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Wa ż n e s pr a w y

Pestycydy i ich szkodliwość dla środowiska
Pestycydy są środkami naturalnymi lub syntetycznymi powszechnie stosowanymi we współczesnym
rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz ochronie zbiorników wodnych. Celem ich stosowania jest
zwalczanie organizmów szkodliwych - owadów chorobotwórczych bakterii i grzybów oraz chwastów
w uprawach.

Działanie pestycydów powinno być wysokotoksyczne wobec patogenów i mało szkodliwe dla organizmów pożytecznych i człowieka. Pomimo postępu technologicznego nie udało się do tej pory
opracować preparatu idealnie spełniającego to kryterium.

Historia stosowania pestycydów
Stosownie pestycydów trwa przeszło 200 lat. Pierwszym naturalnym pestycydem był napar z tytoniu przeznaczony do zwalczania mszyc, a pierwszy syntetyczny wyprodukowano w roku 1892.
Masowe stosowanie tych substancji rozpoczęło się w połowie XX
wieku, gdy powszechnie zaczęto wykorzystywać związek o skróconej nazwie - DDT (dichlorodifenylotrichlorotan). Pomimo ogromnej skuteczności w walce z owadami okazał się on bardzo trwały
i szkodliwy dla innych organizmów. Pomimo że został wycofany
z powszechnego stosowania, nadal jest zalecany przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) do walki z malarią w krajach tropikalnych. Obecnie około 520 substancji aktywnych dopuszczonych
jest do stosowania jako pestycydy. Zawarte są one w ponad 3000
produktach handlowych.

Pestycydy a środowisko
Szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o toksyczności
jest trwałość pestycydów w środowisku. Środki ochrony roślin różnią się trwałością i zgodnie z tym kryterium można je podzielić na
następujące grupy
• bardzo trwałe ( powyżej 20-30 lat),
• trwałe (2-5 lat),
• umiarkowanie trwałe (1-18 miesięcy),
• nietrwałe (1-12 tygodni).

Podział pestycydów ze względu na budowę chemiczną
Ze względu na skład, pestycydy można podzielić na dwie grupy organiczne i nieorganiczne.
Pestycydy organiczne stanowią znaczną większość i składają się
ze związków organicznych o zróżnicowanej budowie chemicznej,
Do tej grupy zalicza się chlorowane węglowodory, estry kwasów
fosforowych, pochodne kwasu karbaminowego, triazyny, nitrofenoli, mocznika, związki metalorganoczne (cyny, cynku, miedzi,
i manganu) i piretroidy.
Pestycydy nieorganiczne - to najczęściej fungicydy zawierające
siarkę, tlenochlorek miedzi i ciecz bordoską.
Do najniebezpieczniejszych środków należą pestycydy chloroorganiczne, które ze względu na wysoką toksyczność dla organizmów
żywych oraz człowieka, zostały częściowo lub całkowicie wycofane
ze stosowania w różnych częściach świata. Tę grupę preparatów cechują długa trwałość zalegania w środowisku oraz słaba biodegradacja (rozpad) i z tych powodów zostały wycofane ze stosowania
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

na terenie krajów EU. Należą do nich następujące środki: aldryna,
dieldryna, chloran, DDT, DDE i tetrachlorek węgla.
Pestycydy fosforoorganiczne - z powodu mniejszej toksyczności częściowo zastąpiły insektycydy chloroorganiczne. Cechuje je
krótsza trwałość w środowisku, mała toksyczność (chociaż są łatwo
wchłaniane przez układ pokarmowy, oddechowy i skórę) i większa
selektywność w zwalczaniu owadów. Na terenie EU dopuszczone są
do stosowania, m.in. malation i chlorpiryfos. Substancje te wykazują mniejszą toksyczność wobec ssaków, ale znaczną wobec ryb.
Insektycydy karbaminianowe - wykazują małą trwałość w środowisku i niską toksyczność dla ssaków (wyjątkiem jest aldikarb).

Środowiskowe skutki stosowania pestycydów
w uprawie roślin
Podstawowym celem stosowania pestycydów jest zwiększenie
plonów roślin uprawnych dzięki zwalczaniu patogenów niszczących uprawy. Powszechne stosowanie syntetycznych pestycydów
wywołuje wiele negatywnych skutków dla środowiska i człowieka,
ponieważ:
• narusza stan równowagi w ekosystemach z powodu masowego
niszczenia życia biologicznego w glebie: bakterii, grzybów i naturalnych owadów pożytecznych (owadów zapylających i naturalnych
organizmów zwalczających szkodniki),
• pozostałości pestycydów łatwo migrują w środowisku glebowo-wodnym,
• następuje uodpornienie się patogenów na pestycydy,
• pozostałości pestycydów akumulują się w paszach dla zwierząt
i produktach żywnościowych, a poprzez łańcuch pokarmowy trafiają do organizmów kolejnych konsumentów, np. pasza zawierająca pozostałości pestycydów → 1-szy konsument: zwierzę roślinożerne (np. krowa) → produkt żywnościowy np. mleko, mięso → 2-gi
konsument: człowiek lub zwierzę domowe.
• pozostałości pestycydów mogą kumulować się w tkankach żywych organizmów i podlegać dalszym przemianom w nowe związki trudne do identyfikacji,
• długotrwałe narażenie organizmów na działanie pestycydów, poprzez spożycie żywności i wody zawierających nawet śladowe ich
ilości, może prowadzić do powstania wielu chorób, zwłaszcza nowotworowych,
• osoby stykające się bezpośrednio z pestycydami (rolnicy i ich rodziny) przy nieodpowiednim postępowaniu z tymi środkami mogą
być narażone na ostre zatrucia i choroby przewlekłe niekiedy trudne do zdiagnozowania.
Bezpośredni kontakt z pestycydami lub spożycie zanieczyszczonej nimi wody i produktów żywnościowych stanowi największe zagrożenie - zwłaszcza dla młodych organizmów (niemowląt
i dzieci) oraz kobiet ciężarnych i karmiących.
dr hab. Irena Burzyńska prof. nadzw. ITP
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
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Duże pieniądze na rozwój usług rolniczych

Ciągniki, przyczepy, agregaty uprawowo-siewne, kombajny zbożowe, instalacje do czyszczenia
i różnego rodzaju sprzęt rolniczy mogą zakupić mikro- lub małe przedsiębiorstwa, które
realizują operację typu Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Małgorzata Najechalska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Z pomocy tej korzystają osoby fizyczne, prawne, nieposiadające
osobowości prawnej, spółki cywilne, które chcą rozwijać wykonywaną działalność gospodarczą zgodną z poniżej podanymi kodami
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

Firma ubiegająca się o taką pomoc powinna wykonywać działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów ww.
działalności przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Jednocześnie musi udokumentować
fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych wykonanie
usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD na kwotę nie
mniejszą niż po 10 tys. złotych brutto, w każdym z 12 miesięcznych
okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku. Od tego roku
o taką pomoc mogą ubiegać się również podmioty zagraniczne, które
prowadzą działalność na obszarze Polski. Warunkiem jest wpis do
KRS od co najmniej dwóch lat. Ponadto podmioty powinny mieć
nadany numer identyfikacyjny. Wykluczone z przyznania pomocy
finansowej są podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach działania
Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-2013.

1. zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej
przeznaczonych do:
− uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia,
sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych
w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz,
rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
− ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
2. wdrożenia systemu zarządzania jakością;
3. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w ww. pkt.
1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta
nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia
złożenia wniosku o płatność końcową;
4. opłat za patenty i licencje;
5. ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych, do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto, które
przysługują za przygotowanie biznesplanu.

Ile pieniędzy można zdobyć?

Jaka jest kolejność przysługiwania pomocy?

Wysokość wsparcia wynosi do 500 tys. zł na jednego beneficjenta
(maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji). W związku z tym, że zakupione maszyny mają
być wykorzystywane usługowo, beneficjent nie ma obowiązku dopasowywania mocy maszyny do wielkości posiadanego gospodarstwa.
Podmioty starające się o przyznanie pomocy mogą korzystać
z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest
dodatkowe zabezpieczenie jej właściwego wydatkowania w postaci
np. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Decyduje o tym suma punktów przyznanych na podstawie
kryteriów wyboru:
1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
2. operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie
rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.),
3. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
4. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach
PROW na lata 2007 - 2013 w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw lub działania Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju, a które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach ww. działań (2 pkt.).

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich;
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?
Pomoc przyznaje ARiMR w formie refundacji części kosztów
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
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N a s z e im pr e z y

Najlepsze gospodarstwa ekologiczne na Mazowszu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie wraz z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował
XII Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019 – etap wojewódzki.

Justyna Niedziałek
MODR Oddział Siedlce
Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk
w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w
gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu
rolnictwa ekologicznego.
Gospodarstwa rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko”, oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.
Komisja oceniała je zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w regulaminie oraz odwiedzając wszystkie zgłoszone gospodarstwa.
Wyniki Konkursu w kategorii „ekologia-środowisko”:
1. miejsce Tadeusz Żerański, gmina Różan

Na czym polegają zmiany?
Wrześniowa zmiana przepisów dotyczących tej operacji skróciła
czas realizacji inwestycji do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
przy operacji jednoetapowej i 24 miesięcy dla operacji realizowanej w dwóch etapach. Krótszy jest czas realizacji operacji będących
przedmiotem leasingu - zakończenie realizacji umowy musi nastąpić w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy. Ma to pomóc w nieblokowaniu środków dostępnych na wsparcie z tego działania.
Okres przechowywania dokumentów związanych z przyznaną
pomocą skrócono do 3 lat.
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

2. miejsce Andrzej Abramowski, gmina Kałuszyn
3. miejsce Andrzej Lubecki, gmina Puszcza Mariańska
Wyniki Konkursu w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”:
1. miejsce Iwona Ożarowska, gmina Grudusk
2. miejsce Grzegorz Stelmachowski, gmina Cegłów
3. miejsce Tadeusz Parzych, gmina Lelis
Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019
roku odbyło się 15 września br. podczas Jesiennego Jarmarku od
Pola do Stołu, na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Tegoroczny nabór wniosków w ramach operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych trwa od 7 października
20 listopada 2019 r. Jest to drugi nabór wniosków w tej perspektywie finansowej.
Źródło: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. poz. 1843, z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972, z 2019 poz. 1773).
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Z O dd z i a ł u Bi eli c e

I edycja konkursu „Najlepsze produkty tradycyjne
z wykorzystaniem miodu – nalewki domowe”
- rozstrzygnięta
Tekst: Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek
Zdjęcia: Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice zorganizowali konkurs ”Najlepsze produkty tradycyjne z wykorzystaniem miodu
– nalewki domowe”. Jego celem było poszukiwanie
produktów o charakterystycznych walorach smakowych opartych na miodzie, promocja dawnych tradycji
i popularyzacja wiedzy na temat domowej produkcji
nalewek. Do konkursu zgłosiło nalewki 31 osób. Zainteresowanie zaskoczyło zarówno organizatorów, jak
i komisję oceniającą. Przy takiej ilości komisja miała
„ciężki orzech do zgryzienia”, ale w końcu udało się wyłonić zwycięzców. Rozstrzygnięcie nastąpiło 27 września br. w siedzibie MODR Oddział Bielice.
Komisja w składzie: Grażyna Michalak – MODR Oddział Bielice, przewodnicząca oraz członkowie: Arkadiusz Adamczyk – Polmos Żyrardów, Karol Słoma
– Browar Socho, Zygmunt Łukasiewicz – Powiatowe Koło Pszczelarzy w Sochaczewie i Witold Konarski – rolnik z gminy Baranów
oceniła dostarczone produkty.
Przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Leszek Bryński za nalewkę „Miodówka” z gm. Sochaczew;

Zwycięskie nalewki
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Ocena produktów konkursowych

II miejsce – Alicja Mikołajczyk za nalewkę „Gruszkówka” z gm.
Żyrardów;
III miejsce – Agnieszka Spalińska za nalewkę „Smaki Lata” z gm.
Wiskitki;
Podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce 6 października
podczas XXI Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie. Nagrodami rzeczowymi obdarowano 3 pierwsze miejsca, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Rozdanie nagród za najlepsze nalewki podczas XXI Dni Kukurydzy
w Skrzelewie

Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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XXI Dni Kukurydzy w Skrzelewie - z pogodą na zamówienie
W niedzielę 6 października w Skrzelewie, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się XXI Dni
Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego połączone z Ogólnopolską Prezentacją Odmian.
Impreza służyła zaprezentowaniu nowych osiągnięć nauki i techniki oraz dała możliwość
wymiany poglądów pomiędzy naukowcami a rolnikami. A wszystko po to, aby najnowsza
wiedza została wykorzystana w gospodarstwach rolnych.

Bożena Kalkowska, Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

- Kukurydza to roślina niezwykła. To roślina przyszłości - powiedział
Tadeusz Szymańczak - przewodniczący komitetu organizacyjnego witając wszystkich zgromadzonych. Nawiązał też do zagrożeń
w uprawie tej rośliny wpływających na ilość i jakość plonu. Dodał
też, powołując się na szacunkowe dane Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, że w tym roku powinniśmy zebrać 2,5-3
mln ton ziarna z powierzchni około 600 tys. hektarów.
- Kukurydza dominuje dziś na polskich polach. Rolnicy nauczyli się
ją uprawiać i mają bardzo duże osiągnięcia - powiedział Krzysztof
Szumski - dyrektor MODR Oddział Bielice
Na poletkach doświadczalnych wyeksponowano prawie 80
odmian tej rośliny, pochodzących od różnych hodowców. Pokazy zbioru kukurydzy i pracy nowoczesnych maszyn rolniczych
zgromadziły wielu zainteresowanych rolników. Wyniki plonowania poszczególnych odmian można było obserwować na telebimie.
Oprócz maszyn i ciągników rolniczych prezentowano też nawozy, pasze i środki ochrony. Nie zabrakło roślin ozdobnych, drzewek
i krzewów owocowych. Można było kupić wyroby rękodzielnicze
(w tym z wikliny), kompozycje kwiatowe, wędliny, pieczywo i mio-

Pogoda sprzyjała zwiedzaniu i zakupom

dy. Na specjalnym stoisku królowały przysmaki z udziałem kukurydzy. Przygotowano liczne konkursy, a zwycięzców nagrodzono
pucharami i nagrodami rzeczowymi.
W konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko wystawienniczo-targowe
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

z branży rolniczej zwyciężyła firma 365 FRAMNET GROUP oferująca
innowacyjne oprogramowanie dla gospodarstw rolnych i otrzymała
puchar prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.
Firma ROLBUD PĘDZIWIATR, dzięki prezentacji pracy agregatu uprawowego „DRACULA” - zajęła I miejsce nie tylko w konkursie na najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rolniczych, ale i w plebiscycie publiczności, za co otrzymała dwa
puchary od marszałka województwa mazowieckiego i marszałka
województwa łódzkiego.
Na II miejscu w plebiscycie publiczności na najlepszą prezentację polową uplasowała się firma SZNAJDER prezentująca kombajn CLASS, dla której puchar ufundował dyrektor Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Firma ta zajęła również I miejsce w konkursie na najbezpieczniejszą maszynę rolniczą - kombajn CLASS - i otrzymała kolejny
puchar od dyrektora generalnego KOWR.
Za wieloletnią współpracę w organizowaniu Dni Kukurydzy
w Skrzelewie, która przyczyniła się do popularyzacji uprawy kukurydzy w Polsce oraz wdrażania najnowszych technologii w jej uprawie podziękowanie, otrzymał m.in. Krzysztof Szumski - dyrektor
MODR Oddział Bielice.
Do zmagań o zwycięstwo w konkursie wiedzy rolniczej
przystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu i Zespołu Szkół w Teresinie.
I miejsce wywalczył Jakub Słyk - uczeń Zespołu Szkół
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, który otrzymał puchar
marszałka województwa mazowieckiego,
W punktach konsultacyjnych firm i instytucji rolniczych
zasięgano opinii i porad. Pytania kierowane do doradców
MODR dotyczyły min. możliwości skorzystania z dofinansowania do wapnowania i nawadniania upraw.
Nowością tegorocznych Dni Kukurydzy była dwudniowa, ogólnopolska konferencja Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie, zorganizowana przez CDR Brwinów. Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się w Skrzelewie. Konferencja
zgromadziła przedstawicieli świata nauki, firm pracujących
na rzecz rolnictwa, rolników i doradców.
Dodatkową atrakcją były występy zespołów artystycznych.
Wzrok przyciągały kolorowe stroje, zachwycał bogaty repertuar
pieśni i przyśpiewek zespołów folklorystycznych. Na koniec zagrał
zespół muzyczny Kontrast, który porwał do tańca zgromadzoną
przy scenie publiczność.
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Odpady - problem w gospodarstwie

Z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, czyli produkcją roślinną, zwierzęcą, albo małym
przetwórstwem, wiąże się powstawanie specyficznych odpadów wymagających właściwego
zagospodarowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów, odpady powstające w gospodarstwie rolnym możemy podzielić
na niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Co to znaczy?
Radosław Jóźwiak
MODR Oddział Ostrołęka
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Do odpadów niebezpiecznych można zaliczyć m.in.
padłe i ubite z konieczności zwierzęta. Unieszkodliwianie padłych zwierząt może być realizowane wyłącznie
w zakładach utylizacyjnych posiadających zezwolenia
oraz dysponujących specjalistycznymi środkami transportu do ich przewozu. Kolejną grupę stanowią odpady
z diagnozowania, leczenia i praktyki weterynaryjnej, np.
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające
substancje niebezpieczne. Każdorazowo po wykonaniu
usługi weterynaryjnej takie odpady są odbierane przez
lekarza weterynarii, który jest zobowiązany do dalszego
zagospodarowania ich zgodnie z prawem.

