowszy-raport/
2 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_143_17.PDF
3 https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/10/
Wybieram-590-RAPORT-Grant-Thornton.pdf
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Warszawie

Zdrow ie
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Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

Kulinaria

Od zbioru do przetworu – malina
Malina jest rośliną, uprawianą w Polsce i na świecie ze względu na jej walory smakowe
i zdrowotne. Części tej rośliny nadają się do spożycia zarówno na świeżo, jak i w postaci
suszonej. Z owoców malin powstają smaczne soki, dżemy, zdrowe napoje oraz wyśmienite
ciasta. Maliny są nie tylko smaczne, ale także zdrowe.

Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice
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Malina to wieloletnia roślina, uprawiana powszechnie ze względu na smaczne
i zdrowe owoce, które nadają się do spożycia zarówno na świeżo, jak i w postaci
przetworów, np.: soków, dżemów, konfitur.
Świeże maliny są często wykorzystywane
w kuchni jako dodatek do ciast, deserów
i napojów. Można je także suszyć, aby wykorzystać podczas zimy. Ważne, aby do
suszenia wybierać owoce dojrzałe oraz
nieuszkodzone. Obecnie możemy spotkać
maliny o różnych smakach oraz w różnorodnych barwach: czerwonej, żółtej, pomarańczowej, białej, fioletowej, czarnej.
Nie tylko owoce maliny nadają się do spożycia, z liści malin można zrobić np. pyszną
herbatkę. Liście możemy zebrać sami i ususzyć. Należy zbierać zdrowe, młode, zielone
liście, a potem suszyć je w miejscu zacienionym i przewiewnym, ponieważ słońce powoduje ich brązowienie. Przechowujemy je
w szczelnie zamkniętym pojemniku, chroniącym od światła i wilgoci.
Zbiór większości odmian malin przypada na lipiec. Przeprowadza się go najczęściej ręcznie, ale zbiory można także zmechanizować. Plony osiągane przy zbiorze
mechanicznym są niższe ze względu na
pozostawanie na krzakach części owoców,
gubienie owoców i osypywanie ich na ziemię. Maliny zrywa się w pełni dojrzałe,
ponieważ nie mają zdolności dojrzewania
po zbiorze. Ich owoce są delikatne, dlatego
powinno się je od razu luźno umieszczać
w pojemniczkach. Zbiór najlepiej przeprowadzać przed południem, w słoneczny dzień, gdy są suche, czyste i zachowują
swój aromat. Po zbiorze maliny najlepiej
skonsumować bądź przetworzyć, ponieważ
szybko ulegają zepsuciu i tracą
zapach.
Maliny mają właściwości
prozdrowotne. Zawierają
dużo żelaza. Stwierdzono
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

także obecność flawonoidów rutyny i kwarcetyny, które działają korzystnie na układ
odpornościowy, łagodzą reakcje alergiczne,
obniżają ciśnienie krwi. Przetwory z malin
są skutecznym lekiem domowym, np. sok
z malin wzmacnia organizm podczas gorączkowania, ocet malinowy jest dobrym
środkiem na zapalenie gardła, a napar
z liści malin działa rozkurczowo, łagodząc
bóle menstruacyjne i porodowe.

Malinowe przepisy:
Sok z malin

Maliny umyć, wsypywać do garnka warstwami. Każdą warstwę posypać cukrem.
Na 1 kg malin potrzeba około 1 szklanki
cukru. Odczekać około 30 minut, aż maliny puszczą sok. Następnie podgrzać je,
mieszając i zagotować. Po około 5 minutach gotowania przecedzić. Uzyskany sok
malinowy doprowadzić do wrzenia, po
czym rozlać do słoików, zakręcić i odstawić zakrętką do dołu do ostygnięcia.

Maliny w syropie
Składniki: maliny, 2 szklanki wody,
2 szklanki cukru.
Wykonanie: umyte, dojrzałe maliny ułożyć w słoiku, nie ściskając ich, ale zapełniając słoik całkowicie. Zagotować
wodę z cukrem, zszumować. Powoli zalewać owoce gorącym syropem
tak, aby syrop
dostał się do

środka każdego owocu. Wypełnione słoiczki zamknąć (nie dociskając nakrętki),
po czym wstawić do garnka, którego dno
jest wypełnione ciepłą wodą i kilkoma
warstwami papieru. Woda powinna sięgać
2 cm poniżej nakrętek słoiczków. Ogrzewać w temperaturze około 95 oC, opakowania o pojemności do 0,5 l – 20 minut,
większe o 5 minut dłużej. Przy wyjmowaniu słoików dokręcić nakrętki do oporu.

