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Koleżanki i Koledzy Rolnicy, Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Szczególnie w tym trudnym czasie, gdy wszyscy
zmagamy się z pandemią, której skutki
gospodarcze, w tym również w sektorze
rolnospożywczym, mogą być negatywne
i dolegliwe, potrzebna nam jest ludzka
solidarność, życzliwość i wzajemne wsparcie.
W chwilach trudnych, których nie brakowało
w naszej historii, radziliśmy sobie wtedy kiedy
byliśmy wspólnotą odpowiedzialną za Polskę
i jej mieszkańców.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas nadzieją,
wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość!
Niech błogosławi Wam i Waszym Rodzinom!
Chrystus Zmartwychwstał, Zaprawdę Zmartwychwstał!
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo,
Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu przede
wszystkim zdrowia i zachowania nadziei, że ten czas ogromnej
próby, jakiej zostaliśmy poddani zakończy się pozytywnie.
Bądźmy blisko siebie, dbajmy o najsłabszych, pomagajmy
potrzebującym.
Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie, wzmocnią wiarę
i dodadzą sił do pokonywania trudów dnia codziennego.
Życzymy Państwu tego z całego serca
dyrekcja i pracownicy
MODR Warszawa
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Śro dow isko

Spalanie odpadów = zagrożenie dla zdrowia
Spalanie różnych odpadów, zwłaszcza wykonanych z materiałów o wysokim stopniu
przetworzenia (tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, płyty wiórowe, lakierowane części
mebli i inne) stanowi duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia.
Problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy wyłącznie terenów uprzemysłowionych
i zurbanizowanych - może też stanowić zagrożenie na terenie wsi.

Podczas spalania odpadów (w paleniskach domowych czy na
otwartej przestrzeni) powstaje wiele toksycznych lotnych zanieczyszczeń: tlenki azotu, węgla, siarki, toksyczne metale (ołów,
kadm, rtęć) oraz dioksyny, Łączą się one z cząstkami pyłu o różnej
wielkości cząstek (PM10, PM5,0 i PM2,5) - stanowiąc tym samym
niebezpieczną dla zdrowia mieszaninę. Podczas spalania śmieci
w paleniskach domowych może powstawać tzw. „mokra sadza”
- ograniczająca ciąg kominowy i dostęp powietrza do paleniska.
Skutkiem tego jest wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych, czyli
tlenku węgla (czadu) oraz zagrożenie zatrucia mieszkańców.
Natomiast szkodliwość dymów i pyłów przedostających się do
powietrza zależy od rodzaju, stężenia i czasu ich oddziaływania na
ludzki organizm. Uwalniane w wyniku spalania pyły mają zróżnicowaną wielkość cząstek od 0,001 do 100 µm, a im są mniejsze,
tym łatwiej przenikają do organizmu. Cząstki o wielkości ziaren
35-100 µm są na tyle duże, że szybko opadają na powierzchnię
ziemi, zaś pył o wielkości 0,1-3,5 µm znacznie dłużej utrzymuje
się w powietrzu..

Zanieczyszczone powietrze zatruwa organizm
Powietrze zanieczyszczone spalaniem odpadów może wywołać
początkowo tylko objawy zatrucia, ale częste lub stałe narażenie
na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje zdrowotne skutki. Zwykle pierwszymi objawami są: pieczenie i łzawienie oczu, podrażnienie dróg oddechowych i płuc, podrażnienie skóry lub pokrzywka skórna. Szybko na ludzki organizm
działają szkodliwie gazowe zanieczyszczenia powietrza, takie jak:
- tlenek azotu: działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, może
przyczyniać się do astmy u dzieci,
- tlenek węgla: prowadzi do niedotlenienia tkanek organizmu
(zaczadzenie),
- dwutlenek siarki: działa silnie drażniąco i uszkadza błony śluzowe oraz drogi oddechowe,
- chlorowodór: wykazuje działanie drażniące i trujące, powoduje
uszkodzenie błon śluzowych i układu oddechowego,
- fluorowodór: zwiększa podatność organizmu na infekcje i działa rakotwórczo,
- lotne węglowodory (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA) przyczyniają się m.in. do alergii, powodują
bóle głowy i stany depresyjne,.
Przy częstym, a nawet regularnym narażeniu organizmu ludzkiego na szkodliwe czynniki zawarte w dymie, może dochodzić
do powstania trwałego uszkodzenia systemu odpornościowego
ustroju oraz występowania wielu przewlekłych chorób: astmy,
alergii, chorób nowotworowych, chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu oraz bezpłodności.

Rak przychodzi wraz z dymem
Do substancji o działaniu rakotwórczym należy zaliczyć metale ciężkie: arsen, ołów, kadm, rtęć, cynk, nikiel, miedź, które coraz
częściej nazywa się „pierwiastkami ekotoksycznymi”. Źródłem ich
uwalniania do otaczającego środowiska jest głównie proces spalania zanieczyszczonego węgla kamiennego i brunatnego w energetyce, przemyśle przetwórczym oraz paleniskach domowych.
Wymienione pierwiastki są trwałe w środowisku i łatwo wnikają się do organizmów żywych, zarówno drogą oddechową - przez
zanieczyszczone powietrze, dym papierosowy, a także drogą pokarmową - poprzez spożycie zanieczyszczonej nimi wody oraz
produktów żywnościowych (owoce, warzywa, ryby, skorupiaki).
Metale ciężkie są toksyczne dla organizmów żywych już w bardzo
małych ilościach (wartości progowe), a odkładając się w tkankach organizmu mogą prowadzić do powstania wielu zagrażających życiu chorób, zwłaszcza nowotworowych.
Najbardziej narażonymi organami na działanie metali ciężkich są tkanki miękkie organizmu: wątroba, nerki, a także
mózg, mięśnie i kości. Metale te mogą powodować ostre zatrucia lub przewlekłe stany chorobowe, które przebiegają do
pewnego czasu bezobjawowo. Skutki występowania wielu chorób pojawiają się nawet po wielu latach oddziaływania szkodliwego czynnika i trudno zdiagnozować główną przyczynę
powstania choroby. Najbardziej narażone na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem są dzieci, kobiety w ciąży,
osoby starsze i schorowane.

***
W celu ograniczenia zanieczyszczenia otaczającego środowiska, a także przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym powinno
się całkowicie zaniechać spalania wszelkiego rodzaju odpadów
wykonanych z produktów wysoko przetworzonych oraz prowadzić edukację w tym zakresie.
dr hab. prof. nadzw. Irena Burzyńska
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Źródła:
1. Kabata-Pendias A., Pendias H.1979. “Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym.” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
2. Makowska D., Wierońska F., Dziok T., Strugała A. 2017. „Emisja pierwiastków
ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych.”
Polityka Enesrgetyczna-Energy Policy Journal. T. 20, Z. 4 http://journals.pan.pl/
Content/106950/PDF/07-Makowska-i-in.pdf?handler=pd
3. Zakrzewski S. F. 1997. „Podstawy toksykologii środowiska.”, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
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„Wesoły nam dzień dziś nastał…”
Wielkanoc na Mazowszu

Wielkanoc należy do świąt cyklu wiosennego, którego termin wyznaczają Środa
Popielcowa oraz Święto Zesłania Ducha Świętego nazywane Zielonymi Świątkami.
W Kościele katolickim wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca.
tekst: Edyta Łukomska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Zdjęcia: archiwum Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wielkanoc jest najwcześniej ustanowionym i najuroczyściej
obchodzonym świętem chrześcijan na pamiątkę męki, śmierci
i chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. W kulturze ludowej
z okresem tym łączą się liczne zwyczaje i obrzędy kościelne, a także tradycje domowe i rolnicze. Obfitował on w rozmaite praktyki mające na celu zabezpieczenie ludzi, zwierząt
i pól przed chorobami, czy klęskami.

4

Tradycje wokół obchodów Wielkiej Nocy
Wstępem do obchodów Wielkanocy jest Środa Popielcowa,
zwana także Popielcem lub Środą Wstępną. Od tego dnia rozpoczyna się trwający czterdzieści dni Wielki Post.
Wielki Post trwa pełne sześć tygodni. To czas skupienia, wyciszenia, postów i umartwień, które mają przygotować wiernych do
święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Niedziela Palmowa jest początkiem obchodów bezpośrednio
związanych z Wielkanocą (nazywana też Wierzbną lub Kwietną),
i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wierni świętują triumfalny wjazd
Chrystusa do Jerozolimy, gdzie witano Go kwiatami i palmowymi gałązkami.
Palemki - rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek - ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by
zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej
bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Wetknięte za obraz lub wło-
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żone do wazonów
chroniły mieszkanie
przed nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów.
Wielki Tydzień
był i pozostaje
do dzisiaj czasem
wzmożonych przygotowań do Święta
Zmartwychwstania
Pańskiego. Obfitował i obfituje w liczne obrzędy kościelne
i zwyczaje domowe.
Wiosenne porządki to jedna z tych
tradycji, które zachowały się do dziś. Upiększano wnętrza, malowano i zdobiono
jaja, przygotowywano potrawy świąteczne, uczestniczono w nabożeństwach. Porządki należało zakończyć najpóźniej w Wielki
Wtorek.
Generalne domowe porządki były i są do dziś widocznym znakiem przygotowań do Wielkiej Nocy. Ich kulminacja przypada
na Wielki Tydzień. Myto wówczas wszystkie sprzęty, naczynia,
czyszczono garderobę, przygotowywano ogródki, a na wsiach
bielono chaty. Porządki miały nie
tylko praktyczne, ale i symboliczne znaczenie - wymiatano z domów zimę, wszelkie zło i choroby.
40-dniowy post był przestrzegany bardzo gorliwie: zaprzestawano wszelkich zabaw, chowano
instrumenty muzyczne i koncentrowano się na modlitwie. Wyrzekano się też mięsa i tłuszczów roślinnych, a nawet nabiału i cukru.
Główne pożywienie stanowiły żur
i śledzie.
Zdobienie jajek. Niegdyś szcze-

Trad ycja
gólne znaczenie przypisywano kolorom pisanek, np. czerwone
miały odpędzać złe uroki i przynosić miłość. Zdobienie jajek
było zajęciem wyłącznie kobiecym, mężczyźni musieli na ten
czas opuszczać izbę. Dziś zdobić mogą wszyscy.
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę ma długą tradycję, jednak nie we wszystkich regionach Polski. Na części zachodnich
terenów kraju zwyczaj ten przyjął się dopiero w latach 70. XX w.
W pozostałych regionach początkowo święcenie pokarmów odbywało się w chałupach, a także na placach wiejskich bądź pod kapliczkami. Jadło ustawiano na dużych, udekorowanych widłakami
i bukszpanem stołach. Później wprowadzono zwyczaj święcenia
w kościele.
Zawartość koszyka ze święconką zależała od regionu Polski. Zazwyczaj jednak
szykowano ser,
masło, kiełbasę,
szynkę, chrzan,
sól, jajka oraz
baranka. Baranek wykonany
z chleba, masła,
cukru lub kłosów zbóż symbolizuje zmartwychwstałego
Jezusa. Jajka to
symbol rodzącego się życia,
chleb - symbol
ciała Chrystusa, dobrobytu
i pomyślności,
a chrzan - męki
Pańskiej. Jeden
ze zwyczajów
głosi, że po powrocie ze święconką należy
trzy razy obejść
dookoła dom - ma to odpędzić złe moce.
Wielka Niedziela na Mazowszu. W Wielką Niedzielę, po zakończonej rezurekcji każdy gospodarz starał się jak najszybciej
wrócić do domu. Miało
to zapewnić dobre plony i pomyślność, dlatego
wracano prosto do domu.
Powszechnie
wierzono,
że temu który przyjedzie
pierwszy najlepiej obrodzą plony. Po powrocie do
domu gospodarz nalewał
na talerz trochę wody (poświęconej w Wielką Sobotę) i dla ochrony przed
suszą oraz wszelkim złem
pokrapiał swoje domostwo.
Wielkanocne
śniadanie odbywa się w Wielką
Niedzielę - radosny dzień
Zmartwychwstania, po poście, dlatego potrawy wielka-

nocne zjadamy ze smakiem i apetytem. Są takie dania
wielkanocne, głęboko zakorzenione w naszej tradycji,
bez których nie wyobrażamy sobie tych świąt. Tradycyjnie podawane są różnego rodzaju mięsa i wędliny,
wśród których nie może zabraknąć białej kiełbasy, jajka podawane na różne sposoby: zapiekane, faszerowane. koniecznie na
stole świątecznym musi pojawić się baba wielkanocna i mazurek.
Lany poniedziałek. Kolejna mazowiecka tradycja mówi, że
w lany poniedziałek nie polewa się panien zwykłą wodą z wiadra,
a tylko tą perfumowaną. To ma zapewnić kobiecie luksusowe życie u boku bogatego mężczyzny.
Ile jest regionów Polski, tyle jest zwyczajów i sposobów obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Od wieków Wielkanoc na Mazowszu świętowana jest bardzo uroczyście i dostojnie.
Nasza propozycja:

Mazurek wielkanocny czekoladowo kajmakowy
Składniki: 3/4 kostki masła, 1/3 szklanki cukru pudru, 2 żółtka, 1 szklanka mąki pszennej tortowej, 2 łyżki kakao.
Masa czekoladowa: 1 puszka gotowej masy kajmakowej/krówkowej, lub też słodzonego mleka skondensowanego, już ugotowanego, 100 g ciemnej czekolady deserowej lub gorzkiej, 6 łyżek mleka.
Dekoracja: Skórka pomarańczowa oraz rodzynki i suszone
śliwki (namoczone 10 minut w winiaku czy rumie).
Przygotowanie: masło utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami na
puszystą masę, dodać mąkę i kakao, wymieszać. Zagnieść ciasto,
uformować kulę, zawinąć w folię i włożyć na godzinę do lodówki.
Formę o wymiarach ok. 20 x 30 cm wysmarować masłem, wyłożyć papierem z rozwałkowanym ciastem. Ciastem wylepić spód
i ok. 1 cm boków. Piec przez ok. 20 minut na złoty kolor, w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Masę kajmakową wymieszać
z rozpuszczoną czekoladą i mlekiem. Składniki masy łatwiej się
połączą jeśli będą podgrzane, rozpuszczane np. w kąpieli wodnej.
Wyłożyć na spód. Udekorować smażoną skórką pomarańczową,
rodzynkami i suszonymi śliwkami.
Źródło:
www.mazowieckiszlaktradycji.com
www.kwestiasmaku.pl
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Z O ddzia ł u Bielice

Pietruszka czy pasternak?

Ceny warzyw w ostatnich „suchych” latach szalały. Za pietruszkę w niektórych miejscach
w kraju trzeba było zapłacić nawet 20 zł za kilogram! Niektórzy sprzedawcy próbowali na tej
sytuacji zyskać jeszcze więcej, sprzedając tańszy pasternak zamiast pietruszki. Jak nie dać
się oszukać?
Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice
Pasternak i pietruszka to warzywa należące do tej samej rodziny selerowatych i na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobne,
chociaż różni je kilka istotnych szczegółów. W ogrodzie łatwiej
odróżnić pasternak od pietruszki niż na półce sklepowej, gdyż ma
on nie tylko charakterystyczne, duże liście, ale osiąga też większe
rozmiary i zakwita na żółto. W sklepie trudno byłoby zobaczyć
jego kwiaty i raczej nie ujrzymy liści. Niestety, korzenie pietruszki
i pasternaku są do siebie podobne i możemy się pomylić. Można
też paść ofiarą nieuczciwych sprzedawców, oferujących tańszy
pasternak zamiast pietruszki.
Uwaga! Pasternak sprzedawany jako pietruszkę najłatwiej
spotkać w sklepach wielkopowierzchniowych. Nagminnie też
udaje pietruszkę w pęczkach włoszczyzny.

Pietruszkę zna każdy…
6

… gdyż jest bardziej popularna i częściej uprawiana niż pasternak. Jej częścią jadalną jest długi, kremowobiały, mięsisty korzeń
spichrzowy oraz zielone, pierzaste liście, powszechnie nazywane natką. Zarówno liście, jak i korzeń, są bardzo aromatyczne.
Korzeń pietruszki wykorzystuje się zwykle do przyrządzania
zup, potrawek i sałatek, a natkę dodaje do sałatek, surówek, past,
sosów, a nawet soków warzywnych i koktajli warzywno-owocowych. Podobnie jak korzeń pasternaku, korzeń pietruszki jest
bardzo bogaty w liczne substancje odżywcze, ale zawiera więcej
witaminy C i kwasu foliowego.

Zapomniany pasternak
Pasternak, w przeciwieństwie do pietruszki, nie jest tak popularny w uprawie. W dawnych czasach był bardzo znany na polskich stołach i wykorzystywany jako pasza dla zwierząt. Dopiero
kiedy pojawiła się „włoszczyzna” odszedł w zapomnienie. Obecnie powraca do łask, co zawdzięcza przede wszystkim swoim właściwościom odżywczym, sporej ilości błonnika, małym wymaganiom uprawowym i łatwości przechowywania. Jest też bardziej
odporny na mróz i lepiej radzi sobie podczas suszy niż pietruszka, szczególnie podczas wschodów. Korzenie pasternaku mają też
mniejszą tendencję do rozwidlania się.
Korzeń pasternaku ma podobny wygląd i kolor jak korzeń
pietruszki, ale jest większy, bardziej miękki, mniej aromatyczny
i bardziej zaokrąglony w górnej części. Miejsce, z którego wyrasta
natka jest lekko wklęsłe i otoczone ciemną obwódką, czego nie
zaobserwujemy na korzeniu pietruszki. Także smak i aromat jest
łagodniejszy i bardziej zbliżony do smaku marchwi niż pietruszki.
Wykorzystuje się go jako dodatek do zup lub puree warzywnego.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Co różni oba warzywa?
Jak wspomniałam, najłatwiej rozróżnić te warzywa po liściach.
Pietruszka ma je gładkie i ciemnozielone, bez włosków. Natomiast liście pasternaku są od spodu pokryte włoskami i mają jaśniejszy kolor. Nie wykorzystuje się ich w celach spożywczych,
gdyż są twarde i niezbyt smaczne, a u niektórych osób mogą nawet powodować niestrawność i podrażnienie układu pokarmowego - niekiedy nawet poparzenia skóry.
Nie znaczy to, że należy pasternakiem gardzić! Ma on bowiem
bardziej łagodny, orzechowy smak i zawiera spore ilości węglowodanów. Do tego jest bogaty w witaminy i minerały, przede
wszystkim w magnez. Nie warto jednak zamienić pietruszki na
pasternak, bo tradycyjny polski rosół wiele by stracił.

