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Zapraszamy do przejrzenia, a  najlepiej przeczytania majowego wydania „Wsi Mazowieckiej”. Dużo 
w  niej przede wszystkim artykułów merytorycznych dotyczących rolnictwa. Ale nie tylko… na ko-
lejnych stronach historia, porady i  odrobina rozmowy. Polecamy krótkie spotkanie z  jednym 
z  bohaterów programu „Rolnik szuka żony” (zdjęcie obok, rozmowa na str. 12). To miał być 
wywiad z doświadczonym rolnikiem i doradcą MODR – już na emeryturze. Po trzygodzinnym spo-
tkaniu wiemy, że ilość wątków jakie poruszyliśmy, zajęłaby kilka stron naszego miesięcznika. Byłby 
to wywiad rzeka, a może nawet powstałaby z tego książka. Liczymy na to, że powstanie. Rozmowa 
z  pełnym energii, werwy, żywiołowości, ciekawym świata i  otwartym na ludzi i  nowe wyzwa-
nia człowiekiem toczyła się wokół spraw rolnictwa powiatu płockiego, historii rolnic-
twa, właścicieli licznych folwarków, fabryk i  ludności, która ciężko pracowała na roli  
i w okolicznych majątkach, aby utrzymać swoje rodziny. Zdecydowaliśmy się na kil-
ka pytań i mamy nadzieję, że odpowiedzi naszego bohatera będą dla Państwa sa-
tysfakcjonujące. Jak zwykle o historii – tyle, że w znaczeniu kolekcjonerskim 
pisze nasz kolega Staszek Orłowski z MODR Ostrołęka. Zbieranie to nie tylko 
hobby – to pielęgnowanie ważnych spraw naszej historii zatrzymanych w mo-
netach, znaczkach, zdjęciach, na kartkach pocztowych, ect. Rzadko kto teraz 
pisze listy, a sms-y to już nie to samo. Dzięki takim ludziom jak nasz kolega, 
kiedyś ludzie dowiedzą się jak żyliśmy. Zachęcamy, aby Państwo również do-
łączyli do kolekcjonerów. W miesięczniku także o świętach majowych istot-
nych dla Polaków i o tym co warto zobaczyć w teatrze. W tym miesiącu 
promujemy Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 
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Maj to wyjątkowy 
miesiąc dla Pola-
ków. Rozpoczyna 

się, tzw. majówką czyli wolny-
mi dniami od pracy. 

Tak naprawdę jest to pierw-
szy oddech po zimie i  przy-
pomnienie o  zbliżających się 
wakacjach, o  zrobieniu po-
rządków w  ogrodach czy na 
działkach. To także czas ma-
tur i  kwitnięcia kasztanów 
… „tuż przed maturą kwitły 
kasztany”- śpiewał Wojciech 
Gąsowski. Już 4  maja o  9.00 
egzamin pisemny z języka pol-
skiego! Maj jest kapryśny, jeśli 
myślimy o  pogodzie. Zwykle 
od 12 do 15  maja mamy naj-
chłodniejsze dni w  miesiącu. 
Zresztą według ludowej tra-
dycji, środek miesiąca maja 
powinien być zimny, deszczo-
wy i czasem mroźny (tzw. trzej 
ogrodnicy: św. Pankracy, św. 
Serwacy i  św. Bonifacy oraz 
św. Zofia, tzw. zimna Zośka). 
To oznacza, że aż do jesieni nie 
powinno być przymrozków. 
Ale początek maja to także, 
a  może przede wszystkim 
ważne dla Polaków daty: 

1 maja  – to od 1890 roku 
Międzynarodowe Święto Pra-
cy – upamiętniające strajk ro-
botników w  Chicago 1  maja 
1886 roku. W  Polsce zostało 
ogłoszone w  1899 roku i  jest 
świętem państwowym ustawo-
wo wolnym od pracy. Warto 
wiedzieć, że w  1955 roku pa-
pież Pius XII proklamował ten 
dzień świętem Józefa rzemieśl-
nika, nadając w  ten sposób 
religijne znaczenie świeckie-
mu, obchodzonemu na całym 
świecie świętu pracy.
2 maja – to od 2004 roku Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Pol-

Eksponujmy flagę  !
Wojciech Asiński 
MODR Warszawa

skiej.  1 sierpnia 1919 
roku Sejm uchwalił ustawę o  go-
dłach i barwach „Za barwy Rzeczypospolitej 
Polskiej uznaje się kolory biały i  czerwony 
w  podłużnych pasach równoległych, z  któ-
rych górny-biały, dolny zaś-czerwony.” Sto-
sunek długości do szerokości chorągwi dla 
flagi państwowej wynosił 5:8. Polska flaga ist-
nieje w dwóch postaciach – poza flagą biało-
-czerwoną używana jest także flaga z godłem 
Rzeczpospolitej Polskiej umieszczonym po-
środku białego pasa. 2 maja jest także obcho-
dzony także jako Dzień Polonii i Polaków za 
granicą.

3 Maja  - to Święto Konstytucji. Zosta-
ło wprowadzone na pamiątkę uchwale-
nia przez Sejm Wielki Konstytucji 3  Maja 
w 1791 r. Dzień ten został uznany świętem 
już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świę-
towanie tego dnia było zakazane przez wła-
dze, aż do roku 1990. 

Jeśli mamy okazję eksponujmy publicznie 
symbole naszego państwa. Te trzy majowe 
dni są najlepszym do tego pretekstem. Wy-
wieszając flagę przed domem, urzędem, na 
balkonie, pamiętajmy: flaga państwowa ma 
przewagę nad innymi flagami, musi być czy-
sta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą 
być wyblakłe. Na otwartym powietrzu fla-
ga jest eksponowana od świtu do zmroku 

- jeśli ma 
pozostać na maszcie 
dłużej musi być dobrze oświetlona. Nie 
eksponuje się flagi w dni deszczowe i przy 
wyjątkowo silnym wietrze, flaga także nie 
może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub 
wody. Na fladze państwowej lub narodowej 
nie umieszcza się żadnych napisów i żadne-
go rodzaju rysunków - wg. Zaleceń Instytu-
tu Heraldyczno - Weksylogicznego. Warto 
też zapoznać się z protokołem wywieszania 
flagi, który jest dość obszerny i  może się 
wydawać skomplikowany. Dlatego korzy-
stając z okazji, przypomnę Państwu, że je-
śli stoimy twarzą do flagi, powinna ona być 
umieszczona na pierwszym miejscu po le-
wej stronie, a  po niej wywieszamy kolejne 
flagi - regionu, miasta czy organizacji. Jeśli 
umieszczamy trzy flagi, pozycja uprzywile-
jowana znajduje się w środku, drugie miej-
sce jest po lewej, trzecie po prawej (np. flaga 
gospodarza w środku, flaga gościa po lewej 
stronie, flaga organizacji międzynarodowej, 
np. UE po lewej). n

Dobrego wypoczynku!
 
Źródła: 
http://www.flagi.pl 
http://www.zspoligraf.pl/
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Nawożenie łąk i  pastwisk jest podstawowym zabiegiem 
warunkującym pozyskiwanie dobrych plonów o dobrej 
jakości paszowej. Największy wpływ na wielkość plo-

nów siana lub zielonki wywiera nawożenie mineralne nawoza-
mi azotowymi, potasowymi i  fosforowymi. Zbyt mała dawka 
tych nawozów, lub stosowanie tylko jednego składnika (tzw. na-
wożenie jednostronne), odbija się zwykle ujemnie na wielkości 
plonu i jego wartości pokarmowej.

Nawożenie zmienia skład gatunkowy roślinności łąk i  pastwisk,  
a tym samym wpływa nie tylko na wartość pokarmową, ale i smakowi-
tość paszy. W miarę wzrostu nawożenia zmienia się skład gatunkowy 
runi. Im jest bardziej prawidłowe, tym trwalsze jest utrzymywanie się 
gatunków szlachetnych w runi, a w efekcie lepsze wykorzystanie skład-
ników mineralnych z zastosowanych nawozów i zasobów glebowych.

| Nawożenie mineralne 

Azot. Wielkość dawek poszczególnych składników nawozowych 
powinna wynikać z zasobności gleby, spodziewanego plonu oraz za-
wartości w nich określonych pierwiastków. Podstawą nawożenia mi-
neralnego trwałych użytków zielonych są nawozy azotowe - należy 
stosować je tylko w okresie wegetacji roślin i nie później niż do końca 
sierpnia, zwłaszcza na pastwisku, ponieważ po tym okresie wykorzy-
stanie wyraźnie się obniża. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując azot 
w saletrze amonowej, zwłaszcza na pastwiskach. Jest on przyswajalny 
dla roślin bezpośrednio po wniknięciu do gleby. Roczna dawka na 
użytkach zielonych może sięgać 170-220 kg/ha. Należy pamiętać, że 
nawożenie saletrą sprzyja zakwaszeniu środowiska glebowego, co na 
glebach ubogich w wapń i magnez może prowadzić do ich niedoboru 
w paszach.

Fosfor. Bardzo ważną rolę w nawożeniu trwałych użytków zie-
lonych odgrywają nawozy fosforowe, najlepiej stosowane w formie 
łatwo rozpuszczalnej w wodzie (superfosfat). Korzystnie jest wy-
siać je bardzo wczesną wiosną, a w przypadku mączki fosforytowej 
nawet jesienią (jeżeli użytek nie podlega zalewom). Ponieważ fos-
for jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie, całoroczną daw-
ką tego składnika można wysiać jednorazowo. Spośród nawozów 
fosforowych superfosfaty można wysiewać nawet w potrójnej daw-
ce raz na 2 lub 3 lata, gdyż fosfor nie jest pobierany przez rośliny 
luksusowo tj. w nadmiernych ilościach, natomiast fosforan amonu 
na łąki i pastwiska lepiej stosować wiosną, dzięki czemu pokrywa 
się także znaczną część zapotrzebowania runi na azot. Zbyt małe 
dawki potasu w stosunku do dawek azotu ograniczają plon suchej 
masy i powodują gorsze wykorzystanie azotu.

Potas. Nawożenie potasowe jesienią jest niewystarczalne, ponie-
waż do wiosny część potasu ulegnie wymyciu (nawozy potasowe, 
podobnie jak azotowe, łatwo rozpuszczają się w wodzie), a część 
uwstecznieniu. Jednym ze sposobów obniżania zawartości potasu 
w  paszy jest dzielenie rocznej dawki nawozowej. Zawartość wy-
miennego potasu w  glebie jest największa wczesną wiosną. Naj-
korzystniej wysiewać je w dwóch dawkach - wiosną oraz po I i II 
pokosie na łące, a na pastwisku wiosną oraz po II lub II i IV wypa-
sie (rotacji). Roczne dawki potasu mogą wynosić od 25 do 130 kg 
K*ha-1. Wielkość pojedynczej porcji tego składnika, podobnie jak 
w przypadku azotu, nie powinna przekraczać 50 kg K. 

| Nazwożenie organiczne

Nawożenie użytków zielonych nawozami naturalnymi jest ko-
rzystne, zwłaszcza na łąkach. Ponieważ pastwiska są codziennie 

N a w o ż e n i e  t r w a ł y c h  u ż y t k ó w  z i e l o n y c h
Wioletta Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Wios enny  t e m a t



5Wieś Mazowiecka, maj 2017

N a w o ż e n i e  t r w a ł y c h  u ż y t k ó w  z i e l o n y c h
Wioletta Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

nawożone odchodami, stosowanie dodatkowego nawożenia orga-
nicznego wymaga dużej ostrożności. 

Wszystkie użytki zielone, także na glebach organicznych, moż-
na nawozić obornikiem lub kompostem w dawkach 20-30 t/ha, raz 
na 3-4 lata. Nawozy te działają bardzo korzystnie na poprawę skła-
du botanicznego runi łąkowej. Zwiększają w niej udział wartościo-
wych gatunków traw i roślin motylkowatych, zwłaszcza koniczyny 
białej (szczególnie na użytkach zielonych położonych na glebach 
mineralnych). Dostarczają do gleby wszystkich niezbędnych ro-
ślinom składników pokarmowych i wyrównują dysproporcje po-
między makro- i mikroskładnikami. Wpływają na znaczny wzrost 
plonów i poprawę ich wartości paszowej.

Kompost obornikowy. Z  nawozów naturalnych zaleca się 
przede wszystkim kompost obornikowy (obornik po co najmniej 
rocznym kompostowaniu) w ilości ok. 20 t*ha-1 raz na cztery lata. 
Kompost zaliczany jest do nawozów wieloskładnikowych, zawie-
ra bowiem wszystkie niezbędne dla roślin pierwiastki. Nawóz ten 
najlepiej zastosować na łące jesienią lub bardzo wczesną wiosną, 
a na pastwisku jesienią, przy czym na te kwatery lub części pastwi-
ska, które wiosną będą koszone. 

Nawożące działanie kompostu obornikowego jest takie samo 
jak działanie obornika, lecz jest on pozbawiony przykrego zapa-
chu (małe straty amoniaku) i  łatwo sorbowany przez darń (nie 
zanieczyszcza runi). Ponadto jest w  dużym stopniu pozbawiony 
różnych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Nawożenie gnojowicą bydlęcą lub gnojówką można stosować 
wiosną oraz w sezonie wegetacyjnym (po pokosach) na łące, nato-
miast tylko wiosną na pastwisku. Ponieważ na użytkach zielonych 
nie ma możliwości ich wymieszania z glebą, zaleca się aplikację za 

pomocą rozlewaczy wyposażonych w przewody do rozlewania na 
darń (unikać metody rozbryzgowej). Wielkość dawek gnojowicy 
lub gnojówki, stosowanych corocznie, nie powinna przekraczać 
ok. 40m3*ha-1. Stosując nawozy naturalne należy zwracać szczegól-
ną uwagę na potas, którego zawartości są zbliżone do zawartości 
azotu, a często je przekraczają. Wprowadzenie do gleby nadmier-
nych ilości potasu, zwłaszcza na pastwiskach, może doprowadzić 
do nadmiernej jego koncentracji w paszy i pośrednio znacznie ob-
niżyć jej wartość pokarmową. Wysoka zawartość K (powyżej 20 
g*kg-1 s.m.) powoduje zaburzenia gastryczne u zwierząt.