Co robić z opakowaniami po środkach
ochrony roślin?
Przepisy Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)
mówią, że nie ma już obowiązku ustalania kaucji za opakowania środków niebezpiecznych przez wprowadzających te produkty na rynek oraz pobierania tej kaucji
przez sklepy. Nowa ustawa narzuca obowiązek zwrotu
opakowań po środkach ochrony roślin do sklepów, natomiast dystrybutorom zajmującym się sprzedażą środków
ochrony roślin nakazuje odbiór opakowań pustych i czystych. Zgodnie z instrukcją znajdującą się na etykietach,
należy je trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać
do zbiornika z cieczą użytkową.
System zbiórki niebezpiecznych opakowań po środkach ochrony roślin funkcjonuje na terenie całego kraju
i jest nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin (PSOR). Należy pamiętać, że każdy punkt zajmujący się sprzedażą ma obowiązek przyjąć od nas opakowanie niezależnie od miejsca, w którym kupiliśmy dany
środek oraz faktu posiadania lub nieposiadania paragonu
za zakup. Z odmową przyjęcia możemy się spotkać jedynie w sytuacji, gdy nie wyczyścimy opakowania.

odpady komunalne. Wśród tej grupy wyróżnia się odpady określane mianem „uciążliwych odpadów w gospodarstwie”, czyli opakowania po nawozach, folie rolnicze, sznurki i siatki od balotów. Są to
odpady nie znajdujące się na liście odpadów komunalnych objętych
obowiązkowym odbiorem (ustawa z 13 września 1996 r.). Nie ma
zatem wyznaczonego z urzędu podmiotu zajmującego się ich zbiórką i utylizacją. Wszystkie pochodne plastiku łączy jedna cecha: ich
pozostałości nie wolno wyrzucać jako odpadów komunalnych ani
oddawać do punktu skupu. Jeżeli rocznie w gospodarstwie wytwarza się ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych, lub ponad 5 ton
odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, to rolnik zobowiązany jest do prowadzenia ich pełnej ewidencji za pomocą karty
przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów.
Tam, gdzie nie da się legalnie pozbyć rolniczych „plastików”, rolnicy utylizują je na własną rękę. Część ląduje w pojemnikach na
plastiki ogólne (odpady komunalne), jednak część trafia do pieca.
Lepiej się jednak zastanowić, zanim spali się odpady. Kara za ich
palenie może wynieść nawet 5 tys. złotych. Przepisy przewidują też
areszt od 5 do 30 dni.

Rusza nowy program

Co robić z pozostałymi odpadami?

W ostatnich miesiącach wystartował program opracowany przez
resorty środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi, czyli „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Zagospodarowanie tych folii jest dziś jedną z największych bolączek
rolników i samorządów. Popyt na odpady rolnicze (m.in. folie czy
sznurki do wiązania balotów) drastycznie zmalał w ciągu ostatnich
dwóch lat, od kiedy Chiny przestały skupować plastiki z krajów UE,
co doprowadziło do nadpodaży tworzyw sztucznych na rynku europejskim. Sprawiło to, że wiele firm, które do tej pory odbierały folie rolnicze z gospodarstw bezpłatnie (a nawet dopłacały rolnikom)
zyskując dobry jakościowo surowiec do recyklingu, teraz przestało
to robić, bo na taki towar nie ma zbytu. Z tego powodu, bez systematycznego odbioru takich odpadów, mogą one zostać wyrzucone
na dzikie wysypiska, albo - co gorzej - spalone.
Nowy system segregowania i zbiórki takich odpadów ma zostać
przetestowany w kilku powiatach. Jeżeli się sprawdzi, zostanie rozszerzony na cały kraj. Pilotaż programu już ruszył i obejmuje siedem
gmin z Mazowsza. Są to: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. Zostały wybrane,
gdyż funkcjonuje w nich dużo gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę bydła i takich odpadów jest tam najwięcej. Gminy
te otrzymają bezzwrotne dotacje na ten cel i w sumie mogą liczyć
na dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 406 tys. zł, co ma
pozwolić unieszkodliwić ponad 730 ton odpadów rolniczych.
Problem polega jednak na tym, że to kropla w morzu potrzeb,
a większość rolników - już drugi rok z rzędu - musi sobie radzić
z problemem na własną rękę. Pilotażowy program ma trwać do
roku 2021 i dopiero po jego zakończeniu resort środowiska przeanalizuje na ile ten system odbioru odpadów jest efektywny. Jeżeli bilans wypadnie pomyślnie, to podobne rozwiązanie ma zostać
wdrożone w całej Polsce. Nie obędzie się jednak bez doprecyzowania przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami.

Wśród odpadów pochodzących z działalności rolniczej
wyróżnia się również takie, które nie są niebezpieczne.
Śmieci, które można posegregować (tworzywa sztuczne,
metale, szkło, papier) są zabierane z gospodarstwa jako

Źródła:
1. https://www.facebook.com/TopAgrarPolska
2. www.kalendarzrolnikow.pl
3. www.gazetaprawna.pl
4. www.wodr.poznan.pl

Gdzie zbyć zużyte oleje i baterie?
Inną z omawianych grup odpadów niebezpiecznych
dla środowiska są zużyte oleje: hydrauliczne, silnikowe,
przekładniowe i smarowe. Należy je przekazywać podmiotowi gwarantującemu ich zagospodarowanie zgodnie z prawem. Jednym z takich podmiotów jest PSZOK
(punkt selektywnej zbiórki odpadów). Należy jednak pamiętać, że obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego
odpad, które weryfikuje na podstawie dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami
kwasowo-ołowiowymi polega na zwracaniu zużytego
sprzętu przy zakupie nowego.

Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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Ja kość p o n a d wsz ystko
Na wydajność krów i jakość otrzymywanego mleka wpływa przede wszystkim właściwe
żywienie bydła i stosowanie odpowiednich dodatków paszowych. Polscy rolnicy doskonale
zdają sobie z tego sprawę, dlatego na przestrzeni lat zmieniła się efektywność i jakość mleka
otrzymywanego w naszych gospodarstwach.
Maria Malińska
MODR Oddział Ostrołęka

Rolnicy, podobnie jak przedsiębiorcy, dążą do osiągnięcia najefektywniejszych wyników przy maksymalnym obniżeniu kosztów.
Jednak w przypadku karmienia zwierząt paszami nie zawsze jest to
możliwe.

Rola pasz objętościowych
Pasze objętościowe o wysokiej jakości to podstawa wydajności
i opłacalności produkcji mleka. W przypadku krów w fazie laktacji
powinny zawierać 40%-60% udziału suchej masy. Dzielimy je na
soczyste i suche. Do pasz soczystych zaliczamy zielonki czyli trawy,
rośliny motylkowe i zioła oraz kiszonki z kukurydzy, trawy i zboża,
a także rośliny okopowe, np. marchew, buraki, które po wysuszeniu
cechuje wysoka wartość energetyczna.
Do pasz objętościowych suchych zaliczamy siano i słomę. Zwłaszcza siano jest koniecznym produktem w żywieniu bydła mlecznego,
szczególnie w okresie zimowym, gdy krowy nie są już wypasane na
pastwiskach gwarantuje ono prawidłowe trawienie. Na jakość odżywczą pasz objętościowych wpływa sposób ich przechowywania.
Rolnicy powinni zadbać o właściwe zabezpieczenie ich przed pleśnią i przemarzaniem, które mają negatywny wpływ na tę jakość.

Rola pasz treściwych
Obok podstawowych pasz objętościowych w skarmianiu krów
mlecznych bardzo ważne miejsce zajmują pasze treściwe zawierające duże ilości składników pokarmowych i niezbędne mikroelementy. Pasze te są cennym źródłem węglowodanów występujących
w ziarnach zbóż oraz białka, fosforu i potasu występujących w roślinach strączkowych. Dużą wartość odżywczą mają też śruty sojowe
i rzepakowe.
Pasze treściwe odgrywają istotną rolę w produkcji mleka. Możliwość produkowania ich we własnym gospodarstwie oznacza tańsze skarmianie krów, jednak nie zawsze jest to możliwe. Niemniej
jednak pasze objętościowe z wysokiej jakościowo kiszonki z traw
stanowią cenne źródło białka, a kiszonki z kukurydzy dostarczają
zwierzętom wysoko skoncentrowanej energii i są podstawą żywienia krów mlecznych.

Gotowe mieszanki
W celu zwiększenia wydajności mleka rolnicy podają krowom
gotowe mieszanki i premiksy. Są one cennym źródłem witamin,
minerałów białka i energii. Pasze te powinny być jednak starannie
dobierane, gdyż potrzeby bydła mlecznego zmieniają się w po-
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szczególnych stadiach laktacji. W przypadku krów o dużej wydajności mlecznej powinno się zmniejszać udział włókna, a zwiększać
wartość energetyczną paszy. U krów będących w cyklu zasuszania
podaje się wyłącznie pasze objętościowe. Pasze treściwe możemy
stopniowo wprowadzać na około 3 tygodnie przed wycieleniem.
Chociaż wadą gotowych śrut i mieszanek jest ich cena, rolnicy
chętnie decydują się na ich podawanie mając na celu uzyskanie wysokiej jakości mleka.
Obok wysokiej jakości pasz, którymi skarmiane są krowy mleczne, ważny jest również sposób ich podawania. Pasze objętościowe
i treściwe powinny być wymieszane razem i odpowiednio rozdrobnione. Najlepiej sprawdza się system TMR, polegający na całkowitym wymieszaniu dawek, co dobrze robią coraz częściej spotykane
w gospodarstwach wozy paszowe.

Zawartość tłuszczu i białka w mleku
Zawartość tłuszczu w mleku jest ściśle związana z jakością pasz
objętościowych, którymi skarmiane są krowy. Oznacza to, że chcąc
osiągnąć bardzo dobre parametry tłuszczu musimy zadbać o to by
podawane siano, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, a także słoma miały odpowiedni skład jakościowy. Dbając o tłuszcz musimy
pamiętać też o tym, aby pasze i dodatki podawane krowom mlecznym zawierały wysoką koncentrację energii. Nie może również zabraknąć substancji wpływających na równowagę kwasową żwacza
(należy podać np. kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu). Na
zawartość białka w mleku zdecydowany wpływ ma pasza treściwa,
która powinna być podawana we właściwych dawkach. Dostarcza
ona dużo ilość energii niezbędnej do budowy białka w mleku.

***
Na jakość mleka wpływa przede wszystkim racjonalne żywienie krów mlecznych. Dlatego należy zadbać o to, aby w codziennej
dawce pokarmowej nie zabrakło węglowodanów, białka, tłuszczów,
suchej masy oraz witamin i minerałów - oczywiście w odpowiednich ilościach. Rolnicy muszą jednak pamiętać, że na jakość oraz
ilość produkowanego mleka - obok żywienia, które odpowiednio
stymulowane może wywoływać zmiany w parametrach i ilości mleka - wpływają także genotyp stada, pora roku, stadium laktacji, stan
zdrowotny zwierząt oraz utrzymywanie zoohigieny w oborze.
Źródła:
1. www.kalendarz_rolników.pl
2. www.farmer.pl
3. www. agronews.com.pl
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Awokado - odżywcze i zdrowe
Niewysokie drzewo hodowane głównie w Meksyku. Jego owoce były jednym z podstawowych
składników diety Azteków, którzy nazywali je „masłem Boga”, ceniąc przede wszystkim za
wartość składników odżywczych. Mają lekko orzechowy, mdły smak (zaostrza się go solą,
sokiem z cytryny lub czosnkiem).

Elżbieta Karnas
MODR Oddział Ostrołęka

Dojrzewają na drzewach długo - nawet kilka miesięcy. Te importowane do naszego kraju są zazwyczaj twarde i trzeba dobrze trafić
moment, w którym najlepiej nadają się do spożycia.

Właściwości odżywcze
Owoc ma wiele właściwości korzystnych dla zdrowia i urody.
Można jeść go jako przystawkę, dodawać do różnych dań (m.in. do
sałatek, kanapek) i sporządzać pastę znaną jako guacamole. Znajduje się w nim niewiele cukrów prostych, ale sporo jednonasyconych kwasów tłuszczowych omega-9. Ma też korzystną dla naszego
zdrowia proporcję nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
i omega-6, dzięki czemu zwiększa przyswajalność likopenu
z pomidorów, dlatego dobrym pomysłem jest łączenie awokado
z pomidorami (likopen przeciwdziała nowotworom przewodu pokarmowego, redukuje o 50% ryzyko zgonu na podłożu nowotworowym u ludzi w wieku podeszłym oraz zwalcza raka prostaty).
Pomimo że awokado jest wysoko kaloryczne, świetnie nadaje się do
diety odchudzającej: daje uczucie sytości i poprawia metabolizm.

Właściwości zdrowotne
Awokado zawiera cenne substancje odżywcze, korzystnie działające na nasze zdrowie. Jedną z nich jest kwas oleinowy obniżający
stężenie cholesterolu we krwi, dlatego awokado powinny jeść osoby
zagrożone miażdżycą. Owoc ma sporo witamin z grupy B - cennych
substancji wspierających pracę mózgu i układu nerwowego. Badania naukowe wykazały, że wprowadzenie go do diety może istotnie
wpłynąć na poprawę zdrowia osób z odpornością insulinową, która
powoduje cukrzycę typu II. Kwas foliowy zawarty w owocach korzystnie wpływa na rozwój dziecka w łonie matki, dlatego zaleca
się spożywanie awokado przez kobiety w ciąży. Wspomaga też pracę
układu odpornościowego, wzrok, wątrobę oraz zwiększa gęstość
kości, co jest bardzo istotne w profilaktyce osteoporozy. Awokado
ma też dobroczynny udział w terapii wspomagającej w przypadku
białaczki szpikowej i innych nowotworów - regeneruje i wzmacnia
organizm. Ze względu na obecność w jego miąższu antyoksydantów
spowalnia procesy starzenia się i ich skutki, takie jak wzrost wagi,
spadek aktywność fizycznej i witalności oraz zmniejszenie wrażliwości na insulinę. Zawarty w nim potas dotlenia mózg, poprawia koncentrację oraz procesy myślowe. Podobnie zresztą działa tyrozyna
- aminokwas dostarczany do organizmu dzięki pełnowartościowemu
i łatwo przyswajalnemu białku, którego awokado zawiera więcej niż
krowie mleko. Badania naukowe wykazują, że spożywanie awokado
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

może zahamować proces utraty pamięci u osób chorych na Alzheimera. Jedzenie świeżego awokado zwiększa wchłanianie beta-karotenu i przeobrażanie nieaktywnej witaminy A w jej czynną postać
(witamina A to silny przeciwutleniacz, wspierający zdrowie skóry
oraz pracę i funkcje układu immunologicznego). Awokado oczyszcza organizm z toksyn, pomaga również zwalczać wolne rodniki.
Owoc jest bogatym źródłem lutainy chroniącej oczy m.in. przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej. Innym ważnym dla organizmu
przeciwutleniaczem zawartym w awokado, jest glutation, wspierający
wątrobę i system nerwowy.
Ponieważ awokado jest bogatym źródłem cynku, może uchronić
mężczyzn przed problemami z prostatą. Nie tylko tymi związanymi z przerostem gruczołu, na którą to dolegliwość skarży się już
80% mężczyzn w wieku około 80 lat. Unikalny skład awokado może
- zdaniem naukowców - odgrywać ważną rolę w procesie zahamowania rozwoju komórek nowotworowych w przypadku raka prostaty. Te same składniki pomagają w walce z rakiem piersi.

Ciemna strona uprawy awokado
Uprawa awokado niekorzystnie wpływa na środowisko, szczególnie w Meksyku, Chile czy Peru, gdzie znajduje się najwięcej plantacji tego popularnego owocu. Aby wyhodować drzewa awokado,
producenci masowo karczują lasy. Do tego plantacje potrzebują naprawdę dużo wody - wyhodowanie zaledwie trzech owoców wiąże
się ze zużyciem niemal tysiąca litrów wody.

Przepis na pastę guacamole
Składniki: 1 duże awokado, świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny,
garść świeżej poszatkowanej kolendry, pół małej czerwonej cebuli
posiekanej w drobną kosteczkę, pół łyżeczki roztartego lub zmielonego kminu rzymskiego, 1-2 łyżki oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku
przeciśnięty przez praskę, szczypta soli i pieprzu do smaku.
Wykonanie: obieramy awokado (owoc musi być dojrzały),
ugniatamy widelcem i dodajemy sok z cytryny (poprawia walory
smakowe i zapobiega ciemnieniu awokado). Następnie dodajemy
oliwę i ponownie ugniatamy. Po uzyskaniu jednolitej masy dodajemy pozostałe składniki i wszystko dokładnie mieszamy. Spożywamy ze świeżym pieczywem.
Źródła:
1. http://sidorski.pl/roznosci/zanim-kupisz-kolejne-awokado/
2. https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/awokado-wlasciwosci-iwartosci-odzywcze.
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Informacje lokalne z regionu płockiego
Jadwiga Przedpełska
MODR Oddział Płock
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„Od Kujawiaka do Oberka”
W Łącku, już po raz czternasty, odbył się Festiwal Kultury i Folkloru
Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej
„Od kujawiaka do oberka”. W programie, oprócz przeglądu zespołów
folklorystycznych, można też było
skosztować potraw przygotowanych
przez najlepsze gospodynie wiejskie
kultywujące kulinarne tradycje regionu oraz podziwiać wyroby rzemiosła
ludowego. Nie zabrakło konkursów
kulinarnych i wystaw okolicznościowych. Gościem specjalnym festiwalu
był zespół Brathanki.

Święto strażaków
28 września br. jubileusz 50-lecia istnienia obchodziła jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skrzanach (powiat gostyniński). Podczas uroczystości
przekazano jednostce nowy sztandar oraz kluczyki do zakupionego na potrzeby
strażaków średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
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Półtora wieku rodzinnego młynarstwa
Podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach odbył się finał
wojewódzki konkursu AGROLIGA 2019. Z Pawłem Kocięckim - właścicielem Młyna Przedpełce
i laureatem konkursu w kategorii Firmy - rozmawia Jadwiga Skibowska z MODR Oddział Płock.