Konfitura z malin
Składniki: 1 kg malin, 1 kg cukru, 2 szklanki wody.
Wykonanie: maliny umyć i osączyć. Wodę
z cukrem zagotować. Owoce wrzucać partiami do gorącego syropu. Gdy wszystkie
zostaną zanurzone, odstawić przykryte
na 2-3 godziny. Maliny w syropie powoli
doprowadzać do wrzenia, po czym wystudzić. Powtórzyć to 2-3 razy. Podczas
studzenia należy zbierać z powierzchni
wytworzoną pianę. Gorącą konfiturę przekładać do słoików. Zamknąć i odstawić do
góry dnem do wystudzenia bądź pasteryzować w wodzie przez 20 min.
Źródła:
1. Lehari G., Owoce i warzywa, wyd. Delta, Warszawa
2. Mój piękny ogród, wydanie specjalne nr 3/2008
„Ogród dla smakosza”
3. Pixabay.com (zdjęcia)

Śro dow isko

Próchnica a magazynowanie wody w glebie
W minionym roku prawie wszyscy producenci rolni odczuli skutki suszy. Niedobory opadów
atmosferycznych występowały w całej Polsce. Deficytom tym towarzyszyła bardzo wysoka
temperatura. Ostatnie lata były wyjątkowo suche i ciepłe. Niekorzystne warunki pogodowe źle
wpłynęły nie tylko na kondycję większości upraw oraz na wysokość uzyskiwanych plonów, ale
też na glebę oraz na pobieranie z niej składników pokarmowych, tak potrzebnych roślinom.

Anna Obrębska
MODR Oddział Ostrołęka

Gleba dotknięta suszą ulega degradacji. Dostarczenie jej mikro- i makroelementów jest działaniem niewystarczającym i dlatego należy stosować zabiegi, które poprawią parametry żyzności
gleby oraz zwiększą zawartość materii organicznej.
Często spotykane w ostatnich latach sprzątanie słomy z pól po
żniwach, uproszczone płodozmiany, niedostateczne nawożenie
obornikiem, zbyt głęboka i częsta uprawa gleby oraz jej nadmierne nawożenie, głównie azotem, przyczyniają się do redukcji
próchnicy w profilu glebowym.

Naturalny magazyn wody
Próchnica glebowa jest naturalnym magazynem wody w glebie. Spadek zawartości próchnicy o 1% powoduje zmniejszenie
pojemności wodnej profilu glebowego nawet o 30%. Szczególnie duże znaczenie ma próchnica na glebach lekkich, piaszczystych, ponieważ składające się na nią związki humusowe nie
tylko zwiększają zdolność gleby do magazynowania wody, ale
też ograniczają jej erozję na skutek silnego wiatru czy obfitych
opadów.
Ochronę gleby przed utratą wody trzeba wesprzeć odpowiednią agrotechniką, czyli agregatowaniem zabiegów uprawowych,
minimalizującym ubijanie gleby oraz uprawą bezorkową lub pasową. Uproszczenia sposobu uprawy gleb sprzyjają też rozwojowi glebowych grzybów mykoryzowych, wspomagających rośliny
w pobieraniu wody z niedostępnych dla korzeni roślin części gleby. Zamiast odmian jarych warto stosować odmiany ozime, które
lepiej wykorzystują wodę, zgromadzoną w czasie zimy. W przypadku roślin jednorocznych można sięgać po odmiany o krótszym okresie wegetacji czy mniejszych potrzebach wodnych.
Działając w ten sposób, możemy zwiększyć efektywność wykorzystania wody przez rośliny uprawne.

Lepiszcze buduje się długo
Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno–buforujących oraz działa jako lepiszcze strukturotwórcze,
powodując sklejanie elementarnych cząsteczek w większe cząstki.
Dzięki temu tworzy się struktura gruzełkowata gleby, która determinuje jej żyzność i umożliwia właściwy rozwój korzeni roślin. Próchnica zatrzymuje pięć razy więcej wody niż sama waży,
dlatego też jest niezastąpionym magazynem na okres suszy. Jeżeli

poziom próchnicy w glebie jest niski, to jej zdolności do gromadzenia wody są dużo mniejsze.
Próchnica jest też bardzo ważna dla pojemności wodnej, dzięki
której dowiadujemy się, ile wody zatrzyma gleba. Aby ją powiększyć, należy wprowadzić materię organiczną, z której powstaje
próchnica. Ta zaś może pochodzić ze słomy, międzyplonów oraz
z obornika. Dużą rolę odgrywa też płodozmian. Rośliny zbożowe
i okopowe, np. ziemniak, pogarszają bilans próchnicy w glebie,
natomiast rośliny bobowate czy trawy poprawiają go. Jeśli nie
mamy obornika, siejemy międzyplony ścierniskowe czy ozime
i pozostawiamy po żniwach na polu słomę dobrze rozdrobnioną
i wymieszaną z glebą.

Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej?
Ważny jest też stosunek węgla C do azotu N we wprowadzonej
materii organicznej. Najgorszy jest w słomie, która rozkłada się
dłużej niż obornik. Najlepiej rozkładają się rośliny poplonowe,
przyorywane jako nawóz zielony, głównie: facelia, gorczyca czy
rzodkiew. Sam proces budowania próchnicy jest bardzo długi.
Przy dodatnim bilansie materii organicznej zwiększenie zawartości próchnicy o 1% może trwać nawet do 12 lat.
Średnia zawartość próchnicy w naszych glebach wynosi około
1,5%. Najmniej jej jest w glebach bielicowych i brunatnych, a najwięcej w madach iłowych i rędzinach kredowych. Na glebach kwaśnych, które mają złą strukturę gruzełkowatą, gromadzenie wody
jest bardzo słabe. Bez zabiegu wapnowania nie wytworzymy próchnicy. Zabiegi podnoszące zawartość próchnicy w glebie i poprawiające jej odczyn wspomagają rolników w przeciwdziałaniu skutkom
suszy i pozwalają przywrócić wysoki potencjał plonotwórczy gleby.
Nieuregulowane pH gleby i niedostosowane go do wymogów danej
rośliny również jest jedną z przyczyn słabych plonów.
W Polsce około 60% gleb wymaga wapnowania, a 20% ma
niedobory magnezu. Próchnica odpowiada za magazynowanie
kationów magnezu i wapnia, które bezpośrednio przeciwdziałają
zakwaszeniu gleby. Za zakwaszenie profilu glebowego w głównej
mierze odpowiada beztlenowy rozkład resztek nawozowych azotem oraz samo nawożenie azotowe.
Źródła:
www.wrp.pl „Jak ograniczać straty wody na polach?”,
www.sad nowoczesny „Jak zwiększyć zdolność gleby do magazynowania wody?”,
www.naszarola.pl „Susza a gleba”,
www.topagrar.pl „Próchnica zmagazynuje wodę”

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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O gró d

Piwonie – królewskie kwiaty w ogrodzie
Piwonie to zachwycające rośliny, które mogą cieszyć nasze oko przez wiele lat, rosnąc w tym
samym miejscu. Dodatkową ich zaletą, poza pięknym wyglądem oraz upojnym zapachem,
jest fakt, że nie są trudne w uprawie.
Krystyna Chmielewska
MODR Oddział Ostrołęka

Piwonia to roślina z rodziny piwoniowatych, liczącej około 40 gatunków. Część z nich jest krzewami, dorastającymi do około 3 metrów. Wiele gatunków jest też bylinami. W ogrodach najczęściej uprawia się odmiany i mieszańce
piwonii chińskiej. Kwiaty piwonii pojawiają się od maja do czerwca. Mogą być: białe, różowe, purpurowe lub żółte.
Występują także mieszańce dwubarwne. Liście piwonii również mają walory ozdobne.
Piwonie należy sadzić na przełomie sierpnia i września. Rozmnażanie, do którego nadają się rośliny przynajmniej
pięcioletnie, odbywa się przez podział karp. Wykopując je, uważajmy, by nie uszkodzić kruchych korzeni. Karpę dzielimy ostrym nożem tak, aby każda jej część miała co najmniej 3 różowe pąki. Piwonie wymagają dużo miejsca, dlatego
też sadzimy najwyżej 2 rośliny na 1 m2, dość płytko – tak, aby pąki były przykryte jedynie 3-4-centymetrową warstwą
ziemi. Sadząc piwonie, pamiętajmy, że zarówno za płytkie, jak i za głębokie posadzenie opóźnia ich kwitnienie. Po
posadzeniu nasz krzew ukorzenia się około 2 lat.
U podstawy łodyżek piwonii warto usypać kopczyk z kory sosnowej lub trocin, który utrzyma wilgoć w glebie i zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi chwastów.
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Piwonia lubi słońce, ale zbyt długa ekspozycja na ostre światło słoneczne nie wpłynie na nią dobrze. Dlatego też najlepiej posadzić ją w miejscu, które zapewni jej cień, czyli na wschodniej bądź zachodniej ścianie budynku.
Piwonia wymaga żyznej gleby i wilgotnego podłoża. Na wiosnę można ją zasilić granulowanymi nawozami mineralnymi (powinny zawierać dużo fosforu i mało azotu), jednak najlepiej stosować nawozy naturalne. Na jesieni warto
zastosować ściółkowanie dobrze rozłożonym obornikiem (należy go dobrze przekopać z ziemią).
Piwonie są naprawdę okazałą ozdobą ogrodu. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki, po niedługim czasie doczekamy się wspaniałych kwiatów, które będą nam zwiastowały nadejście lata.
Źródła:
1. https://www.swiatkwiatow.pl/
2.
http://www.e-ogrodek.pl
Wieś
Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
3. http://ogrodnik-amator.pl