***
Istotne znaczenie w nawożeniu trwałych użytków zielonych ma 

stosowanie nawozów naturalnych. Nie należy stosować ich na gle-
by zamarznięte i pokryte śniegiem. Zgodnie z ustawą o nawozach 
i nawożeniu nie można ich stosować od początku grudnia do koń-
ca lutego. Po tym terminie zastosowanie ich jest jak najbardziej 
polecane, gdyż roślinność łąkowa bardzo dobrze wykorzystuje za-
warte w nich składniki.

Użytki zielone wymagają nawożenia w celu pozyskiwania do-
brych plonów o dobrej jakości paszowej. Wiosna to dobry czas 
by zadbać o użytki zielone i zapewnić ich wysokie plonowanie 
przez cały rok.  n

Źródła: 
1. Wasilewski Z., 2012. Racjonalne gospodarowanie na użytkach zielonych. Konfe-
rencja. Prawidłowa agrotechnika użytków zielonych. 1: 1-10.
2. Kowalczyk J., 1997. Nawożenie trwałych użytków zielonych. Produkcja pasz ob-
jętościowych w gospodarstwach specjalizujących się w integrowanym chowie bydła. 
Poradnik dla producenta. 4: 37-44.
3. Domański P., 2005. Nawożenie łąk i  pastwisk. Trawy i  Rośliny Motylkowate 
Drobnonasienne. Agroserwis. s: 51-60. 

Wios enny  t e m a t
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Słowo decoupage (dekupaż) pochodzi od francuskiego 
czasownika decouper – wycinać. Dekupaż jest coraz po-
pularniejszą techniką, pozwalającą ozdobić różnorodne 

przedmioty poprzez przyklejenie na odpowiednio przygotowa-
ną powierzchnię wybranego wzoru, wyciętego z  papierowych 
serwetek, ozdobnego papieru, gazet czy wydruków komputero-
wych. 

Dekorowane przedmioty mogą być wykonane z drewna, metalu, 
szkła, plastiku i ceramiki. Do techniki decoupage stosuje się ma-
teriały zazwyczaj dostępne w każdym gospodarstwie domowym. 
Przedmiotami do ozdabiania mogą być starocie, które wydawa-
łoby się są już całkiem nieużyteczne, a poprzez ozdobienie mogą 
zyskać całkiem nowe zastosowanie i wygląd. Technika ta pozwala 
ozdobić zarówno drobne przedmioty, jak i większe: krzesełka, sto-
liki, komody, a nawet zestawy mebli. Przykładem może być stara 
gliniana doniczka wykorzystywana w ogrodzie – wystarczy ją wy-

Decou
page – pasja zdobienia

myć i ozdobić, a kwiaty w niej posadzone będą wyglądać orygi-
nalnie.

Na rynku jest duży asortyment gotowych akcesoriów oraz 
przedmiotów do ozdabiania, między innymi: skrzynki, świeczni-
ki, szkatułki, doniczki, ramki na zdjęcia, przedmioty kuchenne, 
ozdoby świąteczne, farby, lakiery, pędzle i niezliczona ilość wzo-
rzystych (tematycznych) serwetek dostępnych na sztuki.

Decoupage uczy cierpliwości i jest wyrazem artystycznej twór-
czości.

Przykłady zdobienia przedmiotów metodą decoupage na zdję-
ciach. Użyte materiały oraz narzędzia: przedmioty do ozdobienia, 
tematyczne serwetki, nożyczki, pędzle, gąbka, klej, lakier. n

Zdobienia wykonała Aleksandra Koterwa-Chłystek 

Ziołowe doniczki

Dwustronny zestaw gospodyni

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Z  Oddz i a ł u  B ie l i c e
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W gminach Błonie i Ożarów Ma-
zowiecki olimpiady o  wiej-
skim gospodarstwie domo-

wym, ekologii i przedsiębiorczości mają 
już swoją tradycję. Od prawie 30 lat 
mieszkańcy tych gmin, a  często i  gmin 
sąsiednich, poddają ocenie swoją wiedzę, 
rozwiązując testy przygotowane przez 
organizatorów. 

Olimpiady sprzyjają również integracji 
społeczności lokalnej. Kierowane są głów-
nie do kobiet, ale bywa, że panowie również 
biorą w nich udział.

| Olimpiada w Błoniu…

…odbyła się 8  marca w  Centrum Kul-
tury. Wzięło w niej udział 31 uczestników, 
których zadaniem było rozwiązanie testu 
składającego się z 25 pytań. Komisja w skła-
dzie: Zofia Rutkowska - przewodnicząca 
i  kierownik PZDR Łazy, oraz członkowie: 
Krzysztof Szumski - dyrektor MODR Od-
dział Bielice, Alfred Sobczak - naczelnik 
wydziału rolnictwa UM w  Błoniu, Irena 
Kiełbus - z wydziału rolnictwa UM w Bło-
niu oraz Marek Kłujszo i Katarzyna Szcze-
paniak - doradcy PZDR Łazy, wyłoniła na-
stępujących zwycięzców:
I miejsce - Romana Wróblewska z Bramek
II miejsce - Jadwiga Chyłek z Bramek
III miejsce - Bożena Tomaszewska 
z Gawartowej Woli
IV miejsce - Danuta Jaroszewska z Bramek
V miejsce - Wiesława Ćwiek z Bramek 

Laureatki otrzymały następujące nagro-
dy: I miejsce - maszynkę do mielenia mię-
sa, II miejsce - opiekacz wielofunkcyjny, III 
miejsce - żelazko, IV miejsce - blender, V 
miejsce - suszarkę do włosów. Pozostałym 
uczestniczkom wręczono nagrody pocie-
szenia - termosy i inne urządzenia przydat-
ne w gospodarstwie domowym. 

Wszyscy olimpijczycy otrzymali również 

gadżety MODR, które wręczył im dyrektor 
Krzysztof Szumski.

Olimpiada odbyła się w bardzo miłej at-
mosferze. Z  okazji Dnia Kobiet wszystkie 
panie otrzymały kwiaty od burmistrza. 
Przygotowano też poczęstunek sponsoro-
wany przez burmistrza Błonia i  dyrektora 
MODR. Natomiast KGW zafundowało tort 
okolicznościowy. 

To tradycja i zaangażowanie przez lata…
Tekst: Zofia Rutkowska
Zdjęcia: Marek Kłujszo, Krzysztof Szumski
MODR Oddział Bielice

| Olimpiada w Ożarowie | Mazowieckim…

…odbyła się 17 marca i  zgromadziła 26 
uczestniczek z  gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Ich zadaniem było również rozwiązanie 
testu dotyczącego wiejskiego gospodarstwa 
domowego, przedsiębiorczości i  ekologii. 
Zwycięzców wyłoniła komisja w  składzie: 
Zofia Rutkowska - przewodnicząca i  kie-
rownik PZDR, Tomasz Tymoftyjewicz 
- zastępca burmistrza w  Ożarowie Mazo-
wieckim, Katarzyna Rykowska i  Zdzisław 
Lewandowski - z  wydziału rolnictwa UM 
w Ożarowie Maz. oraz Katarzyna Szczepa-
niak - doradca PZDR.

Laureatkami zostały następujące panie:
I miejsce - Bożena Tomaszewska z Gawar-
towej Woli
II miejsce - Grażyna Woźniak Wanowska 
z Pogroszewa
III miejsce - Anna Bujak z Kaput

Otrzymały one następujące nagrody: 
I miejsce - komplet garnków nierdzewnych, 
II miejsce - komplet garnków nierdzew-
nych, III miejsce - komplet talerzy i sekator. 
Pozostałe uczestniczki otrzymały nagrody 
pocieszenia w  postaci urządzeń do gospo-
darstwa domowego. 

Uczestnicy otrzymali też gadżety MODR, 
które wręczyła Zofia Rutkowska.

Poczęstunek sponsorowany był przez bur-
mistrza Ożarowa Mazowieckiego i MODR. n

Wszystkim olimpijczykom gratulujemy!

Uczestnicy olimpiady w Błoniu wraz ze sponsorem i organizatorami

Uczestnicy olimpiady w Ożarowie

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Pełne teksty, są dostępne w  Urzędach 
Gmin oraz w  Internecie www.infor.pl/
dzienniki_ustaw.

Z m i a n y  w  p r a w i e 
Barbara Włodarczyk
MODR Oddział Siedlce

Wieś Mazowiecka, maj 2017

Jednolity tekst ustawy o  płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośred-

niego, zawiera Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 lutego 
2017 r. (Dz. U. z 16.02.2017 r., poz.278).

Cechy charakterystyczne odmiany roślin 
sadowniczych wpisywanej na sadowni-

cza listę B, określa załącznik do rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 lu-
tego 2017 r. (Dz. U. z 23.02.2017 r., poz.327).

Zwaloryzowana kwota emerytury pod-
stawowej od 1  marca 2017 wynosi 886, 

44 zł – na podstawie Komunikatu Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
z 14 lutego 2017 r. (M.P. z 17.02. 2017, poz. 205).

Jednolity tekst ustawy o paszach, został za-
mieszczony w Obwieszczeniu Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  9 lutego 
2017 r. (Dz. U. z 2.03.2017 r., poz. 453).

Jednolity tekst ustawy – Kodeks cywil-
ny, został zamieszczony w  Obwieszczeniu 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z 9 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2.03.2017 r., poz. 459).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków i  trybu przyzna-

wania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, została zawarta w  Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 lu-
tego 2017 r. (Dz. U. z 3.03.2017 r., poz. 475).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie po-

winien spełniać formularz wniosku za-
mieszczony na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, 
została dokonana w  Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 lu-
tego 2017 r. (Dz. U. z 8.03.2017 r., poz. 493).

Dotyczy wniosku o płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego.

Realizację przez Agencję Rynku Rolnego 
zadań związanych z  ustanowieniem 

nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej 
dla producentów mleka i  rolników w  in-
nych sektorach hodowlanych, określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lutego 
2017 r. (Dz.U. z 9.03.2017 r., poz. 499).

Jednolity tekst ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska, zawiera Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  10 lutego 

2017 r. (Dz. U. z 13.03.2017 r., poz. 519).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawa-

nia pomocy w ramach działania „Inwestycje 
w rozwój obszarów  leśnych i poprawę żywot-
ności lasów” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zo-
stała dokonana w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2017 r. 
(Dz. U. z 13.03.2017 r., poz. 520).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu 

przyznawania płatności bezpośrednich 
i  płatności niezwiązanej do tytoniu, zo-
stała zawarta w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2017 r. 
(Dz.U. z 14.03.2017 r., poz. 534).

Zmiana zawiera między innymi załączni-
ki określające: 
 gatunki roślin strączkowych na ziarno, 
do których może zo-
stać przyznana płat-
ność związana: bobik; 
groch siewny, w  tym 
peluszka, z  wyłącze-
niem grochu siewnego 
cukrowego i  grochu 
siewnego łuskowego; łubin biały, wąskolist-
ny i żółty; soja zwyczajna.
 gatunki roślin pastewnych, do których 
może zostać przyznana płatność związana: 
esparceta siewna; koniczyna czerwona, biała, 
białoróżowa, perska, krwistoczerwona; ko-
monica zwyczajna, lędźwian; lucerna siewna, 
mieszańcowa, chmielowa; nostrzyk biały; se-
radela uprawna; wyka kosmata i siewna.

Jednolity tekst ustawy o  systemie identyfikacji 
i  rejestracji zwierząt, zawiera Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 15.03.2017 r., poz. 546).

Jednolity tekst ustawy  o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, zawiera Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 24 lutego 2017 r. (Dz. U. z 16.03. 2017 r., 
poz. 562).

Organizację i zadania Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, określa Ustawa z 10 

lutego 2017 r. (Dz. U. z 23.03.2017 r., poz. 623).

Program ma-
jący na celu 

wczesne wykrycie zakażeń wirusem wy-
wołującym afrykański pomór świń i  po-
szerzenie wiedzy na temat tej choroby 
oraz jej zwalczania w 2017 roku na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowa-
dza Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 14 marca 2017 r. (Dz. U. 
z 23.03.2017 r., poz. 625).

Jednolity tekst ustawy o  nasiennictwie, 
zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lutego 2017 r. 
(Dz. U. z 24.03.2017 r., poz. 633).

Szczegółowe warunki przyznawania po-
mocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, oraz warunki i  tryb jej 
wypłaty, a także przestrzenny zasięg wdra-

żania tego pod-
działania – zawiera 
Ro z p or z ą d z e n ie 
Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  21 
marca 2017 r.  (Dz.U. 
z  27.03.2017 r., poz. 

642).

Wysokość jednorazowych odszko-
dowań z  tytułu wypadku przy 

pracy lub choroby zawodowej, określa 
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej z  14 marca 2017 r. 
(M.P. 27.03.2017 r., poz. 283).

Miesięczna składka na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyń-

skie w  II kwartale 2017 roku wynosi 42,00 
zł, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z  8 
marca 2017 r. (M.P. z 15.03.2017 r., poz. 261).