Jadwiga Skibowska: pracę Młyna Przedpełce docenili nie tylko organizatorzy konkursu, ale jako jego właściciel otrzymał Pan także
liczne listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe i upominki od władz
samorządowych powiatu, gminy oraz firm współpracujących.
Świadczy to o znaczeniu Pańskiej firmy i jej pozycji na lokalnym
rynku. Proszę powiedzieć jak przyjął Pan to wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich konkursu AgroLiga - i czym ono jest dla
Pana firmy?
Paweł Kocięcki: To, że zostałem zauważony przez MODR, a nasza firma została doceniona jest to dla mnie bardzo miłe. Nie przypuszczałem, że na to wyróżnienie zasługuję, uważałem, że są lepsi.
Ten tytuł mobilizuje mnie, aby dążyć do dalszego rozwoju firmy,
poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań. Cieszę się ze wszystkich
listów gratulacyjnych, nagród i za wszystko bardzo dziękuję.
Od jak dawna jest Pan właścicielem młyna i co wyróżnia Pana firmę?
Właścicielem młyna zostałem w roku 2011., ale jakość wyrobów pochodzących z naszego młyna jest efektem doświadczenia i tradycji. Mój
praprapradziad postawił drewniany wiatrak w roku 1870., a to oznacza
już ponad 150 lat tradycji rodzinnego młynarstwa. W młynie przetwarzamy pszenicę i żyto, prowadzimy także skup tych zbóż. W ofercie proponujemy klientom szeroki wachlarz mąk i otrąb pszennych i żytnich.
Oceny jakościowej wyrobów dokonujemy we własnym laboratorium,
dzięki czemu możemy dostosować recepturę do wymagań klientów.
Jak Pan wspomniał, młyn to firma rodzinna, ściśle związana z tradycją polskiego młynarstwa. Jaka jest historia Młyna
Przedpełce?
Na początku był to jedyny drewniany wiatrak w okolicy. Przemiał prowadzono na kamieniach młyńskich, a energii dostarczano
za pomocą śmigów. W roku 1900. w miejsce kamieni młyńskich zamontowano mlewnik walcowy i maszynę czyszczącą - poprawiło
to znacznie pracę. W roku 1930. zamontowano silnik spalinowy,
który dostarczał energii w tym czasie, gdy nie było wiatru. Niestety
w czasie okupacji Niemcy zakazali pracy w wiatraku, skonfiskowali
maszyny i urządzenia, łącznie z silnikiem. Jednak po zakończeniu
wojny wiatrak, po przeprowadzonym remoncie, ponownie rozpoczął
pracę. W roku 1953., po doprowadzeniu energii elektrycznej, nasz
młyn został przekształcony w młyn elektryczny. W latach 70. został
przebudowany na murowany, zamontowano też dodatkowe maszyny i urządzenia. Kolejna rozbudowa młyna nastąpiła w roku 1995.,
kiedy zaczęło się pewne ożywienie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Wówczas zastosowano nowoczesną technologię i uruchomiono własne laboratorium. Modernizacja doprowadziła do zwiększenia
wydajności młyna. Rozpoczęto dystrybucję mąki silosonaczepami.
Obecnie przyjęcie zboża odbywa się w zautomatyzowanym magazynie. Tam też zachodzi wstępne czyszczenie ziarna. Nowoczesna technologia w bardzo dużym stopniu usprawniła nam pracę.
A więc na przestrzeni lat zmieniało się wyposażenie, technologia
pracy młyna, ale i zapewne Pańscy klienci. Jacy są oni teraz?

Małżeństwo Państwa Kocięckich przed Młynem Przedpełce

Od początku istnienia młyna głównymi klientami byli okoliczni rolnicy, którzy dostarczali nam zboże i dla nich był prowadzony przemiał
tego zboża na mąkę i śrutę. Także po zakończeniu wojny głównymi
dostawcami zbóż i odbiorcami mąki nadal pozostawali rolnicy. Dopiero w latach 90. nastąpiła zmiana klientów, w związku z rozwojem przemysłu zbożowo-młynarskiego. W tym czasie około 80% produkowanej mąki odbierali okoliczni piekarze. Aktualnie naszymi klientami są
prywatne piekarnie, zakłady cukiernicze, pizzerie oraz wielu klientów
indywidualnych. W asortymencie posiadamy: mąkę pszenną, żytnią
i graham, krupczatkę, mąkę specjalną - na pizzę, ciasteczka i pierogi
oraz otręby konsumpcyjne pszenne i żytnie. Nasze mąki pakowane są
w worki papierowe po 1, 5, 10 i 25 kg, oraz w worki polipropylenowe
po 50 kg, a także luzem dostarczane silosonaczepami. Poza tym gwarantujemy miłą obsługę, atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji.
Cała produkcja sprzedawana jest na bieżąco.
Rzeczywiście oferta jest bardzo szeroka. A jakie są plany na przyszłość?
Przede wszystkim stawiamy na jakość naszych wyrobów i zadowolenie klienta. Po przejęciu młyna wokół budynku został utwardzony teren i położona kostka brukowa. W najbliższym czasie
chcemy zwiększyć produkcję i dostosować ją do indywidualnego
klienta. Planujemy też uruchomienie własnego sklepu firmowego
i utworzenie ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zapoznanie się
z tajnikami młynarstwa i wypieku chleba.
Życzę Panu realizacji planów i bardzo dziękuję za rozmowę.
Zdjęcie: Jadwiga Przedpełska - MODR Oddział Płock
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PAMIĘTAJMY O NICH…
Dniem na zadumę jest pierwszy listopada, kiedy to wspominamy naszych
bliskich, którzy odeszli. To dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia co roku
„idziemy na groby”, aby stanąć w ciszy i pomodlić się za ich dusze. Czasem
musimy podróżować w odległe od naszego miejsca zamieszkania rejony.
W miejsca, w których swoje życie wiedli pra i dziadkowie czy rodzice, do
ludzi, których nie widzieliśmy przez rok cały, do miejsc, które znamy z naszego dzieciństwa. I przynajmniej raz w roku mamy możliwość zapalić znicz
na grobie rodzinnym.
Są jednak kwatery na nekropoliach wielu krajów świata całkowicie zapomniane, w których spoczywają wielcy Polacy. Ci, co rozsławiali swoimi czynami, wiedzą czy talentem kraj nad Wisłą.
Wspomnijmy więc polskich artystów, naukowców, sportowców, emigrantów, wygnańców, żołnierzy czy obrońców, którzy spoczęli na obczyźnie.
Gdzie są ich kwatery?
ROSJA - TWER, CHARKÓW - UKRAINA
Pierwszą nekropolię upamiętniającą ofiary Katynia otwarto latem 2000 roku
w Charkowie na Ukrainie, cmentarz w Katyniu (Rosja) poświęcono tego samego
roku pod koniec lipca. Kolejny cmentarz polskich ofiar totalitaryzmu stalinowskiego otwarto we wrześniu 2000 roku koło Tweru. Na tych cmentarzach znajdują się mogiły polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku na rozkaz Stalina.
W Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i Katyniu zginęło w sumie 25700 Polaków, którzy po 17 września 1939 roku dostali się do niewoli radzieckiej.
LONDYN:
Na tym samym cmentarzu Gunnersbury spoczywa gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Komendant Główny Armii Krajowej, który podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier
RP na uchodźstwie w latach 1947-1949. Na tym cmentarzu od śmierci w 1960
roku spoczywał gen. Józef Haller- dowódca wielu formacji, w tym największej
Błękitnej Armii. W 1993 r. jego szczątki powróciły do kraju i zostały złożone
w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki w Krakowie.
LITWA – CMENTARZ NA ROSSIE w WILNIE
Ogromna czarna płyta z granitu z napisem „Matka i Serce Syna” skrywa
serce marszałka Józefa Piłsudskiego, które w rok po jego śmierci przeniesione zostało tu ze ściany kościoła św. Teresy w Wilnie. Sam wódz pochowany jest na Wawelu.
HOLANDIA – BREDA
Generał Stanisław Maczek pochowany jest razem ze swoimi żołnierzami na cmentarzu polskim w Bredzie w Holandii. W 1942 roku Maczek stanął
na czele 1. Dywizji Pancernej, która na początku sierpnia 1944 roku wylądowała w Normandii. W składzie 2 Korpusu Kanadyjskiego, generał dowodził
swoją dywizją w bitwie pod Falaise. We wrześniu 1946 roku Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej pozbawił go obywatelstwa polskiego. Do końca
życia pozostał w Szkocji, w Edynburgu, gdzie 11 grudnia 1994 roku zmarł.

Listopad. Niejednokrotnie
deszczowe dni, zaskakują
kimi zachodami Słońca. Te
miesiąc, ma dwa ważne dl
Polaka dni. Jeden z nich to 1
da – Święto Niepodległośc
którego możemy cieszyć
skaną w 1918 roku niepod
organizować festyny, integ
w lokalnych społecznościa
wać pieśni legionowe. Każ
dzi Święto Niepodległości t
trafi i chce – po to mamy
Oby dzień ten był radosny
kór porze roku. Podobnie
niepodległościowe Ameryk
Francuzów.

WŁOCHY – MONTE CASSINO
Na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino spoczywa generał Władysław Anders. To on wydał decyzję o utworzeniu tej nekropolii 18
maja 1944, jeszcze podczas trwania bitwy o Monte Cassino.
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Wojciech Asiński
MODR Warszawa

UKRAINA - CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI we LWOWIE
Lwów był miastem o wielkim znaczeniu dla polskiej kultury, dużym ośrodkiem
intelektualnym, stąd też na cmentarzu Łyczakowskim znaleźli miejsce spoczynku
przedstawiciele świata nauki, literatury i sztuki. Wśród literatów należy wymienić
chociażby Władysława Bełzę – autora słynnego wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały”,
Gabrielę Zapolską, znaną głównie jako autorka dramatu „Moralność pani Dulskiej”
czy Marię Konopnicką, autorkę m.in. bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” ale
także dumnej „Roty”. Konopnicka zmarła na zapalenie płuc w 1910 r. Pochowano ją
w Panteonie Wielkich Lwowian, a jej pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło aż 50 000 osób.
FRANCJA – CMENTARZ PERE - LACHAISE w PARYŻU
Sporo znanych Polaków pochowanych jest także we Francji. Do najbardziej znanych
należy Fryderyk Chopin, na którego mogile widnieje nekrolog pisany przez świadka
ostatnich dni życia kompozytora - Cypriana Kamila Norwida „Rodem Warszawianin,
sercem Polak, a talentem świata obywatel Fryderyk Chopin zszedł z tego świata”.
Tu zostali pochowani także: Ewelina Hańska - żona Honoré de Balzaca i Maria
Walewska, kochanka Napoleona I Bonaparte.
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FRANCJA – CMENTARZ LES CHAMPEAUX w MONTMORENCY
To największa polska nekropolia we Francji nazywana „Panteonem polskiej emigracji”. Na terenie cmentarza znajduje się również tablica z napisem:
Narodowi polskiemu, który ofiarował tak wiele swoich dzielnych dzieci Francji wdzięczne miasto Montmorency i departament Val-d’Oise”
Wśród pochowanych znaleźli się m.in.: Cyprian Kamil Norwid - poeta zmarł w 1883
roku i został pochowany w zbiorowej mogile polskiej, a w 2001 roku, urnę z ziemią
z grobu przeniesiono do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu, Adam Mickiewicz którego szczątki w 1890 roku przeniesiono także do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu. Grobowiec Mickiewiczów pozostał do dziś na tym cmentarzu.
Spoczywają tu także malarka Olga Boznańska, rzeźbiarz Cyprian Godebski, powieściopisarz Julian Ursyn Niemcewicz, Bronisław Piłsudski - etnograf, starszy brat
Józefa, Helena Paderewska – żona kompozytora i premiera Ignacego Paderewskiego
i Alfred Paderewski – syn kompozytora.
USA – CALVARY CEMETERY w LOS ANGELES
Pola Negri (Apolonia Chałupiec) - w 1922 roku Pola z ul. Browarnej 28 róg
Karowej na warszawskim Powiślu, przeprowadziła się do Hollywood. Była jedną
z największych aktorek hollywoodzkich tamtych czasów. Jej gwiazda zgasła w 1987
roku. W pobliżu Miasta Aniołów na żydowskim cmentarzu Hillside Memorial Park,
spoczął Henryk Wars, kompozytor setek utworów i piosenek przed i powojennych,
z których starsi pamiętają zapewne np.: Ach, śpij kochanie z tekstem Ludwika Starskiego z filmu Paweł i Gaweł w wykonaniu Eugeniusza Bodo i Adolfa Dymszy (1938) czy
Miłość ci wszystko wybaczy do tekstu Juliana Tuwima z filmu Szpieg w masce (1933)
w wykonaniu Hanki Ordonównej.

Pamiętajmy o nich…
Źródła:
https://wmeritum.pl/
https://ciekawostkihistoryczne.pl
https://polskaniepodlegla.pl
https://www.polskieradio.pl
https://dzieje.pl
https://www.pch24.pl
https://www.rmf24.pl/
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Szkolenia „Wdrażanie Programu
azotanowego” już wkrótce

W lipcu 2018 r. wszedł w życie program
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program
zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów
dotyczących warunków przechowywania
nawozów naturalnych, okresów, dawek,
sposobów nawożenia, czy prowadzenia
dokumentacji zabiegów agrotechnicznych
związanych z nawożeniem.
Spełnienie wymogów programu azotanowego kontrolują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska
(WIOŚ). Dotychczas kontrolowali głównie
największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Teraz skontrolują także mniejsze
gospodarstwa, a za nieprzestrzeganie przepisów kontrolerzy będą mogli dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz nałożenia kary
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rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień. Kontrole rozpoczęli także pracownicy ARiMR. Sprawdzają oni przestrzeganie
zasad wzajemnej zgodności (znanej też
jako cross-compliance), co jest podstawą
wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie spełnienia wymogów
programu azotanowego jest elementem
wzajemnej zgodności (tzw. SMR1, GAEC1
i 2). Niedostosowanie się do nich skutkuje
potrąceniem płatności obszarowych.
Inicjatywą, która ma pomóc w przygotowaniu do wdrożenia Programu azotanowego zarówno doradców rolnych, jak
i rolników jest projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”
realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy
z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa
Rolniczego. Projekt jest współfinansowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu planowana jest m.in.
jest organizacja 12 dwudniowych warsztatów, pt: „Wdrażanie programu azotanowego” w których weźmie udział ok. 300 doradców rolnych. Ich celem jest przygotowanie
doradców do pracy z rolnikami, uświadomienie im problemu zanieczyszczenia
wód, obowiązujących regulacji prawnych,
wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych
aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie
azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek
przeliczeniowych, obliczanie powierzchni
płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szczegóły na temat
projektu oraz harmonogram szkoleń można
znaleźć na stronie https://www.fdpa.org.pl/
azot, na której zamieszczono również materiały konferencyjne oraz filmową relację
z konferencji.

Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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Harmonogram szkoleń dla rolników z województwa mazowieckiego
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Lp

1

2

Proponowane
Miejsce szkolenia

Zasięg działania
Oddziału/Powiat

Bielice

sochaczewski, warszawski zachodni,
pruszkowski, grodziski,
żyrardowski

Ostrołęka

makowski, ostrołęcki,
ostrowski, przasnyski,
wyszkowski

4
Płońsk

żuromiński, mławski,
ciechanowski, pułtuski,
płoński, pułtuski,
nowodworski,
legionowski

5

7

9

Płock

sierpecki, płocki,
gostyniński

Radom

piaseczyński, grójecki,
białobrzeski, kozienicki, radomski, przysuski,
zwoleński, szydłowski,
lipski

11
Siedlce
12
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wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki,
otwocki, garwoliński

2019 r.
8 warsztatów do
30 grudnia 2019 r.

Adres

Wykładowca

7.11.2019

Urząd Gminy Wiskitki sala konferencyjna,
ul. Tadeusza Kościuszki 1,
96-315 Wiskitki

Dorota Chętka,
Jan Seweryniak

20.11.2019

Urząd Gminy
Goworowo,
ul. Ostrołęcka 21,
07-440 Goworowo

Cezary Godlewski

21.11.2019

Gminny Ośrodek
Kultury w Szreńsku,
Plac Kanoniczny 1,
06-550 Szreńsk

Beata Raźniak

14.11.2019

Urząd Gminy - sala
konferencyjna,
ul. T. Kościuszki 1,
06-520 Dzierzgowo

Katarzyna Kaszuba

14.11.2019

Gminny Ośrodek
Kultury, 09-230 Bielsk,
ul. Drobińska 19

19.11.2019

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
ul. Chorzowska 16/18
26-600

Anna Tomczyk

6.11.2019

Urząd Gminy Liw
zs. w Węgrowie
ul. Mickiewicza 2,
07-100 Wegrów

Dorota Górska,
Emilia Sypnik

21.11.2019

Urząd Gminy
w Kołbieli,
ul. Szkolna 1,
05-340 Kołbiel

Agnieszka Wiącek

Marzanna Kacperska,
Marek Seroczyński
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O gró d