O gró d

Rośliny, które odstraszają owady
Latem dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu – w parkach, ogrodach, na balkonach
i tarasach. Nic nie zakłóca tej przyjemności równie skutecznie, jak ciągłe odganianie roju
meszek czy próby upolowania natrętnego komara. Jesteśmy narażeni na ukąszenia przez
osy, komary, meszki, kleszcze, co może wywołać reakcje alergiczne lub groźne choroby.
Owady mogą być prawdziwym utrapieniem, szczególnie w ciepłe, letnie wieczory.
Jak się pozbyć uciążliwych insektów?

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Niektóre rośliny, dzięki zapachowi lub kwiatom przyciągają
różne owady, inne odstraszają je. Możemy to wykorzystać, aranżując zielony zakątek w ogrodzie, na balkonie czy tarasie. Niektórzy, słysząc o roślinach odstraszających owady, wyobrażają sobie, że sadząc 2–3 rośliny z tej grupy, stworzą skuteczną ochronę
przed insektami na dużej powierzchni ogrodu. Niestety, to nie
działa w ten sposób.

Jak one to robią?
Rośliny ze wspomnianej grupy wydzielają lotne olejki eteryczne, których zapach nie jest lubiany przez owady. Powstaje
chemiczna bariera, która jest najszczelniejsza w pobliżu rośliny,
jednak maleje wraz z odległością. Największe oddziaływanie tych
roślin jest w miejscach wilgotnych i częściowo osłoniętych.
Najczęściej dają się we znaki komary, które szczególnie licznie
występują na terenach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne, w wilgotnych lasach i zaroślach. Komary nie lubią zapachu lawendy
wąskolistnej. Jeżeli w bliskim sąsiedztwie miejsca wypoczynku
posadzimy lawendę, i uzupełnimy kocimiętką Faassena czy bodziszkiem korzeniastym, możemy się spodziewać mniejszego
ataku ze strony komarów. W donicach, na balkonie lub na parapetach okiennych warto posadzić komarzycę, czyli plektrantus
koleusowaty (na zdjęciu), która ładnie się komponuje np. z pelargonią. Obie rośliny wydzielają zapach, którego nie lubią komary.

Zawiera w swoim składzie substancje toksyczne dla insektów, paraliżujące układ nerwowy i mięśniowy owadów.

Na balkonie nie tylko pelargonie
Ciekawą, ale dość rzadko uprawianą w naszym kraju rośliną,
jest wawrzyn szlachetny, z którego pozyskujemy popularne liście
laurowe. Ponieważ nasze zimy są dla niego zbyt surowe, uprawiany jest najczęściej w donicach na balkonie czy tarasie. Skutecznie
odstrasza muchy, podobnie jak mięta pieprzowa czy bazylia
pospolita.
Pelargonia pachnąca, znana częściej pod nazwą geranium lub
anginka, jest popularną rośliną doniczkową. Intensywny, cytrusowy zapach jej liści jest w stanie odstraszyć: muchy, komary
i meszki. Jeżeli często przebywamy na balkonie, warto posadzić
kilka doniczek z pelargoniami. Nie dość, że go udekorują, to jeszcze ochronią nas latem przed owadami.
Jeżeli posadzone rośliny nie rozwiążą naszych problemów
z owadami, nie pozostanie nam nic innego, jak kupić chemiczne
repelenty, płyny lub żele, łagodzące skutki ukąszeń.
Źródło: Działkowiec 2019, zielonyogródek.pl