Jednolity tekst ustawy o nawozach i nawo-
żeniu, zawiera Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 
2017 r. (Dz. U. z 29.03.2017 r., poz. 668).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej w  ramach działania „Współpraca” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, została opu-
blikowana w  Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 marca 2017 
r.  (Dz. U. z 29.03.2017 r., poz.669). n
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Sk łada jmy  wnioski
do ARiMR www.arimr.gov.pl oraz ARR www.arr.gov.pl

do 26 maja

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Premie dla młodych rolni-

ków” w ramach poddziałania „Pomoc w roz-

poczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników”.

do 15 maja 
ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płat-

ności obszarowych za 2017 r. 

M a z o wi e c k i   Ośr o d e k   Do ra d z t w a  Ro l n i c z e g o   s ł uż y   p om o c ą  w   w ype ł n i a n i u   w n i o sków. 
Z ac h ę c a m  d o   k o rzys t a n i a   z    u s ł u g   n a sz y c h   d o ra d c ów. 

Sławomir Piotrowski 
Dyrektor MODR 

do 9 maja 

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finanso-

wej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w prze-

twarzanie produktów rolnych, obrót nimi i  ich rozwój” 

dla podmiotów, które prowadzą działalność jako mikro, 

małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarza-

nia lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ra-

mach co najmniej jednego z określonych rodzajów działal-

ności.

do 31 maja 
Rolnik (domownik) podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowa-

dzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący 

przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że 

kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarol-

niczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie 

przekroczyła rocznej kwoty granicznej

do 25 czerwca 
Można składać wnioski o przyznanie dopłaty 

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia ma-

teriału siewnego kategorii elitarny lub kwali-

fikowany.
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Nasz zbiór rośnie - wybraliśmy obiekty zainteresowania, 
gromadzimy je różnymi drogami. Czasem pochwalimy się 
zbiorem znajomemu czy rodzinie, ale prawda jest taka, że 

każdy słyszał historię naszej kolekcji i oglądał zdobycze. Do tego 
przedmiotów na wymianę przybywa, a nie zawsze mamy ochotę na 
wymiany przez Internet. Co zatem? Odpowiedź jest prosta - czas 
rozejrzeć się, czy w okolicy nie działa jakiś klub kolekcjonerów.

Ja do takiego klubu trafiłem niemal przypadkiem – i zostałem do 
dziś. I właśnie o Ostrołęckim Klubie Kolekcjonerów „Unikat”, którego 
członkiem jestem od prawie 20 lat, chciałbym napisać w tym miesiącu.

| Trochę „prehistorii”…

Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów ma długą historię. Utworzony został  
w 1980 r. przez grupę kolekcjonerów z Ostrołęki. Miał siedzibę w lokalu 
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działał do stanu wojennego, 
kiedy to lokalne władze zakazały tej formy działalno-
ści. 

W 1985 r. ponownie pojawił się po-
mysł zorganizowania Klubu Ko-
lekcjonerów przy Oddziale Kur-
piowskim PTTK w  Ostrołęce, 
jednak rozmowy z zarządem 
ostrołęckiego PTTK nie 
przyniosły rezultatu. Ko-
lekcjonerzy nie zniechęcili 
się i postanowiono zorgani-
zować Klub jako jednostkę 
samodzielną, z  wymaganą 
minimalną liczbą 15 człon-
ków. 27.01.1986 r. odbyło się 
zebranie założycielskie. Wybra-
no zarząd Klubu i  ustalono termin 
spotkań kolekcjonerskich.

Działalność Klubu w kolejnych latach pole-
gała na comiesięcznych spotkaniach, na których odbywa-
ły się dyskusje, wymiany i pogadanki związane z kolekcjonerstwem. 
Klub organizował też liczne wystawy w szkołach i innych miejscach.

Po 1991 r. Klub nie zmienił zasad swojej działalności i w tej formie 
funkcjonował aż do 1993 r., kiedy to rozwiązano i  zlikwidowano 
ostrołęcki oddział PTTK. Wtedy część członków Klubu przeniosła 
się do oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Oddział 
ten organizował prelekcje, wystawy oraz giełdy i  aukcje kolekcjo-
nerskie. Spotkania odbywały się w każdą pierwszą i trzecią niedzielę 
miesiąca.

W 1995 r. zlikwidowano oddział PTN. Niektórzy członkowie 
i nowe osoby postanowiły reaktywować Ostrołęcki Klub Kolek-
cjonerów. Zaczął on działalność w siedzibie OSM przy ul. Hal-
lera. W kolejnych latach klub organizował wiele giełd kolekcjo-
nerskich, a także wystaw zbiorów kolekcjonerskich przy różnych 
okazjach. 

| … i historii najnowszej

Od 2  czerwca 2010 r. Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „Unikat” 
działa w ramach Stowarzyszenia Unikat-Przyjazna Gmina, zrzesza-
jącego ok. 80 osób, z czego większość to członkowie Klubu.

Dzięki zarejestrowaniu Stowarzyszenia pojawiła się możliwość 
składania wniosków na konkursy, ogłaszane m. in. przez urząd 
miasta. Dzięki temu Klub wzbogacił się o całe mnóstwo sprzętu (na-
mioty, gabloty, stoliki itp.), niezbędnego do organizowania wystaw 
czy stoisk na imprezach plenerowych. 

Stowarzyszenie, poza zwiększoną ilością organizowanych prelek-
cji i wystaw, rozpoczęło wydawanie monet lokalnych – do tej pory 
wydano 4 wzory. W 2011 r. były to: 
 • 1 Dukat Ostrołęcki - na 180. rocznicę bitwy pod Ostrołęką, 
• 1 Talar Kurpiowski - z okazji Roku Ks. Skierkowskiego na Ma-
zowszu. 

W 2013 r. wydano drugą monetę z  serii Dukat Ostrołęcki: 640 
Dukatów Ostrołęckich, z  okazji 640. rocznicy nadania 

praw miejskich Ostrołęce. W 2015 r. ukazała się 
druga moneta z serii Talar Kurpiowski: 130 

Talarów Kurpiowskich – tym razem 
poświęcona Adamowi Chętnikowi 

i upamiętniająca 130. rocznicę Jego 
urodzin. Każda z  monet ukazała 
się także w  wersji wykonanej ze 
srebra oraz w wersji świątecznej, 
rozdawanej tylko członkom Sto-
warzyszenia.

Klub zaczął też nawiązywać 
liczne kontakty z kolekcjonerami 

z innych miast, dzięki czemu jego 
stoisko zaczęło pojawiać się w róż-

nych miejscowościach, na giełdach 
kolekcjonerskich czy innych imprezach. 

Do najnowszych osiągnięć Klubu należy 
zorganizowanie I  Giełdy Kolekcjonerów poza sie-

dzibą Klubu, na którą przyjechali zaprzyjaźnieni kolekcjonerzy 
z różnych zakątków Polski.

Więcej informacji o działalności OKK „Unikat” znaleźć można 
na stronie: http://klub-unikat.cba.pl/

| Zrzeszajmy się!

Zachęcam zatem do zapisywania się do klubów kolekcjonerów. 
Tam znajdziecie Państwo bratnie dusze, z którymi będziecie mogli 
rozmawiać o swoim hobby, ku uciesze rodziny i znajomych, którzy 
czasem mają już dość słuchania o nowej zdobyczy.

A jeżeli w okolicy nie ma takowego klubu, to też nic straconego 
– przecież zawsze można go założyć. To naprawdę nic trudnego, 
a satysfakcja niemała. Odwagi zatem i nie zrażajcie się mogącymi 
pojawić się początkowo trudnościami – wszak nie od razu Kraków 
zbudowano… n

W gromadzie siła, czyli kluby kolekcjonerów górą
Stanisław Orłowski
MODR Oddział Ostrołęka

Dotychczasowy dorobek Stowarzyszenia „Unikat – Przyjazna Gmina”

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Intensyfikacja produkcji mleka skutkuje 
wzrostem pogłowia bydła mlecznego, 
któremu trzeba dostarczyć wartościowej 

paszy. A ponieważ ilość ziemi jest ograniczo-
na, rośnie zapotrzebowanie na większe plo-
ny i lepszą jakość traw. Ze względu na bar-
dzo zróżnicowaną pogodę należy staranniej 
prowadzić pielęgnację użytków zielonych – 
to zapewni utrzymanie plonowania i jakości 
traw na należytym poziomie.

Cenne gatunki traw i motylkowatych wy-
radzają się nie tylko pod wpływem długo-
trwałej suszy lub zalania, ale także z powodu 
niewłaściwych zabiegów rolnika (nawożenie, 
pielęgnacja), które przyśpieszają degradację. 
W  takich przypadkach najlepszym rozwią-
zaniem jest podsiew, czyli wprowadzenie 
nasion wartościowych gatunków traw i mo-
tylkowatych w starą darń. 

| Przygotowanie 
Do podsiewu użytek zielony należy 

przygotować. Podstawowym zabiegiem jest 
ograniczenie konkurencyjności - głównie 
o  wodę i  składniki pokarmowe. W  tym 
celu najczęściej stosuje się metodę mecha-
niczną (niskie wykaszanie przed siewem, 
bronowanie, talerzowanie, gryzowanie) lub 
chemiczną z użyciem herbicydów. 

Metoda mechaniczna: Po niskim skosze-
niu bezpośrednio przed siewem, zielonkę 
usuwamy i bronujemy powierzchnię łąki. Na 
glebach bardzo lekkich, jeżeli darń jest silnie 
przerzedzona, trzeba wcześniej zastosować 
bronę z  ostrymi zębami, natomiast na gle-
bach zwięzłych – bronę talerzową, a  potem 
zwykłą. Bronowanie wykonujmy wzdłuż i w 
poprzek łąki („na krzyż”), używając – zależ-
nie od rodzaju gleby – bron lekkich, śred-
nich lub ciężkich z ostrymi zębami. Bardzo 
zwartą starą darń tniemy glebogryzarką (na 
głębokość do 5 cm) na drobne kawałki, aby 
przemieszać je z wierzchnią warstwą gleby

Podsiew  łąk - warto zrobić
Krzysztof Godlewski 
MODR Oddział Ostrołęka

Metoda chemiczna: Wykorzystujemy 
herbicydy defoliujące, które niszczą zielone 
nadziemne części roślin, bez uszkadzania 
systemów korzeniowych, co pozwala na 
szybszą regenerację Oprysk przeprowa-
dzamy wiosną, kiedy rośliny (chwasty) są 
młode. Po 3–4 dniach od oprysku, bez przy-
koszenia runi wykonujemy bronowanie też 
„na krzyż”, a po upływie 7–10 dni – podsiew.

Uwaga: Na skuteczność podsiewu wpły-
wa stopień i  dokładność zruszenia darni 
i termin jego wykonania oraz dostarczenie 
roślinom składników pokarmowych.

| Kiedy podsiewać i czym? 
Najkorzystniejszy jest termin wczesnowio-

senny lub po I pokosie. Podsiewy po II pokosie, 
a na pastwisku w środku lata, są również do-
puszczalne (najpóźniej do 15 sierpnia), ale pod 
warunkiem obfitych opadów albo na użytkach 
w siedliskach mokrych lub wilgotnych. 

Podsiew można też wykonać późnym la-
tem (I połowa września po III pokosie lub 
4  wypasie). Wilgotność w  tym okresie jest 
na ogół dobra, a i konkurencyjność pierwot-
nej darni jest mniejsza niż wiosną. Jedynie 
w  razie wczesnej zimy wykonanie zabiegu 
w tym terminie może okazać się zawodne.

Przy doborze gatunków do podsiewu 
trzeba kierować się zasadą, że do rosną-
cych gatunków wysokich dosiewamy 
brakujące niskie i odwrotnie. Oczywiście 
trzeba dobrać trawy do warunków glebo-
wych i wilgotnościowych.

| Wykonanie podsiewu
Zalecana ilość wysiewu mieszanki to około 

15 kg/ha (50% pełnej dawki). Na świeżo osu-
szonych torfowiskach ilość tę zwiększa się do 
25 kg/ha. Sposób tradycyjny, tzn. rzutowo na 
darń, lub zwykłym siewnikiem zbożowym 
po wymontowaniu redlic i  przewodów na-
siennych, albo nowoczesnymi agregatami do 
tzw. siewu bezpośredniego w darń, wyposażo-

nymi w specjalne redlice nożowe lub frezujące, 
wycinające w niej wąskie szczelinki, w których 
umieszczane są nasiona traw i motylkowatych. 

Podsiew można też wykonać siewnikiem 
tradycyjnym, doposażonym w  specjalne 
redlice nakładane na już istniejące. Za ich 
pomocą otwiera się darń i formuje szczeli-
ny, w które podsiewa się nasiona. 

Główną zaletą siewu bezpośredniego w darń 
jest zminimalizowanie uprawek i nieprzerywa-
nie podsiąku kapilarnego wody, co zapewnia 
dobre uwilgotnienie wierzchniej warstwy gle-
by. Zalecany jest on głównie do odnawiania sta-
rych łąk i pastwisk o wyrównanej powierzchni. 

Po podsiewie należy wykonać bronowa-
nie lekką broną, aby otrząsnąć delikatne 
nasiona z liści i łodyg starej runi i częścio-
wo wymieszać je z  glebą. Następnym za-
lecanym zabiegiem jest ugniatanie gleby 
wałem ciężkim, zwłaszcza na glebach tor-
fowych. Aby nie dopuścić do przesusze-
nia gleby, zabiegi powinny być wykonane 
w terminie nieprzekraczającym dwóch dni. 

Pielęgnowanie młodej runi po podsiewie 
polega na dwukrotnym jej przykoszeniu 
w celu zniszczenia chwastów i starej roślin-
ności. Pierwszy raz należy podkosić ruń 
3-4 tygodnie po podsiewie. Odnawiane po-
wierzchnie można użytkować jako pastwi-
ska dopiero w następnym roku. 