Zabezpieczamy rośliny przed zimą
Przed nastaniem zimy rośliny
w naszym ogrodzie należy
odpowiednio zabezpieczyć.
Najgroźniejsze są dla nich
mroźne i bezśnieżne zimy.
Gruba warstwa śniegu
zazwyczaj dobrze je chroni,
lecz o śnieżne zimy u nas
coraz trudniej. Konsekwencją
niewłaściwego zabezpieczenia
mogą być uszkodzenia
mrozowe różnych części
roślin, np. pąków kwiatowych
czy systemu korzeniowego.
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice
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O gró d
Listopad i grudzień to odpowiedni czas na to, by zabezpieczyć rośliny przed porwistym wiatrem, silnym mrozem i opadami śniegu. Nie należy tego robić jednak zbyt
wcześnie, lepiej poczekać aż temperatura przez kilka dni
spadnie do - 5oC i wierzchnia warstwa gleby przemarznie.
Jeśli zostaną przykryte zbyt wcześnie, nie zdążą się zahartować i będą bardziej wrażliwe na mróz. Mogą się też
„zaparzać” i gnić. Zbyt wcześnie rozłożone okrycie może
też wabić gryzonie szukające kryjówek na zimę.
Materiały do okrywania roślin
Słoma - to dobry materiał, bo przepuszcza powietrze i
nie zbija się. Chochoły można wykorzystać do ochrony
róż, drzewek i krzewów. Słomianymi matami można
okrywać pnącza. Mankamentem tego materiału jest to,
że lubią się w nim chować gryzonie.
Liście - są najtańszym i najłatwiej dostępnym materiałem
zabezpieczającym, którym można okrywać np. rabaty
bylinowe. Ponieważ tworzą warstwę nieprzepuszczalną
dla powietrza nie powinno się nimi zabezpieczać roślin
zimozielonych. Mogą też być źródłem chorób, szczególnie
te z drzew owocowych. Stanowią też dobrą kryjówkę dla
gryzoni i łatwo przemieszczają się przy silnych podmuchach wiatru.
Stroisz - gałązki roślin iglastych, najczęściej świerkowych lub jodłowych. Pozwala ograniczyć nocne ochładzanie podłoża i częściowo zatrzymać podmuchy wiatru. Jednocześnie przepuszcza powietrze i niewielką ilość światła.
Dzięki temu przykryte nim rośliny szybko obsychają, co
nie jest możliwe np. pod folią. Jest on doskonałym materiałem do okrywania pędów róż, krzewów liściastych
(również zimozielonych) i bylin.
Siatki cieniujące - służą do osłaniania gatunków zimozielonych przed wysuszającym działaniem wiatru i słońca.
Występują najczęściej w kolorze zielonym i są prawie niewidoczne w ogrodzie.
Włóknina - ta cienka chroni rośliny przed wiatrem, natomiast gruba przed wiatrem i mrozem.
Kora, torf, trociny - służą do zabezpieczania korzeni drzew
i krzewów
Folia bąbelkowa, styropian - to dobre materiały do
ocieplania donic z roślinami tarasowymi i balkonowymi.
Kaptury ochronne - są nowością na rynku agrowłóknin, dostosowane do roślin o różnych rozmiarach. Dzięki
temu możemy wyeliminować kłopotliwe owijanie roślin
włókniną i sprawdzania czy wiatr nie rozwiał konstrukcji.
Kaptury są doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających pojedyncze, wrażliwe na mróz rośliny w donicach lub
ogrodzie, dla których kupowanie całych rolek agrowłóniny
jest zbędnym wydatkiem. Są zazwyczaj sprzedawane na
sztuki, więc możemy ich kupić dokładnie tyle, ile mamy
roślin do okrycia.
Należy pamiętać, aby nie używać toreb i worków foliowych, gdyż materiały te nie przepuszczają powietrza.
Folia, powoduje zamieranie końców pędów, pękanie
kory i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych!
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Rośliny wymagające okrycia na zimę
Okrycia zimowego wymagają rośliny
zimozielone (cyprysiki Lawsona, kalmie,
kiścienie, laurowiśnie, ostrokrzewy, pierisy, różaneczniki - szczególnie młode,
wrzosy i wrzośce. Są one zimą narażone nie
tylko na mróz, ale przede wszystkim na suszę. Ich
liście zimą transpirują wodę, a korzenie z zamarzniętej ziemi nie są w stanie jej pobrać. Proces ten
potęgują zimny wiatr i słońce. Dlatego te rośliny
przed zimą powinny być obficie podlane, a ziemia
wokół nich przykryta warstwą kory lub torfu, co zapobiegnie głębokiemu przemarzaniu. Części nadziemne
dobrze jest przykryć stroiszem, włókniną lub siatką
cieniującą.
Róże - ich podstawy obsypuje się 20-30 cm kopczykami ziemi, kory lub torfu. Korony róż rabatowych
i okrywowych dobrze jest przykryć stroiszem, a róż
pnących matami słomianymi lub włókniną. Podobnie
można zabezpieczyć hortensje ogrodowe, ketmie
syryjskie, klony palmowe, magnolie i piwonie krzewiaste.
Pnącza - glicynie, miliny i powojniki można okryć
włókniną lub matami słomianymi. Korzenie zabezpieczamy kopczykami z ziemi lub kory.
Byliny - rośliny posadzone jesienią oraz te wrażliwe
na mróz, jak kosaćce żyłkowe, lilie, pustynniki, trytomy, zawilce japońskie należy okryć stroiszem albo
włókniną. Trawy wymagające zabezpieczenia, jak
miskant chiński, rozplenice japońskie, trawa pampasowa, dobrze jest związać sznurkiem, a byliny:
lawendy, ubiorki i płomyki szydlaste przykryć stroiszem lub cienką włókniną.
Młode drzewa i krzewy zabezpieczamy poprzez owinięcie ich słomą, a następnie otoczenie
jutą. Słomę umieszczamy w przestrzeniach pomiędzy gałęziami. Po jej ułożeniu, roślinę luźno otaczamy jutą i związujemy sznurkiem. Drzewka możemy
również osłonić matami ze słomy.
Nawet odporne na mróz rośliny wieloletnie, jeśli
są uprawiane w pojemnikach, muszą być dokładnie
zabezpieczone przed nadejściem zimy, ponieważ
ich korzenie często przemarzają już w temperaturze
-10OC. Gdy rosną w ogrodzie chroni je gruba warstwa
gleby, natomiast w donicach tylko cienka ścianka
donicy i trochę podłoża. Dlatego dobrze jest zakopać
donice w ogrodzie i przysypać je kilkucentymetrową warstwą ziemi lub kory. Jeśli nie możemy tego
zrobić, dobrze jest wstawić donicę do większego pojemnika wypełnionego materiałem izolacyjnym, na
przykład słomą, liśćmi, korą czy styropianem. Duże
donice można okręcić słomą albo kilkoma warstwami
folii bąbelkowej.
Źródła:
1. Działkowiec 2018;
2. PoradnikOgrodniczy.pl
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Ruda z wąsam
Tekst: Jacek Karczewski, Ptaki Polskie
Zdjęcie: Czarek Korkosz

Ile to już razy słyszałem, że ktoś spotkał
w środku lasu dudka albo zimorodka. Albo
jakiegoś „niesamowitego ptaka”… Może
dlatego sójka często jest pierwszym ptakiem, którego ludzie w ogóle zauważają
i którym się zainteresują? Charakteru dodają jej zawadiackie wąsy, solidarnie noszone
przez obie płcie, oraz śmiałe, świdrujące
spojrzenie. Temperament, wielka głowa
i mocny profil zdradzają pokrewieństwo
z krukowatymi. Sroki, kawki, wrony, gawrony, kruki… Tak jak całe plemię, sójki są zawsze czujne i zawsze czymś zajęte, w każdej
chwili gotowe, żeby odkrywać świat i uczyć
się czegoś nowego. W naszych lasach zastępują małpy. Typowy w tej rodzinie silny,
wielofunkcyjny dziób podpowiada, że sójki
zjedzą wszystko, co się do niego dostanie.
Najchętniej jednak szukają żołędzi. I to jest
właśnie ten czas!

Ptasi móżdżek?
Jak Polska długa i szeroka, sójki odwiedzają znane sobie punkty zbioru żołędzi
i przygotowują zapasy na zimę. Każda zbiera 2-3 tysiące tłustych nasion i ukrywa je
pojedynczo lub najwyżej po dwa. Złożenie
wszystkich w jednym miejscu byłoby nierozsądne. Do spiżarni mogłyby dobrać się
dziki, sarny albo jakiś dzięcioł i cała praca
poszłaby na marne. I jak potem przetrwać
zimę? Sójki najczęściej ukrywają swoje żołędzie na ziemi: pod mchem, pod gałęziami,
kamieniami, a nawet liśćmi. Muszą być przy
tym bardzo czujne, bo sąsiedzi mogą podglądać i przejąć cenną zawartość schowka
jak tylko jego prawowity właściciel odfrunie. Zimą, gdy krótki dzień nie wystarcza
na znalezienie dostatecznej ilości jedzenia,
ptaki bezbłędnie trafiają do swoich rozproszonych magazynów. A kiedy nadchodzi
wiosna, ale jedzenia ciągle mało, sójki wypatrują kiełkujących dąbków. Wiedzą, że na
końcu maleńkiej rośliny znajduje się wielkie, pożywne nasiono. Jak one zapamiętują
kilka tysięcy różnych lokalizacji? Jak rozpoznają je w zupełnie innej, bezlistnej, a tym
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Sójki zmienne są. W zależn
w locie, czy przeskakujące z ga
czarno-białe, w paski lub w
Wszystkie ptaki to robią - eks
z tego sztukę i swój znak r

bardziej ośnieżonej scenerii? To już
jest ich tajemnicą. Wiemy tylko, że
sójki wykorzystują zwykle około 80
procent swoich zimowych zapasów,
ale chowają nie tylko nasiona i nie tylko jesienią. Inne ptaki też to robią, ale
żadne na taką skalę.

Wspólny dom
Nawet bardzo głodna sójka nie jest
w stanie zjeść wszystkich ukrytych
nasion, którymi zwykle bardzo rozsądnie gospodaruje. Jeśli dostępne jest
inne jedzenie, zostawia je na gorsze
czasy. Ale zima w końcu przechodzi
w wiosnę, a ta w lato - pozostawione
nasiona puszczają korzenie i zamieniają się w młode sadzonki. I tak sójki
od niepamiętnych czasów sadzą lasy:
bukowe, leszczynowe i przede wszystkim dębowe. Tym cenniejsze, że coraz
rzadsze wśród sosnowych plantacji,
które sadzimy my. Co najważniejsze,
w ten sposób sójki troszczą się nie tylko o to, co tu i teraz, ale i o przyszłość
następnych pokoleń. I na tym polega
doskonałość Przyrody. Wszyscy coś
wnoszą, coś dają i są od siebie zależni - oraz wszyscy korzystają ze wspólnych dóbr. Czasami z siebie nawzajem. (Tylko my jedynie bierzemy…)

Jak u siebie
Leśne szkółki to nie jedyna przysługa, którą sójki wyświadczają światu.
One znają swój kwartał lasu jak własną kieszeń. Wiedzą, kto mieszka tutaj
na stałe, kto gość, a kto przechodzień.
Zdecydowanie wolą widzieć, niż być
widziane. Z wysokich gałęzi obserwują całą okolicę, a co widzą i co słyszą,
zaraz wszystkim wyskrzeczą. Sójki
nie jednemu w lesie uratowały życie.
Niejeden drapieżnik stracił przez nie
obiad, a myśliwy „okazję”. Te leśne
zawadiaki znają też położenie wszystWieś Mazowiecka, listopad 2019

mi

ności od światła i od tego, czy zobaczymy je
ałęzi na gałąź, wydadzą się nam rude, brązowe,
w kratkę. Szare, niebieskie, a nawet różowe.
sperymentują ze światłem. Ale sójki uczyniły
rozpoznawczy. Uwaga! Bardzo zwodniczy.

P r z y ro d a

kich okolicznych mrowisk i od czasu do czasu wpadają tam z wizytą. Wskakują na górę - jeszcze kilka kopnięć, parę podskoków
i okrzyków, a wszystkie mrówki będą naprawdę wściekłe. I o to
chodziło! Teraz sójka rozpościera skrzydła i kładzie się na kopcu. Owady atakują jak oszalałe, ale nie mogą zrobić chuliganowi
krzywdy, bo chronią go pióra. Kwas mrówkowy oprócz tego, że
ładnie pachnie, doskonale odkaża i dezynfekuje. Przy okazji zabiegu SPA można jeszcze coś przekąsić. Na przykład kilka najbardziej
zawziętych mrówek…
Z antyseptycznych właściwości kwasu mrówkowego chętnie
korzystają też między innymi szpaki. One po prostu biorą mrówkę albo dwie w dziób i pocierają nimi całe upierzenie lub tylko te
miejsca, które chcą odświeżyć.

Śpiewać każdy może
Sójki łączą się w pary, gdy mają 2 lub 3 lata. Jeśli los pozwoli, będzie to związek na całe życie. Indywidualiści z natury, poza
sezonem lęgowym wolą trzymać się na dystans. Pozostają za to
w kontakcie głosowym i regularnie informują się o tym, co i gdzie
robią. Zachowują się jak mąż i żona, którzy mieszkają w wielkim
domu, każde w swoich pokojach, i czasami tylko przypadkiem na
siebie wpadają lub wspólnie podejmują gości. Chociaż w przypadku sójek nie będzie to miłe przyjęcie. Na cieplejszą reakcję mogą
za to liczyć dawno już niewidziane dzieci. Późnym latem lub jesienią, kiedy żołędzie są dobrze schowane, jedzenia ciągle pod
dostatkiem, a czasu jeszcze więcej, sójki stają się bardziej towarzyskie. Spotykają się na sąsiedzkich sejmikach i… śpiewają. Nie mają
własnego repertuaru, więc zapożyczają i improwizują. Inspiracją
mogą być dla nich kosy, drozdy, słowiki i co tam jeszcze zapamiętają. Takie sójkowe jam session z zaskakująco miłym dla ucha
efektem. Podobne koncerty organizowane są również wiosną. Tutaj sójki stanu wolnego znajdują sobie partnerów. Naśladowanie
innych głosów to nie tylko sposób na zabicie czasu, ale też bardzo
praktyczna umiejętność. Udając na przykład jastrzębia, można nabrać inną sójkę, która niebezpiecznie zbliżyła się do skrytki z żołędziami. Jastrząb to sójek wróg numer jeden. Jego głos zawsze działa odstraszająco! Sójki z powodzeniem uczą się też ludzkiej mowy.

Morze nie!
I najważniejsze: sójki za morze się nie wybierają! Gdy zima dokucza bardziej niż zwykle, niektóre podejmują ryzykowną decyzję,
zostawiają zapasy i wyruszają na południe lub zachód. Ale jednego
możemy być pewni - obojętnie, który kierunek wybiorą, polecą
nad lądem i zrobią wszystko, żeby trzymać się lasów i zadrzewień.
Lecąc w otwartej przestrzeni, przypominają kogoś, kto nie umie
pływać, a został wrzucony na głęboką wodę. Sójki dobrze o tym
wiedzą, unikają więc nawet przepraw nad śródleśnymi łąkami czy
polami. Wolą je okrążyć niż polecieć na wprost. Mimo że sporo
czasu spędzają na ziemi, gdzie szukają jedzenia, u siebie czują się
wysoko w koronach drzew. Tutaj popisują się akrobatyczną sprawnością, której niejeden mógłby im pozazdrościć. Oczywiście najchętniej dokazują wśród gałęzi dębów. I to jest to czego im i sobie
życzymy: dorodnych dąbrów pełnych sójek i żołędzi!
O sójkach oraz o innych ptakach możemy teraz przeczytać w książce „Jej
Wysokość Gęś”, którą napisał autor naszego cyklu, Jacek Karczewski.

Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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Jak plonowały zboża na naszym polu doświadczalnym?
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne jest miejscem, w którym rolnicy
mogą uzyskać pomoc - nie tylko merytoryczną, ale i praktyczną - dotyczącą upraw. Co roku na
naszym polu doświadczalnym zakładamy około 400 poletek prezentujących kolekcje różnych
gatunków roślin. Najliczniej prezentowane są zboża – około 170 poletek. Sezon wegetacyjny
2018/2019 dobiegł końca, dlatego też dzielimy się naszymi spostrzeżeniami.
Katarzyna Szumska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
W sezonie wegetacyjnym 2018/2019 powierzchnia zbóż na polu doświadczalnym w Oddziale Poświętne wynosiła 5,88 ha, z czego 3,20 ha
stanowiły zboża ozime, natomiast 2,68 ha jare. Warunki atmosferyczne w tym sezonie nie należały do korzystnych. Zasiewy zbóż ozimych
rozpoczęliśmy w optymalnych terminach, lecz w przesuszoną glebę,
a długa i ciepła jesień sprzyjała nalotom szkodników. Mimo to rośliny
powschodziły równomiernie i weszły w dobrej kondycji w okres zimowego spoczynku. Zahamowanie wegetacji nastąpiło na początku grudnia. Łagodna zima sprzyjała dobremu przezimowaniu roślin, natomiast
brak śniegu nie poprawił bilansu wodnego w glebie. Wiosna była sucha,
od 1 stycznia do 11 maja br., spadły jedynie 72 l wody na metr kwadratowy.
Zasiewy zbóż jarych odbyły się w optymalnym terminie, ale brak
wody wpłynął ujemnie na wschody. Dopiero w maju opad deszczu
- ponad 50 l/m2, w okresie jedenastodniowym - poprawił sytuację.
Jednak opady te znacznie utrudniły wykonanie zabiegów ochrony
roślin. Rośliny przyśpieszyły swój rozwój, co wiązało się z tym, że
fazy rozwojowe umożliwiające zastosowanie oprysków zaczęły nam
„uciekać”. Dodatkowo po okresie deszczów i dość wysokich temperatur nasiliła się presja chorób grzybowych. Następnie upały w maju
i czerwcu przyśpieszyły dojrzewanie roślin, a co za tym idzie również
żniwa, które na naszym polu rozpoczęły się z początkiem lipca.

Zboża ozime…

… były wysiane w trzeciej dekadzie września. Nawożenie przedsiewne wynosiło 26 kg N, 66 kg P oraz 120 kg K. Pogłównie zastosowaliśmy dwie dawki azotu - łącznie 140 kg. Do odchwaszczenia
wszystkich gatunków ozimych zastosowaliśmy Axial Komplett Pak,
natomiast ochrona fungicydowa różniła się w poszczególnych gatunkach. W uprawie pszenicy ozimej wykonaliśmy dwa zabiegi.
Pierwszy to Tilt Turbo 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Unix 75 WG - 0,6
l/ha, drugi zabieg wykonaliśmy środkiem Elatus Era - 1l/ha. Jęczmień ozimy chroniliśmy preparatami Input 460 EC - 1 l/ha i Variano XPro 190 EC - 1 l/ha. W ochronie żyta zastosowaliśmy początkowo Boogie Xpro 400 EC - 1,2 l/ha, a następnie Fandango 200 EC
- 1 l/ha. W pszenżycie ozimym użyliśmy również dwóch środków
do ochrony: Delaro 325 SC - 1 l/ha oraz Fandango 200 EC - 1l/ha.
W tym roku na polu doświadczalnym uprawialiśmy 51 odmian
pszenicy ozimej. Były to odmiany populacyjne oraz mieszańcowe.
Średni plon pszenic wyniósł 83 dt/ha. Najwyżej plonowała odmiana hybrydowa Hyking F1 - 97 dt/ha oraz populacyjne: Comandor,
Formacja, Kometa - plony w granicach 95-96 dt/ha.
Jęczmień ozimy reprezentowało 16 odmian populacyjnych oraz
3 odmiany hybrydowe. Najwyżej plonowały: KWS Higgins, KWS
Kosmos, Quadriga oraz KWS Astaire - 80-88 dt/ha. Natomiast średnia ze wszystkich poletek wynosiła 65 dt/ha.
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Kolekcję żyta tworzyło 7 odmian mieszańcowych oraz 9 populacyjnych. Odmiany hybrydowe plonowały wyżej od populacyjnych
średnio o 8-13 dt/ha. Najwyższe plony uzyskaliśmy z odmiany
KWS Vinetto F1 - 79 t/ha. Wysoko plonowały również inne odmiany, m.in.: SU Promotor F1, Dolaro F1, KWS Serafino F1. Wśród
odmian populacyjnych dobrym plonem charakteryzowały się żyta:
Piastowskie, Antonińskie, czy Horyzo - plon w granicach 66 dt/ha.
Uprawialiśmy również 16 odmian pszenżyta ozimego. Średni
plon to 64 dt/ha, przy czym najwyżej plonowało pszenżyto Tulus 82 dt/ha, a zaraz po nim Orinoko oraz Porto - 77-74 dt/ha.