Porównanie pietruszki i pasternaku

Pietruszka:
• kolor prawie biały,
• czysty, świeży zapach,
• korzeń długi, smukły, zwężający się,
• powierzchnia korzenia mniej gładka,
• smak oraz zapach bardzo aromatyczny,
• sprzedawana jako korzeń lub z natką.
Pasternak:
• kolor kremowy, prawie żółtawy,
• ma dość ostry, mało przyjemny zapach,
• korzeń większy, bardziej zaokrąglony u góry,
• skórka korzenia bardziej gładka,
• słodkawy, orzechowy smak, podobny do marchwi,
• rzadko jest sprzedawany z liśćmi,
• posiada zagłębienie wokół nasady, z której wyrastają liście.
Jeśli jednak padliśmy ofiarą nieuczciwych sprzedawców i zamiast pietruszki do domu przynieśliśmy pasternak - nie wyrzucajmy go. Oczywiście do ugotowania tradycyjnego rosołu się nie
nadaje i nie zastąpi pietruszki, ale i z niego można przygotować
coś pysznego. Starty na tarce, młody pasternak będzie idealnym
dodatkiem do sałatek. Popularne jest także puree z pasternaku z dodatkiem masła, soli i pieprzu. Pokrojony w kostkę doda
smaku zupom i potrawom duszonym. Może więc warto polubić
pasternak?
Źródło: WIOM 2019
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Wiejskie siłownie zewnętrzne
Siłownie zewnętrzne to miejsca przeznaczone do ćwiczeń na powietrzu, które cieszą
się coraz większą popularnością także na wsi. Usytuowane są zazwyczaj tam, gdzie
spotyka się lokalna społeczności, np. przy świetlicach wiejskich, szkołach i placach zabaw.
Powstają zazwyczaj ze środków pozyskiwanych z różnych funduszy i są przeznaczone dla
mieszkańców.
Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice
Siłownie zewnętrzne przyciągają osoby w różnym wieku zwolenników zdrowego i aktywnego stylu życia. Wiosną wiele osób chce zrzucić zbędne kilogramy nagromadzone przez
zimę. Zbudowanie siłowni zewnętrznej na wsi jest dobrym
rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które nie mają możliwości
dojazdu do miejskich siłowni stacjonarnych. Ponadto te wiejskie są ogólnodostępne - nie wymagają wykupienia karnetu.
Wybierając się na taką siłownię, czy plac rekreacyjny,
trzeba założyć wygodne ubrania, które nie będą ograniczały ruchu. Na miejscu należy zapoznać się z regulaminem
użytkowania.
Urządzenia na placu powinny posiadać tabliczki informacyjne z instrukcją obsługi oraz krótkim opisem efektów
ćwiczeń. Najpopularniejsze na wiejskich siłowniach zewnętrznych są: orbitrek, biegacz, wahadło, twister, wyciąg
górny, wioślarz, drabinka, rower, poręcze i steper.
Urządzenia treningowe „pod chmurką” wzmacniają mięśnie,
rozwijają muskulaturę i zwiększają wytrzymałość organizmu.
Wiejskie siłownie zewnętrzne nie tylko umożliwiają mieszkańcom zajęcia sportowe, ale również są metodą popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia.
Korzystanie z wiejskich siłowni
zewnętrznych. Korzyści

Brak możliwości natychmiastowej konsultacji ćwiczeń
z trenerem personalnym.

Poprawa sprawności fizycznej.

Wieczorami – możliwy brak
oświetlenia siłowni zewnętrznej.

Dostarczanie do organizmu dużej
dawki tlenu.

Przy niektórych urządzeniach
brak możliwości regulacji ustawień np. wysokość siedziska
na rowerku.

Pozytywny wpływ na pracę mózgu.

Brak zadaszenia wpływający
na wykonywanie ćwiczeń
w dni deszczowe.

Brak możliwości ćwiczeń
Polepszenie działania układu krąże- w mroźny dzień – przymaniowo-oddechowego.
rzanie metalowych części
urządzeń.
Urządzenia proste w użytkowaniu.
Trwałe konstrukcje.

Wiejska siłownia zewnętrzna – w tle
altana i świetlica wiejska (Wieś Adamowa Góra, Gmina Młodzieszyn, Powiat Sochaczewski)

Korzystanie z wiejskich siłowni
zewnętrznych
Napotykane problemy

Aktywne przebywanie na świeżym
powietrzu.

Dostępność siłowni zewnętrznych.

7

Wiejska siłownia zewnętrzna – w tle widok na plac zabaw (Wieś Adamowa Góra, Gmina Młodzieszyn, Powiat Sochaczewski)
Źródła: A. Truszczyńska-Baszak, Siłownie plenerowe, Działkowiec, luty 2019,
s.66-67

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Zio ł a z ł ą ki
Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice

Stokrotka pospolita

Nasze łąki i pastwiska są prawdziwą skarbnicą wartościowych leków niosących ulgę w różnych chorobach. Poznajmy dziś właściwości stokrotki pospolitej - symbolu niewinności,
kwiatu poświęconego Matce Bożej, którą Karol Linneusz nazwał inspirując się łacińskim
słowem „bellus”: piękny, ładny, grzeczny. Lecz stokrotka to nie tylko wiosenna ozdoba łąk,
pastwisk i ogrodów, ale także roślina lecznicza.

8

Stokrotka pospolita, potocznie nazywana stokrocią, to roślina wieloletnia (ale
może być i jednoroczna), osiągająca wysokość od 5 do 15 cm. Najobficiej kwitnie
wiosną - od marca do kwietnia. Kwitnienie
słabnie, gdy robi się upalnie i sucho. Kwiaty pojawiają się ponownie jesienią i pozostają na roślinach nawet w czasie łagodnej
zimy. Najczęściej spotkać je można na wilgotnych łąkach, pastwiskach, niewielkich
wzgórzach czy trawnikach, a także w pobliżu leśnych strumieni i przy rowach. Jej
odmiany hodowlane - o dużych dekoracyjnych kwiatach - chętnie uprawiane są
w ogrodach, na działkach, balkonach i tarasach, zwykle towarzyszą im bratki.

Stokrotka pospolita. Bellis perennis

W medycynie i kosmetyce wykorzystywane są zarówno dziko rosnące, jak i typowo ogrodowe odmiany. Ważne jest, by
pochodziły z nieskażonego środowiska.
Najczęściej wykorzystywane są koszyczki
kwiatowe. Lecznicze właściwości mają jednak zarówno liście, jak i pączki kwiatowe.
Koszyczki najlepiej zrywać w miarę
rozkwitu, od bardzo wczesnej wiosny aż
do samej zimy. Najlepszym czasem jest
jednak maj, wtedy są najdorodniejsze. Powinny być zbierane podczas słonecznego
dnia, niedługo po rozkwitnięciu, nie należy zwlekać aż będą się z nich osypywały
płatki (kwiatki języczkowate). Można je
stosować zarówno w stanie świeżym (soki,
surówki), jak i suszonym. Roślinę najlepiej suszyć rozkładając cienką warstwą
w miejscach przewiewnych i zadaszonych,
a surowiec przechowywać w szczelnych
pojemnikach w suchych miejscach.

Stokrotka, dzięki bogactwu saponin, okazuje się niezwykle przydatna w leczeniu
schorzeń górnych dróg oddechowych.
Pozwala sprawnie usunąć zalegąjącą
w oskrzelach wydzielinę skutecznie ułatwiając oddychanie. Badania kliniczne potwierdziły ponadto, że wyciągi alkoholowe
oraz wodny napar wpływają hamująco na
namnażanie się w gardle grzybów chorobotwórczych. Stokrotka usuwa też z organizmu szkodliwe produkty przemiany
materii. Korzystnie wpływa na pracę wątroby, leczy stany zapalne dróg żółciowych i woreczka żółciowego oraz nieżyty
żołądka i jelit. Wykazuje działanie moczopędne, co sprawia, że jest przydatna
w leczeniu stanów zapalnych nerek i moczowodów. Ostatnie badania donoszą
o jej ochronnym działaniu na białaczkę.
Napary i wyciągi alkoholowe stosowane
są często w postaci okładów leczniczych
na trudno gojące się rany, stłuczenia, siniaki czy kontuzje (ułatwiają gojenie się
ran i przeciwdziałają obrzękom). Wiosenne kuracje poprawiają wygląd i zdrowie
cery. W aptekach dostępna jest cała gama
produktów na bazie stokrotki.

Właściwości lecznicze stokrotki

Stokrotka w surówce

Jak i kiedy zbierać?

Zarówno koszyczki, jak i kwiaty i pączki, kryją w swoim składzie całą listę wartościowych substancji mających zastosowanie między innymi w medycynie.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Roślina nie tyko leczy, jej liście i koszyczki kwiatowe z powodzeniem wykorzystywane są także do celów kulinarnych.
Szefowie kuchni najczęściej sięgają po

nie wiosną w celu wzbogacenia surówek
i sałatek w witaminy. Dania zawierające
stokrotkę poprawiają wygląd cery, oczyszczają organizm z pozimowych toksyn
i metabolitów i pomagają szybciej pozbyć się wiosennego zmęczenia. Niekiedy pączki kwiatowe rośliny marynuje się
w zalewie octowo-ziołowej i podaje jako
namiastkę kaparów. Świeżo zerwane listki, pączki kwiatowe lub koszyczki zwykle
łączy się z sałatą, rzodkiewką, szczypiorkiem, pomidorami i sosem winegret.
Kompres rozjaśniający piegi
i plamy wątrobowe
Składniki: świeżo zerwane koszyczki stokrotki
pospolitej (dziko rosnącej lub odmian uprawnych), młody ogórek.
Przygotowanie: koszyczki kwiatowe dokładnie
zmiażdżyć (najlepiej użyć w tym celu moździerza),
a następnie dodać tyle utartego na nierdzewnej tarce
ogórka, aby po wymieszaniu powstała papka.
Stosowanie: uzyskaną papkę nanieść na świeżo umytą
twarz lub na te obszary skóry, gdzie chcemy rozjaśnić przebarwienia. Kompres należy trzymać 30 min, następnie zdjąć,
a skórę przemyć ciepłym naparem z koszyczków nagietka
lekarskiego, ciepłą wodą lub delikatnym tonikiem. Najlepiej
stosować kompres co drugi dzień, aż do wyraźnego rozjaśnienia przebarwień na skórze. Równolegle z korzystaniem
z kompresu zalecane jest picie naparu z koszyczków kwiatowych bądź soku z liści i koszyczków stokrotki polnej.
Kompres z koszyczków kwiatowych stokrotki i ogórka
posiada zdolność rozjaśniania piegów i plam wątrobowych na skórze, działa gojąco i przeciwzapalnie, ponadto
pomaga w leczeniu trądziku i ropnych wyprysków, łagodzi poparzenia słoneczne i wykazuje dobroczynny wpływ
na zdrowie i wygląd cery.
Źródła:
1. Nowak Zbigniew T. 2017. Zioła z Polskich łąk.
Wydawnictwo AA. Kraków
2. Lewkowicz- Mosiej T. 2013. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki. Warszawa
3. Angielczyk M., Bączek K., Grzeszpryk A., Osińska
E., Przybył J., Rosłon W., Szymona J., Weglan Z.,
2005. Lecznicze rośliny dziko rosnące. CDR w Brwinowie, Oddział w Radomiu
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W związku z tym następuje stopniowe zmniejszanie nakładów
na produkcję. Coraz większą uwagę zwraca się na inne czynniki,
dzięki którym możemy zwiększyć ilość i jakość plonu bez istotnego zwiększania nakładów. Jednym z najważniejszych, które bez
problemu możemy zastosować, jest stosowanie płodozmianu. Ma
on spełniać przede wszystkim dwie funkcje: nawozową i sanitarną. Dzięki tej pierwszej możemy kształtować bilans azotu oraz
materii organicznej w glebie. Natomiast funkcja sanitarna polega
na ograniczeniu rozwoju chorób, zachwaszczenia i szkodników.

Dlaczego właśnie kukurydza?
Przy stosowaniu płodozmianu bardzo istotne jest wykorzystanie takich roślin, które przerywają monokulturę roślin zbożowych. Idealny płodozmian charakteryzuje się ilością roślin zbożowych na poziomie nie przekraczającym 50%.
Do mających bardzo istotne znaczenie w płodozmianie zaliczamy kukurydzę. Lepszym wyborem do stosowania w płodozmianie jest co prawda kukurydza z przeznaczeniem na ziarno, ale
i kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę jest bardzo dobrym
elementem płodozmianu. Jest tak, ponieważ jest bardzo łatwa

sprzyja uprawie roślin zbożowych i rzepaku. Zwiększa
się wtedy ryzyko wylegnięcia i następuje pogorszenie
warunków wschodu na plantacjach rzepaku. Zaletą
kukurydzy jest jednak fakt, iż zbyt intensywne nawożenie organiczne nie prowadzi do straty w plonie, tak jak
w przypadku zbóż lub rzepaku.
Istotną sprawą, o której należy pamiętać omawiając przydatność kukurydzy do wkomponowania jej w płodozmian, jest ilość
resztek pożniwnych. O ile uprawiana na kiszonkę nie pozostawia
wiele resztek, to zbierana na ziarno pozostawia ich bardzo dużo.
Należy zwrócić uwagę, iż przyorując pozostawione na polu resztki po kukurydzy na ziarno wprowadzamy do gleby przeciętnie
120 kg N, 30 kg P2O5, 300 kg K20, co znacząco wpływa na plonowanie roślin następczych.

Są też wady
Wprowadzenie uprawy kukurydzy do płodozmianu, prócz
wielu zalet, ma również wady. Najpoważniejszym mankamentem
jest fakt, iż rośliną następczą powinna być roślina jara. Niestety,
zwykle zbiór kukurydzy następuje późną jesienią, co ogranicza

Kukurydza w kształtowaniu płodozmianu
W ostatnim czasie możemy zaobserwować nowe tendencje w sposobie prowadzenia działalności rolniczej. Wzrost wymagań jakościowych co do produktów rolnych, zmiany klimatyczne
oraz wzrastające koszty produkcji wymuszają na rolnikach poszukiwanie nowych sposobów
na to, aby podołać zachodzącym zmianom i osiągnąć dochód.
Dariusz Oleksiak
MODR Oddział Ostrołęka

w uprawie, przydatna dla wielu gospodarstw jako pasza towarowa w hodowli bydła, a na dodatek bardzo dobrze plonuje w naszym klimacie.

To nie wszystkie zalety
Jest ona rośliną, od której powinien zaczynać się płodozmian,
ponieważ ma kilka istotnych zalet. Największą jest to, że potrafi
świetnie wykorzystać nawożenie organiczne. Zastosowanie dużej ilości nawozów naturalnych znacznie zwiększa ilość materii
organicznej w glebie oraz dostępność makroskładników i mikroskładników. Niestety stosowanie ich w dużych ilościach nie

lub całkowicie blokuje możliwość uprawy rośliny ozimej. Należy
zwrócić uwagę, że możliwa jest uprawa kukurydzy w monokulturze przez kilka lat, co nie prowadzi do znaczącej obniżki plonu,
jednak zwiększa ryzyko występowania chorób.
Jak zatem możemy dostrzec, decyzja o wkomponowaniu uprawy kukurydzy w płodozmian niesie za sobą dużo korzyści, jak
i wiele zagrożeń. Należy jednak zwrócić uwagę, iż kukurydza jest
rośliną, która coraz częściej pojawia się w płodozmianie, ponieważ jako jedna z nielicznych roślin uprawnych może być wysiewana z powodzeniem na lżejszych glebach, które przeważają
w naszym kraju.
Źródło: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/wartosc-stanowiska-po-kukurydzy,80577.html

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Pożytki z lawendy

jach świata, również w Pol-

Lawenda wykazuje działanie przeciwbólowe, dlatego polecana jest osobom zmagającym się z bólem
głowy i migrenami. Napary z ziela działają rozgrzewająco i sprawdzą się w leczeniu przeziębień. Roślina działa również przeciwskurczowo, stąd jej zastosowanie przy problemach z trawieniem - stymuluje
produkcję żółci i soków żołądkowych łagodząc objawy niestrawności, ból brzucha, wzdęcia i kolkę.
Znakomicie wpływa nie tylko na zdrowie, ale i na
wygląd.
Warto ususzoną lawendę umieścić w bawełnianym woreczku i włożyć do szafy z ubraniami. Nie
tylko odstraszy mole, ale także nada ubraniom piękny zapach.

sce. Jej ziele ma przyjemny

Olejek lawendowy wspomaga zdrowie

zapach, lecz w smaku jest

Właściwości lecznicze mają zarówno kwiaty lawendy, jak i uzyskany z nich olejek, który może być
wykorzystywany zewnętrznie - jako kosmetyk lub
do inhalacji. Jest jednym z najbardziej łagodnych
olejków eterycznych, a przy tym bardzo wartościowym. Ze względu na działanie przeciwbakteryjne oraz antyseptyczne jest często wykorzystywany
w produkcji mydeł, żelów, kremów do stóp oraz
w pielęgnacji cery. Poza tym łagodzi ukąszenia owadów, a po dodaniu niewielkiej ilości wody stosuje
się go do łagodzenia poparzeń skóry, również tych
słonecznych.
Pamiętajmy jednak, że wszystkie olejki eteryczne stosujemy tylko w niewielkich ilościach. Trzeba
z nimi uważać nawet w przypadku lawendowego,
który w działaniu jest dość łagodny. Przed jego zastosowaniem na większej partii ciała warto wcześniej
zrobić próbę i sprawdzić reakcję skóry.
Podany doustnie dobrze działa na przewód pokarmowy, a następnie jest wydalany częściowo z moczem, a częściowo przez płuca wraz z wydychanym
powietrzem. Lotne wydzieliny olejku lawendowego
(opary) w ciągu dwunastu godzin niszczą pneumokoki i paciorkowce.