***
Omawiane zabiegi są pracochłonne i kosz-

towne. Wielu rolnikom mogą wydać się 
zbędne, ale warto je wykonywać. Odpowied-
nio pielęgnowany użytek odwdzięczy się wy-
sokim plonem o dobrej jakości paszowej. n

Źródła:
1.Jankowska-Huflejt H., Czas na podsiewy użytków 
zielonych. Chów Bydła, nr. 9, 2006.
2.Łyszczarz R., Jak dbać o łąki? Top Agrar, nr. 7, 2011
3.Domański J., Nawożenie łąk i  pastwisk. Bydło, nr. 
7, 2008.
4.Jankowska-Huflejt H., Podsiew łąk i pastwisk. Agro-
technika, nr. 5, 2009. 
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Eugeniusz Rudzki od zawsze miesz-
ka w  przepięknie położonej miejscowości 
Studzieniec. Odwiedzili go Marta Michalak 
i  Wojciech Asiński z  redakcji „Wsi Mazo-
wieckiej”. 

Wieś Mazowiecka: Czy rolnictwo było za-
wsze Pana pasją? 

Eugeniusz Rudzki: było zawsze bliskie 
mojemu sercu. Kto miał się zająć gospo-
darstwem jak nie ja. Coraz starsi rodzice 
i  trzy siostry? Stąd wybór szkoły średniej 
nie był zaskoczeniem. Skończyłem Tech-
nikum Mechanizacji Rolnictwa w  Płocku, 
a przez okres szkoły przebywałem w inter-
nacie. W tamtych czasach trudno było po-
dróżować codziennie. Cel nauki był istotny: 
powrót do rodzinnego Studzieńca i  praca 
w dużym, jak na tamte czasy, gospodarstwie 
ojca (z hodowlą bydła). 

Zawsze byłem aktywny, chodzący własny-
mi drogami i ciekawy świata. Dlatego poja-
wiały się u  mnie również inne wizje i  ma-
rzenia dotyczące mojej przyszłości. Był cho-
ciażby krótki epizod szkoły średniej, a kon-
kretnie Technikum Rybołóstwa Morskiego 
w  Darłówku (tam odbyłem swój pierwszy 
rejs). Ale powrót na ojcowiznę przeważył. 

Prowadząc gospodarstwo cały czas udzie-
lałem się społecznie, działając w różnych or-
ganizacjach, m.in w związkach branżowych 
działających przy kółkach rolniczych. Byłem 
prezesem powiatowego a później wojewódz-
kiego związku owczarskiego, bo już wówczas 
miałam największą hodowlę owiec w okoli-
cy. Działałem w  zarządach różnych organi-
zacji na szczeblu gminnym, wojewódzkim 
i krajowym, a dwie kadencje byłem również 
wójtem gminy Słubice w latach 1990-1998. 

WM: Miał Pan już ogromne doświadcze-
nie, kiedy zaczął Pan współpracę z Ośrod-
kiem Doradztwa. Na początku… 

- Przez 4  lata pracowałem jako doradca 
rolniczy w gminach Łąck i Nowy Duninów, 
a także w swojej gminie Słubice. Trzeba było 
poznawać nowe technologie, próbować no-
wości, w  miarę skromnych możliwości do-
konywać doświadczeń, a ich rezultaty propa-
gować wśród rolników. Jeżdżąc po Europie 

Wschodniej i  Zachod-
niej z  racji stanowiska 
w  związku owczarskim, 
zaobserwowałem, że 
rolnik w  wielu krajach 
jest o wiele bardziej do-
ceniany niż u nas i, nie-
stety, moim zdaniem 
niewiele się w  tej ma-
terii w  Polsce zmieniło. 
Trudno mi to zrozu-
mieć. Rolnik, to jeden 
z tych zawodów, którego 
nie da się nauczyć z książek czy chodząc przez 
cztery lata do szkoły. Mając ziemię trzeba zdo-
bywać doświadczenie, uczyć się od innych, 
szkolić, inwestować nie tylko w  sprzęt, ale 
w swoją wiedzę. I to tak przez całe życie. 
 
WM: Czy równie aktywnie upływa Pana 
życie teraz – już na emeryturze? 

- Przede wszystkim, jeśli wypoczynek to ak-
tywny. To dzięki temu mam kondycję, To wła-
ściwe odżywianie i uprawianie sportu. W od-
żywianiu preferuję brak soli i terapie owocowo 
–warzywne, które bardzo dobrze wpływają na 
prawidłowy poziom cholesterolu. Od lat bie-
gam, jeżdżę rowerem, gram w tenisa i uwiel-
biam wycieczki górskie. Mam nadal niewiel-
kie stado owiec, kilka stawów rybnych i ogród 
warzywny, który również wymaga… ciągłej 
aktywności fizycznej. Pomagam także synowi 
w prowadzeniu gospodarstwa. 

WM: Czego Pan teraz poszukuje, co spra-
wia Panu największą przyjemność? 

- Kontakt z ludźmi, który wyzwala w nas 
pozytywną energię. Ale także realizowanie 
się w nowych wyzwaniach…

WM: Takich jak program „Rolnik szuka żony”?

- Decydując się na udział w  programie, 
chciałem przede wszystkim… opowiedzieć 
widzom o polskim rolniku, pokazać jak zmie-
niła się polska wieś, obalić stereotyp, że kobie-
ty nie chcą mieszkać na wsi i nie chcą mieć 
męża rolnika. Może nie wszystkie z nich zdają 
sobie sprawę z  wyborów, których dokonują, 
ale to kwestia czasu. Obecna wieś zmieniła się 

bardzo od czasów, kiedy byłem małym chłop-
cem: wykształceni rolnicy, dotacje, innowa-
cyjne technologie. Doradcy rolniczy z ogrom-
ną wiedzą. Wspaniałe możliwości i  nauka 
zaprzęgnięta do pomocy rolnikom. Warto 
o tym mówić i podkreślać, że zawód rolnika 
należy doceniać. Jakże inaczej z tym jest w in-
nych krajach Starego Kontynentu. 

Nie wszystko mi się udało, ale teraz już po 
programie mam nadzieję, że łatwiej mi bę-
dzie dotrzeć do szerszej publiczności. Dlate-
go też nie stronię od kontaktów z mediami. 

Nie ukrywam również, że chciałem zo-
baczyć jak wygląda telewizja od kuchni, co 
zmieniło się od czasu, gdy sam uczestni-
czyłem w  nagrywaniu audycji rolniczych. 
Zawsze to o  jedno doświadczenie więcej, 
poznanie wielu miłych sympatycznych ludzi, 
nawiązanie nowych kontaktów. 

MM: Stał się Pan naszym lokalnym cele-
brytą. Pamiętam, że przy emisji pierwsze-
go odcinka programu miejscowość opusto-
szała, wszyscy zgromadzili się przed tele-
wizorami, by oglądać Pana na ekranie. 

- Faktycznie, mój udział w programie spo-
tkał się z ciepłym przyjęciem przez znajomych, 
przyjaciół, a  także mieszkańców całej mojej 
gminy. Bywały również śmieszne sytuacje 
w związku z moim udziałem w programie, kie-
dy nagle obcy mi ludzie zaczęli mówić „dzień 
dobry”, chętniej pomagali i byli przychylni. Te-
raz też słuchają uważnie tego, co mówię o rol-
nictwie. To dla mnie bardzo ważne. 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam 
czas. Życzymy dużo zdrowia, kondycji 
i determinacji w spełnianiu kolejnych ma-
rzeń. n

Na planie programu „Rolnik szuka żony”

Zawód i pasja - rolnik
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Powiat płocki planuje założyć szkołę mu-
zyczną I stopnia. Pierwsza tego typu pla-
cówka podlegająca pod powiat działała-
by (od 1  września br.) nieodpłatnie dla 
pobierających naukę w Zespole Szkół im. 
Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Prosimy 
o kierowanie Państwa opinii na ten temat do kierownika 
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym w Płocku ,tel. (24) 267 67 40.

Już  po raz czternasty odbyło się se-
minarium pod nazwą „Dobre żni-
wa – współpraca w rolnictwie 
ekologicznym’’ zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Ekologiczno 
– Kulturalne „Ziarno” w Grzybo-
wie gmina Słubice. Gospodarze 
spotkania, państwo Stratenwerth 
postarali się o znakomitych prelegentów, 
których wysłuchało ponad 160 gości nie tylko z Polski.

Powiat płocki
Gmina Słubice

14 maja o godzinie 14.00 w sali koncertowej Pałacu w Sannikach odbędzie się cykliczny koncert chopinow-

ski w którym wystąpi utytułowany i znakomity pianista Kazimierz Gierżod. Towarzyszyć 

mu będzie z recytacją aktorka Dorota Kamińska.  Po koncercie odbędzie się werni-

saż wystawy malarstwa Waldemara Kaliczaka, związanego przez wiele lat z teatrem, 

projektowaniem lalek, kostiumów i masek. Obrazy artysty można oglądać w Pałacu  

w Sannikach do końca maja 2017. Gmina Sanniki

Od stycznia 2017 roku gmina Słupno wprowadziła znaczną obniżkę podatków od środków transportowych dla firm, np. 
dotychczasowy koszt podatku od środków transportu dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 3,5t - 5,5t wynosił 597,00. Od stycznia tego roku wynosi 84 zł, ciągnika siodłowego 3,5t - 12t - dotychczas 1196 zł, 
teraz 228 zł. Duże obniżki stawek podatku od środków transportu mają przyciągnąć do gminy nowych przedsiębiorców. 

Gmina Słupno

Gmina Słubice i Starostowe Powiatowe 
w Płocku zapraszają 21 maja na  XVIII Po-
wiatowy Dzień Ziemi w Słubicach  połączo-
ny z inauguracją Roku Rzeki Wisły w powiecie 
płockim. 
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Ochrona roślin w  gospodarstwie 
ekologicznym polega na podejmo-
waniu działań zapobiegających 

chorobom oraz ograniczających występo-
wanie chwastów i  szkodników. Na zdro-
wotność roślin i  jakość plonu wpływają: 
- prawidłowe zmianowanie i wykonywanie 
zabiegów uprawowych, jakość materiału 
siewnego, dobór odmian i przebieg warun-
ków atmosferycznych.

Występowanie chwastów ogranicza się 
poprzez zastosowanie odpowiedniego pło-
dozmianu. Zboża są czynnikiem zachwasz-
czającym, a rośliny okopowe odchwaszcza-
jącym - podobnie jak rośliny wieloletnie 
uprawiane na zieloną masę, które są często 
koszone, co ogranicza chwastom możliwość 
wydania nasion.

| Zabiegi uprawowe

Odchwaszczanie upraw w gospodarstwie 
ekologicznym odbywa się głównie przy 
pomocy narzędzi mechanicznych - bron, 
opielaczy oraz uprawek mechanicznych 
pożniwnych i przedsiewnych.

Rolnicy zajmujący się uprawą warzyw 
stosują wypalacz płomieniowy (strumie-
niem ognia o  wysokiej temperaturze, po-
chodzącym ze spalania gazu, przypalane 
są stożki wzrostu wschodzących chwastów, 
które dalej nie mogą rosnąć).

Metodą ograniczającą występowanie 
chwastów jest również ściółkowanie mię-
dzyrzędzi i  wysiew roślin poplonowych. 
Następuje wówczas nie tylko zahamowanie 

Agrotechnika w gospodarstwie ekologicznym

Bożenna Onyszk 
MODR Oddział Ostrołęka

wschodów chwastów, ale poprawia się za-
razem struktura i wilgotność gleb.

Bronowanie pielęgnacyjne stosuje się 
z  powodzeniem w  uprawach polowych 
przed wschodami i  po wschodach roślin. 
Zboża można bronować od momentu sie-
wu do szpilkowania i  od fazy 3  liścia do 
krzewienia. Rośliny strączkowe bronujemy 
przedwschodowo do momentu pojawienia 
się pierwszych kiełków i  później, po uko-
rzenieniu się, lecz przed pojawieniem się 
np. w grochu wąsów czepnych.

| Zabiegi ochrony 

Ochrona przed chorobami i szkodnikami 
polega na stworzeniu roślinom takich wa-
runków, by umożliwić im normalny wzrost 
i rozwój - wzmocnić je. Gatunki i odmiany 
powinny być dostosowane do warunków 

klimatycznych i stanowiska. Należy wybrać 
odmiany odporne, zastosować właściwe 
sąsiedztwo roślin - na małych areałach 
wysiać rośliny odstraszające szkodniki, 
a  w momencie ich wystąpienia stosować: 
wywary i wyciągi roślinne, tablice lepowe, 
pułapki i preparaty biologiczne.

Oto przydatne wywary i wyciągi:

Skrzyp polny - wyciąg stosowany jest prze-
ciwko chorobom grzybowym.
Pokrzywa - gnojówka i wyciąg wzmacniają 
rośliny, chronią je przed mszycami i przę-
dziorkami.
Narecznica - gnojówka stosowana jest 
przeciw mszycom, tarcznikom i ślimakom.

Rumianek - napar, wyciąg stosuje się w celu 
wzmocnienia roślin i do zaprawiania nasion;
Wrotycz - gnojówkę stosuje się przeciw 
mrówkom i mszycom, a wyciąg przeciwko 
rdzom i mączniakom.
Cebula, czosnek - napar chroni rośliny 
przed mszycami, przędziorkami i  innymi 
owadami ssącymi; gnojówka  zapobiega 
występowaniu połyśnicy marchwianki.