Zboża jare

W roku 2019 na polu doświadczalnym uprawialiśmy też cztery gatunki zbóż jarych obejmujące 54 odmiany (17 odmian pszenicy jarej,
23 jęczmienia jarego, 10 owsa oraz 4 odmiany pszenżyta jarego). Nawożenie przedsiewne zbóż jarych stanowiło: 60 kg N, 60 kg P, 100 kg
K. Pogłównie wysieliśmy 40 kg N. Ochronę roślin wykonaliśmy we
wszystkich gatunkach. Zabiegi herbicydowe w poszczególnych uprawach różniły się zastosowanymi preparatami. W pszenicy jarej zastosowaliśmy Puma Uniwersal 069 EW - 1 l/ha łącznie z Sekator 125
OD - 0,1 l/ha. Do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu
jarym użyliśmy Fundamentum 700 WG - 25 g/ha łącznie ze środkiem
Fenoxinn 110 EC - 0,5 l/ha zwalczającym chwasty jednoliścienne. Do
ochrony owsa wykorzystaliśmy Granstar Ultra SX 50 SG - 40 g/ha,
a do pszenżyta jarego Grodyl 75 WG - 20 g/ha. Dodatkowo w jęczmieniu jarym wykonaliśmy dwa zabiegi ochrony fungicydowej (Kier
450 SC - 1l/ha, Bukat 500 SC - 0,5 l/ha) oraz jeden zabieg insektycydowy - Karate Zeon 050 CS - 0,1l/ha. W pszenicy jarej w ochronie
przed mączniakiem wykonaliśmy oprysk Delaro 325 SC - 1l/ha.
Zbiory zbóż jarych rozpoczęły się u nas 15 lipca. Jako pierwszy zebraliśmy jęczmień. Wśród 23 odmian najwyżej plonowały Avatar, Eldorado oraz Melius (55-53 dt/ha). Pszenica jara osiągnęła średni plon 65
dt/ha, przy czym najwyższą plennością charakteryzowała się odmiana
MHR Jutrzenka - 75 dt/ha, zaraz po niej znalazły się Izera, Jarlanka,
Harenda oraz Anabel ( 71-72 dt/ha). W minionym sezonie wśród owsa
najwyżej plonowała odmiana Arab oraz Max - w granicach 45 dt/ha,
natomiast w pszenżycie jarym dominowała odmiana Hugo - 52 dt/ha.

***

Uzyskane wyniki są źródłem wiedzy, którą dzielimy się z Czytelnikami Wsi Mazowieckiej. Mamy nadzieje, że nasza praca pomoże Państwu wybrać odpowiednią technologię i odmianę zboża do uprawy we
własnym gospodarstwie. Bardziej szczegółowe informacje z zakresu
zastosowanych technologii uprawy zbóż publikujemy na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Pole doświadczalne.
Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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Uprawa warzyw ozimych na wcześniejszy zbiór
W celu przyspieszenia zbioru warzyw możemy zastosować przedzimowy wysiew nasion. Warzywa
ozime należy siać od listopada, aż do początku grudnia. Pozwoli nam to na przyspieszenie zbioru
o 2-3 tygodnie w porównaniu z wysiewem wiosennym. Zazwyczaj w ten sposób uprawiany jest
czosnek ozimy i cebula ozima. Ale możemy też uprawiać odporne na mróz wczesne odmiany
szpinaku, marchwi, kopru i pietruszki.

Justyna Decyk
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Aby uprawa ozima warzyw powiodła się,
konieczne jest wybranie właściwego miejsca pod zagony. Stanowisko powinno być
osłonięte od wiatrów i dobrze nasłonecznione, a gleba lekka, żyzna, przepuszczalna
i próchnicza. Gleba ta wiosną powinna (w
miarę możliwości) szybko się ogrzewać, ponieważ tylko wtedy wegetacja rozpocznie
się wcześniej, co pozwoli na przyspieszenie
zbiorów. Istotne jest, by zagony nie były na
terenach zalewowych podczas wiosennych
roztopów. Położenie blisko siebie ułatwi
wiosną przykrycie ich osłonami (agrowłókniną, folią perforowaną czy tunelem foliowym), by przyspieszyć termin zbiorów.
Stanowisko pod uprawę warzyw ozimych
warto przygotować na miesiąc przed planowanym terminem siewu. Podłoże należy
oczyścić z resztek po poprzednich uprawach
(dla warzyw korzeniowych dobrym przedplonem będą warzywa kapustne i cebulowe),
a następnie zastosować nawozy potasowe
i fosforowe. Można stosować też nawożenie
kompostem. Nie stosujemy natomiast nawożenia azotem, ponieważ w czasie zimy zostanie on wypłukany z gleby. Azotem będziemy
nawozić dopiero (i wyłącznie) wiosną.
Do zasiewów przedzimowych używamy
nasion o wysokiej zdolności kiełkowania.
Wysiewamy je też gęściej niż wykonuje się
to w terminie wiosennym, ponieważ część
może wymarznąć.

Marchew ozima

Na jesienny wysiew wybieramy odmiany
wczesne, np. Kalinę F1, Karo F1 czy Amsterdamską. Termin siewu należy tak dobrać,
by rośliny nie wykiełkowały jeszcze jesienią,
bo wtedy nie przetrwają zimy. Marchew zaczyna kiełkować w temp. 4°C. Należy zatem
wysiać ją tuż przed nastaniem mrozów. Zazwyczaj będzie to w listopadzie lub nawet
w pierwszych dniach grudnia. Jeżeli zima
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

będzie bez pokrywy śnieżnej, zagon warto przykryć. Zbiory będziemy mogli rozpocząć już z końcem maja i kontynuować
przez cały czerwiec.

Pietruszka ozima

Zalecenia dla uprawy pietruszki są podobne, jak u marchwi (siew listopad - początek grudnia). Do ozimego wysiewu nadaje się tylko i wyłącznie jedna odmiana
- Cukrowa. Pietruszka zimuje nieco lepiej
niż marchew, a wczesną wiosną siewki lepiej znoszą przymrozki.

Koper ozimy

Przed zasiewami glebę zasilamy nawozami wieloskładnikowymi. W zależności od
panujących warunków atmosferycznych
można go siać od trzeciej dekady listopada do połowy lutego. Zalecane odmiany to
Lukkulus, Szmaragd, Amat i Ambrozja. Koper na zbiór w pęczki wysiewamy w rzędy
w odległości 15-20 cm, a na zbiór baldachów w rzędy w odległości 30-40 cm.

Szpinak ozimy

Szpinak na wcześniejszy zbiór można wysiewać do trzeciej dekady września na głębokość 2-3 cm, a w rzędach co 20-30 cm.
Przed nadejściem przymrozków rośliny
muszą rozwinąć po 2-3 liście - w tym stanie
najlepiej przetrwają zimę. Przed nadejściem
zimy konieczne jest jednak przykrycie szpinaku w taki sposób, aby nie ograniczyć dostępu światła. Do siewu ozimego nadają się
tylko i wyłącznie odmiany mrozoodporne,
jak Kastra F1 oraz Prima F1. Wczesny zbiór
rozpoczynamy od połowy kwietnia.

Czosnek ozimy

Termin sadzenia przypada od połowy października do połowy listopada.
W pierwszej kolejności trzeba jednak sta-

rannie przygotować glebę – głęboką orką
i wyrównaniem powierzchni. Należy również zastosować wieloskładnikowe nawożenie mineralne. Cebulki sadzimy na głębokość 4-5 cm, a ząbki na 5-6 cm. Uwaga:
Ząbki sadzimy piętką do góry i pionowo.
Dzięki znacznej wytrzymałości na niskie
temperatury czosnek dobrze zimuje. Właściwie ukorzeniony wznowi wzrost wiosną,
przy temperaturze 3-5°C. Miejsce pod zagon musi być dobrze nasłonecznione. Czosnek uprawiamy po fasoli, ogórkach, pomidorach lub grochu. Nie należy uprawiać go
po sobie, lub po innych warzywach z rodziny cebulowych, z powodu dużej podatności
na choroby grzybowe. Istnieje możliwość
sadzenia wszystkich typów czosnku, jednak
najlepiej zimuje czosnek, który wytwarza
pędy kwiatostanowe (np. Harnaś lub Orkan). Zbiór przypada na lipiec.

***

Na dobre przezimowanie warzyw ozimych
w gruncie mają wpływ nie tylko zimowe osłony, ale także warunki jakie im zapewnimy.
Jeśli nie stworzymy tym roślinom właściwych
warunków uprawy, to mimo wykorzystanych
osłon będą narażone na przesuszanie, zagniwanie czy przemarzanie. W związku z tym
należy unikać siewu i sadzenia warzyw na
terenach nieosłoniętych, podmokłych i na
wzniesieniach. Miejsce pod uprawę musi
być również ciepłe, słoneczne, zaciszne i nie
zalewane podczas wiosennych roztopów.
Właściciele gospodarstw specjalizujących się
w uprawach warzywniczych powinni rozważyć możliwość ozimej uprawy. Pozwoli ona
uzyskać zbiory znacznie wcześniej, co umożliwi uzyskanie większych cen niż w szczycie
sezonu. Warto to rozważyć.
Źródło: „Polowa uprawa warzyw” prof. dr hab. Marian
Orłowski Wydawnictwo BRASIKA Szczecin, 2000 r.
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Krzyżowanie międzyrasowe bydła
mlecznego
Genetyczny potencjał produkcyjny krów rasy Holsztyńsko-fryzyjskiej, wymaga bardzo
dobrych warunków utrzymania, dobrego żywienia oraz profesjonalnego zarządzania stadem.
Niespełnienie tych warunków negatywnie wpływa nie tylko na obniżenie produkcyjności
zwierząt, ale także powoduje pogorszenie zdrowia, wskaźników płodności, większą
śmiertelność cieląt i skrócenie długowieczności krów. Kłopoty zdrowotne i wzrost inbredu
wywołują coraz większy niepokój właścicieli stad krów Holsztyńsko- fryzyjskich (Hf).
Wiesław Kowalczyk
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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Wielu hodowców ma dostęp do wąskiej grupy najlepszych rozpłodników
na świecie, które jednak często są ze
sobą spokrewnione. Masowe użycie ich
w rozrodzie przyczynia się do wzrostu
inbredu. Oznacza to depresję inbredową
cech produkcyjnych, przede wszystkim
funkcjonalnych: długowieczności, zdrowia i płodności. Inbred również zwiększa częstotliwość wystąpienia recesywnych chorób letalnych, np. CVM, BVD.
Ponadto zmniejszenie zmienności genetycznej spowodowane wzrostem inbredu zmniejsza różnorodność genetyczną
i obniża postęp genetyczny.
Sytuacja ta zmusiła hodowców do
poszukiwania dróg wyjścia. Rolnicy
wiedzą, że wyższa wydajność krów nie
zawsze odzwierciedla wyższy zysk. Są
świadomi, że dobra płodność, łatwe
wycielenia i zdrowe cielęta oraz zdrowe
wymiona i nogi oznaczają lepsze zdrowie i poprawę długowieczności zwierząt,
a tym samym mniejsze koszty.
Jednym ze sposobów radzenia sobie
z kłopotami zdrowotnymi krów Hf, jest
długa praca hodowlana i dobór najlepszych buhajów do krycia o odpowiednich cechach funkcjonalnych, wpływających na długowieczność krów.

heterozji, krzyżowanie niespokrewnionych ras eliminuje również problem wzrostu inbredu. Wydaje się, że stały wzrost inbredu
populacji Hf (+0,1% rocznie), może uczynić krzyżowanie międzyrasowe niemal niezbędnym w bliskiej przyszłości dla dużej części
producentów mleka.

Krzyżowanie międzyrasowe
- efekt heterozji

Pamiętajmy: krzyżowanie międzyrasowe nie jest najlepszym
sposobem na zwiększenie wydajności za laktację, bo łatwiej osiągnąć ją pracą hodowlaną. Wybierając komponent rasowy do krzyżowania międzyrasowego należy kierować się zbliżonym potencjałem produkcyjnym ras, wówczas spadek produkcji będzie mniejszy
lub nie wystąpi w ogóle.
Zdecydowanie lepszych efektów heterozji w kolejnych pokoleniach mieszańców, w porównaniu z czystorasowym bydłem Hf,
możemy spodziewać się w poprawie: długowieczności, wskaźników rozrodu, łatwości wycieleń i żywotności cieląt, a także większej odporności na stany zapalne wymion i rzadszym występowaniu chorób metabolicznych.
Rolnikom - decydującym się na użycie do krzyżowania krów
Hf nasienia innych ras - wyjaśniam, że pierwsze pokolenie F1
nie może być wpisane do ksiąg hodowlanych. Warunkiem wpisu
jest posiadanie przez zwierzę minimum 75% krwi jednej z ras wyjściowych. Jest to możliwe już w drugim pokoleniu i w następnych,
w przypadku krzyżowania wypierającego; przyjęcie trójrasowego
schematu krzyżowania rotacyjnego już takiej możliwości nie daje.

Innym, szybszym i coraz częściej
wykorzystywanym sposobem na poradzenie sobie z kłopotami zdrowotnymi
krów Hf, jest krzyżowanie międzyrasowe i wykorzystanie efektu heterozji.
Można to uzyskać poprzez krzyżowanie
niespokrewnionych ze sobą osobników
różnych czystych ras mlecznych, odległych linii i populacji. Krzyżowanie
międzyrasowe jest powszechnie znaną
i stosowaną metodą doskonalenia zwierząt. Polega ona na wykorzystaniu różnorodności genetycznej ras mlecznych
do wytworzenia potomstwa o korzystnej
kombinacji genów. Dodatkowo występuje efekt heterozji, który określany jest
zyskiem genetycznym w postaci podwyższenia wartości cech fenotypowych
w odniesieniu do rodziców. Heterozja
cech funkcjonalnych tj. zdrowia, płodności, długowieczności, jest większa niż
cech produkcyjnych. Mieszańce międzyrasowe są mocniejsze, zdrowsze,
i bardziej płodne w stosunku do ras
rodzicielskich. Poza bezpośrednimi,
zauważalnymi i pozytywnymi efektami
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

Podstawy krzyżowania międzyrasowego
Chcąc osiągnąć sukces w hodowli, także w przypadku krzyżowania międzyrasowego bydła mlecznego, należy zaplanować
schemat tego krzyżowania i konsekwentnie go realizować. Tak
jak w przypadku hodowli w czystości rasy, tak i przy krzyżowaniu
międzyrasowym ważne jest, aby korzystać z dobrych, wiarygodnie
ocenionych buhajów.
Wśród najczęściej używanych w Polsce ras mlecznych do krzyżowania z krowami Hf zalicza się rasy: simentalską (SM), czerwoną
szwedzką (SRB), montbeliarde (MO) i czerwoną norweską (NRF).
Efekt heterozji dotyczy tylko pokolenia F1, nie podlega dziedziczeniu i nie może być przekazywany na dalsze pokolenia.
Wyjściem z tej sytuacji jest wykorzystanie w krzyżowaniu pokolenia F1 innej rasy i stosowanie rotacyjnego systemu krzyżowania.
Wielkość przewidywanego efektu heterozji różni się znacznie
i zależy od liczby ras użytych w schemacie krzyżowania rotacyjnego. W przypadku dwóch ras, poziom heterozji nie spada poniżej
50 % w żadnym z kolejnych pokoleń. Korzystniejsze ekonomicznie jest użycie trzech ras, gdzie poziom heterozji nie spada poniżej 75 % w żadnym z kolejnych pokoleń.

O czym należy pamiętać?

Wniosek
Krzyżowanie międzyrasowe może być efektywnym narzędziem
w doskonaleniu genetycznym bydła mlecznego, pod warunkiem
przestrzegania schematów krzyżowania i właściwego doboru komponentów rasowych do realizowanego planu.
Źródło: Marcin Gołębiewski, Agnieszka Kądrowska i inni., SGGW w Warszawie - Wykorzystanie krzyżowania międzyrasowego w doskonaleniu genetycznym bydła mlecznego. Przegląd Hodowlany nr 1/2015
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Cz a s n a ki s z o nki!
(nasze prozdrowotne tradycje)

Jesienią zazwyczaj przypominamy sobie o kiszonkach - kiedyś idealnym sposobie
konserwowania żywności. Kiszona kapusta czy ogórki musiały być obowiązkowo w każdym
domu. Pierwszym kiszonym warzywem była oczywiście kapusta. Był to tani, odżywczy
i podstawowy składnik dań na zimę.
Justyna Seroka
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Do kiszenia używano drewnianych, najlepiej dębowych beczek, co
wiązało się z całym procesem przygotowania, w którym uczestniczyła nie tylko rodzina, ale i sąsiedzi. Trzeba było sprawdzić czy beczka
nie przecieka, a następnie dokładnie ją wyszorować, umyć i wyparzyć
wrzącą wodą. Do środka wkładano też rozgrzane w ogniu kamienie
i nakrywano beczkę lnianym płótnem, aby dokładnie ją odkazić. Podobnie postępowano z balią i drewnianym ubijakiem.