Lawenda lekarska uznawana jest za roślinę leczniczą
od stuleci. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego, ale
uprawia się ją w wielu kra-

gorzkie i szczypiące. Kwiaty
zawierają m.in. związki mi10

neralne, cukry, garbniki i antocyjany będące naturalnym
barwnikiem.

Wykorzystanie w aromaterapii
Olejek lawendowy znany jest w aromaterapii jako
środek relaksujący i uspokajający. Kilka kropel dodanych do kąpieli pomoże w załagodzeniu stresu,
a nawet stanów lękowych i depresji. Można go podgrzewać w specjalnych kominkach, aby jego zapach
roznosił się po domu. Poza tym inhalacja tym olejkiem ma działanie nasenne - poprawia jakość snu,
obniża ciśnienie krwi i tętno.
Wdychanie jego oparów jest korzystne w przypadku problemów z układem oddechowym. Infekcje
gardła, kaszel, astma, zatoki, zapalenie oskrzeli, zaWieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Ilona Żebrowska
MODR Oddział Ostrołęka

palenie migdałków i krtani czy
nawet przeziębienie - we wszystkich tych przypadkach lawenda
może pomóc złagodzić objawy.
Olejek można wdychać w postaci pary lub wcierać w skórę
w okolicy dróg oddechowych.
Jego stymulujące właściwości
przyspieszają proces oczyszczania organizmu, poprzez eliminację zalegającego śluzu i flegmy.
Regularne stosowanie aromaterapii olejkiem lawendowym może korzystnie wpłynąć na poprawę krążenia krwi
i zmniejszenie ciśnienia. Oznacza to lepsze dotlenienie ważnych narządów, w tym mózgu,
i zwiększenie aktywności całego
organizmu. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zawału serca czy
miażdżycy, związanej właśnie
z niewłaściwą cyrkulacją krwi.
Olejek lawendowy stymuluje
produkcję moczu, dzięki czemu
zwiększa jego przepływ przez
układ. Może przywrócić równowagę hormonalną, zmniejszyć stan
zapalny oraz złagodzić ból pęcherza.

Pielęgnacja olejkiem
Stosowany w postaci okładów
przyspiesza proces gojenia się
ran, łagodzi ból i świąd. Działa
łagodząco w przypadku zakażeń
bakteriami
ropotwórczymi.
Dzięki
dużej
zawartości
substancji czynnych, pozytywnie wpływa na wygląd skóry,
działa odmładzająco, wygładzająco, antyseptycznie oraz
dezynfekująco. Olejku lawendowego można też używać do masażu ciała. Świetnie sprawdzi się
w przypadku cellulitu, powoduje rozszerzenie włosowatych naczyń krwionośnych i przekrwienie skóry. Przeciwdziała również
nadmiernemu gromadzeniu się
płynów w organizmie.
Źródło:
https://dom.wp.pl/aromaterapia-i-sprzatanie-domu-w-jednym-6101635383009921g/2
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Drożdże w żywieniu bydła mlecznego
Wykorzystywane w żywieniu bydła drożdże początkowo traktowano jako źródło
białka, witamin z grupy B oraz niektórych biopierwiastków. Stopniowo odkrywano ich
wszechstronne i pozytywne działanie na wydajność, zdrowie i rozród krów.
Andrzej Wójcik
MODR Oddział Ostrołęka
Głównym warunkiem intensywnego żywienia bydła mlecznego jest dokładne zbilansowanie potrzeb pokarmowych oraz zapewnienie optymalnego środowiska w żwaczu dla rozwoju drobnoustrojów dzięki stabilizacji pH. Nie należy zapominać o tym,
że około 80% białka pobranego w paszy ulega przemianom
w żwaczu na białko drobnoustrojów. Przemiany węglowodanów
w żwaczu prowadzą do powstania lotnych kwasów tłuszczowych,
które pokrywają 70-80% zapotrzebowania krowy na energię zużywaną głównie do produkcji mleka

Wpływ drożdży na organizm zwierząt
Drożdże paszowe dobrze wpływają na funkcjonowanie żwacza.
Badania wykazały korzystny wpływ żywych komórek drożdży na
skład gatunkowy mikroorganizmów zasiedlających żwacz, stymulację rozwoju młodych zwierząt oraz poprawę ich zdrowotności.
U dorosłych zwierząt preparaty drożdżowe poprawiają wyniki rozrodu, wydajność mleczną i zapobiegają chorobom metabolicznym.
To korzystne oddziaływanie drożdży na organizmy zwierząt
spowodowało rozwój nowych technologii produkcji drożdży
paszowych oraz wielokierunkowe wykorzystanie drożdży piwowarskich, będących produktem odpadowym w przemyśle
browarniczym. Preparaty te są bogatym źródłem białka (około
35-40%) zawierającym dużo lizyny - aminokwasu limitującego
syntezę białka mleka. Drożdże suszone żywe dodatkowo wpływają na procesy zachodzące w żwaczu. W wilgotnym środowisku, przy optymalnej temperaturze i odczynie pH zbliżonym do
obojętnego, zaczynają przejawiać swoje funkcje życiowe, łącznie
z rozmnażaniem się. Zużywają przy tym tlen i produkują różne
substancje czynne, np. peptydy. Drożdże suszone, zawierające aktywne żywe komórki, działają jak probiotyki lub prebiotyki wiążąc bakterie chorobotwórcze i mikotoksyny. Wpływają na równowagę w składzie mikroflory przewodu pokarmowego, ograniczają
występowanie biegunek i zakażeń bakteriami chorobotwórczymi
oraz powodują wzrost odporności zwierząt.
Stosując dodatek preparatów drożdżowych do dawki pokarmowej
krów mlecznych uzyskujemy: zmniejszenie liczby komórek somatycznych w mleku, wzrost wydajności mleka o 1-2 kg na krowę dziennie,
poprawę działania żwacza i usprawnienie przemiany materii.
Zalecany dodatek preparatów drożdżowych do dawki pokarmowej wynosi najczęściej od 6 do 20 g/szt. dziennie, niektóre preparaty stosuje się w ilości 150-200 g/szt. dziennie - należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej ilości i sposobu podania.

Metabolity, drożdże hydrolizowane i chelaty

teryjnej w żwaczu wysokowydajnych krów. Konsekwencją dobrze funkcjonującego żwacza jest zwiększona produkcja mleka,
zmniejszenie się liczby komórek somatycznych oraz poprawienie
wskaźników rozrodu, czyli łatwiejsze zacielenia i skrócony okres
międzyocieleniowy. U krów po wycieleniu ubytki masy ciała są
mniejsze, a siara posiada lepsze właściwości, co wpływa na polepszenie zdrowotności cieląt.
W trosce o jak największą efektywność dodatków drożdżowych
w żywieniu krów opracowano technologię produkcji drożdży hydrolizowanych. Ich korzystną cechą jest duża stabilność - zarówno w procesie produkcji, jak i przechowywania. Drożdże hydrolizowane wpływają korzystnie na przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu niezależnie od składu komponentowego dawki
pokarmowej. Po ich zastosowaniu wzrasta produkcja lotnych
kwasów tłuszczowych w żwaczu i ilość bakterii celulolitycznych,
dzięki czemu polepsza się strawność pasz objętościowych. Ponadto wzrasta ilość drobnoustrojów z grupy Selenomonas przekształcających kwas mlekowy w kwas propionowy, co zapobiega
występowaniu kwasicy.
Coraz częściej hodowcy stosują też chelaty (trwałe połączenia
białka drożdży z mikroelementami - selenem, cynkiem, manganem i miedzią). Mikroelementy z chelatów są znacznie lepiej
przyswajalne, w porównaniu z mieszankami mineralnymi.

***
Największą efektywnością cieszą się preparaty drożdżowe zawierające żywe komórki, metabolity drożdży oraz drożdże hydrolizowane. Stosowane w żywieniu dodatki zawierające drożdże powinny charakteryzować się gwarantowaną jakością potwierdzoną certyfikatem. Nie można stosować preparatów drożdżowych
o zabarwieniu ciemnobrązowym - powinny mieć kolor jasny
i przyjemny, drożdżowy zapach.
Reasumując: stosowanie preparatów drożdżowych wpływa
korzystnie na wzrost wydajności mlecznej krów poprzez zwiększenie ilości pobieranej paszy i znaczną poprawę jej strawności,
optymalizację funkcji żwacza oraz zwiększenie odporności immunologicznej, która zmniejsza podatność zwierząt na choroby
metaboliczne i inwazyjne. Istotnej poprawie ulegają też wskaźniki rozrodu i efekty żywieniowe w odchowie cieląt.
Źródła:
1. AGROBYDŁO Nr 3/2018
2. Portal hodowcy.pl. Drożdże w żywieniu bydła - prof. dr hab. Józef Krzyżewski
/Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu./

Obecnie coraz częściej stosowane są metabolity, czyli produkty
przemiany materii drożdży - służą one do odżywiania flory bakWieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Lucerna - roślina doskonała

W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z występowaniem suszy w Polsce.
Okazuje się, że w wielu gospodarstwach bilans paszowy uratowała lucerna, ze względu na
jej długi system korzeniowy. Ponieważ jest ona również bogatym źródłem białka, rolnicy
chcący zapewnić zwierzętom jego odpowiednią ilość chętnie decydują się na jej uprawę.

Maria Malińska
MODR Oddział Ostrołęka
Lucerna (Medicago L.) – to rodzaj roślin
jednorocznych, dwuletnich lub bylin z rodziny bobowatych. Liczy ponad 100 gatunków,
z czego część to rośliny pastewne przeznaczane na zielonkę, paszę, susz, siano lub sianokiszonkę dla zwierząt. Lucerna nie tylko
zawiera dużą ilość białka, ale także cenne minerały, jak wapń i fosfor oraz witaminy i karoteny. Ważna jest w nie tylko skarmianiu bydła
mlecznego, ale również świń, owiec i drobiu.

Uprawa lucerny
12

Niestety nie każdy rolnik może pozwolić sobie na uprawę lucerny. Jest ona dość
wymagającą rośliną, jeśli chcemy uzyskać
wysoki plon. Można ją siać w dwóch terminach: wczesnowiosennym (kwiecień) i letnim (lipiec). Wybór zależy od późniejszego
przeznaczenia rośliny. Jeśli chcemy uzyskać
z niej paszę - wybieramy siew wczesnowiosenny, jeśli nasiona - siew letni. Aby wyznaczyć najbardziej optymalny termin siewu,
musimy określić warunki atmosferyczne
i glebowe oraz zastosować odpowiednie
zabiegi agrotechniczne. Pole przeznaczone
pod siew powinno być wolne od chwastów,
stosujemy również włókowanie i wałowanie w celu jego wyrównania i ograniczenia
parowania wody z gleby. Następnie wskazana jest lekka bronka.
Pole lucerny nawozimy obornikiem jesienią i wiosną, wymagane jest także nawożenie fosforem, potasem oraz - jak w przypadku praktycznie wszystkich upraw
- wapnowanie. Ważną zasadą jest ta, że pola
nie nawozimy azotem w czystym siewie.
W przypadku wsiewki lucerny z inną
rośliną, stosujemy taką dawkę azotu, jakiej
wymaga druga roślina. Nasiona wsiewamy
nie głębiej niż na 1-2 cm. Najlepszymi glebami dla lucerny są gleby pszenne i żytnie
dobre i bardzo dobre, przy pH gleby zasadowym lub obojętnym i niskim poziomie
wód gruntowych.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Zbiór
Przyjmuje się, że faza pączkowania lucerny jest najlepszym momentem na jej zbiór, bo
wówczas uzyskamy najbardziej wartościową paszę. W zależności od warunków atmosferycznych faza ta może rozpocząć się już wtedy, gdy roślina ma 40 cm, ale w niektórych przypadkach nawet 100 cm. Okres pączkowania może trwać 2-7 dni i nie musi być
jednakowy na całym polu. W praktyce jednak czas ścięcia lucerny wyznacza wysokość
łodygi, a faza pączkowania brana jest pod uwagę w następnej kolejności.
Szacuje się, że z 1 ha plantacji lucerny możemy uzyskać 8-10 ton plonu. W przeliczeniu na
białko jest to 1,6-2 tony białka czystego. Na dobrze prowadzonym polu i w sprzyjających warunkach lucernę możemy zbierać 3-4 razy w sezonie przez 4-5 lat (oczywiście w przypadku nie
wypasania na polu zwierząt, gdyż bardzo słabo znosi przygryzanie). Wraz ze starzeniem się rośliny niekorzystnie zmieniają się jej właściwości i nie jest już tak atrakcyjna w karmieniu bydła.

Karmienie bydła mlecznego
Skarmianie musi wiązać się z odpowiednio zbilansowaną dawką pasz energetycznych,
ponieważ lucerna charakteryzuję się niskim poziomem energii. Jej białko ulega szybkiemu rozkładowi w żwaczu, dlatego musimy pamiętać o podawaniu zwierzętom łatwostrawnych węglowodanów. Lucerna ma też korzystny wpływ na lepsze ślinienie się
krów i przeżuwanie.
W okresie zasuszania musimy ograniczyć skarmianie lucerną, gdyż zawiera duże ilości potasu, który - obecny w nadmiarze - może być przyczyną zalegań poporodowych.
Lucerna skarmiana w zbyt dużych ilościach, może powodować duże stężenie mocznika w krwiobiegu, dlatego musimy pamiętać o jej odpowiednim dawkowaniu.
W wielu gospodarstwach jest skarmiana w sezonie wypasu bydła jako zielonka.

Lucerna z trawą
Producenci mleka szczególnie cenią sobie lucernę wysianą z trawami, ze względu na ich
wspólne uzupełnianie się i uzyskiwanie większego plonu. W siewie wspólnym możemy zaobserwować pewne zjawisko: kiedy mamy do czynienia z suszą, lepiej będzie sobie radziła
lucerna, gdyż jej system korzeniowy jest długi, natomiast w okresie występowania dużych
opadów dominująca w zbiorze będzie trawa, która potrzebuję więcej wody. Duet ten lepiej ulega zakiszeniu, niż lucerna i trawa zakiszane oddzielnie. Ponadto lucerna z trawami
może być siana praktycznie wszędzie, bo wtedy zmniejszają się jej wymagania glebowe.
Tak jak w przypadku każdej rośliny, na wielkość plonu i odporność wpływa - odpowiedni
do stanu i jakości gleby - wybór odpowiedniego gatunku i trawy, i lucerny. Z praktyki
wynika, że zagraniczne odmiany lucerny pod względem wielkości plonu są zbliżone do
krajowych, ale ich odporność na choroby jest zdecydowanie większa.
Źródła:
1. https://www.barenbrug.pl/lucerna-i-jej-znaczenie-w-%C5%BCywieniu-byd%C5%82a-mlecznego.htm
2. https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/czy-stawiac-na-lucerne,62795.html
3. http://wiescirolnicze.pl/uprawy/zasiej-lucerne-z-trawa/
4. https://www.topagrar.pl/articles/tuz/lucerna-z-trawami-bo-do-tanga-trzeba-dwojga/

Wa żne spraw y

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

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

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

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

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

13

Z O ddzia ł u P ł o ck

Znaczenie pszczoły miodnej i dz
dr inż. Piotr Michalik
MODR Oddział Płock

Pszczoły są owadami, które
w toku ewolucji uzależniły się
od pokarmu kwiatowego pyłku i nektaru. Warto wiedzieć,
że jest to pokarm nie tylko
osobników dorosłych, ale i larw
14

pszczelich. Ciało pszczół, często
silnie owłosione, oraz obecność
wola jest przystosowaniem do
przenoszenia obydwu pokarmów
- korzystają z tego rośliny
w procesie zapylenia.

Ale i rośliny owadopylne uzależniły swoje istnienie od
pszczół - w toku ewolucji, aby zapewnić sobie prawidłowe
zapylenie, wykształciły mechanizmy wabiające pszczoły,
takie jak: barwa kwiatów, produkcja nektaru czy zapachowych olejków eterycznych. Taka współpraca owadów z roślinami nazywana jest koewolucją.
Na terenach rolniczych występuje wiele gatunków zapylaczy i należy pamiętać, że oprócz pszczoły miodnej kwiaty
zapylają inne gatunki pszczolinek czy trzmieli, które mogą
pojawiać się na uprawie już wczesnym rankiem.

Pszczoły zwiększają plon
Według oceny różnych specjalistów na świecie, pszczoły miodne przynoszą gospodarce człowieka 50 krotnie
więcej korzyści jako zapylacze roślin entomofilnych, niż
jako dostarczycielki miodu, pyłku, wosku, propolisu,
mleczka pszczelego i jadu.
W związku z tym należy pamiętać że:
• oprócz zwyżki plonów roślin zapylanie kwiatów przez
pszczoły polepsza jakość produktów rolnych - zwiększa
zawartość cukrów i witamin w owocach i warzywach, poprawia jakość nasion: ich ciężar właściwy oraz siłę kiełkowania.
• Krzyżowe zapylenie roślin przez pszczoły daje zdecydowanie większe zbiory, a rośliny uzyskane z takich nasion
wykazują wyższą żywotnością i przekazują tę cechę następnym pokoleniom.
Zwiększają plon u roślin takich, jak: rzepak, rzepik,
proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch
siewny, peluszka, seradela, borówka wysoka, jeżyna, koniczyna biała, koniczyna czerwona i soja.
Drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, których
plon jest uzależniony wyłącznie, lub prawie wyłącznie
od owadów. Należą do nich: gryka, słonecznik, lucerna,
esparceta, sady (jabłoń, wiśnia, czereśnia, grusza) owoce
jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa,
oraz rośliny uprawiane na nasiona, takie jak: cebula, kapusta, marchew.
Zapewnienie pełnego zapylania przez pszczoły powoduje wzrost plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym,
w następującej wysokości: roślin sadowniczo-jagodowych
o 30-60%, koniczyny czerwonej o 50-80%, lucerny o 65%,
esparcety o 60%, ogórków o 75-90%, gorczycy o 60%, słonecznika i rzepaku do 35%, lnu oraz dyniowatych o 2025%.