Te rośliny odstraszają szkodniki:

Bielinka kapustnika - odstrasza bylica 
piołun.
Bielinka rzepnika - hyzop lekarski.
Drutowce - gorczyca biała, gryka, sałata.
Mszyce - czosnek, mięta pieprzowa, na-
sturcja, petunia.
Nornice - nostrzyk, czosnek, czarny bez, 
cesarska korona.

Nicienie - aksamitka, dalia ogrodowa, na-
gietek, cykoria.
Oprzędziki, owocówkę jabłkóweczkę i owoc-
nice - wrotycz, bylica piołun;
Pchełki - bylica piołun, kocimiętka właści-
wa, mięta pieprzowa, pomidor, sałata.
Pędraki - bylica piołun, cebula, pelargonia, 
petunia.
Połyśnicę marchwiankę - bylica piołun, 
kolendra, kozibród pospolity, rozmaryn le-
karski, szałwia, cebula, por.
Przędziorki - cebula, czosnek, szczypio-
rek.
Stonkę ziemniaczaną - chrzan, fasola, len;
Ślimaki - czosnek, begonia. n

Źródło: Poradnik dla rolników, Teresa Kajka, Olsztyn 2003 r.
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Żywienie loch zgodnie z nowymi normami (cz. 2)
Marek Świątkowski 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Locha, maciora – zwierzę czy może „maszyna”, której pro-
dukcja, czyli liczba urodzonych prosiąt w skali roku, de-
cyduje o wynikach ekonomicznych chlewni? Fizjologicz-

ne możliwości rozrodcze trzody są wysokie. Rocznie w masowej 
produkcji można osiągnąć 2,2 do 2,3 miotu. Przy wysokiej plen-
ności macior wynik około 30 żywo urodzonych prosiąt od ma-
ciory jest w zasięgu możliwości każdego hodowcy. 

Zalecane wielkości dawek paszy w  zależności od okresu ciąży 
i kolejności miotu przedstawia tabela 3.
 

Tab. 3: Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe 
loch prośnych (88% suchej masy).

Wyszczególnienie 

< 90 dnia ciąży 91 - 105 dnia ciąży > 105 dnia ciąży

Miot

1 2 3 ≥ 4 1 2 3 ≥ 4 1 2 3 ≥ 4

Zlecana zawartość w 1 kg paszy
energia 

metaboliczna, MJ 12,0 12,0 12,5

białko ogólne, g 130 130 158

Zlecana dzienne pobranie 

pasza, kg 2,7 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,2 2,7 2,8 2,8 2,9
energia 

metaboliczna, MJ 32,5 35,0 35,0 36,0 33,6 36,0 36,0 38,4 33,8 35,0 35,0 36,2

białko ogólne, g 350 380 380 390 360 390 390 415 426 442 442 458

lizyna/MJ, g/MJ 0,32 0,32 0,55

Wielkość dziennej dawki pasz - pozwalającej na pełne pokrycie 
zapotrzebowania - nie zapewnia uczucia sytości zwierząt. Dlatego 
ważne jest dostarczanie w paszy balastu: słomy, siana, otrąb, ale 
dobrej jakości, lub włókna syntetycznego, które oprócz uczucia sy-
tości poprawia perystaltykę jelit. 

Zwiększenie dawki, jak również zawartości energii i białka, nastę-
puje w ostatnim okresie ciąży. Wynika to ze zwiększenia zapotrzebo-
wania na rozwój szybko rosnących płodów. Pasza stosowana w tym 
czasie powinna mieć takie parametry, jak dla loch karmiących. 

Kolejnym newralgicznym momentem cyklu produkcyjnego są po-
ród i początek laktacji. W tym czasie pasza powinna być podawana 
w zależności od poziomu produkcji. Do jej pełnej dawki w  trakcie 
laktacji powinniśmy dochodzić stopniowo, w ciągu kilku dni. Zapo-
trzebowanie na poszczególne składniki przedstawia tabela 4.

Tab.4: Zapotrzebowanie na energię i składnik pokarmowe 
dla loch karmiących (88% suchej masy).

Wyszczególnienie 

lochy karmiące

Miot

1 2 3 > 4

Zlecana zawartość w 1 kg paszy

energia metaboliczna, MJ 12,5

białko ogólne, g 158

białko strawne standaryzowane, g 130

Zlecana dzienne pobranie 

pasza w kg 5,8 6,0 6,2 6,2

energia metaboliczna, MJ 72,5 75,0 77,5 77,5

białko ogólne, g 915 945 975 975

Zalecana zawartość aminokwasów

Lizyna 7,5

metionina + cystyna 4,8

Metionina 2,6

Treonina 5,1

Tryptofan 1,4

lizyna/MJ, g/MJ 0,6

Przy dobrze zbilansowanym żywieniu, locha - po zakończeniu 
laktacji - powinna szybko wejść w  następny cykl produkcyjny. 
Produkcja mleka przez lochę z  własnych zapasów powoduje nie 
tylko zmniejszenie wagi jej ciała i wydłużenie okresu międzycią-
żowego, ale jest też mniej efektywna. 

W żywieniu loch w  czasie laktacji zaleca się zadawanie paszy 
na mokro. Można również stosować kilka odpasów dziennie oraz 
podawać paszę granulowaną zamiast sypkiej - wszystko to w celu 
zwiększenia maksymalnego poboru paszy przy dużej liczbie od-
chowywanych prosiąt. 

Przy ustalaniu dawki pokarmowej należy zwrócić uwagę nie tylko na 
ilość białka, ale i jego jakość, czyli odpowiedni skład aminokwasowy. 

Natomiast przy wyborze komponentów paszowych należy 
zwrócić uwagę na substancje antyżywieniowe i zalecany ich mak-
symalny udział w dawce: tabela 5. 

Tab. 5: Maksymalny udział substancji antyżywieniowych.

Pasza Maciory substancje antyżywieniowe

Jęczmień 70 związki fitynowe, inhibitory proteaz, celuloza

Kukurydza 40 związki fitynowe, celuloza

Owies 40 inhibitory proteaz, związki fitynowe

Pszenica b. o inhibitory proteaz, związki fitynowe

Pszenżyto 50 inhibitory proteaz, związki fitynowe

Żyto 25 związki fitynowe, celuloza

Bobik 5 inhibitory proteaz, taniny

Groch 10 inhibitory proteaz, taniny

Groch 5 związki fitynowe

Łubin żółty 5 inhibitory proteaz, taniny

Rzepak 5 glikozylonany, fityniany

Soja 5 inhibitory proteaz, taniny

Soja toastowana 10 inhibitory proteaz, taniny

Makuch rzepakowy 10 glikozylonany, fityniany

Śruta rzepakowa 10 glikozylonany, fityniany

Śruta sojowa b. o. inhibitory proteaz, związki fitynowe

Susz z lucerny 5 saponiny
 

Oprócz podstawowych składników - białka i energii - ważne jest po-
danie zwierzętom odpowiedniej ilości wody, makro- i mikroelemen-
tów oraz składników biologicznie czynnych. Dobrze utrzymane zwie-
rzę „odwdzięczy się” dużą liczbą odchowanych prosiąt.

Źródło: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń, praca zbiorowa pod 
redakcją Eugeniusza R. Grali i Jacka Skomiała. Wydanie II poprawione. Jabłonna 2015 n
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Nasilenie objawów zależy od stopnia niedoboru składnika po-
karmowego, ale wpływają na to również gatunek i odmiana roślin 
oraz ich stadium rozwojowe i  warunki klimatyczne. Większość 
składników pokarmowych jest pobierana, gdy temperatura gleby 
przekracza 8-10°C, co oznacza, że wzrost temperatury powyżej 
tego poziomu uaktywnia życie biologiczne i pozwala korzeniom 
roślin na pełną aktywność fizjologiczną. 

| Wizualna ocena roślin…

…pozwala szybko uzyskać informacje o stanie ich odżywienia, 
bez użycia jakichkolwiek przyrządów. Mimo to ocena ta jest moż-
liwa tylko wtedy, gdy roślina znacznie cierpi na niewłaściwą ilość 
i to tylko jednego składnika pokarmowego. Bardzo trudny do roz-
poznania jest niedobór jakiegoś pierwiastka wówczas, gdy jedno-
cześnie występuje niedobór innego. 

Należy także pamiętać, że charakterystyczne objawy nie ozna-
czają wyłącznie niedoboru któregoś ze składników pokarmowych. 
Mogą one wystąpić mimo optymalnej zawartości pierwiastka  
w formie przyswajalnej dla roślin w glebie, kiedy z powodu uszko-
dzenia korzeni lub tkanek przewodzących nie jest on pobierany 
przez roślinę. Wówczas roślina wykazuje brak danego składnika. 

Wizualnej oceny niedoboru pierwiastków odżywczych można doko-
nywać posiadając pewną wiedzę. Należy wykazać się przy tym dobrą 
znajomością charakterystycznych (dla poszczególnych składników po-
karmowych) objawów niedoboru oraz pokroju zdrowych roślin. 

| Azot

Pierwiastkiem pokarmo-
wym, którego niedobór lub 
nadmiar najłatwiej można roz-
poznać po wyglądzie rośliny, 
jest azot. Charakterystycznymi 
objawami jego niedostatku są 
słaby wzrost i  chloroza. U  ro-
ślin widoczne jest też zahamo-
wanie wzrostu części nadziem-
nych. Rośliny słabo się krzewią, 
ich łodygi są niskie, cienkie 
i  słabo ulistnione, zaś system 
korzeniowy silnie rozwinięty 
(powoduje to nierównomier-
ny stosunek masy części nad-
ziemnej do części podziemnej). 
Natomiast chloroza objawia się 
jasnozielonym zabarwieniem 

liści, a następnie ich żółknięciem, zasychaniem i wczesnym opa-
daniem. 

Azot to najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy. Jego 
niedobór powoduje skrócenie okresu wegetacji. 

| Fosfor

Charakterystycznym objawem niedoboru fosforu jest fioletowe 
lub purpurowe zabarwienie 
liści. Przy niedostatku tego 
pierwiastka osłabieniu ulega 
nie tylko wzrost części nad-
ziemnych, ale także korzeni. 
Łodygi są krótkie, cienkie, 
korzenie zaś długie lecz za-
wierają mało korzeni bocz-
nych. Należy wziąć pod uwa-
gę, że zaobserwowane objawy 
nie muszą być spowodowane 
brakiem przyswajalnego fos-
foru w  glebie. Ten makro-
składnik pobierany jest przez 
rośliny przy temperaturze 
gleby powyżej 15°C. 

| Potas

Niedobór potasu u  roślin powoduje najpierw utratę wody na 
brzegach liści i  między żyłkami, a  następnie zmianę barwy li-
ści na rdzawo-brunatną, 
ich zwijanie się ku dołowi, 
obumieranie i  opadanie.  
U niektórych gatunków ro-
ślin niedobór silnie ogranicza 
wzrost i  uniemożliwia kwit-
nienie. Powoduje także za-
hamowanie rozwoju korzeni  
i bulw. Rośliny takie mają sła-
bo rozwinięty system korze-
niowy. Korzenie przybierają 
żółtawe lub ciemne zabarwie-
nie, z często widocznym śluzo-
watym nalotem i pęknięciami. 

| Magnez 
 

Rozpoznawczym objawem deficytu magnezu jest chloroza mię-

Objawy niedoboru składników pokarmowych u roślin
Ewelina Kałwa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Warunkiem uzyskania wysokiego plonu jest prawidłowa dostępność roślin do makro- i mikropierwiastków. Stan ich za-
opatrzenia w składniki pokarmowe można określić wizualnie, na podstawie wyglądu. W przypadku deficytu któregoś  
z pierwiastków odżywczych, na roślinach widoczne są objawy patogeniczne - charakterystyczne zmiany wielkości, 

kształtu i zabarwienia organów.