Kiszenie kapusty
Kapustę przygotowywano do kiszenia tak samo jak dzisiaj. Pozbawiano ją zewnętrznych liści, głąba i szatkowano. Potem doprawiano solą oraz różnymi dodatkami, w zależności od upodobań
pani domu. Mogła być to marchew, nasiona kopru, liście chrzanu,
jagody jałowca czy nawet jabłko i kromka chleba. Przyprawy te
układano warstwami razem z kapustą. Następnie wszystko ubijano
drewnianym ubijakiem lub ugniatano bosymi stopami. Wbrew pozorom była to ciężka praca i nogi musiały być czyste, czasem myte
po 3 razy. Każdą warstwę deptało się dopóki nie wytworzył się sok.
Proces przygotowania kapusty wieńczył obiad, oczywiście obowiązkowo z kapusty (gołąbki czy kapuśniak). Beczkę pozostawiano
w stosunkowo ciepłym pomieszczeniu. Podczas procesu fermentacji, po około 2-3 dniach, przebijano ubitą kapustę drewnianym
kijkiem o średnicy około 1cm, by wypuścić z niej gazy, a kapusta nie
stała się gorzka. Powinna stać w cieple jeszcze przez tydzień, a potem po ponownym ugnieceniu, przenoszono ją do piwnicy. Taka
beczka przykryta lnianą ścierką i przyciśnięta czystymi kamieniami
mogła stać i do wiosny. Sok z kiszonej kapusty wykorzystywano do
przygotowywania żuru i barszczu.

Kiszenie ogórków
Ogórek, chociaż trafił później do polskiej kuchni, również był
kiszony w dębowych beczkach. Układano go w solance razem
z przyprawami: chrzanem, czosnkiem i koprem. Ciekawe, że potem
umieszczano beczkę z ogórkami w studni, bądź w stawie. Celem
tego było opóźnienie procesu kiszenia, co wpływało korzystnie na
smak ogórków i pozwalało je dłużej przechowywać.
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Fenomen kiszenia
Przez pierwsze trzy dni kiszenie wymaga temperatury 15-20°C,
a naczynie z kiszonką ma być uchylone, by uchodziły gazy. Potem
trzeba je zamknąć (odcinając dopływ tlenu, co zabezpiecza kiszonkę przed rozwojem pleśni) i przenieść w chłodne miejsce, by
przerwać fermentację. Kiszenie jest bowiem procesem fermentacji
odbywającym się pod wpływem bakterii kwasu mlekowego. Wpływa ono dobrze na naszą florę bakteryjną i sprzyja odporności, bardzo pożądanej jesienią i zimą. Wspomaga też naturalnie trawienie
i przemianę materii.
Kiszonki zawierają mniej cukrów oraz dostarczają dużo witamin
B1, B2, B3. Są dość dobrym źródłem witamin C, A, E, K oraz magnezu, wapnia, fosforu i potasu. Zawierają też dużo błonnika, a mają
mało kalorii.
Do kiszenia - poza kapustą i ogórkami - nadają się: buraki, kalafiory, marchew, biała rzodkiew, cebula, czosnek, fasolka szparagowa, botwinka, bakłażany, papryka, a nawet owoce: cytryny, śliwki,
jabłka i gruszki, a także oliwki.
Źródła:
1. https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/kiszonki-to-najlepszy-probiotykaa-H7ZC-EZKn-Uj6Q.html
2. http://www.smakizpolski.com.pl/historia-kiszenia/

Ogłoszenia drobne
Kupię: ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3 metrowy,
formownicę do redlin ziemniaków.
tel. 795 807 728

Sympatyczny chłopak po studiach, rolnik
pozna miłą dziewczynę
tel. 534 880 709
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

A RiM R in for m uje

Pomoc na szkody w uprawach rolnych…
…spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne
lub powódź: wnioski można składać 3 października - 15 listopada 2019 r.

Zgodnie z ogłoszeniem:
I. Wnioski należało składać w terminie od 3 do 31 października
do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku
zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR oraz w Biurach powiatowych.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia
15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na
powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Wnioski można składać od 3.10.2019 r. w Biurach Powiatowych
ARiMR. Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej MRiRW.
II. Stawki pomocy wyniosą:
1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków
zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych,
na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie
wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha
tych użytków;
2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące
co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich
użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub
konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na
1 ha tych użytków;
3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na
której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce,
kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na
której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70%
wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej
jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

Pomoc będzie udzielana na podstawie przepisów § 13v rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.
zm.) i jest skierowana do producenta rolnego:
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co
najmniej 30% danej uprawy.
• będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014.
Pomoc będzie udzielana:
• poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych
w rozporządzeniu nr 702/2014 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym,
przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo
• w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie
z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019r. suszą, huraganem, gradem, deszczem
nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na
miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez
producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.
Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Pomoc będzie podlegała także pomniejszeniu o 50% w przypadku producentów rolnych, którzy w dniu
wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co
najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
Przypominamy: Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w tej sprawie jest opublikowane na stronie internetowej MRiRW.
Źródło: www.minrol.gov.pl
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Jest rośliną ciepłolubną, długiego dnia. Najlepsze do jej uprawy są gleby o głębokiej
warstwie ornej, średnio zwięzłe, zasobne w składniki pokarmowe, o uregulowanych
stosunkach wodnych i powietrznych (klasy bonitacyjne I-III). Optymalnym odczynem
gleby jest pH w granicach 6,5-7,5. Bardzo dobrym przedplonem są okopowe nawożone
obornikiem, a dobrym zboża i rzepak. Niewskazane jest uprawianie lucerny i innych
motylkowatych po sobie - przerwa w zmianowaniu powinna wynieść 2-3 lata.

Waldemar Witek
MODR Oddział Radom

Lucerna siewna
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Nie zaleca się siewu lucerny, gdy przedplon stanowi kukurydza
chroniona herbicydami zawierającymi atrazynę lub symazynę lucerna jest wrażliwa na pozostałości po tych herbicydach. Jeśli
w zbożach ozimych stosowany był środek ochrony zawierający jako
substancję czynną chlorosulfuron, to siew lucerny na takim polu
można wykonać po 2 latach.
W roku poprzedzającym siew należy przygotować pole poprzez
odchwaszczenie, wapnowanie oraz nawożenie fosforem i potasem
(po wcześniejszym zbadaniu gleby). Wapno w dawkach i rodzajach zalecanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą należy wysiać co najmniej pół roku przed siewem lucerny, a najlepiej
pod przedplon. Jesienią pod orkę należy - przy średniej zasobności
w glebie - zastosować do 20 kg fosforu i 70 kg potasu na ha. Jeżeli
planujemy wysiewać lucernę jako siewkę w zboże, należy zastosować 30 kg fosforu i 100 kg potasu na ha.
Nawożenie przedsiewne azotem: w siewie czystym do 20-25 kg/ha N,
w przypadku wsiewki w jęczmień na ziarno do 60 kg N, a w przypadku wsiewki w owies na zielonkę do 80 kg/ha N.

Jak siać?
Lucernę najlepiej siać wiosną w siewie czystym lub w roślinę
ochronną. Dobrymi roślinami ochronnymi dla lucerny są jęczmień
jary przeznaczony na ziarno oraz owies zbierany na zielonkę. Norma
wysiewu zbóż: jęczmienia na ziarno - do 120 kg, a owsa na zielonkę - 160 kg na hektar. Wsiewkę lucerny w zboże wykonujemy dodatkowym przejściem siewnika w poprzek rzędów bezpośrednio po
siewie rośliny ochronnej. Optymalny termin siewu to druga połowa
kwietnia, do pierwszych dni maja. Nasiona dobrze kiełkują w wilgotnej glebie o temperaturze około 8-10°C. Zalecana głębokość siewu
1-2 cm, rozstawa rzędów w siewie czystym to 10-15 cm, w roślinę
ochronną 15-20 cm. W siewie czystym wiosną 10-15 kg/ha, w roślinę
ochronną 15-20 kg/ha.
Wskazane jest zaprawianie nasion jedną z zalecanych zapraw
przeciw zgorzeli siewek, np.: Sarfun T 65 DS w dawce 3-4 g, Sarfun
T 450 FS - 4 ml + 8 ml wody, Sarox T 500 FS - 4 ml + 4 ml wody,
Zaprawa Funaben T - 3-4 g, lub Zaprawa nasienna T 75 DS/WS 4 gram, na 1 kg nasion. Zalecane jest również zaprawianie nasion
bezpośrednio przed siewem szczepionką bakteryjną zawierającą
bakterie brodawkowe - Nitraginą.

Zwalczanie chwastów
Do zwalczania chwastów zalecane są następujące herbicydy:
Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5-3,5 l na 1 ha oraz Dicoherb
750 SL w dawce 0,75-1,0 l na ha w lucernie wsianej w zboże - gdy
lucerna wykształci 1-3 liści właściwych, a zboża wykształcą zwarty
łan, nie później jak do końca krzewienia. Gdy w skład mieszanki
wchodzi owies, należy stosować następujące dawki: Basagran 480
SL w dawce 2-3 l lub Basagran 600 SL w dawce 1,6-2,4 l lub Barox
460 SL w dawce 3 l na hektar. W lucernie w sianej w zboża, gdy
roślina wykształci pierwszy liść właściwy, a zboża osiągną fazę minimum 2 liści: Basagran 480 SL w dawce 2-3 l lub Basagran 600 SL
w dawce 1,6-2,4 l na ha w roku siewu w fazie 2-3 liści właściwych
lucerny. Kerb 50 WP w dawce 2 kg lub Kerb 500 SC w dawce 2 l na
ha - późną jesienią, pod koniec października do połowy listopada
- w zwalczaniu perzu dawki należy zwiększyć odpowiednio do 3-5
kg i 3-5 l na 1 hektar. Asulox 400 SL w dawce 3-4 l na ha (zalecany
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do zwalczania głównie szczawiu tępolistnego i kędzierzawego) na
plantacjach jednorocznych przed wykształceniem przez lucernę
pąków kwiatowych.
Dość skutecznym sposobem zwalczania chwastów w roku siewu
lucerny w czystym siewie jest ich wykaszanie na wysokości 1015 cm. W następnych latach użytkowania zalecane jest bronowanie lucerny wiosną i po każdym pokosie, co stymuluje jej wzrost,
zwalcza niektóre chwasty i powoduje lepsze wykorzystanie stosowanych w tym czasie nawozów. Lucerna jest rośliną światłolubną,
dlatego roślinę ochronną należy zbierać jak najwcześniej, natychmiast zbierając słomę. Lucerna siana z rośliną ochronną w pierwszym roku daje tylko jeden pokos, tak zwaną ścierniankę, którą
należy wykosić w początku kwitnienia - nie wolno ściernianki
wypasać.

Jak i czym kosić?
Lucernę należy użytkować wyłącznie kośnie na wysokość 4-6
cm powyżej jej szyjki korzeniowej. Do koszenia lepiej jest używać kosiarki palcowej, gdyż rotacyjna powoduje mniejszą ilość
pędów i słabsze odrastanie lucerny po pokosie. Nie wolno kosić
maszynami typu „Orkan”, ponieważ uszkadza to szyjki korzeniowe, będące organem spichrzowym roślin. Jesienią w szyjce
korzeniowej powstają zawiązki pączków, z których wiosną wyrastają nowe pędy. Stan szyjki korzeniowej decyduje o przezimowaniu, trwałości i plonowaniu plantacji. Zaleca się, aby zbiór,
co najmniej jednego pokosu w roku był opóźniony do momentu
kwitnienia dla dobrej regeneracji szyjki. W dalszych latach pełnego użytkowania zbiera się w naszych warunkach trzy lub cztery pokosy. Przy zbiorze trzech pokosów lucernę kosimy w fazie
początku kwitnienia - gwarantuje to lepszą zimotrwałość plantacji, wysoki plon zielonki, lecz słabszą jej jakość. Przy zbiorze
czterech pokosów, pierwszy należy zebrać w fazie przed- lub
na początku pąkowania, drugi do początku kwitnienia, a trzeci
i czwarty po około 40 dniach odrostu, w fazie przed pąkowaniem.

Kilka zdań o lucernie mieszańcowej
Lucerna mieszańcowa cechuje się dużą zimotrwałością,
bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania
wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym
żytnim bardzo dobrym lub dobrym. Jest rośliną wielokośną.
Przy tradycyjnym użytkowaniu wykonuje się 3 pokosy w ciągu
roku, w fazie wegetatywnej przed pąkowaniem. Takie pokosy
wykonuje się średnio co 50 dni. Trójkośne użytkowanie lucerny przyczyna się do przedłużenia trwałości roślin. Agrotechnika i nawożenie są podobne do stosowanej w uprawie lucerny
siewnej.
Źródła:
1. Wilczek M. „Lucerna mieszańcowa i siewna, szczegółowa uprawa roślin”, Wrocław 2003 r.
2. A. Jelinowska, „Lucerna z trawami - zalecenia agrotechniczne” IUNG, Puławy 1994.
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Walory mleka koziego
Mleko kozie jest spożywane przez ludzi od kilku tysięcy lat. Udomowienie dziko żyjących kóz
dało naszym przodkom pożywienie w postaci mleka i mięsa, dzięki temu mogli przetrwać. Na
świecie jest kilkaset ras kozy domowej, ale tylko nieliczne produkują tyle mleka, aby starczyło
go także dla człowieka.

Jarosław Gnyś
MODR Oddział Radom

Na uwagę zasługują dwie rasy typowo
mleczne: koza saaneńska pochodząca ze
Szwajcarii o wydajności nawet 2000 kg
mleka i koza alpejska pochodząca z Francji
o wydajności dochodzącej do 1800 kg mleka. Te dwie rasy są najczęściej wykorzystywane do krzyżowań międzyrasowych mających na celu poprawę wydajności mlecznej.
Produkcja mleka koziego w Europie jest
mało popularna. Największym producentem jest Francja - około 625 tys. ton, następnie Hiszpania - 445 tys. ton, natomiast
w Polsce produkuje się około 17 tys. ton.
Ostatnio jednak rośnie zapotrzebowanie na
to mleko oraz jego przetwory, co jest podyktowane tym, iż ma wysoką wartość odżywczą oraz walory prozdrowotne.
Białko znajdujące się w mleku kozim jest
takie samo jak w mleku krowim, jedyną różnicą jest różna zawartość poszczególnych
frakcji białka np. kazeiny. Mleko kozie zawiera więcej frakcji β-kazeiny, a mniej α-kazeiny.
Badania naukowe wykazały, że 60% uczuleń
alergicznych u ludzi powoduje właśnie frakcja α- kazeiny i to tłumaczy dlaczego mleko
kozie nie wywołuje alergii szczególnie u dzieci. Micele kazeinowe w tym mleku zawierają
więcej wapnia i fosforu niż w mleku krowim
oraz mają mniejszą stabilność cieplną i większą rozpuszczalność β- kazeiny, co wpływa na
łatwiejsze i szybsze trawienie tych białek.
Białko mleka koziego charakteryzuje się
wyższym poziomem sześciu spośród dziewięciu niezbędnych aminokwasów: treoniny, izoleucyny, lizyny, cysteiny, tyrozyny
oraz waliny. Jest również bogatsze w aminokwasy siarkowe - niezbędne w procesach
metabolicznych związanych z rozwojem
i wzrostem naszego organizmu.
Tłuszcz - jest go w mleku kozim od 2,5 do
7,1% i zależy to od rasy, genotypu, okresu
laktacji oraz żywienia zwierząt. Kulki tłuszczowe mają średnicę od 0,73 do 8,58 µm, a w
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mleku krowim od 0,92 do 15,75 µm. Struktura fizyczna tych kulek powoduje, że są szybciej i dokładnie trawione przez człowieka.
Charakterystyczną cechą tłuszczu w mleku
kozim jest wysoka zawartość krótko i średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych,
które wpływają na sensoryczne i organoleptyczne, a także terapeutyczne właściwości
mleka. Zawartość 28% kwasu oleinowego ma
bardzo korzystny wpływ na obniżenie frakcji cholesterolu LDL oraz ilość cholesterolu
ogólnego. Natomiast zawartość odpowiedniej konfiguracji dienów kwasu linolowego
odgrywa ogromną rolę w działaniu antymiażdżycowym, immunostymulującym, antynowotworowym, a także zmniejszającym
ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.
Węglowodany - głównym węglowodanem w mleku kozim jest laktaza, której jest
znacznie mniej niż w mleku krowim. Poziom
laktazy jest jednak różny w zależności od ilości skarmianych w paszy olejów roślinnych.
W mleku kozim można wyizolować 25 oligosacharydów, których jest 250-300 mg/l, czyli
jest ich pięć razy więcej niż w mleku krowim
i dziesięć razy więcej niż w mleku owczym.
Oligosacharydy te są najbardziej podobne do
oligosacharydów mleka kobiecego - wpływają na rozwój mózgu u niemowląt, działają
ochronnie na śluzówkę jelit oraz mają działanie immunostymulacyjne.
Składniki mineralne - ich zawartość zależy od sposobu utrzymania zwierząt, żywienia, stanu zdrowia i rasy. W mleku kozim możemy wyodrębnić potas, chlor, wapń
oraz fosfor. Zasadowy odczyn tego mleka
zapewniają wapń, potas i sód, natomiast
lekko słonawy posmak - chlor. Możemy
również zauważyć większą ilość magnezu,
który zapobiega stresowi i zwiększa naszą
odporność. Mleko kozie zawiera również
szereg pierwiastków śladowych, takich jak:
mangan, miedź, żelazo, cynk i selen.