Sezon na kleszcza
Szczególnie w tym roku, po łagodnej zimie, w dużym nasileniu występują kleszcze. Zaliczamy je
do najgroźniejszych krwiopijnych pasożytów,
zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Na
kleszcze odstraszająco działa wrotycz pospolity. Jest to roślina uznawana za chwast,
lecz często wykorzystywana np. w uprawach ekologicznych. Robi się z niej wyciągi, napary czy gnojówki do zwalczania
chorób grzybowych i szkodników. Jej intensywny zapach powoduje, że kleszcze
opuszczają teren, gdzie zapach ten jest wyczuwalny. Inną rośliną, której zapachu nie
lubią kleszcze, jest złocień dalmatyński.
Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020
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Czarna porzeczka – bogactwo witamin

Czarna porzeczka (Ribes nigrum L.) – gatunek należący do rodziny agrestowatych
(Grossulariaceae). Pochodzi z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klimacie. W Polsce
jest powszechnie uprawiana w ogrodach przydomowych i działkowych. Czarna porzeczka
ma charakterystyczny, intensywny smak i zapach. Z tego też powodu zyskała inną nazwę:
smrodzina, smrodynia lub smrodyńka. Owoce czarnej porzeczki można jeść na surowo,
ale można także przygotować z nich: dżemy, konfitury, galaretki, soki, nalewki i wina.
Czarna porzeczka daje wiele kulinarnych możliwości, a przy tym jest niezwykle zdrowa.
Bogusława Żach
MODR Oddział Ostrołęka
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Czarne porzeczki (Ribes nigrum L.) mają wiele właściwości zdrowotnych. W tradycyjnej medycynie ludowej owoce te są stosowane przy
anginie i innych infekcjach górnych dróg oddechowych, reumatyzmie
czy artretyzmie. Z kolei sok z czarnych porzeczek wspomaga leczenie: migreny, problemów żołądkowo-jelitowych i ogólnego wyczerpania organizmu. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie
czarnych porzeczek pomocniczo, przy: niedokrwistości, zaćmie,
przyzębicy, skazie krwotocznej, złej krzepliwości krwi, wypadaniu
włosów i zębów, a także przy zapaleniu gruczołu krokowego. Natomiast napar z liści czarnej porzeczki pomoże przyspieszyć proces
wydalania toksyn z organizmu i wyregulować pracę nerek.

Czarne porzeczki:

- są skarbnicą witaminy C - w 100 g owoców znajduje się 181
mg witaminy C – czyli ponad 3 razy więcej niż w pomarańczach
czy cytrynach. Zgodnie z zaleceniami specjalistów z Instytutu
Żywności i Żywienia, codzienne powinniśmy dostarczać organizmowi 70 mg kwasu askorbinowego. W związku z tym wystarczy
zjeść dziennie garść czarnych porzeczek (ok. 100 g), aby pokryć
prawie 260% dziennego zapotrzebowania na witaminę C.
- są bogatym źródłem antyoksydantów - w owocach występuje
dużo flawonoidów, które spowalniają proces starzenia oraz hamują powstawanie w organizmie toksycznych związków, które
z kolei prowadzą do chorób nowotworowych. Ponadto owoce
czarnej porzeczki obniżają poziom cholesterolu we krwi, hamują
rozwój miażdżycy naczyń oraz stabilizują ciśnienie tętnicze.
Flawonoidy działają także oczyszczająco, gdyż mają zdolność
tworzenia kompleksów z metalami ciężkimi i w ten sposób ułatwiają usuwanie ich z organizmu. Flawonoidy znajdujące się
w czarnej porzeczce to: myricetyna, katechina, epikatechina, procyjanidyny i kempferol. Jednak szczególne właściwości prozdrowotne przypisuje się trzem pozostałym związkom, czyli:
• antocyjanom - znajdujące się w skórce czarnych porzeczek antocyjany to substancje antybakteryjne, które skutecznie zwalczają
bakterie E. coli, będące przyczyną problemów żołądkowych.
• rutynie - rutyna ułatwia wchłanianie witaminy C, ma właściwości
uszczelniające i wzmacniające śródbłonek naczyń krwionośnych.
W ten sposób zapobiega: krwawieniom, wybroczynom i żylakom.
• kwercetynie, która ma właściwości moczopędne i oczyszczające
drogi moczowe. Działa także przeciwalergicznie.
Drugą grupą związków, odpowiedzialnych za antyoksydacyjne właściwości czarnych porzeczek, są kwasy fenolowe. DziałaWieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