Typowe objawy niedoboru azotu na 
starszych liściach kukurydzy (W. Bergman)

Fioletowe przebarwienie - niedobór fosforu na 
starszych liściach rzepaku (W. Grzebisz)

Liść ziemniaka z typowymi objawami 
niedoboru potasu (W. Bergman)

Wieś Mazowiecka, maj 2017



Z  Oddz i a ł u  Po ś wię tne

17

dzynerwowa. Przejawia się poprzez żółte plamy chlorotyczne wi-
doczne wzdłuż nerwów. Są 
one podobne do sznura pe-
reł, dlatego objaw ten okre-
ślany jest perłowatością lub 
paciorkowością. Same nerwy 
pozostają zielone. W wyniku 
dalszego rozwoju liście ro-
ślin starszych usychają, środ-
kowe zmieniają zabarwienie, 
a  najmłodsze mogą nie wy-
kazywać objawów chorobo-
wych. 

| Siarka

Nieznaczny deficyt siarki 
może nie wywołać charakte-
rystycznych objawów choro-
botwórczych. Są one widocz-
ne dopiero przy znacznym 
niedoborze tego składnika 
pokarmowego. Właściwe 
rozpoznanie utrudnia wy-
gląd rośliny, zbliżony do jej 
wyglądu w przypadku niedo-
statku azotu. Rośliny, u któ-
rych występuje niedobór 
siarki, mają słabszy wzrost, 
co bardziej widoczne jest na 
częściach nadziemnych niż 
korzeniach. Rośliny są sztyw-
ne i kruche, o krótszych i cien-
kich łodygach. Liście mają kolor jasnozielony lub żółtawy, łącznie  
z nerwami. U  większości roślin opis ten dotyczy liści najmłod-
szych, jednak przy bardzo silnym niedoborze siarki żółkną 
wszystkie liście. Do charakterystycznych objawów należy także 
niewłaściwy przebieg wegetacji - rozwój rośliny jest wolniejszy,  
a jej dojrzewanie często opóźnione.

| Miedź

Przy niedoborze miedzi ro-
śliny wyglądają jak zwiędłe. 
Charakterystycznym przeja-
wem deficytu tego mikroele-
mentu jest choroba nowin. 
Do patogenicznych zmian 
należy bielenie młodych liści 
począwszy od wierzchołka, 
skręcanie się oraz łamliwość. 
Łodygi porażonych roślin są 
cienkie, wiotkie i  łamliwe. 
Choroba nowin powoduje 
opóźnienie, a  czasem na-
wet zahamowanie kłoszenia. 
Wiele kłosów jest płonnych, 
plon ziarna niski, a ziarno sła-
bo wypełnione. 

| Cynk

Niedobór cynku powodu-
je silne zaburzenia wzrostu 
roślin przejawiające się skró-
ceniem pędów. Objawem 
deficytu jest także chloroza 
międzynerwowa oraz znie-
kształcenie liści pojawiające 
się najpierw na liściach star-
szych. Młode liście są często 
bardzo drobne, zgrubiałe  
i kruche. W  sposób szcze-
gólny niedostateczne zaopa-
trzenie w  cynk przejawia się  
u kukurydzy - rośliny porażo-
ne są chorobą białych kiełków. 
Wkrótce po wschodzie liścienie są żółtobiałe. 

| Bor

W wyniku deficytu boru liście roślin są zniekształcone, zmar-
niałe, skręcone, często zgrubiałe, sztywne, kruche i łamliwe. Nie-
dostatek pierwiastka skutkuje zahamowaniem wzrostu roślin 
oraz obumieraniem stożków wzrostu korzenia. Pędy porażonych 
roślin są krótkie, a  łody-
gi kruche i  łamliwe. Na 
korzeniach bocznych za-
uważa się pęknięcia i bru-
natne plamy. Plon nasion 
jest niski, a  przy silnym 
niedostatku boru nie do-
chodzi do ich wytwarza-
nia. Charakterystyczna 
chorobą świadczącą o nie-
doborze boru jest zgorzel 
liści sercowych buraków. 
Liście te przestają rosnąć, 
zwijają się do wewnątrz, 
żółkną, a  następnie brunatnieją i  zamierają. Postępujący de-
ficyt powoduje występowanie tych objawów również na li-
ściach starszych. Korzenie porażonych buraków ciemnieją 
oraz pękają, tworząc jamy. System korzeniowy zawiera liczne  
i krótkie korzenie boczne. 

***

Warto wybrać się na pole i  sprawdzić czy nasze uprawy nie 
wykazują braku makro- lub mikropierwiastków pokarmowych. 
Wczesna diagnoza pozwoli uzupełnić niedobory, a  tym samym 
zapobiegnie spadkowi plonu. n

Źródła: 
1. Bergmann W., 1977: Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składników pokar-
mowych u roślin uprawnych, PWRIL, Warszawa, ss.183.
2. Grzebisz W., 2008: Nawożenie roślin uprawnych, T.1, Podstawy nawożenia. 
PWRIL, Poznań, ss.428.
3. Krzywy E., 2000: Nawożenie gleb i roślin. Wyd. Akademia Rolnicza w Szczecinie, 
Szczecin, ss. 177.
4. Lityński T., Jurkowska H.,1982: Żyzność gleb i odżywianie się roślin, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Liście owsa z charakterystycznymi objawami 
niedoboru magnezu (W. Bergman)

„Zgorzel liści sercowych” - późne objawy 
niedoboru boru na buraku cukrowym 

(W. Grzebisz)

Rośliny z objawami niedoboru siarki mają 
zaburzenia we wzroście i jasnozielone zabar-

wienie młodych liści (W. Grzebisz)

Z lewej zdrowy kłos pszenicy, z prawej 
kłosy wykazujące objawy niedoboru 

miedzi (W. Bergman)

Chloroza i nekroza pasmowa na młodych 
liściach kukurydzy - objawy niedoboru cyn-

ku (W. Grzebisz)

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Por ady

Wieś Mazowiecka, maj 2017

Zadbany i  dobrze utrzymany traw-
nik pozwala odpowiednio wy-
eksponować rosnące wokół nie-

go rośliny oraz podkreślić architekturę 
ogrodową i budynki. Jego wygląd zależy 
od prawidłowego przygotowania stano-
wiska, odpowiedniego założenia i  póź-
niejszej pielęgnacji. 

Wcześniej należy określić miejsce, na któ-
rym ma powstać. Ważne są: nasłonecznie-
nie, ukształtowanie terenu, rodzaj gleby 
oraz możliwość nawadniania. W celu odpo-
wiedniego wyeksponowania roślin i  archi-
tektury oraz uzyskania właściwej przestrze-
ni ogrodowej, trawnik powinien zajmować 
nie mniej niż 50% jej powierzchni. 

Nie zakładamy trawników w  miejscach 
trudno dostępnych, pod gęstymi drzewami 
oraz tam, gdzie nie mamy możliwości wje-
chać kosiarką. W miejscach cienistych, pod 
koronami drzew, trawa jest delikatna, wy-
bujała i pokrywa się mchem, dlatego lepiej 
tam sadzić rośliny okrywowe. 

Możliwość swobodnego koszenia ogra-
niczają np. występujące krawężniki, dlate-
go najlepiej by były ułożone równo z  po-
wierzchnią trawnika i ścieżek. 

| Pierwsze prace

Tajemnica pięknie wyglądającego traw-
nika tkwi głównie w dobrym przygotowa-
niu podłoża. Najważniejszym zabiegiem 

Zak ładamy 
Hanna Gaładyk
MODR Oddział Siedlce

jest chemiczne lub mechaniczne zniszcze-
nie wieloletnich chwastów. Po zastosowa-
niu oprysku należy zaczekać ze wszystkimi 
pracami 3-4 tygodnie, gdyż mniej więcej 
tyle czasu potrzeba na całkowite obumar-
cie opryskanych roślin. 

W miejscach mniej zachwaszczonych, 
po przekopaniu podłoża, należy usunąć 
chwasty z korzeniami, kłączami i rozłoga-
mi. Robimy to na 2-3 tygodnie przed wy-
siewem nasion, by ziemia mogła naturalnie 
osiąść. Na słabych glebach przekopujemy ją 
z  żyzną ziemią kompostową lub gliniastą. 
Następnie oczyszczamy z kamieni, gruzu, 
szkła i  innych zanieczyszczeń. Podłoże 
pod trawniki powinno być dość żyzne 
i przepuszczalne. Powinno też mieć dobrą 
gruzełkowatą strukturę i  zawierać odpo-
wiednio dużo substancji organicznych. 

| Przygotowanie gleby 

Trawy najlepiej rosną na glebach o  od-
czynie lekko kwaśnym (pH 5,6-6,5). Kiedy 

jest on niższy, 
pojawia się 
mech, niektó-
re chwasty 
i  grzyby. Na-
leży wówczas 
z a s t o s o w a ć 
wapnowa n ie 
w ykorz yst u-
jąc wapno 
w  ilości 5-15 
kg na 100 m2

 
powierzchni. 
Z kolei jeśli pH 
jest zbyt zasa-
dowe, można 
zakwasić pod-
łoże torfem 
lub nawozem 

fizjologicznie kwaśnym np. siarczanem 
amonowym. 

Gleby ubogie w  składniki pokarmowe 
warto wzbogacić nawozami wieloskładni-
kowymi typu Azofoska lub Polifoska w ilo-
ści 3-5 kg na 100 m2. 

Podłoże pod trawniki należy bardzo 
dokładnie wyrównać. Lekkie 2-3-procen-
towe spadki terenu na zewnątrz trawnika 
rozwiązują problem odprowadzania wody 

opadowej. Na glebach gliniastych często 
należy założyć drenaż. 

Ziemię przed wysiewem trawy należy 
dokładnie ubić (zwałować), a  na małych 
powierzchniach udeptać. Kiedy osiądzie, 
spulchniamy grabiami około 5-centyme-
trową warstwę i wysiewamy nasiona.

| Jak siać? 
 

Trawniki należy zakładać na przełomie 
kwietnia i maja, sierpnia i września. Dla 
kiełkowania i krzewienia się traw są to ter-
miny optymalne ze względu na temperatu-
rę oraz wilgotność gleby. 

Nasiona wysiewamy przy bezwietrznej 
pogodzie, ręcznie, a na dużych powierzch-
niach siewnikiem. W  przypadku siewu 
ręcznego wysiewamy je na krzyż, w dwóch 
kierunkach. Wysiane nasiona mieszamy 
z glebą na głębokość 1-2 cm i przykrywa-
my półcentymetrową warstwą piasku. Na 
100 m2 powierzchni wysiewamy 2-4 kg 
mieszanki traw. Następnie powierzchnię 
gleby wałujemy lub udeptujemy. 

Od momentu wysiewu do utworzenia 
zwartej efektownej murawy niezbędne jest 
systematyczne podlewanie, najlepiej za 
pomocą drobnokropelkowych zraszaczy. 

Nowo założone trawniki należy użytko-
wać bardzo ostrożnie, gdyż młoda trawa 
jest wrażliwa na deptanie. 

| Co jeszcze jest ważne? 

Warunkiem uzyskania gęstego trwałego 
trawnika jest zastosowanie odpowiednich 
mieszanek traw. Na trawniki nadają się ni-
skie gatunki traw, o  wysokości do 60 cm. 
Powinny dobrze się rozkrzewiać i  wolno 
odrastać po koszeniu. 

Na piękny trawnik musimy poczekać na-
wet 5-6miesięcy. Jeśli nie chcemy tak długo 
czekać, możemy szybko pokryć powierzch-
nię ogrodu zieloną i gęstą trawą z rolki. Taki 
trawnik jest jednak zdecydowanie droższy 
od tradycyjnego. Podłoże pod trawnik 
z  rolki musi być przygotowane podobnie 
jak pod trawnik z  siewu. Gdy jest suche, 
twarde i źle przygotowane, korzenie darni 
nie przerosną go i trawa wyschnie w ciągu 
kilku tygodni. Założenie trawnika wieńczy 
etap tworzenia ogrodu. n

t r a wni k
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W Polsce coraz bardziej popularna 
staje się uprawa malin pod osło-
nami. Owoce są przeznaczone na 

wczesny zbiór, który można znacząco wydłu-
żyć - umożliwia to ciągłość dostaw, zwłaszcza 
do dużych sieci handlowych. Przy tym zbiór 
nie zależy od warunków pogodowych, a roz-
wój plantacji jest możliwy dzięki dostępności 
odpowiednich odmian. 

Mimo tego uprawa malin pod osłonami jest 
dużym wyzwaniem dla producentów - zarów-
no od strony organizacyjnej, jak i inwestycyj-
nej. Trzeba też zdawać sobie sprawę z dużych 
nakładów na założenie takiej plantacji.

| Najbardziej popularnym sposobem…
…uprawy malin pod osłonami jest ich 

uprawa w  tunelach foliowych i  szklarniach. 
Dają one większe możliwości sterowania 
terminem zbioru owoców – można go 
rozpocząć już na początku maja i wydłu-
żyć nawet do listopada. Przyspieszenie 
dojrzewania owoców można uzyskać 
również poprzez okrycie rzędów 
włókniną, a międzyrzędzi czarną fo-
lią. 

Uprawę malin w tunelach prowadzi 
się zazwyczaj bezpośrednio w  glebie. 
Niesie to jednak za sobą ryzyko pora-
żenia roślin patogenami pochodzenia gle-
bowego. Dlatego przed posadzeniem można 
odkazić glebę dostępnymi środkami chemicz-
nymi (Basamid 97GR, Nemasol 510 SL) lub 
zastosować odkażenie termiczne. 

Przy uprawach na wcześniejszy zbiór 
istotne znaczenie ma zapylenie, które wpływa 
na jakość i wysokość plonu. W uprawie tune-
lowej niezbędna jest pomoc trzmieli. 

Bardzo ważne jest też ściółkowanie malin 
- można wykorzystać do tego celu agrowłókni-
nę, folię lub słomę. Krzewy są wrażliwe zarów-
no na niedostatek, jak i nadmiar wody. Nawet 
krótkotrwały brak wody w okresie kwitnie-
nia i owocowania może spowodować znacz-
ne straty w  plonie, dlatego konieczne jest 
nawadnianie oraz fertygacja (najczęściej sto-
sowana jest linia kroplująca). Nawożenie po-
winno opierać się o analizę gleby, gdyż orien-
tacyjne stosowanie nawozów mineralnych 
może doprowadzić do nadmiernego zasolenia 
i wystąpienia zaburzeń fizjologicznych roślin.

| Dobór odmian
To bardzo ważna rzecz. Warunkiem powodzenia uprawy jest użycie zdrowego, silnego 

materiału szkółkarskiego. Są to zwykle sadzonki wykopane z matecznika polowego późną 
jesienią i przechowane do wiosny w specjalistycznej chłodni. Dzięki nim plantację można 
założyć w możliwie najwcześniejszym terminie wiosennym. 

Dobrym materiałem mogą też być sadzonki doniczkowane, pochodzące z rozmnażania przez od-
cinki korzeniowe. Są dostępne w okresie letnim i szczególnie przydatne do uprawy pojemnikowej. 