Im bliżej pożytku, tym lepiej
Można przyjąć, że dobre zapylenie przez pszczoły upraw
entomofilnych, przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i zabiegach ochrony roślin, powoduje wzrost plonu średnio o 50%. Warto by pasieka była
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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zikich zapylaczy w rolnictwie
jak najbliżej naszych upraw, a najlepiej by ule z pszczołami stały
w naszej uprawie.
Według badań ekspertów, im pszczoły znajdują się bliżej naszej uprawy, tym procent jej zapylenia jest większy. Ważnym
aspektem zapylania jest fakt że, w Polsce jest tylko około 44 dni
w roku, które pszczoły mogą wykorzystać na zapylanie i zbiór
nektaru. Przyjmując że one same potrzebują około 90-95 kilo
miodu rocznie na rozwój rodziny, to ustawienie ich w odległości 500 metrów od pożytku spowoduje, że będą potrzebowały 22
dni na zebranie miodu na własne potrzeby i zostaje im 22 dni na
zbiór miodu dla nas. Kiedy będą musiały lecieć aż 1000 metrów
do pożytku, liczba dni jaką będą potrzebowały na zbiór 100 kg
miodu wydłuża się już do 37,5 dni i na zbieranie miodu dla nas
zostaje im tylko 6 dni.

Księża Marianie posługują w Sanktuarium Matki Pokoju - a przecież wiemy, że to właśnie zakony wyróżniały się kiedyś wysokim
poziomem prowadzenia pasiek:
„Kto miód pije, długo żyje”
„Kto ma pszczoły, ten ma miód, a kto ma ziemię, ten ma trud”
„Wielkie to mozoły, nim miód zbiorą pszczoły”
„Na języku miód, a w sercu lód”
„Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela słodki miód zbiera”
„Miód lipcowy, to lek zdrowy”
„Gdzie jest miód; tam będą i pszczoły, A gdzie piękna dziewczyna
tam będą i chłopcy”.
Wykres nr 1.

Pomóżmy pszczołom
Ważnym aspektem wspierania zapylaczy jest tworzenie korzystnych warunków dla bytowania, rozmnażania i gniazdowania dziko żyjących pszczół i trzmieli. Polega ono na tworzeniu
w obrębie gospodarstwa tzw. użytków ekologicznych. Mogą być
to miedze, nieużytki, zadrzewienia śródpolne, a także kępy krzewów i zbiorniki wodne znajdujące się pośród dziko rosnącej roślinności. Zaleca się, aby powierzchnia użytków ekologicznych
wynosiła od 5% do 7% całkowitej powierzchni gospodarstwa w pewien sposób zalecenia te są spełnione w obecnych dopłatach
obszarowych, gdzie 5% obszaru w gospodarstwach mających powyżej 15 ha gruntów ornych powinno być przeznaczone właśnie
na użytki ekologiczne, poplony lub rośliny wysokobiałkowe.
Użytki ekologiczne są również miejscem bytowania innych
owadów pożytecznych, takich jak np. owady drapieżne i pasożytnicze, które są naturalnymi wrogami wielu szkodników. Z gospodarczego punktu widzenia mają one duże znaczenie w ograniczaniu liczebności szkodników roślin uprawnych.
Dobrze byłoby, gdyby sam rolnik lub pszczelarz na takich
„nieużytkach” sadził rośliny, takie jak: wierzby, klony, lipy, jarzębiny, kruszynę pospolitą, głóg, tarninę, berberysa zwyczajnego,
malinę, wawrzynka wilczełyko, wrzos zwyczajny, borówkę, żurawinę błotną, mącznicę lekarską, nawłoć pospolitą, macierzankę
piaskową, lebiodkę pospolitą, wierzbówkę kiprzycę, trędownika
bulwiastego. Ponadto należy także mieć na uwadze następujące
rośliny: komonicę zwyczajną, groszek żółty, miętę, chabra łąkowego, mniszka pospolitego czy też nawłoć późną. Na terenach
trudniej dostępnych, takimi roślinami mogą być min.: łączeń baldachowaty, krwawnica pospolita, rdest ziemnowodny, gwiazdnica błotna, przetacznik długolistny, wilczomlecz błotny czy rzeżucha łąkowa.

***
Na przestrzeni wieków powstały powiedzenia ludowe, które
odzwierciedlają wiarę w to, że pszczoły są przyjazne życiu ludzkiemu. Niniejsze pochodzą z okolic Stoczka Klasztornego, gdzie
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Udane targi
Marzec to miesiąc, w którym zarówno w miastach powiatowych jak i wojewódzkich odbywają się targi edukacyjne. Ich zadaniem jest przedstawienie kierunków edukacji, ciekawych
ofert pracy i interesujących ścieżek kariery.

Tekst: Małgorzata Najechalska
Zdjęcie: Bożena Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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Targi Edukacyjne w Poświętnem kierowane są do młodzieży kończącej szkoły średnie. MODR Oddział Poświętne po raz
dziewiętnasty zaprosił uczelnie, szkoły policealne i instytucje
rynku pracy, by 4 marca 2020 r. przedstawili oferty edukacyjne na rok 2020/2021 lub możliwości pracy na rynku lokalnym.
Przedstawiciele uczelni i szkół z Mazowsza, Podlasia, Warmii
i Mazur oraz urzędów pracy w Płońsku i w Ciechanowie zaprezentowali kierunki studiów i rodzaje prac, które znajdują
się w kręgu zainteresowań młodych ludzi albo mogą stanowić
alternatywę, w przypadku gdy wybrana koncepcja studiowania
zawiedzie.
Stoiska wystawców były profesjonalnie przygotowane, a pracownicy uczelni i instytucji rynku pracy przyciągali uwagę
przybywającej na targi młodzieży ładną aranżacją stoisk, ani-

W bezpośredniej rozmowie każdy uczeń mógł ustalić wiele
istotnych dla siebie szczegółów odnośnie kontynuowania nauki
czy możliwości podjęcia pracy. Młodzi ludzie przeglądali informatory, analizowali kierunki nauczania, dopytywali o zasady rekrutacji, liczbę kandydatów na 1 miejsce na wybranym kierunku,
szczegóły studiowania, warunki bytowe: stypendia, warunki zamieszkania, korzystania z praktyk czy staży zagranicznych.
Uczniów interesowała także renoma uczelni, innowacyjne
specjalności, elitarność profesji, perspektywy zawodowe oraz
w jakich dziedzinach naszej gospodarki mogą najłatwiej znaleźć
godnie opłacaną pracę. Młodzież starała się także ustalić jakie są
możliwości pracy na lokalnym rynku.
Targi Edukacyjne są miejscem inspiracji, zachęty do rozważenia rożnych alternatyw, aktywnego kreowania ścieżki edukacyjnej. Intencją organizatorów było wspomóc młodych ludzi w podejmowaniu ważnej
i trudnej decyzji o odnośnie edukacji i wyboru zawodu. Partnerzy targów przygotowali wykłady i warsztaty, których celem była
pomoc dla tegorocznych maturzystów w dokonaniu trafnego wyboru ścieżki kształcenia
i zawodu oraz zapoznanie z zasadami tworzenia własnej marki osobowej.
Starostwo Powiatowe w Płońsku zadbało
o prawidłowy harmonogram odwiedzin targów, a także o oprawę artystyczną zapewniając występ uzdolnionej młodzieży ze Szkoły
Muzycznej w Płońsku.
XIX Targi Edukacyjne zorganizował
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
z udziałem partnerów: Starostwo Powiatowe
w Płońsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Powiatowy
Urząd Pracy w Płońsku, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Ciechanowie, Poradnia
Tomasz Skorupski zainaugurował XIX Targi Edukacyjne
Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku.
Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora
macjami, pokazami, konkursami. Młodzież klas maturalnych MODR oraz Krzysztof Wrzesiński - wicestarosta płoński, któz powiatu płońskiego skorzystała z możliwości bezpośredniej rzy zainaugurowali XIX Targi Edukacyjne życzyli młodzieży
rozmowy z wystawcami. Krótka, ale konkretna rozmowa zwięk- dobrych wyborów, podziękowali wystawcom za przygotowanie
sza możliwość dokonania lepszego wyboru kształcenia i ułatwia interesującej oferty edukacyjnej, a partnerom przedsięwzięcia za
rozważenie własnych szans w ubieganiu się o indeks wybranej aktywny i profesjonalny w nim udział.
uczelni.
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Konferencja dla aktywnych pań
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował XVI
konferencję pt. „Kobieta przedsiębiorcza w Unii Europejskiej - nowe wyzwania i nowe
możliwości”. Jej celem była aktywizacja kobiet wiejskich w działalności zawodowej,
publicznej, wyzwalania się z ról przypisanych tradycją oraz stawiania czoła nowym
wyzwaniom, m.in. w produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzaniu jej na rynek.
Tekst: Danuta Bronowska
Zdjęcie: Bożena Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem kulturowym Mazowsza. Tradycyjne produkty wytworzone z naturalnych
surowców cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Dlatego wykłady dotyczyły kreatywności w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a konkretnie
produkcji i promocji żywności wysokiej
jakości oraz zmiany nawyków żywieniowych. Ponadto uczestniczkom konferencji
przekazano ważne informacje dotyczące finansowego wsparcia dla kobiet działających
w ramach kół gospodyń wiejskich.

Wykład za wykładem

W obradach wzięło udział 145 osób,
głównie kobiet z obszaru Północnego Mazowsza. Wysłuchano pięciu wykładów wygłoszonych przez wybitnych naukowców.
Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa
Rolniczego Oddział w Poznaniu mówił
o „Kreatywności w przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich”, dr Justyna Wasilewko
- prezes Zarządu Centrum Jakości AgroEko
Sp. z o.o. Warszawa omówiła „Produkcję
żywności wysokiej jakości”. Następnie Adam
Dercikowski z ARiMR Biura Powiatowego
w Płońsku scharakteryzował „Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
na działania podejmowane przez KGW”,
a Magda Stefaniak - dietetyk kliniczny
podjęła temat „Proces zmiany nawyków
żywieniowych sukcesem kobiety przedsiębiorczej”. Na koniec Andrzej Kołodziejczyk
z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Warszawie omówił „Kampanię Kupuj
świadomie promującą oznaczenie PRODUKT POLSKI”.

Coś dla ciała, coś dla umysłu

Bardzo miłym i smakowitym punktem
konferencji był poczęstunek połączony

Otwarcie konferencji Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Poświętne w Płońsku

z degustacją ciast i produktów tradycyjnych w postaci stołu wiejskiego, przygotowany przez restaurację MODR Oddział
Poświętne i członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich, uczestniczące w konferencji.
Poczęstunek sponsorowały Polski Bank
Spółdzielczy w Ciechanowie, MODR Warszawa i Ferma Drobiu Jerzy Jaworski.
Po przerwie organizatorzy rozstrzygnęli
mini-konkurs dotyczący przedsiębiorczości.
Wśród uczestników konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów: Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Gospodarstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” Krzysztofa Kowalskiego z Winnik oraz
firmy kosmetyczne AVON i Mary Kay.

I coś dla ducha

Atrakcyjnym elementem konferencji
był występ artystyczny w wykonaniu Grupy Teatralnej, działającej pod kierunkiem
Anny Sobótki przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Sochocinie. Występ kabaretowy,
przygotowany specjalnie na konferencję,
dotyczył relacji damsko-męskich z okazji
Dnia Kobiet, przyjęto salwami śmiechu

i nagrodzono gromkimi brawami.

Rękodzieło, tradycyjne smakołyki

W czasie trwania konferencji w Centrum
Edukacyjno-Konferencyjnym prezentowany
był dorobek lokalnych twórców rękodzieła
ludowego, związany z tradycją Świąt Wielkanocnych, a przygotowany przez kobiety
zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Ponadto na stoiskach wystawionych przez
lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych można było degustować: wędliny, sery,
miody i produkty pszczele, chleby pieczone
na zakwasie oraz oleje tłoczone na zimno
(lniany i rzepakowy). Na stoiskach przygotowanych przez Polski Bank Spółdzielczy
w Ciechanowie można było zapoznać się
z aktualną ofertą banku, a na stoisku MODR
Oddziału Poświętne w Płońsku - zakupić wydawnictwa merytoryczne MODR.

***

Tegoroczną konferencję przygotował tradycyjnie Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oficjalnego otwarcia dokonał Jarosław
Grabowski - dyrektor Oddziału Poświętne
w Płońsku, który podkreślił rolę i znaczenie
kobiet w rodzinie, przestrzeni publicznej i gospodarczej oraz złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Głód - jest dobrze, ale nie beznadziejnie

Głód ‐ jest dobrze, ale nie beznadziejnie

Powstała w roku 1962 niemiecka organizacja Welthungrhilfe (Światowa Pomoc Głodującym)

Powstała w roku 1962 Niemiecka organizacja Welthungrhilfe (Światowa Pom
wspólnie irlandzką agencją humanitarną Concern Worldwide od czternastu lat za pomocą
Głodującym) wspólnie irlandzką agencją humanitarną Concern Worldwide o
opracowanej przez siebie metody bada problem głodu w świecie. Wyniki tych dociekań
czternastu
lat za pomocą opracowanej przez siebie metody bada problem głodu
prezentują w corocznych raportach. Ostatni z roku 2019 może być podstawą tak do
świecie. Wyniki tych dociekańoptymizmu,
prezentująjak
w icorocznych
raportach. Ostatni z roku 20
troski.
może być podstawą tak do optymizmu, jak i troski.
Roman Lusawa

dr hab. Roman Lusawa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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państw
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zachodzących
wmedyczna
czasie.i Badaniem
nych
w populacji,
udziałsobą,
dzieci wale
wieku
poniżej
pięciu lat cha-zmian
dużą rolę
odgrywa tu opieka
ogólny poziom objęte
higie- je
ny. Głód stanowi
szczególnie
poważny Chorwacja
problem w pasie ipomięrakteryzujących
się zbyt
lub wzrostem
oraz śmiertel-Słowacja,
127 państw.
W niską
tymwagą
z Unii
Europejskiej:
Rumunia,
Węgry,
Słowen
ność dzieci w wieku do pięciu lat. Dane te poddane opracowaniu dzy Libią i Zambią przy czym dwa duże państwa tego obszaru
Estonia, Litwa Łotwa, Norwegia, Nie ujęto państw wyżej rozwiniętych (w tym Polska) i ty
statystycznemu i porównaniu z najwyższymi wartościami zaob- (Demokratyczna Republika Kongo i Sudan Południowy) nie
z których brakuje danych.
udostępniają danych. Nie ma ich również z Etipii i Somalii. Naj1
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poważniejsza sytuacja występuje obecnie w Republice Środkowej
Afryki (WHI=54), która stanowi centrum tego obszaru. DlateGdyby wartość Wskaźnika wynosiła 0 znaczyło by to, że żadne dziecko nie umarło, nikt nie
wartość
WHI
dla
wszystkich
badaniem
w roku
ubiegłymwydają
wynios
jestŚrednia
niedożywiony itd.
Miara osiągała by
100, wtedy,
gdy umarły
wszystkie dzieci wpaństw
wieku
go objętych
uzyskany postęp
i prześcignięcie
Azji Południowej
do 5 lat i wszystkie były zbyt słabo rozwinięte. Przy czym pierwsze wyklucza to drugie.
się
mocno
niepewne.
Gdy
chodzi
o
kraje
azjatyckie
to
niepokój
20, co oznacza, że problem jest poważny. Od roku 2000, kiedy wynosiła 29 uzyska
1

znaczny postęp. Dramatyczna sytuacja utrzymuje się w Afryce na południe od Sahary. N
tym obszarze wartość wskaźnika wynosiła 28,4 (w roku 2000 wynosił on 43,5). Post
dokonał się dzięki ograniczeni śmiertelności dzieci, co nie musi być spowodowane popraw
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Wa żne spraw y
musi budzić poważna sytuacja w mocarstwach
atomowych Indiach (WHI=30,3) i Pakistanie
(WHI=28,5) oraz w Afganistanie (WHI=33,8).
Zdecydowanie lepiej sytuacja kształtuje się w pozostałych częściach świata. Na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Północnej wielkość wskaźnika zmniejszyła się z 16,3 do 13,3, w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej z 20,3 do 11,5. Tu obawy musi
wzbudzać sytuacja w Korei Północnej (WHI=27,7).
Ameryka Południowa wraz Karaibami osiągnęła
wartość wskaźnika równą 8,2. Problemy przeżywają
Gwatemala (WHI=27,7) i Haiti (WHI=27,7), gdzie
klasyfikowane są jako „poważny”. Europa Wschodnia wraz ze Wspólnotą niezależnych Państw uzyskała wynik - 6,6 uznawany za niski.
Wnioski
Obraz wyłaniający się z raportu wydaje się być paradoksalny. Głodu w świecie jest coraz mniej, głodujących coraz więcej. Zdaniem jego autorów, napawa
to jednak nadzieją. Warunkiem jej urzeczywistnienia
jest to, że w przyszłości przedsięwzięcia polityczne
i programy uwzględnią lokalne uwarunkowania, potrzeby i okoliczności, utrzymane zostaną nakłady finansowe i wsparcie wpływowych organizacji. Uda się
unikać konfliktów zbrojnych. Powód do troski, w ich
opinii stanowią natomiast ekstremalne zjawiska pogodowe, które
w związku ze zmianami klimatycznymi będą przybierały na sile,
co skomplikuje produkcję żywności i obniży poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Dotychczasowe osiągnięcia na polu walki
ze zmianami klimatycznymi nie gwarantują sukcesu. Problem
stanowi również fakt niedożywienia dzieci nawet w krajach rozwiniętych.
Jest to obraz wynikający z analizy zgromadzonego materiału.
Jednak jest kilka spraw, które nie były badane, a zaciemniają ten
obraz. Pierwszy jest to, że mimo poprawy wskaźnika liczba ludzi
głodujących na świecie wzrosła z 785 mln w 2015 r. do 822 mln
w roku 2018. Równocześnie, według danych z raportu Federacji Polskich Banków Żywności (2018) przywołującego dane FAO
z 2013 roku, na świecie marnuje się rocznie 1,3 mld ton żywności.
Z tego 88 milionów ton w Unii Europejskiej, a 9 mln ton w Polsce.
Można by ich było wyżywić, bo w przeliczeniu na głowę każdego
z nich trwonimy ponad 4 kg jedzenia dziennie. Tak duże marnotrawstwo możliwe jest jedynie w przypadku rynku zmonopolizowanego. Monopoliście opłaca się wyrzucić towar w celu utrzymania wysokiej ceny. Na wolnym rynku, praktykę taką wykorzystała
by konkurencja. Jeżeli jednak przypuszczenia takie są trafne, to
likwidacja głodu może okazać się w ogóle niemożliwa. W większości podręczników mikroekonomii wyjaśniony jest mechanizm
powodujący, że monopoliście bardziej opłaca się sprzedać mniej,
ale po wyższej cenie niż więcej, po cenie niższej. Zwłaszcza, gdy
ten sam monopolista może narzucić niskie ceny producentom,
w tym przypadku - rolnikom. W krajach rolniczych, gdzie dominują mało wydajne technologie uniemożliwia to rozwój wewnętrznych rynków spożywczych. Rolnictwo w tych krajach ulega
szybkiej polaryzacji. Coraz większy areał zajmują gospodarstwa
nowoczesne, ale produkujące na eksport. Coraz więcej obywateli musi utrzymać kurczące się rolnictwo tradycyjne, co powiększa napięcia na rynku spożywczym. Proces ten ma jeszcze inny
wymiar. Objawia się on przejmowaniem pod uprawę obszarów

dotychczas dziewiczych. To z kolei
powodować będzie szkody w środowisku naturalnym.
Element zagrożenia jakim są zmiany klimatyczne. Ma również swój drugi wymiar. Może spowodować nadmierne skupienie uwagi i pochłonąć środki wykorzystywane obecnie na walkę
z głodem.
Źródło: https://www.globalhungerindex.org/de/results.html