ją one: przeciwzakrzepowo, przeciwzawałowo i przeciwzapalnie
oraz hamują rozwój bakterii i grzybów.
Czarne porzeczki znalazły się na liście ORAC (lista produktów
spożywczych o dużej zawartości roślinnych przeciwutleniaczy).
Skuteczność działania zawartych w nich antyutleniaczy specjaliści
ocenili na 7957 μ mol TE (w 100 g porzeczek). Wśród owoców
jagodowych większy potencjał antyoksydacyjny mają tylko: czarna
aronia (16 062 μ mol TE w 100 g), czarne jagody (13427 μ mol TE
w jednej filiżance) i żurawina (8 983 μ mol TE w jednej filiżance).
- obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi - mają bardzo
dużą ilość rozpuszczalnego błonnika - pektyn, który zapobiega
hipercholesterolemii (wzrostowi poziomu cholesterolu w osoczu)
oraz hiperglikemii (zbyt wysokiemu stężeniu glukozy we krwi).
Dzieje się tak dzięki pektynom, które spowalniają wchłanianie
„złych” tłuszczów i cukru przez organizm.
- wspomagają pracę oczu - są bogatym źródłem witaminy A (100
g świeżych owoców dostarcza 230 IU witaminy A), która pomaga
zahamować proces rozwoju licznych chorób oczu, np. zaćmy.
- na trudno gojące się rany i ukąszenia owadów - w tradycyjnej
medycynie ludowej okłady z liści czarnej porzeczki stosowano na
trudno gojące się rany. Są one także naturalnym lekarstwem na
ukąszenia owadów, np. komarów. Wystarczy zgnieść liście czarnej
porzeczki i pocierać miejsce ukąszenia. Liście czarnej porzeczki
zawierają fitoncydy, które wykazują działanie bakterio-, wirusooraz grzybobójcze, a także garbniki, które działają przeciwzapalnie i ściągająco na skórę. Ponadto w liściach tych owoców można
znaleźć flawonoidy, nieznaczne ilości olejku eterycznego, kwasy
organiczne oraz witaminę C, które także przyśpieszają proces gojenia się skóry.
- na infekcje układu moczowego i dolegliwości żołądkowo-jelitowe - garbniki działają ściągająco także na błonę śluzową
żołądka i jelit oraz hamują rozwój drobnoustrojów przewodu
pokarmowego (np. bakterii E. coli), w związku z tym można je
stosować np. przy biegunce, a także nerwicy żołądka, nieżycie
dróg trawiennych, dolegliwościach wątrobowych. Z kolei zawarte w liściach porzeczek fitoncydy zapobiegają zakażeniom układu
moczowego.
Źródła:
https://zywienie.abczdrowie.pl/czarna-porzeczka
https://www.medonet.pl/zdrowie,czarna-porzeczka---odmiany--wlasciwosci-wartosci-zdrowotne-i-odzywcze,artykul
https://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka-czarna.php

Z O ddzia ł u Siedlce

Fitoremediacja jako ratunek dla świata
Zapewne większość Czytelników zastanawia się nad znaczeniem terminu „fitoremediacja”,
jednakże dla osób zajmujących się ekologią oraz ochroną środowiska jest ono tak samo
powszechne, jak słowo oczyszczanie.
Monika Rusjan
MODR Oddział Siedlce