Witaminy - mleko kozie jest zasobne
przede wszystkim w witaminy z grupy B,
a najwięcej posiada witaminy B3 (niacyny)
oraz tokoferolu, czyli witaminy E. Pozostałe
witaminy z grupy B oraz witamina A i D3 są na
takim samym poziomie jak w mleku krowim.
Istnieje duże podobieństwo składu chemicznego mleka koziego i krowiego. A jednak wyższa zawartość krótkołańcuchowych

kwasów tłuszczowych, odpowiedni skład
frakcji białek i aminokwasów oraz bogactwo makro- i mikroelementów powinnoskłaniać każdą mamę wychowującą dzieci
oraz osobę zajmujące się ludźmi starszymi,
do picia tylko mleka koziego.
Źródło:
1. https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/mleko-kozie-wlasciwosci-sklad-i-zastosowanie-mleka-koziego,23716.html
2. http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/
pdf2015/082015/201508480485.pdf
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Dobry sposób na życie

E kolo gi a

Dla wielu rolników kochających przyrodę rolnictwo ekologiczne może być sposobem na życie.
Jednak produkcja metodami ekologicznymi wymaga dobrej organizacji pracy, olbrzymiej wiedzy
merytorycznej i dużego zaangażowania rolnika. Doskonała znajomość własnych pól, zwierząt
i roślin, pozwala na stworzenie dobrego i dochodowego warsztatu pracy, zgodnie z własnymi
upodobaniami, wymaganiami ochrony środowiska i ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Katarzyna Kaszuba
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Rolnictwo ekologiczne jest dotowane z budżetu krajowego i Unii Europejskiej. Rolnik
otrzymuje dofinansowanie do powierzchni
upraw ekologicznych i sztuk zwierząt (tylko
wybranych gatunków i ras rodzimych) oraz
do kosztów kontroli. Obie dotacje są wypłacane po uzyskaniu i spełnieniu wymogów
stawianych przez jednostki certyfikujące,
badające zgodność prowadzonej produkcji
z wymogami rolnictwa ekologicznego, tzn.
po uzyskaniu certyfikatu. Wymogi te wynikają zarówno z ogólnych przepisów dotyczących rolnictwa i produkcji żywności (np.:
zasad stosowania środków ochrony roślin),
jak i szczególnych przepisów prawnych określających rolnictwo ekologiczne lub zasady
korzystania z programów pomocowych.

Metody ekologiczne
Metody ekologiczne w rolnictwie uważane są za przyjazne dla środowiska, głównie ze względu na bezwzględny zakaz stosowania chemii w rolnictwie. Są one też
przyjazne konsumentowi, gdyż zapewniają
żywność o wysokiej jakości, tzw. żywność
funkcjonalną.
W rolnictwie ekologicznym obowiązuje
pięć zasad:
1. Ochrona środowiska produkcji rolniczej: gleby, wody, krajobrazu.
2. Wysoka jakość biologiczna płodów rolnych - (pierwotna) nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie
w przyrodzie, bez ingerencji człowieka.
3. Poprawa żyzności gleby - uważana za
podstawę zdolności produkcyjnych.
4. Dążenie do zamknięcia obiegu materii
poprzez zrównoważenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (samowystarczalność paszowo-nawozowa).
5. Bioróżnorodność biologiczna (gatunkowa) - sprzyjająca przywracaniu równowagi w środowisku produkcji.
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

Znaczenie płodozmianu

Dobrostan zwierząt

Z punktu widzenia ekonomiczno-organizacyjnego podstawowym elementem systemu
organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwie, a w szczególności w gospodarstwie ekologicznym, jest płodozmian. Zaplanowanie na
wiele lat następstwa roślin na poszczególnych
polach - z uwzględnieniem specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa - decyduje o powodzeniu produkcji w gospodarstwie ekologicznym. Zakaz stosowania
syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin bardzo wzmacnia rolę płodozmianu, jako
czynnika plonotwórczego. Ma on kluczowe
znaczenie w gospodarstwie ekologicznym. Powinien to być płodozmian o kilkuletniej rotacji
(minimum 4 lata), z udziałem roślin bobowatych (minimum 25%) w plonie głównym oraz
uwzględniający stosowanie wsiewek i międzyplonów chroniących glebę przed erozją. Zboża
nie mogą stanowić więcej jak 50% upraw.

W gospodarstwie ekologicznym rolnika
obowiązuje zachowanie dobrostanu zwierząt. Należy im zapewnić: wychów pastwiskowy latem i dostęp do okólników zimą,
odpowiednią wielkość stanowiska w budynkach inwentarskich, stały dostęp do wody
i pasz, wystarczającą ilość światła i naturalną
ściółkę oraz wentylację pomieszczeń.

Dobór roślin
Na dobór roślin uprawianych, obok zespołu warunków przyrodniczych (takich
jak: jakość gleby, długość okresu wegetacji,
zapotrzebowanie na wodę i składniki nawozowe, oddziaływanie na zachwaszczenie itp.
w coraz większym stopniu wpływają czynniki ekonomiczno-organizacyjne (takie
jak możliwości zbytu ziemiopłodów, opłacalność produkcji, możliwości zmechanizowania technologii produkcji posiadanym
sprzętem, dostępność siły roboczej, przydatność ziemiopłodów do stosowanych technologii żywienia zwierząt itp.). Ogólnie można
stwierdzić, że gospodarstwo rolne znajduje
się pod wpływem oddziaływania dwóch
grup czynników, z których jedne skłaniają do
wielokierunkowej produkcji (czynniki przyrodnicze i prośrodowiskowe), a drugie do jej
upraszczania (czynniki ekonomiczne).

Podsumujmy
Nim podejmiemy decyzję o prowadzeniu
gospodarstwa ekologicznego powinniśmy
zdać sobie sprawę z tego, że prowadzenie
gospodarstwa ekologicznego wymaga dużej
wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania przyrody oraz wpływu środowiska na
rozwój organizmów żywych. Dlatego ważne
jest, aby zgromadzić wystarczającą ilość informacji i literatury, brać udział w kursach
i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego i inne organizacje,
a przed przystąpieniem do tego systemu
skonsultować się z doradcą.
Warto też zwiedzić kilka gospodarstw
ekologicznych znajdujących się w najbliższej
okolicy lub odwiedzić gospodarstwa i plantacje roślin ekologicznych prowadzone przez
instytuty naukowe, jak: Instytut Uprawy i Nawożenia Roślin w Puławach, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach lub gospodarstwo
ekologiczne przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Na miejscu można bezpośrednio zapoznać z tajnikami i problemami
produkcji ekologicznej.
Źródła:
1. G.E. Siebeneicher, Podręcznik rolnictwa ekologicznego
2. Praca Zbiorowa. Przewodnik rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,2003
3. Poradnik Rolnika Ekologicznego, Praca zbiorowa pod
kierownictwem: prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, mgr
inż. Andrzej Czubała
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P ij m y s o k i!

Bardzo chętnie sięgamy po soki, gdyż są smaczne, kuszą swym aromatem i barwą. Od najmłodsz
uczono nas, że są też źródłem witamin i minerałów. Rzeczywiście badania potwierdzają, że dosta
nam cennych składników odżywczych, biorą udział w profilaktyce chorób i pomagają w kształto
prawidłowych nawyków żywieniowych. Na przykład szklanka soku pomarańczowego zaspokaja
60% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, a pół szklanki soku marchwiowego zaspokaja d
zapotrzebowanie na witaminę A.

Henryka Borkowska
MODR Oddział Siedlce
Soki są bogatym źródłem składników mineralnych, witamin, flawonoidów, a w przypadku soków przecierowych również błonnika pokarmowego. Ponadto zawierają szereg
związków bioaktywnych, głównie flawonoidów o działaniu przeciwutleniającym (zapobiegającym rakowi). Głównymi witaminami
występującymi w sokach są witamina A, C
oraz E należące do antyoksydantów (również
związków przeciwdziałających rakowi). Błonnik pokarmowy zapewnia właściwą perystaltykę jelit i korzystnie wpływa na mikroflorę
jelitową.

Sposoby pozyskiwania soków

Według definicji za sok uznajemy sok bezpośrednio wyciśnięty z owoców lub otrzymany z zagęszczonego soku owocowego poprzez
odtworzenie proporcji wody i aromatu usuniętego w trakcie procesu zagęszczenia. Nie
może zawierać konserwantów, barwników
i aromatów.
Ze względu na technologię produkcji soki
dzielimy na odtwarzane – z soku zagęszczonego oraz produkowane bezpośrednio - z nieprzetworzonych soków surowych (mogą być
pasteryzowane albo schładzane). Ze względu
na wygląd soki możemy podzielić na klarowne, mętne i przecierowe.
Najbardziej znanymi metodami otrzymywania soku są wyciskanie owoców w sokowirówce, parowanie w sokowniku i wyciskanie
wyciskarką wolnoobrotową. Najbardziej efektywne są właśnie wyciskarki wolnoobrotowe,
ponieważ zachowują maksymalną ilość składników odżywczych.

Sok sokowi nierówny

Soki owocowe zawierają więcej kilokalorii
niż soki warzywne. Dla porównania szklanka
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soku jabłkowego to 112 kcal, pomarańczowego 60 kcal, a pomidorowego już tylko
37 kcal. Wielowarzywne soki zawierają około 62 kcal. Wiąże się z tym zawartość
cukrów w soku.
W zależności od problemu zdrowotnego będziemy wybierać inny rodzaj soku.
Osoby na dietach odchudzających powinny wybierać soki naturalne niesłodzone,
ale przede wszystkim powinny być to soki o niskiej kaloryczności, do których należą
soki warzywne. Sprawdzą się one w dietach o niskiej wartości energetycznej, uzupełniając zapotrzebowanie na składniki mineralne (przede wszystkim potas) i witaminy, gdyż odznaczają się wysoką wartością odżywczą.

Sok 100% w kartonie

Jest najczęściej spotykany na sklepowych półkach i sprzedawany w kartonach. Jest
sokiem odtworzonym z zagęszczonego soku lub przecieru owocowego otrzymywanym poprzez odparowanie wody. Poddawany jest procesowi pasteryzacji (utrwalany
termicznie), która powoduje straty witamin, ale dzięki której sok zachowuje dłuższą
datę przydatności do spożycia. Aby przywrócić smak i aromat
utracony podczas produkcji, dodaje się dozwolone ilości
cukru czy kwasu cytrynowego.

Sok jednodniowy

Jest sokiem niepasteryzowanym,
dzięki czemu zachowuje bogactwo
witamin i składników mineralnych, a także wyjątkowy smak
i zapach. Jest też sokiem najmniej przetworzonym, dlatego wymaga przechowywania
w warunkach chłodniczych
i ma krótki termin przydatności do spożycia. Niestety
pominięcie
pasteryzacji
stwarza ryzyko zakażenia
bakteriami, przez co soki
jednodniowe nie powinny
być spożywane przez dzieci poniżej 2 roku życia oraz
osoby z obniżoną odpornością. Sprzedawany jest w małych buteleczkach.
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Sok świeżo wyciśnięty

Picie takich soków ma dobroczynny wpływ na nasz organizm - zmniejszamy jego zakwaszenie,
oczyszczamy z martwych komórek oraz odciążamy układ trawienny, ponieważ esencje warzywno-owocowe są bardzo szybko i łatwo przyswajalne. Pijąc takie soki już w 15 minut przyswajamy aż 90%
zawartych w nich substancji bioaktywnych. Są także bombą multiwitaminową - prostym sposobem
na zwiększenie odporności. Możemy je wyciskać ze wszystkich warzyw, owoców i ziół.

Zasady, o których należy pamiętać przed przygotowaniem soku

Najlepiej kupować sezonowe owoce i warzywa, wtedy możemy mieć pewność, że zachowały
wszystkie swoje wartości.
Warto kupować warzywa i owoce oferowane luzem, gdyż te zapakowane (w pudełku, foli) nie mają
śladów psucia.
Przed przygotowaniem soku należy dokładne umyć owoce/warzywa pod bieżącą wodą, która
powinna być letnia, ani zbyt zimna, ani za gorąca.
Owoce i warzywa o niejadalnej skórce należy dokładnie obrać i usunąć z nich nasiona i pestki.
Starajmy się pić soki mieszane - mają większą moc działania niż soki jednoskładnikowe.
Taka wzajemna moc kilku składników to synergia. Badania potwierdzają, że dwa lub więcej składników zawartych w soku działają lepiej niż jeden i dają silniejszy efekt. Dlatego
warto pić soki o złożonym składzie. I tak:
Brokuł, pomidor - działają lepiej razem w zwalczaniu raka.
Jarmuż, szpinak, cytryna - działają lepiej razem w utrzymaniu żelaza.
Burak, jabłko, cytryna - działają lepiej razem w usuwaniu toksyn.
Marchew, seler, pietruszka - działają lepiej razem na zwyrodnienia kości, stawów, artretyzm i reumatyzm.
Nasze przepisy:
Sok oczyszczający: 200 g marchwi, 10 g liści jarmużu, 10 g liści kalarepy,
ząbek czosnku.
Sok na zmęczenie: 1 szklanka truskawek, 0,5 szklanki malin, 4 listki mięty.
Sok regenerujący: 250 g jeżyn, 1 obrany grejpfrut, 2 dojrzałe gruszki.
Sok na odporność: 4 jabłka, odrobina imbiru świeżego lub szczypta mielonego.

Źródła:
http://www.wspolczesnadietetyka.pl
http://mojdietetyk.pl
https://terapiasokami.pl/
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Ostropest plamisty - uprawa
Ostropest w stanie naturalnym występuje w basenie Morza Śródziemnego, Afryce i niektórych
rejonach Azji. Znany i uprawiany jest już od czasów średniowiecza. W Polsce nazywany jest
także pstrokiem, ostem Najświętszej Marii Panny, a nawet dzikim karczochem.
Jerzy Grabowski
MODR Oddział Siedlce
Jego nasiona wykorzystywane są w kuchni, a także do celów dekoracyjnych i w kosmetyce. Stanowią dodatek do soków warzywnych, owocowych, sałatek dietetycznych, jogurtu naturalnego,
kefiru lub maślanki. Dla potrzymania dobrego zdrowia można
używać oleju ostropestowego (pozyskiwanego z nasion), który
spowalnia proces starzenia i leczy stany zapalne skóry. Olej ten
zawiera znaczą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, wśród
których dominuje kwas linolenowy (ok. 53%), hamujący zmiany
skórne związane z łuszczycą. W jego skład wchodzą również sylimaryna ochraniająca błony komórkowe skóry przed wolnymi
rodnikami i witamina E o silnym działaniu przeciwutleniającym.
Z tej racji ostropest plamisty (także spożywany w postaci zmielonych nasion) działa przeciwrakowo, a ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne i detoksykacyjne, dzięki czemu chroni
wątrobę przed toksynami i wpływa na jej regenerację. Poza tym
zwiększa wytwarzanie żółci i dobrze oddziałuje na procesy trawienne. Wzmacnia też naczynia włosowate oraz pomaga utrzymać
prawidłowe stężenie glukozy we krwi.

Charakterystyka rośliny

Dorosły okaz ostropestu plamistego osiąga wysokość 1,5 m i ma
szerokość około 60 cm. Roślina ma palowy system korzeniowy
składający się z korzenia głównego sięgającego aż 1,5 m w głąb
ziemi i rozwiniętych korzeni bocznych. Liście są ciemnozielone
z białym marmurkowym wzorem i mają około 50 cm długości
i około 25 cm szerokości. Wyróżniają się kolczastymi brzegami
i zebrane razem tworzą dekoracyjne rozety. Kwiaty przypominają
wyglądem kwiaty ostu, są fioletoworóżowe o delikatnym zapachu
i średnicy do 5 cm. Rozkwitają w lipcu i utrzymują się na roślinie
do końca sierpnia. Owocem jest niełupka z puchem kielichowym,
który jest dwa razy dłuższy od owocu.

Warunki dobrej uprawy
Ostropest dobrze sobie radzi w każdym rodzaju żyznej, przepuszczalnej ziemi (o pH 5,7-7,2). Nie toleruje dużej wilgotności
podłoża. Najlepiej rośnie i rozwija się na słonecznym i otwartym
stanowisku. Nie przeszkadza mu uprawa w monokulturze nawet
przez 20 lat. Posiany dwa lata z rzędu w tym samym miejscu, w kolejnych latach może rosnąć już bez siewu.
Jego uprawa wymaga niskich nakładów, gdyż roślina ma niezbyt
duże wymagania pokarmowe. Nawozy należy wysiewać w dawkach: fosfor - 100 kg, potas 140 kg (najlepiej pod orkę zimową)
oraz azot w ilości 40-60 kg (wiosną, przed siewem).
Siew nasion najlepiej wykonać agregatem uprawowo-siewnym
w kwietniu. Można też zastosować wczesne włókowanie i siew
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siewnikiem w rozstawie rzędów co 40-45 cm, na głębokość 1-3
cm. Zazwyczaj wysiewa się 12-15 kg/ha, ale na słabszych glebach
wysiew należy zwiększyć do 20 kg/ha.
Również pielęgnacja plantacji nie jest kosztowna, ogranicza się
do walki z chwastami i ze względu na krótki okres wegetacji oraz
szybki wzrost roślin nie jest trudna. Walkę z chwastami można
prowadzić również mechanicznie, np. przy zastosowaniu opielacza ciągnikowego, jednak tylko do momentu przykrycia międzyrzędzi. Pogłównie można stosować również środki na chwasty
jednoliścienne. Chorób i szkodników w uprawie ostropestu w zasadzie się nie notuje.
Co ciekawe, ostropest - jako jedna z niewielu roślin - jest odporny na szkody powodowane przez dziką zwierzynę. Rośliny w okresie wegetacji wytwarzają igiełki podobnie jak oset i dzięki temu
zwierzyna unika z nimi kontaktu.