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

Kupię: kombajn Bizon BS, sortownik i kombajn
do ziemniaków, ciągnik Zetor, siewnik i przyczepę Pronar.
tel. 790 318 118

Kupię: rozsiewacz Amazone, pług Kverneland 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet 2000-2500 l i kosiarkę bijakową.
tel. 511 924 809

Sprzedam: działka rolno-budowlana 3000 m2. Zabudowana
dom + budynek gospodarczy, blisko las, możliwość zabudowy.
Wólka Soseńska, gm. Mordy, pow. Siedlce
tel. 575 644 931
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Śció ł ki w naszych ogrodach
Przeprowadzenie ściółkowania (mulczowania) naturalnego zalecane jest w ogrodach jako
ochrona przed chwastami. Poza tym wzbogaca ono i tworzy właściwy odczyn
i strukturę gleby. Ostatnio staje się pierwszym bastionem walki z suszą pustoszącą ogródki
przydomowe.
Paula Kurenda
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

W ogródkach wypoczynkowych sprawdza się kora. Jest estetyczna, świetnie pasuje do zimozielonych roślin i nie wymaga
poświęcania jej większej uwagi w ciągu sezonu. Można wykorzystać jedynie jej estetyczną stronę i przykryć nią cienką warstwę
folii ściółkującej, albo też przykryć ziemię
grubszą warstwą kory. Aby taka ściółka
spełniała swoją funkcję, powinna mieć
5-7cm grubości. Wynika to z jej postępującego rozkładu oraz wymywania przez
deszcz. Niektórzy ogrodnicy polecają nieco
cieńszą warstwę dla bylin, około 3-5cm (nie
powinna zawierać gałązek i śmieci).
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Gdzie i jaka kora?

Kora przekompostowana ma ciemniejszy kolor, ale jej głównym walorem
jest zmniejszona ilość garbników i polifenoli. Wykazuje również większe zdolności zatrzymywania wody. Taką ściółkę
trzeba częściej uzupełniać, ale jest bezpieczniejsza dla delikatnych roślin. Kora
surowa jest jaśniejsza, wygląda więc bardziej elegancko i dłużej pełni swoją funkcję. W pierwszych latach nie tylko słabiej
zatrzymuje wodę, ale pobiera też z gleby
więcej substancji odżywczych potrzebnych roślinom. Braki pokarmowe należy
uzupełniać nawozem azotowym.
Dobór kory do właściwego stanowiska
zależy również od frakcji:
• drobna - na rabaty o zróżnicowanej roślinności, niskim pokoju roślin, bez wiatru,
• średnia - pod żywopłoty, krzewy,
• gruba - pod drzewa i na wzniesienia.
Istotnym parametrem, determinującym
przydatność dla poszczególnych grup roślin, jest odczyn kory.
− odczyn kwaśny - pH 4,5-5,5 - charakteryzuje korę z drzew iglastych (najczęściej
sosnową),
− odczyn zasadowy - pH pow. 7,5-8,5 charakterystyczny jest dla kory z drzew
liściastych (najczęściej bukowej). Kora
z dębu czy orzecha włoskiego zdaniem
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niektórych jest zbyt niebezpieczna dla
roślin, by wprowadzać ją do ogródka,
− odczyn neutralny - pH ok. 7- mają specjalne mieszanki kory drzew liściastych
i iglastych. W sprzedaży najczęściej są dostępne mieszanki, będące odpadem produkcji
elementów drewnianych. Ich skład zależy od
partii i produkcji w danym zakładzie, dlatego
warto samemu „poprawić” ich skład.

Inne ściółki z lasu

W kącikach naturalistycznych, leśnych,
sprawdzają się też szyszki oraz igliwie. Są
to ściółki kwaśne. Ze względów estetycznych nie kompostujemy ich.
Szyszki. Jedno ściółkowanie wystarcza na
okres 3-5 lat. W zależności od ich rodzaju
pojedyncza warstwa wynosi 2-3 cm. Szyszki
pod wpływem deszczu zamykają się umożliwiając lepsze nawodnienie ziemi. Kiedy wyschną, znów rozchylają się i chronią glebę.
Takiej zdolności nie posiadają niedojrzałe
szyszki. Ponieważ struktura szyszki nie pozwala na dokładną izolację gleby, nie są idealną ochroną przed chwastami.
Igliwie jest świetną ściółką. Sosnowe jest
częściej wybierane ze względu na luźną strukturę oraz dłuższy rozkład. Wymaga uzupełnienia 1-2 razy do roku. Jeżeli przynosimy
igliwie z lasu, istnieje możliwość przeniesienia patogenów i szkodników, dlatego odradzam pozyskiwanie w ten sposób materiału
do mulczowania. Grubość warstwy z samego
igliwia powinna wynosić 5-7 cm.
Pocięte drewno, zrębki drewniane,
trociny są świetne w aranżacji ogrodów.
Powstają po cięciu i obróbce drewna. Aby
były przydatne roślinom, powinniśmy je
najpierw przekompostować w odpowiedni
sposób. Zwilżone trociny mieszamy z nawozem azotowym (np. saletra amonowa)
w proporcji 3-4 kg na 1 m3 trocin i kompostujemy w pryzmach - w zależności od
przeznaczenia - od kilku miesięcy do kilku
lat. Następnie rozkładamy warstwę o grubości około 5 cm. Uzupełniamy ją co kilka

lat. Trociny w stanie nieprzekompostowanym nadają się głównie na ścieżki.
Kompost pełnowartościowy (pH obojętne) - uzyskujemy po około 3 latach składowania, dodając kredę - 3kg/m3 ścinków
drzewnych.
Kompost kwaśny - uzyskujemy po kilku
miesiącach, bez dodawania kredy. Ma on
większą frakcję niż w pełni przekompostowany materiał. W zależności od stopnia
rozkładu może pobierać azot z gleby. Warto upewnić się przed ściółkowaniem czy
będzie odpowiedni dla określonych roślin.
Węgiel drzewny - ma odczyn obojętny więc można łączyć go ze wszystkimi
roślinami. Ze względu na trudny rozkład
oraz piękny, jednolity kolor, używany jest
na rabatach ozdobnych. Może być łączony
z ozdobnymi trawami lub roślinami kontrastującymi jasnym ubarwieniem.

Podsumowanie

Kora jest najpopularniejszym materiałem ogrodniczym do ściółkowania w ogrodzie. Zawdzięcza to łatwej dostępności,
niskiej cenie i walorom estetycznym. Po
rozłożeniu wzbogaca glebę o substancje
odżywcze. Zawartość celulozy poprawia
strukturę podłoża po przekopaniu.
Ściółkowanie gleby materiałami organicznymi korzystnie wpływa na uprawiane
na działce rośliny i poprawia właściwości
gleby. Prawidłowo wykonane ogranicza
pracochłonność uprawy roślin oraz decydująco wpływa na ich rozwój, plonowanie
i zdrowotność. Również z uwagi na walory
estetyczne zachęcam do stosowania ściółek.

Źródła:
1. dr Z. Jarosz. Ściółki, mulcze, rośliny okrywowe działkowiec
2. Campbell Stu. Ściółkowanie kwietników warzywników drzew i krzewów owocowych
3. Tadeusz Kęsik, Mirosław Konopiński, Marzena
Błażewicz-Woźniak. Wpływ uprawy przedzimowej
i mulczu z roślin okrywających na retencję wody, zagęszczenie i porowatość dyferencyjną gleby po przezimowaniu. „Acta Agrophysica”. 7 (4) 2006, s. 915-926,
4. http://niepodlewam.blogspot.com/2013/06/sciokowanie-szyszkami.html

Z O ddzia ł u Pośw iętne

Byd ł o ra sy sim e n t al
Rasa simentalska wywodzi się od bydła plamistego górskiego wyhodowanego
w szwajcarskich Alpach. Zaliczana jest do najstarszych ras europejskich - pierwsze
wzmianki o niej pochodzą z XIII wieku. Ze względu na swą mocną budowę poza
wykorzystaniem mleczno-mięsnym znajdowała zastosowanie jako siła pociągowa.

Tekst i zdjęcia: Ireneusz Goździewski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Obecnie pogłowie simentala liczy około
42 milionów sztuk i jest rozsiane na pięciu
kontynentach, z czego populacja europejska wynosi blisko 17 milionów. W Polsce liczba simentali wynosi około 50 tys.
sztuk, co stanowi blisko 1,5% naszego pogłowia.
Cechy bydła rasy simentalskiej:
• umaszczenie: łaciate w rożnych odcieniach beżu i brązu, biała głowa i podbrzusze, śluzawica oraz racice i rogi barwy cielistej, wymię i kiść ogonowy barwy
białej,
• dojrzałość hodowlana: rasa późno dojrzewająca,
• wysokość w kłębie: 143 cm krowy, 153
cm buhaje,
• masa ciała: 650-800 krowy, 900-1200 kg
buhaje,
• płodność: średnia,
• mleczność matek: bardzo dobra,
• masa urodzeniowa cieląt: wysoka, około
40 kg cieliczki, ok. 45 kg buhajki,
• łatwość wycieleń: umiarkowana,
• wartość opasowa: bardzo wysoka,
• przyrosty dobowe opasów: 1100-1300 g,
• wartość rzeźna i wartość mięsa: dobra.
Simentale posiadają masywną budowę, są dość spokojne, charakteryzują się
dobrą zdrowotnością, dobrze wykorzystują pasze objętościowe i łatwo

Cieliczka o imieniu Bambi w
wieku 2 dni

przystosowują się do
zróżnicowanych warunków klimatycznych. Mogą być użytkowane w kierunku
mięsnym i mleczno-mięsnym. W typie
mięsnym chowane są
np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii,
USA i Kanadzie.
U nas, podobnie jak
w Austrii czy Szwajcarii, dominuje typ
mleczno-mięsny. Samice w tym typie charakteryzują się ładną
sylwetką, dobrze zbudowanym wymieniem
przystosowanym
do
doju
mechanicznego
i mocnymi koniczynami. Ze względu na
dobrą zdrowotność i łatwość dostosowania do warunków środowiskowych dobrze
sprawdzają się w gospodarstwach, gdzie
nie łatwo sprostać bardziej wymagającemu bydłu holsztyńsko-fryzyjskiemu.
Wiek pierwszego wycielenia wnosi przeciętnie 2,4 roku, a okres międzywycieleniowy 412 dni.
Przeciętna wydajność mleczna
ocenianych krów
tej rasy w roku
2018, w naszym
kraju, wyniosła
6260 kg mleka
przy zawartości
tłuszczu
4,18%
i białka 3,47%. Porównując te dane
z najbardziej wydajną rasą Polską
Holsztyńsko-Fryzyjską odmiany
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wię
Dorosłe bydło w oborze

ziowej

czarno-białej oznacza to o 2259 kg
mniej mleka, gdyż PHF osiągnęła 8519 kg
przy tłuszczu 4,01% i białku 3,37%.
Mogą być wykorzystywane w stadzie
dłużej, więc hodowca nie musi ponosić
kosztów wychowu jałówek remontowych.
Simentale mają bardzo dobre umięśnienie
oraz znakomitą przydatność do opasu.
Zaletą ich jest to, że przy jednoczesnej wysokiej wydajności mlecznej, nadal posiadają bardzo dobrą wydajność rzeźną.
Zwolennicy tej rasy podkreślają, że krowy bardzo dobrze wykorzystują pastwisko
latem, a pasze objętościowe oraz treściwe
zimą. Są odporne na niekorzystne warunki środowiska, cechuje je długowieczność,
plenność i dobra zdrowotność.
Źródła:
1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” dane za rok 2018
2. Ryszard Kujawiak,, Rasa simentalska - dobrze się
czuje nie tylko w górach” Elita Nr 5/2019
3. Wiadomości Zootechniczne, R. LI (2013),,Hodowla
bydła simentalskiego w krajach członkowskich EFHBS
4. https://www.rynek-rolny.pl/artykul/bydlo-rasy-simental-opis-charakterystyka-i-zalety.html?page=2
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Mniej wypadków w rolnictwie
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Człowiek
jest najcenniejszym - najdroższym w pozyskaniu - zasobem gospodarki narodowej

- pisaliśmy o tym w poprzednich numerach Wsi Mazowieckiej. Dlatego wszelkie straty kapitału
ludzkiego (nawet uśmiercanie bandytów), z
100
punktu widzenia ekonomii społecznej (interesu
90
społeczeństwa) są pomniejszaniem jego
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przy pracy. Zaistniała w ich wyniku szkoda ma
rozmiary znacznie szersze. Tracony jest nie tylko
Wypadki ogółem
Wypadki śmiertelne
kapitał osób poszkodowanych. Należy jeszcze
zlikwidować powstałe szkody. Zmarłych trzeba
dr hab. Roman Lusawa
Wypadki ww
rolnictwie
na Mazowszu w latach 1999-2018
MODR Oddział Poświętne
Płońsku
pogrzebać, chorych wyleczyć, objąć opieką rodziny
(rok 1999=100%)
poszkodowanych, podjąć prace mające na celu
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Aby mieć rumianą cerę - codziennie pij szklankę
soku z marchwi i jedz dużo selera i gruszek (zawierają substancję przyśpieszającą proces brązowienia
skóry).
Aby wzmocnić cebulki włosowe raz w miesiącu
użyj do mycia włosów żółtka.

Znakomity olejek do masażu: wymieszaj olejek migdałowy z olejem z awokado (1:1), nanieś na skórę
i delikatnie masuj.
Popękaną skórę na piętach wyleczysz, jeśli przyłożysz na noc umyte świeże liście babki lancetowatej
i owiniesz stopy gazą.

Zdrowie i uroda, cz. 2
24

W trosce o dobre zdrowie i samopoczucie naszych Czytelniczek przedstawiamy porady
zaczerpnięte z domowych notatek, starych gazet i książek. Warto je przeczytać i - jeżeli
tylko będzie okazja - zastosować. Przez dziesiątki lat sprawdzały je przecież nasze
prababki, babki, mamy i ciotki. Przekonajmy się czy i dziś nam pomogą, to nic nie
kosztuje.
Barbara Soboń
MODR Oddział Radom
Łuszczący się naskórek usunie sól kuchenna. Niewielką ilość nasyp na zwilżoną gąbkę i delikatnie pocieraj nią ciało.
Jeśli masz kłopot z tłustą cerą możesz przygotować maseczkę z ugotowanego i rozgniecionego na
miazgę ziemniaka zmieszanego z sokiem z kiszonej
kapusty.
Sposób na piękny biust - należy nacierać piersi
wodą z dodatkiem octu (pół łyżeczki octu na szklankę wody) i wykonywać jednocześnie masaż.
Szorstka skóra na łokciach i kolanach stanie się
gładka, jeśli regularnie będziesz ją nacierać sokiem
z cytryny wymieszanym z gliceryną(1:1).
Jeśli nie masz talku do stóp, możesz zastąpić go
mąką ziemniaczaną. Pamiętaj, aby zawsze używać
jej po dokładnym osuszeniu stóp.
Rozgnieciony miąższ cebuli doskonale oczyszcza
rany oraz pęknięcia na skórze.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Jeśli chcesz rozjaśnić włosy przygotuj płukankę
z garści korzeni rabarbaru (warzywo zalej szklanką
wrzątku i przecedź płyn).Płukanki używaj do uzyskania
zamierzonego efektu.
Cienkie i łamliwe rzęsy codziennie wieczorem wyczesuj szczoteczką zwilżoną olejkiem rycynowym.
Gdy pojawiają się czerwone plamy na twarzy i szyi
pod wpływem zdenerwowania, zrób sobie zimny kompres - to zmniejszy naczynia krwionośne.
Sposób na dłuższe i grubsze rzęsy: przed nałożeniem tuszu pokryj je odrobiną pudru.
Na opuchnięte powieki zaparz 3 łyżki wody różanej
z 10 g suszonego rozmarynu. Kiedy napar wystygnie,
namocz wacik i połóż na powieki.
Środkiem łagodzącym zmęczenie i ból oczu są okłady
z zimnej esencji herbacianej czarnej herbaty.
Jak piłować paznokcie? Pamiętaj, aby zawsze piło-
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wać je w tym samym kierunku. Najlepiej zaczynać
od zewnątrz i kierować się ku środkowi paznokcia.
Gdy w mroźny, zimowy dzień wracasz do domu,
nie myj rąk w gorącej wodzie. Pomaga rozgrzać dłonie, ale niszczy skórę.
Gdy ręce puchną i nie możesz zdjąć biżuterii, posmaruj palce oliwą.
Aby wygładzić skórę rąk przygotuj maseczkę
z mleczka kokosowego i gliceryny. Smaruj ręce po
każdym myciu.
Zrób pachnący krem do stóp - odrobinę naturalnego miodu zmieszaj z łyżeczką cynamonu.
Jeżeli w zimowe dni marzną ci stopy, wystarczy,
że do skarpetek wsypiesz odrobinę zmielonej gorczycy.
Aby uniknąć nadmiernego pocenia się stóp, noś
wyłącznie bawełniane skarpetki, a do butów użyj
korkowych wkładek.