W wyniku działania człowieka dzisiejszy świat jest wysoce zurbanizowany, a co za tym idzie wzrasta natężenie przemysłu, ruchu drogowego i wykorzystanie w codziennym życiu tworzyw sztucznych.
Wspomniane funkcjonowanie w aglomeracjach zaburza naturalny
porządek natury, zaś człowiek przyczynia się do zanieczyszczenia
gleb metalami ciężkimi. Zadowalające rezultaty w oczyszczaniu gleb
ze szkodliwych substancji dają nasadzenia roślin.
Obecność metali ciężkich w glebie jest najpoważniejszym problemem w zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. W ciągu
ostatnich lat przeprowadzono liczne badania, mające na celu
obliczenie, ile na całym świecie osadza się na powierzchni ziemi składników zanieczyszczeń atmosferycznych. I tak w skali
roku: 22,000 ton kadmu, 939,000 ton miedzi, 789,000 ton ołowiu oraz 1 350,000 t cynku. Wyniki te obrazują globalny kryzys
w utrzymaniu harmonii między działaniami człowieka a matką
naturą. Wszystkie metale ciężkie wpływają toksycznie na organizmy żywe. Problem jest dodatkowo trudny do rozwiązania,
gdyż metale ciężkie znacznie dłużej są akumulowane w glebie niż
w powietrzu czy wodzie. Skażone gleby są poddawane remediacji
przez metody fizyczne i chemiczne, jednak mogą nieodwracalnie
wpłynąć na właściwości podłoża.
Fitoremediacja jest naturalną metodą oczyszczania gleby ze
szkodliwych metali ciężkich. Technologia ta polega na akumulacji i niszczeniu zanieczyszczeń przy wykorzystaniu roślin. Metoda ta jest uznawana za nieinwazyjną, przyjazną środowisku,
estetyczną i tanią w rozumieniu ekonomicznym.
Rośliny pobierają metale ciężkie z gleby, a następnie zatrzymują je w korzeniach lub w owocach. Dodatkowo większość
gatunków za pomocą aparatów szparkowych oraz warstwy woskowej liści i łodyg jest zdolna do wchłaniania gazowych cząsteczek oraz dwutlenku węgla, który wpływa na efekt cieplarniany.
Aby usunąć toksyczne pierwiastki, należy poddać rośliny i/lub
owoce utylizacji. W tym celu zostają one przetransportowane
do biogazowni, a następnie spalane. Nie zaleca się ich zakopywania, ponieważ metale ciężkie ponownie wracają do obiegu.
Fitoremediacyjne nasadzenia drzew i krzewów wykonuje się na
terenach skażonych, przy pasach drogowych, miejscach, gdzie są
planowane inwestycje rekreacyjne lub budynki mieszkalne.
Warto zauważyć, że ze względu na większą objętość i powierzchnię liści poleca się do metody fitoremediacji zimozielone
gatunki drzew liściastych.
Drzewa liściaste, ze względu na strukturę liści (preferowane
gładkie, płaskie liście), są wydajniejsze od drzew iglastych.
Przykładowe gatunki:
1. Klon zwyczajny (Acer platanoides)
2. Klon jawor (Acer pseudoplatnus)
3. Bożodrzew gruczołkowaty (Ailianthus altissima)

4. Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
5. Miłorząb japoński (Gingo biloba)
6. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera)
7. Wiąz pospolity (Ulmus minor)
8. Surmia (Catalpa ssp.)
9. Lipa amerykańska (Tilia amaricana)
10. Robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia)
Drzewa iglaste
Przykładowe gatunki:
1. Jodła olbrzymia (Abies grandis)
2. Jodła szlachetna (Abies procera)
3. Świerk pospolity (Picea abies)
4. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
5. Sosna czarna (Pinus nigra)
6. Daglezja zielona (Pseudotsuga manziesii)
7. Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
8. Grusza drobnoowocowa (Prunus calleryana)
9. Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
10. Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)
Inne gatunki:
1. Gorczyca sarepska (Brassica juncea)
2. Kukurydza (Zea mays)
3. Rzepak (Brassica napus)
Zjawisko fitoremediacji możemy również zastosować w domach, poprzez wykorzystanie popularnych roślin doniczkowych.
Rośliny te akumulują nie tylko duże ilości dwutlenku węgla, ale
także: związki azotu, nikotynę oraz formaldehyd.
Przykłady roślin doniczkowych:
1. Figowiec benjamiński (Ficus Benjamina)
2. Filodendron pnący (Philodendron scandens)
3. Zielistka (Chlorophytum comosum)
4. Epipremnum złociste (Epipremnum aureum)
5. Skrzydłokwiat (Spatiphyllum sp.)
6. Paprocie domowe
Oczyszczanie środowiska naturalnego przy wykorzystaniu roślin jest ekologiczną perspektywą ratowania świata.
Źródła:
1. Singh O. V., Labana S., Pandey G., Budhiraja R., and Jain R.K.: Phytoremediation: an overview of metallicion decontamination from soil. Applied Microbiology
and Biotechnology, 36, 3706-3710 (2003).
2. Grobelak A., Kacprzak M., Fijałkowski K.: Fitoremediacja - niedoceniony potencjał roślin w oczyszczaniu środowiska, Journal of Ecology and Health, vol., nr
6 listopad-grudzień, 276-280 (2010).
3. https://zszp.pl/roslina/zielono-wkolo/fitoremediacja/
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Enoturystyka w Polsce
Enoturystyka jest świetnym sposobem na rozwój turystyki w regionach, gdzie uprawia się
winorośl. Daje możliwość wzbogacenia oferty gospodarstwa agroturystycznego
i pensjonatów oraz szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji. Zmiany klimatu sprawiły,
że winnice zaczęły wkomponowywać się w krajobraz naszego kraju.
Aneta Domińczak
MODR Oddział Radom
Jednym z powodów rozwoju enoturystyki jest rosnąca popularność produktów ekologicznych. Wina z małych, lokalnych
winnic charakteryzują się bowiem: tradycyjnymi metodami produkcji, wspaniałym smakiem i aromatem.