Uprawa malin pod osłonami wiąże się z krótkim okresem użytkowania plantacji - nie 
dłużej niż trzy lata. Dłuższy okres wiąże się zwykle z pogorszeniem jakości owoców i pro-
blemami ze zdrowotnością roślin.

| Popularne odmiany 
Laszka – owoce dojrzewają na przełomie czerwca i lipca. Są duże lub bardzo duże, wydłu-
żone, czerwone i mało podatne na uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru i transportu. 
Rośliny są mało podatne na przemarzanie.
Polka – owoce dojrzewają na początku sierpnia. Są duże, stożkowate, czerwone z połyskiem, bardzo 
smaczne i mało podatne na gnicie. Mają długi okres trwałości. Znoszą dobrze transport, nawet na 

dalekie odległości.
Sokolica – owoce dojrzewają w końcu czerwca. Są duże, 

stożkowate, tępo ścięte, jasnoczerwone z niewiel-
kim połyskiem. Uważane są za atrakcyjne ze 

względu na jędrność i  smak. Rośliny są 
mało podatne na przemarzanie, jedynie 

pąki mogą być uszkadzane w czasie sil-
nych mrozów.
Radziejowa – dojrzewanie owoców 
przypada na drugą połowę czerwca, 
tydzień wcześniej niż odmiany Lasz-

ka. Owoce są duże, stożkowate z nie-
wielkim połyskiem, jędrne i  smaczne 

oraz mało podatne na gnicie i uszko-
dzenia w  czasie transportu. Pąki mogą być 

uszkadzane w czasie silnych mrozów.

| Ochrona przed chorobami i szkodnikami…
…jest dosyć prosta i tańsza niż w uprawach polowych. Już sama osłona chroni przed niekorzyst-

nymi warunkami atmosferycznymi, które mogą wpłynąć na porażenie patogenami. Należy jednak 
pamiętać, że choroby i szkodniki mogą występować także pod osłonami, tylko w innych terminach. 
Dlatego śledząc komunikaty o zagrożeniach trzeba dokonać lustracji plantacji.

Chorobami najczęściej atakującymi maliny są: zamieranie pędów maliny, szara pleśń, 
rdza maliny, mączniak maliny i choroby wirusowe. W przypadku wystąpienia choroby 
wirusowej zwalcza się szkodniki, które ją przenoszą. Na zamieranie pędów i szarej pleśni 
stosujemy takie same środki, np.: Mythos, Rovral, Signum, Switch, Topis, i inne, zgodnie 
z Programem Ochrony Roślin. Należy pamiętać o przemiennym stosowaniu tych środ-
ków, aby nie doszło do uodpornienia się roślin na ich działanie. Na rdzę maliny bardzo 
dobry jest Zato 50 WG, a na mączniaka - środki siarkowe.

Szkodniki atakujące maliny to: krzywik maliniaczek, mszyce, zwójki liściowe, kwieciak ma-
linowiec, kostnik malinowiec. Do ich zwalczania stosujemy naprzemiennie preparaty kontak-
towe z grupy perytroidów, wgłębne i układowe, które są zalecane w Programie Ochrony Roślin. 
W upalne lata może wystąpić również problem z przędziorkami, które zwalczamy środkami 
z grupy akarycydów. Podobanie jak przy chorobach, tak również w przypadku szkodników de-
cyzje o zabiegach chemicznych podejmujemy po wcześniejszej lustracji uprawy. n

Malina  pod  os ł o nam i 
Jacek Sobczak
MODR Oddział Radom
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W Płocku chemia splata się z wiel-
ką historią - potężne kominy 
Orlenu kontrastują z  wieko-

wymi, unikatowymi zabytkami. Miasto 
leży w  sercu Mazowsza, na pograniczu 
Kotliny Płockiej i  Pojezierza Dobrzyń-
skiego. Niegdyś było siedzibą biskupów 
oraz mazowieckich i  polskich władców. 
Jest miejscem niezwykłym, wyzwalającym 
natchnienie w poetach, mistrzach pędzla 
i kamery. Jego magia polega na wyjątko-
wym uroku jaki tworzą historia i  teraź-
niejszość. 

Płock jest najstarszym miastem na Ma-
zowszu i  jednym z  najstarszych w  Polsce. 
W latach 1079-1138, za panowania Włady-
sława Hermana i Bolesława Krzywoustego 
był stolicą Polski, zapisując się na zawsze 
w historii naszego kraju. Wprawdzie dzisiej-
szy Płock stracił polityczne znaczenie, nie-
mniej wciąż fascynuje i inspiruje. 

| Trochę historii 

Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy mia-
sto powstało. Pewne jest tylko, że jest jednym 
z najstarszych polskich miast i istnieje ponad 

1000 lat. Nazwa jest bardzo ciekawa i są róż-
ne hipotezy wyjaśniające skąd się wzięła. Jed-
na z nich mówi, że Płock to pochodna wyrazu 
„płot”, bo miasto miało być niegdyś płotem, za-
porą, ścianą - przed najazdami Prusaków i Li-
twinów. Podobne skojarzenia mają płocczanie, 
bo mawiają, że Płock pewnie pochodzi od pło-
ta, czyli murów obronnych, którymi było oto-
czone miasto. Inna hipoteza tłumaczy nazwę 
jako zaczerpniętą od nazwy rzeki Płota (pro-
blem w tym, że nikt nie słyszał o takiej rzece). 

| Miasto z dwoma rynkami

Ogromną atrakcją Płocka są dwa rynki: 
stary i nowy. Stary Rynek (również z nazwy) 
to rynek historyczny - wielki plac z fontanną 
Afrodytą i  ratuszem. Najbardziej widowi-
skowy jest wieczorem, gdy można podziwiać 
nastrojowo oświetlone kamienice z  XIX w., 
stojące wokół prostokątnego, brukowanego 
placu. Niewątpliwie ciekawostką tego rynku 
jest scena odgrywana codziennie w południe. 
Na wieży ratuszowej rozlega się hejnał Płoc-
ka i pojawiają się figury naturalnej wielkości, 
które obrazują moment pasowania na rycerza 
Bolesława Krzywoustego przez ojca Władysła-
wa Hermana. Ratusz jest wyjątkowy jeszcze 
z innego powodu: to właśnie tutaj odbyło się 
ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskie-
go w 1831 roku. Aby ze Starego Rynku trafić 
na drugi rynek, trzeba przejść wąskimi, urokli-

wymi ulicz-
kami, aż 
wyłoni się 
charaktery-
styczny, niski 
i  biały budy-
nek odwachu 
z  początku 
XIX w. Wokół 
tego drugiego 
- współczesne-
go rynku mia-
sta, czyli placu 
Narutowicza 
- stoją klasycy-
styczne kamie-
niczki.

| Najdłuższe 
molo rzeczne 

Turyści od-
wiedzający Płock 
mówią o  najdłuż-
szym molo rzecz-
nym, ale mieszkań-
cy wolą nazywać je 
promenadą spacerową. Pomost mierzy 358 m 
i ułożony jest wzdłuż brzegu Wisły. Żeby dojść 
do molo, trzeba zejść schodkami wiodącymi 
w dół z wysokiej skarpy - Wzgórza Tumskie-
go. Płockie molo jest wyjątkowe, bo zostało 
zbudowane równolegle do linii brzegowej. 
Taka promenada jest tylko jedna w  Polsce. 
Rozpościera się z niej piękny widok na Wzgó-
rze Tumskie z zamkiem.

„Z  Tumskiej spoglądam Góry na Kró-
lewski Las zaciera jego kontury czas …” 
- pisał rodowity płocczanin Władysław 
Broniewski. Bo wizytę w  prastarej sto-
licy Mazowsza warto zacząć właśnie 
od wysokiego Wzgórza Tumskiego,  
z którego roztacza się widok na szeroką do-
linę Wisły - tu właśnie znajduje się najstar-
sza i najciekawsza część miasta. 

| Najstarszy zamek na Mazowszu

Z zamku w Płocku ocalały tylko dwie wieże, 
ale właśnie ten fakt sprawia, że znów miasto 
okazuje się nietypowe. Zwykle bowiem zamki Najdłuższe w Polsce molo rzeczne

Katedra Mariawicka

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Mazowsze

Pło c k  -  n a j p i ę k n i e j s z e  m i a s t o  M a z o w s z a
Marta Michalak 
MODR Oddział Płock

mogą pochwalić 
się jedną wieżą. 
Płocki zamek 
to Wieża Szla-
checka (daw-
niej Wysoka) 
i  Wieża Ze-
garowa, któ-
ra we wnę-
trzu skrywa 
d z w o n y . 
Wieża Wy-
soka stra-
ciła swoją 
nazwę, bo 
m u s i a ł a 
być skró-
cona - gro-
ziła zawa-
l e n i e m 
i  Prusacy 
zdecydo-
wali o jej 
zmniej-

szeniu. Potem za-
częła być nazywana 

„Szlachecką”. Była więzieniem, gdzie w  lo-
chach trzymano złoczyńców niskich stanów, 
a  w górnych partiach odbywali kary dobrze 
urodzeni. 

Natomiast Wieża Zegarowa nadal może 
pochwalić się starym, ogromnym zegarem. 
Obydwie wieże zamkowe, wraz z  opactwem 
Benedyktynów i Bazyliką Katedralną, tworzą 
zabytkowy kompleks zwany Wzgórzem Tum-
skim. Położony jest na stromym, 40-metro-
wym wzgórzu na wiślanej skarpie i określany 
jako jeden z najcenniejszych w kraju. Bajecz-
nie wygląda nocą, bo zabytki są efektownie ilu-
minowane i szczególnie pięknie prezentują się 
oglądane ze starego mostu na Wiśle. 

| Życie kulturalne

Warte zwiedzenia są również dwa muzea. 
W  Muzeum Mazowieckim znajdują się 
największe w  Polsce zbiory sztuki sece-
syjnej. Są to przedmioty życia codziennego, 
malarstwo, rzeźba i  szkło artystyczne. Na-
tomiast w Muzeum Diecezjalnym, oprócz 
sztuki sakralnej, zebrano pokaźną kolekcję 

pasów kontuszowych oraz znaleziska ar-
cheologiczne.

W życiu kulturalnym Płocka ważne miej-
sce zajmują Płocka Orkiestra Symfoniczna 
- posiadająca nowoczesną salę koncertową 
w Szkole Muzycznej oraz Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego - jeden z naj-
nowocześniejszych obiektów teatralnych 
w Polsce. 

Niekwestionowanym ambasadorem płoc-
kiej kultury jest zespół „Dzieci Płocka” 
założony pół wieku temu przez druha Wa-
cława Milke. W  historię miasta wpisał się 
również Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”. 

Obecnie w Płocku znajdują się trzy szkoły 
wyższe : filia Politechniki Warszawskiej, Szko-
ła Wyższa im. Pawła Włodkowica, oraz Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Na uwagę 
zasługuje również Płocki ogród zoologiczny 
znajdujący się w rejestrze Europejskiego Sto-
warzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Zoo 
w Płocku to jedna z głównych atrakcji miasta. 
Obiekt funkcjonuje przez cały rok i cieszy się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i  tu-
rystów. Warto także zobaczyć zabytkową Wie-
żę Ciśnień - budynek z czerwonej cegły jest 
wysoki na 24 metry i ma kształt ośmioboku 
foremnego o średnicy 9 metrów. Ma pięć kon-
dygnacji i piwnicę, a na górę wieży prowadzą 
152 kręte schody. 

Katedra Mariawicka

***
Ale dzisiejszy Płock to nie tylko zabytki. Jest 

też potentatem na krajowym, a nawet europej-
skim rynku paliw płynnych. Na terenie miasta 
znajduje się park przemysłowo-technologicz-
ny - wspólne przedsięwzięcie władz miasta 
Płocka i  PKN Orlen, mające na celu rozwój 
przedsiębiorczości w Płocku i regionie.

| Ciekawostki 

Małachowianka to jest najstarsze liceum 
ogólnokształcące w  Polsce. Może poszczycić 
się takimi absolwentami, jak prezydent RP - 
Ignacy Mościcki, I premier wolnej Polski - Ta-
deusz Mazowiecki czy podróżnik Tony Halik.

Co roku 15 sierpnia odbywają się w Płocku od-
pusty mariawickie w jedynej w Polsce katedrze 
mariawickiej. Uczestniczą w nich pielgrzymi z ca-
łej Polski. 

Płock jest jednym z  miast reprezentujących 
Polskę na Europejskim Szlaku Gotyku Cegla-
nego.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - to 
miejsce pobytu siostry Faustyny Kowal-
skiej w latach 1905-1938. W budynku znaj-
duje się muzeum pamiątek po św. Siostrze 
Faustynie. n
Źródła:
1. http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/fakty-z-twojego-mia-
sta/news-dlaczego-plock-nazywa-sie-plock,nId,1427702
2. http://www.plockdzisiaj.pl/

Wieś Mazowiecka, maj 2017

Zabytkowa katedra na Wzgórzu Tumskim
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Konferencja dla gości z Rosji i Ukrainy
Tekst i zdjęcie: Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

W ramach promocji regionu ra-
domskiego na rynkach wschod-
nich w dniu 28 marca br. firma 

SORTER - prekursor maszyn sortowniczych 
w  Polsce - zorganizowała dla gości z  Rosji 
i Ukrainy konferencję o technologii produk-
cji sadowniczej. Do współpracy zaproszono 
specjalistów z Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego Oddział Radom.