Aby włosy odzyskały blask, wystarczy po umyciu
nałożyć na nie pół szklanki miodu i poczekać 20 minut. Po czasie dokładnie opłukać włosy.
Na łupież wypróbuj naturalny środek: 50g świeżych
kwiatów nasturcji wymieszaj w 1 litrze wody mineralnej. Płynu używaj zamiast szamponu.
Na wypadające włosy przygotuj odżywkę z cebuli:
warzywo zetrzyj na tarce i przetrzyj przez sitko. Łyżkę soku z cebuli połącz z 3 łyżkami olejku rycynowego i łyżką soku z cytryny. Składniki zmiksuj i nałóż na włosy i skórę głowy. Spłucz po 30 minutach.
Nie szczotkuj zębów po wypiciu soku lub zjedzeniu owoców. Zawarte w nich kwasy osłabiają
szkliwo, dlatego po posiłku wypłucz usta wodą.
Dla zdrowia pęcherza i nerek trzeba regularnie
pić. Dzięki temu unikamy zagęszczania moczu
i przepłukujemy drogi moczowe.
Gdy pękają kąciki ust i bolą, posmaruj je lanoliną.
Łagodzi podrażnienia i nabłyszcza usta.

Plamy na twarzy - aby zlikwidować przebarwienia,
możesz użyć soku z cytryny i octu winnego. Zamocz wacik w płynie i przecieraj nim skórę.

Na siniaki, aby się szybciej wchłaniały: 2 łyżki
suszonych kwiatów arniki wymieszaj z 7 łyżkami
ciepłego oleju. Smaruj 2 razy dziennie.

Na popękane wargi przez słońce i mróz pomoże
regularne natłuszczanie ust oliwą lub olejkiem rycynowym.

Mocne paznokcie: 2 łyżeczki skrzypu polnego zalej
szklanką gorącej wody. Pij dwie szklanki dziennie.

Sok z czarnej porzeczki usuwa brzydki zapach
z ust, regeneruje śluzówkę jamy ustnej i działa przeciwzapalnie.
Na krwawiące dziąsła pomoże płukanie ust wodą
z octem; szklankę wody wymieszaj z łyżeczką octu
(jabłkowego lub winnego).

Maślanka likwiduje sińce pod oczami i wygładza
skórę. Zwilż w niej wacik i połóż na powiekach.
Zdejmij wacik po 20 minutach.
Gdy masz wysokie ciśnienie, zrób miksturę: łyżkę
octu jabłkowego i wody (1:1) pij 3 razy dziennie.

Na rozchwiane paradontozą zęby pomoże rukiew
wodna: należy regularnie żuć liście tej rośliny.

Cierpiącym na choroby nerek polecamy mieszankę soku ze świeżej marchwi i selera. Najlepsza jest
proporcja 2:1, mieszankę należy pić przez kilka tygodni w ilości 2 szklanek dziennie.

Słabe dziąsła wzmocnimy regularnym płukaniem
ust winem z pigwy: 100g owoców pokrój i zalej 1 litrem czerwonego wina, odstaw na 3 dni.

Niedoczynności tarczycy leczy mieszanka soku
z marchwi i rzeżuchy, wystarczy 1 szklanka dziennie w proporcji 1:1.

Nową szczoteczkę do zębów zanurz najpierw
w szklance z zimną wodą i pozostaw na noc. Dzięki
temu włosie stanie się bardziej wytrzymałe.

Na swędzenie ciała, wysypkę i podrażnienia skóry
pomoże kąpiel z dodatkiem krochmalu.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Posadźmy cukinię w ogrodzie

Należy do rodziny dyniowatych, podobnie jak dynia i ogórek. Mimo że przypomina ogórka,
różni się od niego przede wszystkim bogactwem witamin. Cukinia jest też niskokaloryczna
i lekkostrawna, bogata w substancje mineralne. Zawiera potas, żelazo, magnez oraz witaminy C, K, PP, B1 i beta karoten. Odkwasza organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia.
Może być jednym z pierwszych warzyw, jakie podaje się małemu dziecku.

Katarzyna Chmielnicka
MODR Oddział Radom
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Ma rozłożyste, dekoracyjne liście i efektowne, duże żółte kwiaty.
Dlatego można ją traktować w ogrodzie nie tylko jako smaczne
warzywo, lecz również jako roślinę ozdobną. Warto ją uprawiać
nie tylko dla wyjątkowo
smacznych owoców - jadalne są również kwiaty
cukinii. W kuchni orientalnej, smażone w cieście
w głębokim tłuszczu, są
traktowane jak lubiana, chrupiąca przekąska.
Jak wszystkie
dyniowce, cukinia jest jednak wymagająca i niezbyt
łatwa w uprawie, a mimo to warto poświęcić
jej uwagę. Odpowiednio pielęgnowana odwdzięczy się obfitością owoców i będzie prawdziwą ozdobą warzywnej części ogrodu.
Ma setki odmian, jednak w polskim klimacie najlepiej sprawdzają się mieszańce o podwyższonej odporności na chłód - Astra, Soraya i Nimba o zielonych, podłużnych
owocach oraz Atena rodząca jagody żółtopomarańczowe.
W zależności od odmiany cukinia może mieć różne kształty,
a jej skórka różne barwy. Może być jasno, średnio lub ciemnozielona, kremowa lub żółta. Często pokryta jest jaśniejszymi lub
ciemniejszymi nakrapianymi punktami lub pasami.

Cukinia lubi słońce

Przywędrowała do nas z południa, dlatego jest wrażliwa na
chłody. Najlepiej czuje się w temperaturze 20-25°C.
W ogrodzie zazwyczaj wystarczą dwa, trzy krzaki cukinii.
Roślina jest bardzo plenna i rodzi dużo owoców dorastających
do 0,5 m długości i osiągających 3 kg wagi. Najsmaczniejsze są
młode, przypominające ogórki cukinie o długości około 20 cm.
Większe tracą na smaku, ale warto pozwolić kilku rosnąć do
końca sezonu. Są znakomite do marynowania i przygotowania
cukinii faszerowanej, natomiast wydrążone ze środka i ususzone
nasiona posłużą do siania roślin w następnym roku.
Cukinia dobrze rośnie jedynie w miejscach o bardzo dobrze nasłonecznionych. Ziemia powinna być nagrzana, żyzna, próchnicza
i zasobna w składniki pokarmowe. Nie może być zbyt ciężka, ani
za lekka - cukinia lubi dużą ilość wilgoci, lecz zbyt mokra ziemia

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

powoduje zagniwanie leżących na niej owoców. Podłoże warto
zatem nawieźć kompostem, torfem i nieco przewietrzyć piaskiem.
Obowiązkowo trzeba je dokładnie odchwaścić, gdyż młode cukinie są łatwo zagłuszane przez inne gatunki. Gdy urosną, ich rozłożyste liście i żarłoczne korzenie same zagłuszą wszystkich sąsiadów.

Jak i kiedy siać cukinię?

Można ją wysiewać już w kwietniu - na rozsadę, do doniczek
lub w inspekcie. W połowie maja, po ustąpieniu przymrozków,
można wysadzać na stanowiska docelowe. Od połowy maja warto również siać nasiona bezpośrednio do gruntu.
Cukinie to duże, rozłożyste rośliny, dlatego rozstaw między nimi nie
powinien być mniejszy niż metr na metr. Po posadzeniu lub skiełkowaniu i podrośnięciu roślin ziemię warto wyściółkować korą lub słomą, co pomaga w zachowywaniu wilgoci, a jednocześnie zabezpiecza
owoce przed leżeniem bezpośrednio na glebie i zagniwaniem.
Rośliny trzeba codziennie obficie podlewać. Gdy cukinia będzie miała zbyt sucho, jej owoce staną się drobne i niezbyt smaczne. Podlewając cukinię należy jednak pamiętać, by nie moczyć
liści, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych.
Owoce cukinii zazwyczaj zbiera się od lipca do końca września. W tym czasie należy rośliny regularnie przeglądać, gdyż lubią je nie tylko ludzie, ale i ślimaki. Nieproszonych „smakoszy”
trzeba eksmitować jak najdalej od grządki z warzywami.

Jakie choroby zagrażają cukinii?

Cukinie, w przeciwieństwie do swoich bliskich krewniaków ogórków, rzadko chorują. Najczęściej zapadają na choroby grzybowe, co objawia się żółtymi i brązowymi plamami na liściach.
Z czasem rośliny zaczynają usychać. Można je wówczas opryskiwać preparatami na bazie fungicydów, jednak trzeba robić to
z rozwagą i stosować mocno rozcieńczone roztwory, gdyż roślina
magazynuje wszelką chemię w owocach.
Niektóre odmiany cukinii, np. Atena, czasami wprowadzają
ogrodników w błąd. W upalne, suche lato na liściach pojawiają się
przebarwienia w okolicach nerwów. Wygląda to tak, jakby roślina
zachorowała, tymczasem jest to naturalne przebarwienie wywołane niską wilgotnością powietrza. Jeśli roślina rozwija się normalnie, a jej liście nie zaczynają zasychać, to znak, że jest zdrowa.

Źródła:
1. https://ogrodnacodzien.pl/wysiew-cukinii/
2. http://www.e-ogrodek.pl/a/uprawa-cukinii-w-gruncie-107.html
3. https://niepodlewam.pl/cukinia-uprawa-i-wymagania/
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IX Konferencja Sadownicza Ziemi Chynowskiej
Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

26 lutego, w sali
Konferencja przyciągnęła wielu zainteresowanych sadowników, ponieważ
- oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej
- można było poznać oferty firm związanych z przemysłem sadowniczym.
Gości przywitali Tadeusz Zakrzewski wójt Gminy Chynów, oraz Urszula Grotek
- kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grójcu.
W tym roku wykłady dotyczyły m.in. racjonalnego nawożenia truskawek, nowości
w działaniach PROW 2014-2020, innowacyjności w uprawach sadowniczych oraz procesów certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
O „Racjonalnym nawożeniu truskawek”
mówił Hubert Konarski - przedstawiciel
firmy Agrii, który m.in. scharakteryzował
działanie pierwiastków niezbędnych dla życia roślin. Jego zdaniem nawóz dolistny SiTi
GO jest unikalnym na rynku i kompletnym
nawozem. Zawiera tytan - działający stymulująco na rozwój roślin oraz bor - niezwykle ważny w okresie kwitnienia, wydłużający
żywotność kwiatów, poprawiający zapylenie
i zawiązanie owoców. Z kolei krzem - poprawia kondycję roślin, zwiększa twardość
owoców wzmacniając ścianę komórkową
i wytwarza barierę trudną do sforsowania
przez patogeny i szkodniki. Zdaniem prelegenta po zastosowaniu tego środka rośliny
lepiej znoszą warunki stresowe: przymrozki,
suszę i wysokie temperatury.
Zasady certyfikacji w rolnictwie ekologicznym i integrowanej produkcji roślin
sadowniczych omówiła Mariola Kurzępa-

konferencyjnej Gminnego
Domu Kultury w Chynowie,
odbyła się IX Konferencja
Sadownicza Ziemi
Chynowskiej. Zorganizowały
ją Urząd Gminy w Chynowie
i Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Grójcu, przy znaczącym
współudziale firm
sponsorujących.

-Międlar z Biura Certyfikacji COBICO.
Natomiast harmonogram planowanych
naborów wniosków w ramach PROW 20142020 do końca 2021 r. przedstawił Marcin
Trochim - główny specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich z Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Omówił
on poszczególne działania i zmiany, które
w nich zaszły. Wyjaśnił jak planować przygotowywanie dokumentów i w jakich terminach rolnicy będą mogli składać wnioski
do ARiMR. Odniósł się też do działań „Premie dla młodych rolników” - nabór ma być
ogłoszony w maju 2020 oraz w lutym 2021
r., „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
na terenach z ASF - ogłoszenie naboru w lutym 2020 i w listopadzie 2021 (na terenach
bez ASF nabory zostaną przeprowadzone
w marcu 2020 i lutym 2021 r.). W ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie - nabory zaplanowano w lutym, lipcu
i październiku tego roku. Rolnicy chcący
złożyć wniosek w ramach poddziałania
„Płatności dla rolników przekazujących
małe gospodarstwa”, będą mieli po temu
ostatnią możliwość we wrześniu br.
O innowacjach w uprawach sadowniczych oraz nowych odmianach jabłoni
w sadach mówił dr inż. Sebastian Przybyłko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy - Marzenna Skoczek omówiła zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w rolnictwie.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać
się z ofertami przygotowanymi przez
przedstawicieli firm sponsorujących.

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
Gości i sadowników przywitali Tadeusz Zakrzewski - wójt Gminy Chynów oraz Urszula
Grotek - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grójcu
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Ciekawostki ze św iat a

Argentyński
pasterz
28

Dumny, odważny, lojalny, niezależny, znakomity jeździec. Indywidualista kierujący
się zasadami natury, miłością do wolności, męskości i do ziemi. Surowe warunki
życia, silne wiatry znad oceanu i pampy, większość czasu spędzona w siodle czynią go
szczupłym, twardym i zwinnym. Milczący, lubiący samotność, świetnie odnajduje się
na pustkowiach, będących jego naturalnym środowiskiem życia. To nie jest zwykły
pasterz bydła, ale duma narodowa Argentyny.
Monika Kuchnio
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Ciekawostki ze św iat a
Gaucho, bo o nim tutaj mowa, zamieszkuje
tereny Urugwaju, południowej Brazylii oraz
Argentyny, z którą jest najczęściej kojarzony.
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa
z języka keczua „huachu”, który oznacza włóczęgę, sierotę. Około XVIII wieku mianem
gaucho zaczęto nazywać potomków rdzennych mieszkańców, Hiszpanów czy Portugalczyków. Rasa nie miała tutaj znaczenia.
Gauchos osiedlali się na obrzeżach miast. Zawsze towarzyszył im koń, który stanowił nieocenioną pomoc przy wypasie bydła. Co ciekawe, te dwa najważniejsze w życiu gaucho
zwierzęta, zarówno konie, jak i bydło „przywędrowały” wiele lat wcześniej z Europy do
Ameryk wraz z konkwistadorami. Gaucho
właściwie wszystkie swoje zadania wykonuje z siodła. Krąży nawet legenda, mówiąca
o tym, że „gaucho bez konia, to jak gaucho
bez nóg”. Nazywa się go pogromcą koni, nie
są mu obce pojedynki, ale potrafi również
grać na gitarze i śpiewać.
Miejskie życie zdecydowanie nie leży w naturze gaucho. Jest to człowiek oddany wsi
i jej zadaniom, ale cechuje go też patriotyzm.
Pasterze nie pozostali obojętni na sytuację
w kraju na początku XIX i przyłączyli się do
walk niepodległościowych. Gaucho to człowiek bardzo ofiarny, zawsze niosący pomoc
drugiemu człowiekowi, gościnny, bohaterski,
mający dobry charakter. Jest osobą darzoną
ogromnym szacunkiem, zawsze dotrzymującą słowa.

Od lat w tradycyjnym stroju
Można uznać go za odpowiednik północnoamerykańskiego kowboja. Zamieszkuje
pampy, czyli charakterystyczne dla Ameryki Południowej równiny porośnięte trawami. Nigdy nie rozstawał się z nożem, który
w przypadku zagrożenia stanowił narzędzie
obrony. Mówi się, że te trzy rzeczy: koń, siodło i nóż zupełnie wystarczają mu do życia.
Charakterystyczne dla stroju gaucho są
koszula z kołnierzykiem, kamizelka oraz
cienkie spodnie z bardzo szerokimi nogawkami. Na ramionach zwykle nosi poncho,
które daje ciepło, ale też ochronę i - z racji
swoich rozmiarów - schronienie przed deszczem. Na głowę najczęściej wkłada czapkę
lub charakterystyczny baskijski beret, a jego
szyję okrywa apaszka. Buty pasterza koniecznie muszą być wyposażone w ostrogi, dzięki
którym może „komunikować” się z koniem.
Strój gaucho przeobrażał się nieznacznie na
przestrzeni lat. Większość pasterzy pozostaje jednak przy tym najbardziej tradycyjnym.
Bardzo częsty sposób przedstawienia gaucho
w ikonografii to również obraz mężczyzny
pijącego yerba mate.

Niezwykle zręczni i silni
Gaucho potrafią poskromić konia, ale świetnie radzą sobie również z bydłem. Dzięki prostemu narzędziu (hiszp. boleador), składającemu się z trzech kamieni, połączonych liną, potrafią obezwładnić bydło. Kamienie zaplątują się
w nogi zwierzęcia, co sprawia, że zapanowanie nad nim staje się
łatwiejsze. Gauchos są bardzo kompetentni w zarządzaniu bydłem i owcami. Obecnie swoją działalność prowadzą często na
ranczach. Zdarza się również, że wychodzą w teren już nie ze
zwierzętami, ale z turystami, głodnymi nowych wrażeń oraz pragnących poczuć i zobaczyć dzikie, naturalne tereny Argentyny.
Utrzymują się przede wszystkim z handlu mięsem i skórami.
Znajomość technik konserwacji oraz ogromne przestrzenie, na
których zwierzęta mają dużą swobodę i możliwość ruchu sprawiają, że wołowina produkowana w tamtym regionie jest uznawana za najlepszą na świecie. Jest to rarytas zarówno pod względem smaku, jak i jakości. W samej Argentynie można znaleźć
wiele restauracji, które zajmują się wyłącznie serwowaniem właśnie tego rodzaju mięsa.