Czym właściwie jest enoturystyka?
Turystykę winiarską definiuje się najczęściej jako wyjazdy do
regionów winiarskich, podczas których turysta odwiedza przynajmniej jedno miejsce, związane z produkcją wina (winnica,
przetwórnia, gospodarstwo winiarskie) lub uczestniczy w imprezie o profilu winiarskim (różnego rodzaju prezentacje win, degustacje, święta winiarskie).
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Enoturystyka – forma turystyki, skoncentrowana na odwiedzaniu miejsc związanych z winem. Z założenia służy promocji regionów i lokalnych win.

Turystyka winiarska wykazuje mniejszą sezonowość, niż klasyczne formy turystyki wypoczynkowej. Enoturyści często podróżują
do regionów winiarskich wiosną i jesienią, a zdarza się, że nawet
zimą, łącząc np. pobyt narciarski w górach z wizytą w okolicznych
gospodarstwach winiarskich. Współczesny enoturysta interesuje się
nie tylko samym winem, ale również procesem jego powstawania.
Dlatego coraz więcej producentów wina oferuje swoim klientom
rozmaite programy edukacyjne, od krótkiej wycieczki z przewodni-

Wieś Mazowiecka, lipiec-sierpień 2020

kiem, aż po specjalistyczne kursy o tematyce winiarskiej. Program
zwiedzania takiego gospodarstwa obejmuje spacer po winnicy i wizytę w piwnicy produkcyjnej, z omówieniem zagadnień, związanych
z: uprawą winorośli, powstawaniem wina oraz degustacją. Podczas
pobytu w gospodarstwie winiarskim enoturysta chce przede wszystkim poznać produkowane tam wina. Dlatego podstawową atrakcją
dla odwiedzających, czy to duże, czy małe gospodarstwa winiarskie
stają się specjalnie organizowane degustacje, podczas których są prowadzone dyskusje na temat kosztowanych win. Coraz więcej gospodarstw ma już odpowiednio przygotowane salki degustacyjne.

Coraz szersza liczba sympatyków
Polskie winnice są zlokalizowane w pięknych krajobrazowo
miejscach, z dala od aglomeracji miejskich. Świeże powietrze,
spokój oraz atrakcje turystyczne w okolicy stwarzają idealną atmosferę do wypoczynku z rodziną.
Winnice możemy odwiedzić i zapoznać się z ich specyfiką
w województwach: Zielonogórskim, Lubelskim, Śląskim, Świętokrzyskim oraz Zachodniopomorskim i Podkarpackim, a także
w centralnej Polsce. Najlepiej wybrać sobie szlak winiarski i nim
podążać. Zapewniam, że to, co zobaczymy i czego posmakujemy,
zostanie nam na długo w pamięci i nie tylko.
Źródła:
• portalenoturystyczny.pl/enoturystyka/
• www.naszewinnice.pl
• Odpoczywajnawsi.pl

Kącik dla dzieci

Krzyżówka nr 7
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Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
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1. Można
6 się na niej opalać
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4. Uciążliwe owady
6. Wręczane w dniu zakończenia roku szkolonego
7. Np. pomarańczowy
8. Przylatują z ciepłych krajów
9. Chroni głowę przed słońcem
13. 8Rechocze w stawie
16. Na patyku lub w rożku
17. Kolczaste zwierzę
18. Pora roku po lecie

11. Kalendarzowy trwa od stycznia do grudnia.
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12. Wygodne letni
20 obuwie.
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14. Letnie ferie trwają od czerwca do sierpnia.
15. Owoce z których przyrządza się sok na zimę.

Poziomo:

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
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Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
20 sierpnia 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem
"Krzyżówka nr 7".
Rozwiązanie Krzyżówki nr 5 - W MAJU JAK W GAJU.
Nagrody książkowe wylosowała: Maja Pluta, gm. Kotuń
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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17. Kolczaste zwierzę.

1. Można się na niej opalać.

18. Pora roku po lecie.

2. We wrześniu rozpoczyna się.
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To samo tylko
bez rysunków.
Nagrody
książkowe
dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
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do
mieszkanie hasło prosimy
as
benzyna
20 sierpnia 2020 r., na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl
z dopiskiem "Rebus 7".
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Rozwiązanie Rebusu 5 - GŁÓG JEST CIERNISTYM KRZEWEM O
OWOCACH BOGATYCH W WITAMINY I SUBSTANCJE
cięcie
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DNA
miecz
NORMUJĄCE
CIŚNIENIE
KRWI.
Nagrody książkowe wylosował: Maciej Pluta, gm. Kotuń
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą
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