Zbiór i sprzedaż nasion
Zbiór przeprowadza się zazwyczaj dwufazowo, chociaż można
dokonać zbioru bezpośrednio z pnia. Zbiór dwufazowy polega na
ścięciu ostropestu na pokos najpóźniej w momencie, gdy na kwiatach pojawia się puch świadczący o dojrzałości nasion. Na pokosach powinien pozostać od 7 do 14 dni, aż zaschnie. Następnie
z pokosu omłot odbywa się kombajnem zbożowym z podbieraczem.
Nasiona ostropestu powinny zostać wstępnie oczyszczone i niezwłocznie dosuszone do wilgotności około 11%, w przeciwnym
razie może dojść do zapleśnienia.
Średni plon nasion to 1-1,2 t/ha. Przy sprzyjających warunkach
i na dobrych glebach można uzyskać plon dochodzący nawet do
3,5 t/ha. Cena w skupie waha się od 2 do około 5 zł/kg.
Do roku 2018 uprawa ostropestu cieszyła zainteresowaniem
wśród ekologów ze względu na to, iż znajdował się w grupie upraw
zielarskich z dopłatą w wysokości. Niestety od 2019 roku znajduje
się w grupie upraw rolniczych.
Ostropest plamisty jest również rośliną miododajną. o dość dużej wydajności, Według pszczelarzy, z 1 ha plantacji można uzyskać do 200 kg miodu.
Źródła:
1. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/ostropest-wspiera-prace-watroby-wlasciwosci-lecznicze-ostropestu-aa-jRkd-RqPi-dusq.html
2. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/ostropest-wspiera-prace-watroby-wlasciwosci-lecznicze-ostropestu-aa-jRkd-RqPi-dusq.html
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Zi m owa jad łodajnia d la pta ków
Zima zbliża się dużymi krokami. Nocne przymrozki powinny nakłonić nas do zastanowienia
się nad potrzebą założenia stołówki dla ptaków. Możemy przygotować im karmiki i takie
przysmaki, jak kule tłuszczowe czy porcje słoniny. Przecież zimą ptakom jest o wiele trudniej
znaleźć pokarm.
Justyna Niedziałek
MODR Oddział Siedlce

Ogrodowe stołówki chętnie odwiedzają
wróble, sikory, dzięcioły, kosy, kwiczoły…
Zachęcamy więc całe rodziny: dziadków,
tatusiów i dzieci do zrobienia karmika. I pamiętajmy, żeby żaden kot nie mógł się do
niego dostać! A Jeśli już mamy karmik, pamiętajmy o regularnym dokarmianiu. Ptaki
przyzwyczajają się do tego, że mają codzienny posiłek w tym samym miejscu.
Powinniśmy zacząć dokarmianie późną jesienią, zwłaszcza, gdy spadnie pierwszy większy śnieg. Podczas lekkiej i bezśnieżnej zimy
powinny poradzić sobie same. Zaczynamy od
podawania niewielkiej ilości pokarmu, a kiedy
zima zaczyna być śnieżna i mroźna dostosowujemy jego ilość do potrzeb i liczebności przylatującego ptactwa. Wczesną wiosną zaczynamy
zmniejszać ilość dosypywanych ziaren.

Jadłospis dla skrzydlatych przyjaciół
Jeśli chcemy, aby nasz karmik odwiedzało
wiele ptaków, pamiętajmy o możliwie szerokim asortymencie pożywienia. Używamy
tylko naturalnych produktów, takich jak:
proso, rzepik, rzepak, kasze, zboża, płatki
owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni,
orzechy, suszone owoce oraz gotowych
mieszanek nasion. Dla wielu ptaków przysmakiem są słonina lub łój, a także zalane
roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy.
Trudno przygotować idealny zestaw stołówkowy dla wszystkich gatunków, gdyż każdy lubi coś innego, ale warto zadbać o jego
różnorodność.
• Sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich, słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz konopie.
• Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka,
mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny,
aronii.
• Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik.
• Dzwońce i zięby - nasiona słonecznika
i konopie.
Wieś Mazowiecka, listopad 2019

• Trznadle - proso, łuskany owies i płatki owsiane.
• Dzięcioły chętnie poskubią wiszącej słoniny.
• Gołębie i sierpówki lubią grubą kaszę, pszenicę
oraz drobno pokruszone
czerstwe białe pieczywo.
Czym NIE KARMIĆ ptaków?
Pamiętajmy o przestrzeganiu poprawnej ptasiej diety. Niewłaściwy pokarm
bardziej ptakom zaszkodzi
niż pomoże. Nie wolno
karmić ptaków:
• produktami z solą, czyli solonymi pestkami
i orzeszkami, soloną słoniną, słonym pieczywem,
• resztkami z naszego stołu, często nie pierwszej
świeżości (np. spleśniały
chleb),
• wilgotnym pokarmem,
który zamarza,
• pokarmem pęczniejącym (np. grube kasze).

Naturalne karmiki w przyrodzie
Pomyślmy o naturalnym karmiku w swoim ogrodzie. Posadźmy w nim rośliny, które
zimą mają obfite kiście owoców, co cieszy
ptaki i nasze oczy. Najlepszymi przyjaciółmi
ptaków są kaliny, czarne bzy, ligustry, irgi,
a także jarzębina, oliwnik, czereśnia ptasia
czy winobluszcz.
Przepis na zimową kulę
Składniki: niesolony smalec, ziarna zbóż,
drobne kasze, płatki zbożowe, siemię lnia-

ne, słonecznik, siatka, sznurek lub drucik.
Wykonanie: Roztapiamy smalec, dodajemy
składniki i czekamy do zastygnięcia, następnie pakujemy do siatki, zawiązujemy i wieszamy na drzewie.

***

Dla wszystkich przyjaciół ptaków ogłaszamy konkurs. Prosimy o fotografie swojego karmika z jak największą ilością gatunków ptaków. Zdjęcia prosimy przysyłać
do końca grudnia na adres e-mail: justyna.
niedzialek@modr.mazowsze.pl Wygra ta
stołówka, która będzie najbardziej pomysłowa i najliczniej odwiedzana przez ptaki.
Nagrodą jest książka.
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Antybiotykooporność

grzech współczesnej cywilizacji

W środkach masowego przekazu można natknąć się na informacje o antybiotykoodporności.
Naukowcy zwracają uwagę na coraz częściej pojawiające się nowe superbakterie, odporne
na działanie dotychczas stosowanych leków. Jak wykazują badania, głównym czynnikiem
antybiotykoodporności jest nadużywanie antybiotyków w przemyśle hodowlanym, leczeniu
ludzi i zwierząt oraz nieprzestrzeganie cyklu leczenia.

Katarzyna Zybert
MODR Oddział Siedlce
Według badań i danych szacunkowych w Europie stosuje się dwukrotnie więcej antybiotyków u zwierząt niż u ludzi. Na przełomie
lat 2011-2014 zużycie środków farmakologicznych wzrosło o 23%.

Światowy problem
Komisja Europejska, na wniosek europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w roku 2008 ustanowiła 18
listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Wzorując
się na tej inicjatywie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w roku 2015. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.
Skalę zagrożenia nadmiernym stosowaniem antybiotyków potwierdzono na konferencji biura ONZ w czerwcu 2016r. oraz we wrześniu
2016r. Na szczycie państw G20 „Światowy plan działania w zakresie
antybiotykooporności” realizowano pod hasłem „Jedno zdrowie”,
które w swych założeniach skupia sektory oddziałujące na zdrowie,
a więc medycynę, weterynarię, rolnictwo, środowisko itd.
W Polsce - w ramach walki z antybiotykoopornością, w oparciu
o rekomendacje Rady Unii Europejskiej w sprawie racjonalnego
stosowania antybiotyków - realizowany jest obecnie Narodowy
Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020, nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach monitoringu i kontroli wprowadzony został program wieloletni na lata 2014-2018 pt.
„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, którego głównym celem jest wzmocnienie administracji weterynaryjnej w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących występowania
w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.
W zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa pro-

duktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, monitoring
i kontrolę środków farmaceutycznych stosowanych w leczeniu
zwierząt, w tym antybiotyków, prowadzi Główny Inspektorat Weterynarii.

Na czym polega mechanizm oporności?
Poprzez oporność na antybiotyki rozumiemy zjawisko, w którym
bakterie nie wykazują wrażliwości na działanie zabójcze lub hamujące zastosowanych antybiotyków. Proces ten regularnie występuje w naturze. Antybiotyki są produkowane naturalnie przez
bakterie i grzyby w celu wyeliminowania konkurencyjnych gatunków. Znaczna część antybiotyków stosowanych w medycynie i weterynarii jest pochodną związków naturalnych, dlatego też naturalna oporność występująca w naturze może mieć przełożenie na leki
stosowane w weterynarii. Bakterie (poddane działaniu konkretnych
antybiotyków) w celu „przetrwania” wytwarzają mechanizm oporności. Dlatego kolejne ich pokolenie ma możliwość większej kolonizacji miejsc bogatych w składniki odżywcze, z niewielką liczbą
konkurencji ze strony organizmów, które nie wytworzyły oporności
antybiotykowej.

Mechanizm antybiotykoodporności
Antybiotykoodporność u drobnoustrojów może przebiegać w jednym z trzech etapów, w których konsekwencją jest zablokowanie
antybiotyku - zmiany miejsca wiązania, rozkładu lub też wydalenia
antybiotyku na zewnątrz komórki. Takie mechanizmy mogą być
przekazywane na kolejne pokolenia (droga pionowa) oraz na inne
bakterie tego samego lub innego gatunku (droga pozioma).

Mechanizm obronności
Antybiotykooporność stała się jednym z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Badania trwające nad kolejnymi
Obronność bakterii przed naturalnymi cząsteczlekami, są czaso- i kosztochłonne, a i perspektywy ciągłego wyścigu
kami przeciwbakteryjnymi jest powszechnym zjamiędzy bakteriami a ludzkością niezachęcające, ponieważ, jak wiawiskiem występującym w środowisku. Obecnie jest
domo, jest to wyścig, w którym nie ma mety. Warto zatem poszuproblemem globalnym ze względu na szerokie spektrum stosowania antybiotyków, a co za tym idzie ich
kiwać innych dróg rozwiązania tego problemu. Należy podkreślić,
obecności w środowisku, co skutkuje wzrostem bakteże jesteśmy odpowiedzialni za właściwe stosowanie antybiotyków,
rii posiadających geny oporności na dany antybiotyk.
zarówno przepisywanych przez nas, jak i przepisanych nam, a ich
W ramach ograniczenia występowania schorzeń,
używanie w produkcji zwierzęcej zależy od naszych decyzji.
a tym samym podawania antybiotyków zwierzętom
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Zdrowie
i ludziom, należy podejmować odpowiednie działania. W produkcji
zwierzęcej realizuje się to głównie poprzez profilaktykę oraz metafilaktykę nieantybiotykową.
Działania profilaktyczne mają na celu niedopuszczenie lub ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia choroby.
Działania metafilaktyczne zapobiegają niekorzystnym skutkom
zaistniałego zachorowania, ale jeszcze przed pojawieniem się objawów chorobowych.
Stosując się do działań profilaktycznych, należy między innymi:
przestrzegać zasad higieny, stosować szczepienia ochronne i prowadzić działania mające na celu ochronę zdrowia. Dobrym działaniem
jest zjadanie ziół, warzyw i owoców o potwierdzonym naukowo
działaniu leczniczym. Stosowanie w okresie jesienno-zimowym soków czy syropów wytwarzanych w oparciu o rośliny i miody wytwarzające naturalne związki bakteriobójcze i samoistną oporność
przeciwwirusową, przynosi wymierne efekty w wzmocnieniu oporności immunologicznej.
W produkcji zwierzęcej wymierne efekty daje stosowanie alternatywnych dodatków paszowych, które pomagają ograniczyć antybiotyki. Są to probiotyki, prebiotyki, wyciągi roślinne czy kwasy
organiczne. Pomaga też dodatek preparatów enzymatycznych, gdyż
zwiększenie strawności i dostępności składników pokarmowych zapobiega problemom trawiennym i schorzeniom układu pokarmowego. Ważna jest także optymalizacja składu mieszanek paszowych
i ograniczenie występowania substancji antyodżywczych w mieszankach (np. mikotoksyny).
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Działania metafilaktyczne polegają na podjęciu środków zapobiegawczych w trakcie wystąpienia nasilonych zachorowań. Należy
bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i zastosować środki lecznicze na bazie ziół i „naturalne antybiotyki” (np. cebulę, czosnek,
propolis, cynamon, sosnę zwyczajną).

***
Antybiotyki, są środkami powszechnie stosowanymi i łatwo dostępnymi w profilaktyce oraz leczeniu chorób u ludzi i zwierząt.
Pozostałości nadużywanych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym w żywności niesie negatywne następstwa zdrowotne, a co za
tym idzie, także ekonomiczne. Jak wykazują badania, stosowanie
nawet małych dawek antybiotyków, spożywanych w żywności
przez dłuższy czas, przyczynia się do powstania lekooporności
i może zwiększać ryzyko występowania reakcji alergicznych.
Źródła:
1. Gonzalez- Zorn B., Oporność na antybiotyki: rola produkcji zwierzęcej. Społeczność
branży trzody chlewnej, 2019
2. Gorny N., Antybiotykooporność- czy to poważny problem w leczeniu zwierząt
towarzyszących? Wetea 23/05/2019
3. Koncewicz-Jarząb M., Walka z opornością antybakteryjną w działaniach Inspekcji
Weterynaryjnej. Materiały konferencyjne z okazji Trzeciej Edycji Światowego
Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, 2017.
4. Stancelewska D., Jak ograniczyć oporność na antybiotyki. Tygodnik Poradnik
Rolniczy, 2019.
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Przedszkolaki na start!
(zabawa warzywna)

Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Dopasuj opisy oraz połącz strzałkami nazwy warzyw do zdjęć. Pod zdjęciami wpisz odpowiednie literki z nawiasów znajdujących się przy nazwach warzyw. Litery czytane kolejno utworzą
hasło. Co oznacza utworzone hasło i czy ma znaczenie w naszym życiu?

Marchew (I)

Pomidor (E)

Burak ćwikłowy (W)

Kapusta (R)

Ziemniak (D)

Cebula (O)

Dynia (Z)

Rośnie na gałęzi zielonej, pod ciężarem nieco pochylonej. Jest sobie okrąglutki, mały lub duży, przeważnie czerwoniutki. W domku
pysznym obiadkiem w południe wita, bo zupka z niego jest wyśmienita. Wojna na ... to tomatina, lecz tak marnowanie żywności
się zaczyna.
Bulwy podziemne tworzy i są na nie amatorzy. Często obierane na obiadek, skusi się na nie mały niejadek. Frytki są z nich często
robione, w szkole na stempelki krojone. Dorośli i dzieciaki bardzo lubią ...
Warzywo w ziemi rosnące, piękne liście wypuszczające. Gdy zostanie zerwane, do sałatek, słoiczków i na obiadki jest serwowane.
Ugotujemy z niego barszczyk czerwony i każdy będzie zadowolony. Ciemnoczerwono-fioletowa barwa niespotykana, u naszego ...
jest wytykana.
Podłużna niczym nos Pinokia, pomarańczowa niczym pomarańcza lecz to warzywo w ziemi rosnące, nad ziemie nać wypuszczające. Często nazywana karotka, ludzie to wiedzą od przodka. Przez króliki bardzo lubiana to nasza ... ukochana.
Rośnie na polu, kształt ma okrągły. Czasem wyrasta z niej szczypiorek, a może go wyhodować mały amatorek. Przy jej krojeniu
łza w oku się kręci, wszystkim to dobrze zapadło w pamięci. Zwą ją ..., która po ukąszeniu osy odczula.
Różne kształty i rozmiary ma, wie to każdy kto ją zna. Zazwyczaj pomarańczowa i dużych rozmiarów. Wyróżnia się w wiejskiej
przestrzeni, jesienną porą się mieni. Okrąglutka niczym głowa, wiele pestek w środku chowa. Jest smaczna i bardzo zdrowa,
w słoiku czy jako zupa ...
Okrągła, z liści się składająca, a na polu swą zieloną barwą wyróżniająca. Możemy z niej zrobić bigos bądź kiszonkę, większość
z nas lubi taką zielonkę. Ma wiele witamin i jest zdrowa, a kolejka do niej pięciokilometrowa. Zwą ją ... i wcale nie oznacza to, że
głowa jest pusta.
Zdjęcia: pixabay.com
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Krzyżówka nr 10

Krzyżówka „Nr 10”

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

Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą
hasło.
1.

5. Pisak z kolorowym tuszem
6. Dyżuruje pod numerem 997
7. Do przesiewania mąki
8. Boeing lub jumbo jet
9. Mierzy temperaturę
10. Przed niedzielą
11. Kraj rodzinny
12. Materiał na dziecięcą budowlę
13. ………. czy reszka?
14. Cienka warstwa lodu na drodze - potocznie
15.Figura geometryczna mająca trzy wierzchołki

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

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

12.
13.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 21 listopada 2019 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 10".

14.
15.

1. Osobowy
lub pospieszny na szynach
PYTANIA:
2. Herb
lub
państwa
1. miasta
Osobowy lub
pospieszny
na szynach.
2. Herb miasta lub państwa.
3. Solenizant
z 6z 6grudnia
3. Solenizant
grudnia.
4. Kolor na polskiej fladze.
4. Kolor
na
polskiej
fladze
5. Pisak z kolorowym tuszem.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 8 - ZOTA JESIEŃ.
Nagrody książkowe wylosował: Magda Rosłaniec, gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

6. Dyżuruje pod numerem 997.

Przysłowie
listopad 2019:
7. Do–przesiewania
mąki.„Socha to dawne drewniane narzędzie rolnicze stosowane do orki.”
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boeing lub jumbo jet.
Mierzy temperaturę.
Przed niedzielą.
Kraj rodzinny.
Materiał na dziecięcą budowlę.
………. czy reszka?.
Cienka warstwa lodu na drodze - potocznie.
Figura geometryczna mająca trzy wierzchołki.
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K=E

Rebus 10
T

N

Z=L

100

Y=
ANE

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek D
oradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
21 listopada 2019 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 10".

M

W

Rozwiązanie Rebusu 8 - SNOPOWIĄZAŁKA TO MASZYNA SŁUŻĄCA
DO KOSZENIA ZBOŻA I WIĄZANIA GO SZNURKIEM W SNOPKI.
Nagrody książkowe wylosowała: Marianna Pietrzak, gm. Kampinos
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa,
tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl., tel. 22 5176141 lub listownie na
adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 6 lat, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wylosowania nagród za rozwiązanie Krzyżówki lub Rebusa;
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych
podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały związane z realizacją usługi
będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.

Wieś Mazowiecka, listopad 2019
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Wa ż n e s pr a w y

Pobierz już teraz:

Aplikacja 365Pocket –

mój cyfrowy dzienniczek rolnika w smartfonie!
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łatwe dokumentowanie, indywidualne analizy,
Wieś Mazowiecka, listopad 2019
zawsze i wszędzie!