Symbol Argentyny
Warto tutaj również zwrócić uwagę na specyfikę argentyńskiej
wsi, która różni się od europejskiej. Argentyna to jeden z największych krajów na świecie, a na jej terenie występuje mnóstwo
wolnych, niezamieszkanych obszarów. Już na początku XX wieku liczba ludności miejskiej przewyższyła tę zamieszkującą tereny wiejskie. Natomiast obecnie około 90% ludności Argentyny
mieszka w miastach. Dlatego przemierzając ten kraj, nietrudno
trafić na prawdziwe pustkowia, gdzie królują cisza, spokój, świeże
powietrze oraz zapierające dech krajobrazy. Na drogach sytuacja
wygląda podobnie. Sama miałam okazję spotkać zaledwie kilka
samochodów podczas kilkugodzinnej jazdy samochodem w regionie Patagonii.
Dzięki swoim cechom, gaucho stanowi część tożsamości Argentyny. Stał się również bohaterem epopei narodowej. W 1872
roku powstał wiersz „El Gaucho Martin Ferro”, pokazujący życie wiejskiego człowieka. Utwór przetłumaczono na około 70
języków, w tym język polski. Tematu gaucho nie ominęła również kinematografia. W roku 1941 powstał film Lucasa Demare’a
„Wojna gaucho”, do którego zdjęcia realizowano w niewielkim
miasteczku Chicoana. Jest to jedna z tych miejscowości, w której
można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał, a życie mieszkańców płynie swoim spokojnym trybem. Dzięki zachowaniu dawnego klimatu, miasteczko stało się idealnym miejscem, gotową
scenografią do nakręcenia filmu w stylu vintage, który stał się
klasyką kina argentyńskiego.
Niezwykły pasterz ma również swoje święto. 6 grudnia jest obchodzony Narodowy Dzień Gaucho, któremu towarzyszą różne
wydarzenia i zabawy. W ten sposób tradycja i kultura gaucho jest
nadal rozpowszechniana i pielęgnowana.
Źródła:
1. https://www.cultura.gob.ar/por-que-se-celebra-el-dia-nacional-del-gaucho_6905/
2. https://www.lanacion.com.ar/turismo/viajes/tierra-de-gauchos-y-leyendas-nid927621
3. https://www.argentino.com.ar/el-gaucho-ayer-hoy-y-siempre-F1408C5051DD1
4. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Argentyna-Ludnosc;4573651.html
5. https://www.ngenespanol.com/culturas/celebra-dia-nacional-gaucho-argentina/
6. https://www.rau.edu.uy/uruguay/cultura/gaucho.htm
7. https://planetescape.pl/inspiracja/argentynscy-kowboje-gauchos/
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Zalety uprawy roślin miododajnych
W Polsce określenie „rośliny miododajne” jest często zastępowane synonimami „rośliny
pszczelarskie” bądź „rośliny pożytkowe”. Wszystkie te sformułowania oznaczają rośliny
wytwarzające duże ilości pyłku kwiatowego, nektaru i spadzi, czyli surowców, które
pszczoły przetwarzają w „słodkie złoto” - naturalny miód.
Monika Rusjan
MODR Oddział Siedlce
Pszczoła jest niewielkim owadem, ale niezmiernie ważnym dla
człowieka i istnienia życia na Ziemi, ponieważ odgrywa ważną rolę
w zapylaniu roślin. Znacząca większość gatunków roślin uprawianych na świecie, aby uzyskać plon, musi zostać zapylona. Niestety
obecnie istnienie zapylaczy jest zagrożone. Spowodowane jest to
złymi praktykami rolniczymi, np. uprawami monokulturowymi,
nieprzestrzeganiem wyznaczonych godzin opryskiwania pestycydami upraw rolniczych i sadowniczych oraz zanieczyszczeniem
naturalnego środowiska. Na ogół rolnicy i sadownicy nie wiedzą,
że pszczoły zaczynają zbierać nektar i pyłek już wtedy, gdy temperatura powietrza osiągnie 12°C. Loty pszczół latem zaczynają się
wcześnie rano, a kończą dopiero około godz. 2000.
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Rośliny bobowate pomagają pszczołom i rolnikom
Według danych ze strony internetowej www.nawozy.eu uprawa
lucerny na plon główny dostarcza do 185 N (kg/ha), koniczyny
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czerwonej z trawami 150 N (kg/ha), a łubinu do 90 N (kg/ha).
Azot, który wiązany jest biologicznie, pobierany zostaje przez
rośliny w 100%, zaś pochodzący z nawozów mineralnych w zaledwie 50%. Można zatem stwierdzić, że uprawa roślin motylkowych jest źródłem „taniego nawozu”, czyli przynosi rolnikowi
korzyści materialne.
Kolejnym argumentem, dla którego warto uprawiać te miododajne rośliny jest fakt, że plon uzyskany z ich części nadziemnej
zapewnia wysokobiałkową paszę dla zwierząt. Często są stosowane jako przedplon. Wzbogacają glebę w próchnicę, a uprawiane
w międzyplonach na zielone nawozy dostarczają do niej nawet
8 ton suchej masy. Efektem końcowym jest poprawa plonowania
roślin upraw głównych - nawet o 15%.

Ule na ugorze
Rolnicy posiadający więcej niż 15 ha gruntów ornych mają

Z O ddzia ł u Siedlce
krwawnicę pospolitą, lebiodkę pospolitą, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzankę
piaskową, marzymiętę grzebieniastą (orzęsioną), mierznicę czarną,
mięty, mikołajka płaskolistnego, ogórecznik
lekarski, ostropest plamisty, ożankę nierównoząbkową, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewną, serdecznik
pospolity, stulisz sztywny, szałwie z wyłączeniem szałwii błyszczącej Salvia spp. z wyłączeniem S. splendens Sello, szantę zwyczajną,
szczecie, ślaz zygmarek, ślazówkę turyngską,
świerzbnicę polną, trędownik bulwiasty, werbenę krzaczastą, wielosił błękitny, wierzbownicę kosmatą, wierzbówkę kiprzycę, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost
lekarski.
W mieszance dopuszcza się udział traw
lub innych zielnych roślin pastewnych, pod
warunkiem że będą ją tylko uzupełniać.
Uprawa roślin miododajnych nie jest przeznaczona wyłącznie dla gospodarzy posiadających grunty rolne.

Załóżmy rabatę z roślinami
miododajnymi
Na rynku są dostępne gotowe mieszanki
nasion roślin miododajnych, które można
wysiać na nieużytkowanych miejscach znajdujących się w przydomowych ogrodach.
A może nawet zamiast trawnika? Co dzięki
obowiązek utrzymywania gruntów proekologicznych EFA, na
temu zyskamy?
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produkcja rolna. Na takim ugorze można postawić ule, ale 4. Uprawa roślin miododajnych może być alternatywą dla trawniedozwolone jest wypasanie zwierząt. Współczynnik ważenia nika, który należy często kosić (oszczędność czasu i pieniędzy);
dla EFA1 (gruntów ugorowanych) wynosi 1, a dla EFA1a - 1,5 5. Kiedy wysiejemy bobowate, będzie też alternatywą dla nawo(1ha=1,5ha).
zów naturalnych i mineralnych → dostarczy azot do gleby;
Do płatności zaliczone będą grunty utworzone przez wy- 6. Taka uprawa zagłuszy nam chwasty;
sianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatun- 7. Zapewni też walory estetyczne → piękna i kolorowa łąka kwietków roślin miododajnych z listy udostępnionej przez ARiMR. na jest dekoracyjna przez cały sezon wegetacyjny.
Ważne jest, aby rośliny wymienione w wykazie nr 2, były dopuszczone jedynie w mieszance z roślinami zawartymi w wyW mieszance dopuszcza się udział traw lub innych zielnych
kazie nr 1 i nie dominowały w tej mieszance.
roślin pastewnych, pod warunkiem że będą je tylko uzupełniać.
Oto te rośliny: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajUprawa roślin miododajnych nie jest przeznaczona wyłącznie
na, komonica zwyczajna, koniczyny (z wyłączeniem koniczyny dla gospodarzy posiadających grunty rolne. Na rynku istnieją
odstającej Trifolium spp. z wyłączeniem Trifolium patens. Schreb), gotowe mieszanki roślin miododajnych, które można wysiać na
lucerna, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, nieużytkach znajdujących się w przydomowych ogrodach.
sparceta piaskowa i siewna, wyka kosmata - są dopuszczone jedynie w mieszance z miododajnymi gatunkami roślin (jeżeli Źródła:
nie są one dominujące w tej mieszance), do których zalicza się: 1. https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezastry (z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i astra wierzbolist- posrednie-w-roku-2019/platnosci-bezposrednie-w-roku-2019-informacje.html
nego Aster spp. z wyłączeniem Aster novi-belgii L. i Aster ×sali- 2. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/doplaty-bezposrednie-2019-jakie-zmiany-w-onw-i-efa/
gnus Willd), bodziszki, chabry, czarnuszkę, cząber ogrodowy, 3. Banaszak J., (1987) Pszczoły i zapylanie roślin, PWRiL, Poznań.
czyściec prosty, driakwię, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, 4. https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/rosliny/najwyzszy-czas-docenickłosowce, kocimiętki, kolendrę siewną, kosmos pierzastolistny, -bobowate.html
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej żywność
może być oznakowana jako „ekologiczna” jedynie wówczas, gdy co
najmniej 95% jej składników pochodzenia rolniczego ma charakter
ekologiczny.

Ekożywność jest istotnym czynnikiem
warunkującym nam dobre zdrowie oraz
wysoką jakość życia. Obecnie aż 60%
chorób ludzkości przypisuje się niewłaściwemu sposobowi odżywiania. Z tego
powodu rośnie zainteresowanie produktami bezpiecznymi dla naszego zdrowia,
wolnymi od zanieczyszczeń.

pozytywnie na jakość środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczno-ekonomiczną lokalnych społeczności dzięki
tworzeniu nowych miejsc pracy. Wiąże
się to ze specyficzną pracochłonnością
konieczną przy prowadzeniu ekogospodarstw, co przedkłada się na zmniejszenie bezrobocia oraz poprawą statusu ma-

gleb oraz powietrza, ponieważ wyklucza
użycie środków ochrony roślin i nawozów
chemicznych. Na płaszczyźnie zdrowotnej zapewnia wysoką wartość odżywczą
i zdrowotną produktów rolnych. Gwarantuje konsumentom bezpieczeństwo, gdyż
w produktach tych nie ma szkodliwych
pozostałości nawozów i konserwantów

Zalety żywności ekologicznej
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Rynek produktów ekologicznych rośnie wraz ze świadomością ekologiczną konsumentów.
Poszukują oni bezpiecznych produktów spożywczych, które pochodzących ze sprawdzonych
systemów.
Paweł Ruciński
MODR Oddział Siedlce
Owoce i warzywa ekologiczne zawierają
mniej pestycydów i rakotwórczych metali
ciężkich (ołowiu, kadmu, arsenu), a więcej
witamin niż te konwencjonalne. Natomiast ekologiczne mięso ma mniej tłuszczu i więcej białka, niż to pochodzące od
zwierząt z ferm przemysłowych.
Żywność organiczna cechuje się również niższą zawartością azotanów i azotynów oraz zawiera śladowe ilości pestycydów. Z uwagi na to oraz wyższą zawartość
witaminy C i jej aktywność antyoksydacyjną ma ona istotne znaczenie w profilaktyce antynowotworowej. I właśnie
z tych powodów powinna być preferowana w żywieniu niemowląt, osób starszych,
przewlekłe chorych oraz stosujących diety
wegańskie i wegeteriańskie.
Korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego nie ograniczają się jedynie do korzyści zdrowotnych. Wpływa ono bardzo
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

terialnego pracowników mieszkających
w mniej zamożnych rejonach. Zauważalny jest też wzrost aktywności gospodarczej
i turystycznej w regionach wiejskich m.in.
dzięki rozwojowi agroturystyki oraz ekoturystyki. Walorem tego rodzaju rolnictwa
jest również energooszczędność, wynikająca ze stosowania tradycyjnych metod
gospodarowania - chodzi o stosowanie
naturalnych nawozów i środków ochrony
roślin oraz odpowiednie wykorzystanie
sprzętu mechanicznego.
W sferze społecznej rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zmniejszenia
odpływu ludności ze wsi do większych
aglomeracji. Jest to konsekwencją oddziaływania ekonomicznego, jak wspomniane wyżej tworzenie nowych miejsc pracy,
rozwój agroturystyki, ekoturystyki, a także handel produktami ekologicznymi.
W aspekcie środowiskowym ekorolnictwo umożliwia zachowanie bioróżnorodności i trwałości zasobów przyrodniczych.
Nie prowadzi do zanieczyszczenia wód,

oraz modyfikacji genetycznych. To wszystko sprawia, że żywność ekologiczna jest
atrakcyjna dla nabywców troszczących się
o własne zdrowie.
Rozwój rynku żywności ekologicznej
może przynieść znaczące korzyści nie
tylko rolnikom ekologicznym, ale także
przetwórcom, pośrednikom, klientom
i ostatecznie całemu społeczeństwu. Podsumowując: im bardziej będzie rozwijać
się „moda” na tę żywność, tym większe
uzyskamy korzyści, bo poprawi i nasze
zdrowie, i stan naszego środowiska.
Źródła:
1. http://phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-556.pdf
2.
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/
PROJEKTY_2018_-_Konkurs/Jemy_eko/Art_1__
Zywnos%CC%81c%CC%81_ekologiczna_czyli_
jemy_dla_zdrowia.pdf
3. https://dietetycy.org.pl/jak-zywnosc-ekologiczna-wplywa-na-nasze-zdrowie/
4. https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/
zdrowe-odzywianie/zywnosc-ekologiczna-dlaczego-warto-ja-kupowac-aa-yMMe-hzjK-DBrJ.html

Zazielenienie 2020

Z O ddzia ł u Siedlce

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność
za zazielenienie. Warunkiem jej przyznania jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych
dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej
płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej.

Zofia Chotyniec
MODR Oddział Siedlce

Praktyki równoważne przynoszą ten sam, albo wyższy poziom
korzyści dla środowiska i klimatu, jak praktyki obowiązkowe.
Chodzi o dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków
zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod
względem środowiskowym (TUZ C) oraz utrzymanie obszarów
proekologicznych.

Kto jest wyłączony z tego obowiązku?
Z realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:
• prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych
mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub
• uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw lub
• prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi,
zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do
tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.
Z realizacji praktyk zazielenienia możliwe jest także wyłączenie rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie
prowadzą produkcję ekologiczną, pod warunkiem, że pozostała
powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię poniżej
10 ha.

W przypadku gospodarstw ekologicznych…
…o ile na wszystkich gruntach produkcja prowadzona jest
zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (co potwierdza
jednostka certyfikująca), otrzymanie płatności za zazielenienie
nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek
zmian w sposobie gospodarowania. Jeżeli tylko na części gruntów
prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi, rolnik zobowiązany jest do realizacji praktyk zazielenienia, z tym, że realizacja
praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw i obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych zależy od powierzchni gruntów
ornych nie objętych produkcją metodami ekologicznymi.
Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność

za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia
zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej
dyrektywy wodnej.

Obowiązki rolników
Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie
dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszaru EFA zobowiązani
są do:
• podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych
upraw i ich powierzchni,
• dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów
proekologicznych,
• wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych w formie graficznej.
W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):
• oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
• oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia,
• deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów
proekologicznych,
• umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.

O czym należy pamiętać?
W przypadku, gdy rolnik nie realizuje praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych
i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane są kary administracyjne polegające na zmniejszeniu kwoty otrzymanych w danym roku płatności.
Źródło: arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020
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Pasożyty są przyczyną znacznych strat ekonomicznych u bydła. Powodują zahamowanie
przyrostów młodych zwierząt, spadek masy ciała zwierząt starszych, spadek mleczności,
zwiększenie zużycia paszy i jej niedostateczne wykorzystanie, zaburzenia rozrodu, obniżenie
jakości mięsa i skór, a także stres i niepokój zwierząt.
Zofia Chotyniec
MODR Oddział Siedlce
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Choroby pasożytnicze bydła
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Z O ddzia ł u Siedlce
Bydło ulega inwazji wielu pasożytów: pierwotniaków,
przywr, tasiemców, nicieni i stawonogów. Rozróżniamy
pasożyty zewnętrzne (tzw. ektopasożyty) i pasożyty wewnętrzne. Zewnętrznymi są: muchy, meszki, komary, kleszcze, gzy, świerzbowce, wszy i wszoły, zaś wewnętrznymi:
przywry, tasiemce i nicienie.
Z pasożytami zewnętrznymi łatwiej jest walczyć w budynkach inwentarskich, gdzie można zastosować środki w formie proszków, zawiesin, granulatów, lepów czy oprysków
w części budynku, miejscach największego bytowania pasożytów lub w postaci oprysku na skórę zwierzęcia od głowy do
ogona lub podawać podskórnie. Preparaty podskórne działają 4-8 tygodni. Ich wadą jest długi okres karencji na mleko
czy mięso - w zależności od preparatu 10 godz. do nawet
42 dni. Niektóre nie mogą być stosowane przed porodem
i w okresie laktacji oraz u cieląt.
Trudniejsza jest ochrona zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi na pastwisku. Polega ona na ograniczeniu wypasu do okresu mniejszej aktywności owadów latających.

Jakie choroby powodują?
Pasożyty wewnętrzne powodują występowanie różnych
chorób. Należą do nich między innymi: fascjoloza, paramfistomoza, tasiemczyca i robaczyca żołądkowo-jelitowa.
Fascjoloza - występuje miejscowo na terenie całego kraju. Wywołuje ją motylica wątrobowa - biało-szara przywra
o długości 1,8-5,1 cm, listkowatego kształtu. Pasożyt bytuje
głównie w przewodach żółciowych wątroby. Fascjoloza jest
chorobą mokrych pastwisk, gdzie są warunki do rozwoju
ślimaków - błotniarek moczarowych – żywicieli pośrednich
motylicy. Jaja motylicy wraz z kałem dostają się środowiska. Z jaja powstaje miracydium, które w wodzie wnika
do ślimaka, gdzie przechodzi złożony rozwój. W ostatnim stadium cerkarie przechodzą do wody i otorbiają się
na roślinach. Są to postacie inwazyjne – metacerkarie. Po
ich zjedzeniu przez bydło w jelicie cienkim z metacerkarii wykluwają się młode motylice. Dostają się do wątroby
i przewodów żółciowych, gdzie osiągają dojrzałość płciową.
Działanie chorobotwórcze wykazują postacie młodociane
pasożyta, które drążą w miąższu wątroby korytarze i prowadzą do uszkodzenia narządu i upośledzenia jego funkcji.
Fascjoloza u bydła ma z reguły przebieg przewlekły. Objawia się po sezonie pastwiskowym, późną jesienią i zimą.
U zwierząt obserwuje się przejściowe biegunki, wychudzenie, nastroszenie sierści, spadek mleczności, u młodych
zahamowanie wzrostu, a następnie objawy niedokrwistości
i czasem żółtaczki. Upadki bydła są bardzo rzadkie, ale straty ekonomiczne wynikające z obniżenia wydajności bardzo
duże. Jest to też choroba odzwierzęca, groźna dla ludzi.
Paramfistomoza - choroba wywoływana przez grube,
stożkowate przywry, barwy szaro-białej, o długości 0,5-1,2
cm. Bytują w żwaczu, rzadziej czepcu i księgach. Ich rozwój podobny jest do rozwoju motylicy, z tą różnicą, że żywicielem pośrednim jest ślimak wodny – zatoczek. Młode
postacie osiągają tylko 2-3 mm długości. Wywołują w ścianie dwunastnicy zmiany zapalne, objawiające się utratą
apetytu, biegunką i osłabieniem. Zmiany w jelitach mogą
być tak rozległe, że doprowadzą do upadków bydła. Dojrzałe przywry są mniej szkodliwe, ale mogą powodować

zaburzenia motoryki przedżołądków i trawienia.
Inwazja pastwiskowa dotyczy bydła wypasanego
na terenach podmokłych, przy zbiornikach i ciekach wodnych. Zarażenie zwierząt przebywających
w budynkach jest możliwe przy żywieniu zielonką pozyskiwaną z terenów podmokłych lub słabo wysuszonym sianem.
Tasiemczyca - powodowana jest przez tasiemce nieuzbrojone o długości 0,4-10 m, bytujące w jelicie cienkim.
Do ich rozwoju konieczne są pajęczaki, drobne roztocza lub
mechowce występujące na pastwiskach. W żywicielach pośrednich z jaj tasiemców wykształcają się larwy, z których
w jelitach bydła rozwijają się tasiemce. Żyją tylko od 2 do
6 miesięcy. Uszkadzają błonę śluzową jelita, mogą nawet je
zaczopować. U cieląt stwierdza się utratę apetytu i biegunki.
Produkty przemiany tasiemców działają toksycznie, powodując zaburzenia układu nerwowego. W kale pojawiają się
fragmenty pasożytów.
Robaczyca żołądkowo-jelitowa - powodowana jest
przez nicienie zasiedlające różne odcinki przewodu pokarmowego bydła (trawieniec, jelito cienkie, jelito grube). Są
one bardzo małe: samce mają 0,6-2,2 cm, samice 1,2-3,4 cm
długości. Ich rozwój jest prosty. Z jaj wydalonych do środowiska wykluwają się larwy, które linieją i stają się inwazyjne.
Wraz z roślinami są zjadane przez bydło. W przewodzie pokarmowym linieją i dojrzewają płciowo. Niektóre gatunki
larw rozwijają się w guzkach - w ścianie trawieńca lub jelita.
Rozwój części larw w guzkach może być wstrzymany na pewien czas. Larwy drzemiące przeczekują okres zimowy, by
dokończyć rozwój wiosną. Dojrzałe nicienie składają bardzo liczne jaja i masowo zanieczyszczają pastwiska, które
stają się źródłem inwazji dla wypasanych zwierząt. Dojrzałe
pasożyty powodują zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wiele gatunków odżywia się krwią, co prowadzi do niedokrwistości. Nicienie żyją kilka miesięcy.

Jak zwalczać pasożyty?
Uważa się, że starsze zwierzęta są zwykle bezobjawowymi
nosicielami pasożytów, zaś młode zarażone wydalają liczne
jaja, zanieczyszczając środowisko. Poza tym młode zwierzęta są bardziej podatne na zarażenia. W związku z tym zaleca się - w przypadku fascjolozy - dwukrotne odrobaczanie
w ciągu roku: przed sezonem pastwiskowym i po nim.
W przypadku robaczycy żołądkowo-jelitowej konieczne
jest odrobaczanie bydła jednorazowo, wiosną, na przełomie
kwietnia i maja, najpóźniej 14 dni przed wypasem. Lekarzy weterynarii posiadają preparaty zawierające pojedyncze
substancje czynne oraz ich kombinacje przeznaczone do
zwalczania różnych pasożytów.
W przypadkach wszystkich omawianych inwazji pasożytniczych odrobaczanie bydła przed sezonem pastwiskowym ogranicza zanieczyszczanie pastwisk jajami
pasożytów, a tym samym zarażanie się bydła w trakcie
wypasu. Polecany jest również wypas kwaterowy. Nie
powinno wypasać się zwierząt młodych ze starymi, które mogą być nosicielami pasożytów. Należy wykaszać
niedojady - miejsca bytowania larw pasożytów i unikać
nadmiernego zagęszczenia zwierząt przy wypasie. Należy dbać również o higienę budynków inwentarskich i wybiegów.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Marcowe Kaziuki
„Jarmark na Kazimierza” to wieloletnia tradycja i okazja do krzewienia kultury polskiej, jej
folkloru oraz zwyczajów regionalnych. W Mordach pierwszy jarmark datuje się na XVII wiek,
kiedy to król Polski Jan Kazimierz nadał miastu przywilej jego organizowania. Od tej pory
odbywa się zawsze w pierwszy czwartek po święcie patrona - św. Kazimierza.

Olga Skwierczyńska
MODR Oddział Siedlce

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Zespół Oświatowy w Mordach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.
Oficjalnego otwarcia Jarmarku dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Mordy - Jan Ługowski
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej - Katarzyną Kotowską oraz radnymi. Tegoroczną imprezę
swoją obecnością zaszczycili goście: Mi36
chał Przewłocki - spadkobierca Pałacu w Mordach, Zbigniew Gluza - prezes Fundacji Karta
i Alicji Wancerz-Gluza szefowa pionu
edukacyjnego
Fundacji
Ośrodka Karta.
W ramach Jarmarku, w Sali
Te a t r a l n e j
Ośrodka Kultury, zorganizowano wystawę
prac malarskich
Amelia Mikołajczuk i Wiktor
Alicji AntonoIwańczuk na ludowo otworz
yli część artystyczną jarmark
wicz-Łukasiuk.
u
Swoje stoisko zaprezentował również
Kultywowanie tego święta na stałe wpisało się w historię
Ziemi Siedleckiej i Mazowsza, a szczególnie miasta i gminy Mor- Mazowiecki Ośrodek Doradzdy. Jest ono promocją bogactwa historycznego i kulturowego re- twa Rolniczego w Warszawie
gionu. Cechą szczególną jarmarku pozostały jego autentyczność Oddział Siedlce. Można było
i klimat, który tworzą występy różnych zespołów i chórów ludo- uzyskać szereg porad dotycząwych. Chociaż wielkość imprezy na przestrzeni wieków znacznie cych bieżących usług dotycząsię zmieniła, to nie zmieniła się jej atmosfera. Co roku zjawiają cych technologii produkcji,
się tu liczni wystawcy wyrobów rękodzielniczych, rozkładane są ochrony środowiska, ekonomistragany promujące zdrową żywność i przybywają mieszkańcy - ki i rachunkowości rolnej i informacji dotyczących PROW
to wszystko tworzy wyjątkową atmosferę tego wydarzenia.
Organizatorami tegorocznych Kaziuków, które w tym roku 2014-2020, finansowania lub
przypadły na 5 marca, byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, współfinansowania ze środków
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Z O ddzia ł u Siedlce

Występ zespołu ludowego Podlasianki

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji
krajowych czy zagranicznych. Przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, którzy oferowali swoją fachową
pomoc byli: Jadwiga Bardadin, Olga Skwierczyńska oraz Wiesław
Tarkowski - kierownik PZDR w Siedlcach.

W trakcie jarmarku przeprowadzono akcję charytatywną na
rzecz chorego Kacperka Boruty. W ramach zbiórki pieniężnej
można było nabyć różne wyroby regionalne, spróbować smacznych potraw przygotowanych przez wystawców oraz wylicytować
bony na różne usługi. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem.
Część artystyczną rozpoczęto
od prezentacji rysu historycznego Jarmarku w wykonaniu
uczniów Zespołu Oświatowego
w Mordach: Amelii Mikołajczuk
i Wiktora Iwańczuka. Następnie
na scenie wystąpiły: Zespół Ludowy „Podlasianki”, Zespół Ludowy „Zaliwianki” i Zespół Wokalny „Złote Kłosy”. Ciekawym
akcentem artystycznym był występ Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mordach. Na
uczestników Jarmarku czekała
też niespodzianka przygotowana
przez Bibliotekę Publiczną im.
Ireny Ostaszyk w Mordach - była
nią loteria fantowa.
Aby tradycji stało się zadość,
zapewniono wszystkim uczestnikom Jarmarku ciepłą zupę. Posiłek ufundowała firma Catering
Orchidea z Łosic.
Zdjęcia pochodzą z archiwum
M-GOK Mordy

Przy sprzyjającej aurze mieliśmy dużo gości

Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020
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Pszc zelar st wo

Kalendarz pszczelarski - kwiecień
W kwietniu pszczoły nadal wymagają szczególnej opieki - pogoda jest zmienna, mogą
zdarzyć się opady śniegu i nocne przymrozki. Matki wprawdzie coraz lepiej czerwią, ale
rodzina się nie powiększa, gdyż wymierają pszczoły urodzone jesienią. Gniazda wciąż
trzymamy ciasne i dobrze ocieplone.
Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

Powinniśmy uzupełnić zapasy pokarmu w ulach, aby nie doprowadzić do zagłodzenia rodzin. Do czasu wystąpienia pierwszego
obfitszego pożytku każda rodzina powinna mieć 5-7 kg zapasu,
inaczej się nie rozwinie. Warto wiedzieć, że obustronnie poszyty
plaster z zapasami o powierzchni 1 dcm2 waży około 0,4 kg.
Jeżeli w plastrach ulowych nie ma pierzgi, rozwój też będzie
niewielki. Na szczęście jej brak możemy uzupełnić ciastem drożdżowo-cukrowym (lub cukrowo-pyłkowym). Sposób przygotowania jest prosty: 12 dag drożdży piekarniczych mieszamy z 1 kg
cukru pudru. Drożdże są pokarmem białkowym, który zastąpi
pszczołom pyłek niezbędny do wychowu czerwiu.
Dbamy o poidło, by nie zabrakło w nim wody, a gniazda solidnie
ocieplamy suchymi matami (chroniąc je przed utratą ciepła).
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Przegląd wiele nam powie

W drugiej połowie kwietnia przy sprzyjającej pogodzie (min.
15oC w cieniu) przeprowadzamy główny przegląd wiosenny.
W dobrze prowadzonej pasiece jest to pierwszy przegląd, który
daje pszczelarzowi pełną informację o stanie rodzin. Sprawdzamy stan zapasów, ilość i jakość czerwiu, stan matki, ewentualnie
obecność chorób, oceniamy też ogólny stan rodzin. Jakość matki
możemy ocenić bez jej wyszukiwania - po wyglądzie i ilości czerwiu.
W tym czasie silne rodziny powinny obsiadać „na czarno” 6-8
ramek Dadanta lub 8-11 ramek wielkopolskich. Powinno być
w nich przynajmniej 4-5 ramek zwartego czerwiu w ulach Dadanta i 6-7 ramek czerwiu w ulach wielkopolskich.
Brak czerwiu oznacza zwykle brak matki, a czerw rozstrzelonymatkę starą. Z kolei obecność wyłącznie czerwiu „garbatego” oznacza
strutowienie matki lub działalność trutówek. Jeśli posiadamy w pa-

siece matki zapasowe, np. w odkładach, a rodzina bezmateczna, lub
z matką wadliwą jest silna, odkład z matką dołączamy do niej. Jeśli
nie mamy matek zapasowych, rodziny bezmateczne łączymy z innymi rodzinami. Po połączeniu dwóch, a nawet trzech słabszych rodzin,
uzyskujemy rodzinę pełnowartościową. Przed łączeniem rodziny
spryskujemy syropem aromatyzowanym, np. kroplami miętowymi,
aby zapobiec ścinaniu się pszczół. W ulach wielokorpusowych łączymy je zestawiając korpusy oddzielone gazetą. Matkę, która pozostanie
w połączonej rodzinie, należy wymienić przy najbliższej okazji.

Co dalej?

Gniazd w tym czasie jeszcze nie poszerzamy, chyba że stwierdzimy obecność czerwiu na przedostatniej ramce. Jeśli nie ma
wystarczającej ilości zapasów, rodziny podkarmiamy. Odsklepiaczem widelcowym lub dłutem pasiecznym rysujemy powierzchnię
zasklepu, co powoduje wyciekanie miodu z ramek (w sąsiedztwie
czerwiu). Postępujemy tak zwłaszcza wtedy, gdy przygotowujemy
rodziny do zbioru pożytków wczesnych (rzepak, sady, mniszek).
Odsklepianie kończymy przed kwitnieniem drzew owocowych.
Pod koniec kwietnia zaczynamy poszerzać gniazda ramkami z suszem ( zapasowymi, jasnymi plastrami). Dodajemy najpierw ramki młode, ale już przeczerwione, obok ostatniej ramki z czerwiem.
a kiedy pszczoły zaczną „pobielać” stare plastry warstewką jasnego
wosku, dodajemy ramki z węzą. Zwracamy przy tym uwagę, aby je
ciasno zestawiać - pomoże to utrzymać ciepłotę gniazda. Po zakwitnięciu agrestu możemy rozpocząć karmienie syropem cukrowym.

Szansa na pierwszy miód

W tym czasie zaczynamy ostrożnie poszerzać wylotki w silnych
rodzinach. Zapewniamy też stałą wentylację wywiewną, jednak
z umiarem, aby nie oziębić gniazd.
Dobrze jest wyrównać siłę rodzin w pasiece. Polega to na przenoszeniu ramek z czerwiem krytym, albo nawet z młodą pszczołą,
Na wiosnę narasta porażenie nosemozą. Chore pszczoły są mało ruchliwe
z rodzin najsilniejszych do słabszych. Jest
i niechętnie wylatują z uli. Rodziny zamierają - w ulach pozostają zapasy
to dość pracochłonne i raczej nie zwiększy
pokarmu, martwy czerw i niekiedy matka z garstką pszczół. Plastry z takich
produkcyjności rodzin, ma jednak znaczeuli są źródłem zarazy - nie wolno podawać ich innym rodzinom. Odkażanie
nie jako wczesny zabieg przeciwrójkowy.
uli drewnianych polega na wypaleniu ich palnikiem gazowym, lub skropieJeśli pogoda jest dobra, a rodziny silne,
niu wnętrza denaturatem, przykryciu i podpaleniu. W ulach styropianowych
możemy nad gniazdem położyć kratę odi poliuretanowych, po oskrobaniu wosku i kitu, wszystkie elementy myjemy
grodową i korpus (lub półkorpus) ze starciepłą wodą z detergentami, a następnie płuczemy i suszymy. W wypadku
szymi ramkami. W sprzyjających warunstwierdzenia choroby zakaźnej trzeba je umyć gorącym 2%-owym roztworem
kach uda nam się uzyskać trochę miodu
sody żrącej, a potem dobrze wypłukać. Przy tej czynności używamy rękawic
z wierzby, klonów i derenia.
gumowych i okularów chroniących oczy.
Wieś Mazowiecka, kwiecień 2020

Krzyżówka nr 4

Kącik dla dzieci

Krzyżówka „Nr 4”

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

5. Jajko wielkanocne malowane na jednolity kolor
6. Ciasto przekładane makiem
7. Uroczysty posiłek wielkanocny
8. Ciasto wielkanocne z dużą ilością bakalii
9. Wyrób piekarniczy, żytni lub pszenny
10. Maluch w gniazdku
11. Cukrowy na wielkanocny stole
12. Żółty kwiat wiosenny
13. Wielki – przed Wielkanocą
14. Wysiewana przed Wielkanocą
15. ……… Dyngus
16. Ostry składnik ćwikły

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

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

13.
14.
15.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
20 kwietnia 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem
"Krzyżówka nr 4".

16.

PYTANIA:
wierzby z puszystymi kulkami
2. 1.
Święcona
siedem
dni przed
Wielkanocą
Gałązki wierzby
z puszystymi
kulkami.
Święcona
3. 2.
Biała
– do siedem
żurkudni przed Wielkanocą.
3. Biała – do żurku.
4. 4.
NaNa
miękko,
faszerowane
lub sadzone
miękko, faszerowane
lub sadzone.

PYTANIA:
1. Gałązki

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jajko wielkanocne malowane na jednolity kolor.
Ciasto przekładane makiem.
Uroczysty posiłek wielkanocny.
Ciasto wielkanocne z dużą ilością bakalii.
Wyrób piekarniczy, żytni lub pszenny.
Maluch w gniazdku.
Cukrowy na wielkanocny stole.
Żółty kwiat wiosenny.
Wielki – przed Wielkanocą.
Wysiewana przed Wielkanocą.
……… Dyngus.
K składnik ćwikły. EZ
MU=RU
Ostry

Ł=L

KA

pól utworzą rozwiązanie.

D=N

ÓL

Rozwiązanie Krzyżówki nr 2 - FERIE ZIMOWE.
Nagrody książkowe wylosowała: Teresa Pietrzak, Błędów
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
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S=N

TER

U=Ó

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
20 kwietnia 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl
z dopiskiem "Rebus 4".

T=P

K

ÓR

LE=Z

UR=AŁ

KE=A

U

C=M

N

D=GI

Rebus 4

Rozwiązanie Rebusu 2 - BAZYLIA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH
UŻYWANA JEST JAKO PRZYPRAWA, SKŁADNIK PERFUM ORAZ
ROŚLINA OZDOBNA .
Nagrody książkowe wylosował: Szymon Fidos, Borkowice
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.
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Innow acje
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