Współpraca polegała na wygłoszeniu 
wykładów dotyczących rozwoju sadownic-
twa w  regionie radomskim przez dr inż. 
Bogusława Włodarczyka, Agnieszkę Janiec 
i Tomasza Pająka.

| O racjonalnym prowadzeniu sadu

Dr inż. Bogusław Włodarczyk scharak-
teryzował produkcję ogrodniczą w  regionie 
radomskim - największym zagłębiu pro-
dukcji jabłek w Polsce. Na 4 mln produkcji 
krajowej, w radomskim produkuje się ponad 
1,35 mln ton jabłek, z czego aż 1 mln przy-
pada na powiat grójecki. Omówił również 
uprawę warzyw gruntowych – kapustnych, 
ogórków i  papryki pod osłonami, których 
rocznie w  regionie radomskim produku-
je się ponad 74 tys. ton. Następnie nawiązał 
do historii polskiego sadownictwa w  latach 
powojennych i przedstawił ogromne zasługi 
prof. Szczepana Pieniążka – twórcy Instytutu 
Sadownictwa w Skierniewicach. Zajął się też 
rodzajami podkładek generatywnych i wege-
tatywnych drzew jabłoni oraz prawidłowym 
nawożeniem i wyborem stanowiska pod wie-
loletnie uprawy sadownicze.

| O ochronie przed chorobami, | szkodnikami i mrozem

Tomasz Pająk zwrócił szczególna uwagę na 
ochronę przed chorobami i szkodnikami ja-
błoni i grusz w kontekście Integrowanej Pro-
dukcji. Dużym zainteresowaniem słuchaczy 
cieszył się temat ochrony przed przymroz-
kami i gradobiciem, a zwłaszcza system zra-
szaczy nadkoronowych, będących ratunkiem 
dla sadu podczas wiosennych przymrozków. 
Prelegent stwierdził, że skuteczność zrasza-
nia zależy od intensywności i równomierno-
ści deszczowania, a  instalacja musi zraszać 
całą chronioną powierzchnię jednocześnie. 
Tak więc przy temperaturze –5°C i  bez-
wietrznej pogodzie ilość wody podawanej na 
hektar nie powinna być mniejsza niż 33 m3/
godz. Jest to bardzo duża ilość, która nie jest 
dostępna w każdym gospodarstwie.

| O wiśniach i Nadwiślance

Agnieszka Janiec przedstawiła zarys histo-
rii uprawy wiśni w  regionie radomskim, 
wymagania glebowe i  nawozowe, popu-
larne odmiany i  preferowane podkładki, 
a także ochronę przed chorobami i szkod-
nikami - zgodnie z zasadami Integrowanej 
Ochrony Roślin. Szczególne zainteresowa-
nie słuchaczy wywołało omówienie uprawy 
wiśni Nadwiślanki, która została wpisana 
w roku 2009 do unijnego rejestru Chronio-
nych Nazw Pochodzenia. Jest to lokalny 
typ wiśni sokowej, rosnący w  pasie nad-
wiślańskim od Ożarowa do Lipska, gdzie 
występują gleby o  podłożu wapiennym. 

Oznacza to, że uprawnienia do produkcji 
tej wiśni mogą otrzymać tylko producenci 
określonych rejonów województw: mazo-
wieckiego, świętokrzyskiego i  lubelskiego. 
Wszelkie próby adaptacji Nadwiślanki do 
innych rejonów nie powiodły się. 

| Podziękowania i prezentacja | na koniec

Podczas konferencji głos zabrał również 
Józef Cytryniak dyrektor Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział 
Radom. Podkreślił dużą rangę spotkania, 
podziękował uczestnikom za zaintereso-
wanie tematem sadowniczym i  za szereg 
pytań oraz wyraził chęć współpracy przy 
organizacji kolejnych konferencji.

Następnie odbyła się prezentacja firmy 
SORTER obejmująca przegląd produko-
wanych maszyn i oprogramowanie ViSort. 
Zaletą oferowanych urządzeń jest wysoko 
wydajny system wizyjny oraz możliwość 
przystosowania maszyn do sortowania 
różnych owoców i warzyw. Firma od wielu 
lat współpracuje z MODR Oddział Radom, 
jest członkiem AgroBio Clusta, którego 
liderem jest MODR Warszawa. Planowa-
ne jest podpisanie umowy Konsorcjum 
i  złożenie wspólnego projektu z  działania 
„Współpraca”. Linie sortujące tej firmy są 
zamontowane w wielu nowoczesnych prze-
chowaniach grup owocowo-warzywnych.

Na spotkaniu obecni byli również przed-
stawiciele z firmy РУСБАНА инжиниринг, 
oraz dziennikarze z FruitNews RU. n

Uczestnicy konferencji
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Smoothie to orzeźwiający napój 
na bazie owoców lub warzyw – 
świeżych, ewentualnie mrożonych, 

z dodatkiem wody lub soku. Przygotowa-
nie takiego koktajlu zajmuje dosłownie 
kilka minut. Najlepiej zrobić go tuż przed 
spożyciem (nadmiar możemy przechowy-
wać w lodówce przez kilkanaście godzin). 

Smoothie (czyt. smufi) jest napojem boga-
tym w  składniki odżywcze: węglowodany, 
witaminy i składniki mineralne. Z uwagi na 
świeży owocowo-warzywny smak i  wspo-
minane wartości odżywcze warto po niego 
sięgnąć, jeśli potrzebujemy zastrzyku ener-
gii. Owocowo-warzywne koktajle zawiera-
ją też dużo cennego błonnika, który działa 
zbawiennie na jelita wymiatając z nich zło-
gi. Do tego pomagają zrzucić zbędne ki-
logramy, a  zawarte w  nich antyoksydanty 
wzmacniają układ odpornościowy.

Często możemy spotykać się z nazwą zie-
lone smoothie. Jest to ten sam rodzaj napoju, 
z  tą różnicą, że jego podstawową są zielo-
ne warzywa liściaste lub zioła, których zbyt 
mało używamy na co dzień. Ich zwolennicy 
uważają, że są one nie tylko pełnowartościo-
wym i niskokalorycznym posiłkiem (np. ide-
alnym drugim śniadaniem), ale też eliksirem 
młodości i urody: poprawiają wygląd skóry, 
włosów i paznokci, pobudzają pracę jelit, są 
też źródłem energii i polepszają nastrój. 

| Same zalety?

Ktoś może zapytać: Dlaczego smoothie, 
a nie świeżo wyciskany sok? Dlatego, że nic 
się nie marnuje - wszystko czego użyjemy do 
wykonania napoju zostanie wykorzystane, 
nie ma żadnych odpadków. Smoothie nie jest 
też dodatkowo przetwarzane, a  zatem ma 
więcej witamin i lepiej służy zdrowiu. Kolej-
ną zaletą jest możliwość łączenia go z wielo-
ma pełnowartościowymi składnikami.

| Ale zachowajmy umiar 

Ten koktajl może spokojnie zastąpić nam 
jeden posiłek, lecz nie możemy przesadzić 
i  zastąpić nim kilku posiłków lub wody, 
ponieważ będziemy spożywać znacznie 

więcej owoców, niż powinniśmy. Pozornie 
zdrowe odżywianie może okazać się złe 
dla naszego organizmu, gdy przekroczy-
my zapotrzebowanie na kalorie, składniki 
odżywcze i  poziom cukru. Nie powinni-
śmy również pić smoothie do posiłku, po-
nieważ jest on wystarczająco sycący. 

Przepisów na pyszne zielone koktajle 
jest bardzo dużo, ale możemy je dowolnie 
komponować, zależnie od naszych upodo-
bań smakowych. A oto kilka przepisów na 
moje ulubione smoothie:

Truskawkowo - bananowe 
Składniki: 10 mrożonych truskawek, 1 ba-
nan, 2 jabłka ze skórką (bez gniazd nasien-
nych), świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy.
Przygotowanie: Owoce zmiksować, dodać 
sok pomarańczowy. Podawać w szklance ze 
słomką.

Leśne smoothie
Składniki: Garść mrożonych malin, 10 tru-
skawek, garść jagód, garść świeżych jeżyn, 
120 ml soku jabłkowego (najlepiej natural-
ny, tłoczony sok jabłkowy).
Przygotowanie: Zmiksować owoce, dodać 
sok - tak, by zachować gęstą konsystencję 
napoju. Podawać w szklance ze słomką.

Smoothie ze szpinakiem
Składniki: 1 mango, 1 banan, 1 pomarańcza, 
sok z cytryny, świeży szpinak, woda mineralna.
Przygotowanie: Mango, banana i  pomarań-

czę myjemy, obieramy ze skórki, kroimy na 
kawałki, wrzucamy do naczynia miksującego, 
dodajemy wyciśnięty sok z cytryny oraz do-
lewamy ¼ szklanki wody. Całość miksujemy, 
odlewamy połowę do innego pojemnika, do 
reszty dokładamy garść umytego świeżego 
szpinaku, dolewamy ¼ szklanki wody i mik-
sujemy. Warstwowo rozlewamy w szklaneczki 
(ładnie wygląda i świetnie smakuje).

Orzeźwiające smoothie
Składniki: 2 owoce kiwi, 1 cytryna, pęczek pie-
truszki, listki z 4 gałązek mięty, listki z 4 gałązek 
pokrzywy, 2 łyżki miodu, woda mineralna.
Przygotowanie: Owoce myjemy, obieramy 
ze skórki, kroimy na kawałki, wrzucamy do 
naczynia miksującego i miksujemy dodając 
listki pietruszki, mięty i pokrzywy. Następ-
nie dodajemy miód i troszkę wody i miksu-
jemy dalej. Na koniec dolewamy wody, aby 
uzyskać odpowiednią dla nas gęstość kok-
tajlu. Podajemy w szklance ze słomką.

Słoneczny koktajl
Składniki: 2 krążki świeżego ananasa, 1 po-
marańcza, 1 jabłko, 2-3 łodygi selera nacio-
wego, 2 łyżki siemienia lnianego, woda. 
Przygotowanie: Ananasa bez skórki, po-
marańczę obraną ze skórki, jabłko ze skór-
ką bez gniazd nasiennych i  seler naciowy 
kroimy na kawałki, wrzucamy do naczynia 
miksującego, dodajemy siemię lniane, do-
lewamy trochę wody i miksujemy. n
Źródło:www.poradnikzdrowie.pl,

Moda na smoothie
Agnieszka Maciejczak 
MODR Oddział Radom

Smoothie truskawkowo-bananowe, smoothie ze szpinakiem, leśne smoothie

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Zdrowie

Jazda na rowerze jest bar-
dzo przyjemna i  fajna, 
a  przy tym pozytywnie 

wpływa na nasze ciało i umysł. 
Jeśli zależy nam na smukłej 
sylwetce, sile i  witalności, to 
nie powinniśmy dłużej zwle-
kać, tylko wybrać się na wy-
cieczkę rowerową i  podziwiać 
majowe krajobrazy. 

Wybierając rower jako środek 
transportu preferujemy również 
ekologiczny i  zdrowy styl życia, 
możemy mieć pewność, że nie 
utkniemy w  korku, będziemy 
mieć zdrowszy kręgosłup i  serce 
oraz wzmocnione mięśnie nóg. 
Poza tym rowerowy wypad to 
świetna okazja do miłego i  ak-
tywnego spędzenia czasu z przy-
jaciółmi oraz obcowania z naturą. 
 

| Sprawniejsze serce
 

Dzięki aktywności fizycznej 
poprawiamy pracę naszego ser-
ca i chronimy je przed miażdży-
cą. Podczas przejażdżki nasze 
tętno mocno przyśpiesza, co 
wzmacnia wytrzymałość orga-
nizmu. Słabe serce jest powo-
dem wielu chorób i częstą przy-
czyną zawału. Dlatego regularny 
sport, w  tym właśnie jazda na 
rowerze, chroni nas przed wizy-
tami u  lekarzy i  złym samopo-
czuciem. Szybko pozbędziemy 
się zadyszki i nawet po wejściu 
na… drugie piętro (!) oddycha-
my spokojnie i z uśmiechem.

 | Smukła sylwetka 

Jazda na rowerze wpływa po-
zytywnie na poprawę figury - bu-
duje i  wzmacnia nasze mięśnie, 
dzięki czemu stajemy się silniejsi 
i bardziej sprawni. Nawet niezbyt 
długa i intensywna zapobiega oty-
łości (oczywiście w  połączeniu 

z  odpowiednią dietą) i  pozwala 
na zrzucenie kalorii, a  efektem 
jest utrzymanie ładnej i  zgrabnej 
sylwetki. Jeśli od dłuższego czasu 
walczymy z nadwagą, jest spraw-
dzonym sposobem, który nam 
w tym pomoże.

 | Relaks dla mózgu 

Kolejną zdrowotną zaletą 
jazdy na rowerze jest poprawa 
naszego samopoczucia wyni-

kająca z  faktu aktywnego od-
poczynku i relaksu na świeżym 
powietrzu. Nasz mózg podczas 
jazdy dotlenia się, wydzielają się 
endorfiny, co sprawia, że jeste-
śmy po prostu szczęśliwsi. Przez 
kolejne dni mózg działa lepiej 
i  szybciej, co pozwala nam ła-
twiej przyswajać wiedzę. Ta 
zaleta jazdy rowerem sprawia,  
że korzystają z niej również oso-
by z depresją, czy też narażone 
na duży stres. 

| Mocne mięśnie | i kręgosłup 

Dzięki jeździe na rowerze 
ćwiczymy mięśnie nóg, poślad-
ków oraz brzucha - wzrasta ich 
wytrzymałość i  siła. Jazda jest 
również świetną gimnastyką dla 
kręgosłupa, która pomoże zapo-
biec późniejszym schorzeniom 
i urazom tej części ciała. 

| Przeciw osteoporozie 

Należy również wspomnieć 
o kolejnej, bardzo ważnej zalecie 
jazdy, jaką jest ochrona naszego 
organizmu przed osteoporo-
zą - epidemią naszych czasów. 
Osteoporoza to zwiększona po-
datność na złamania, ból kości 
i  ograniczenia w  ruchu. Wła-
ściwa aktywność fizyczna jest 
niezbędna by jej uniknąć. Wy-
starczy zadbać o  nasze kości 
wcześniej i nie cierpieć na przy-
kre dolegliwości w przyszłości. 

| Zdrowsze oczy | i lepsza percepcja 

Zdobywając kolejne kilome-
try, wytężamy nasze oczy, co 
doskonale ćwiczy wzrok. Odpo-
czynek od ekranów komputerów 
i  telewizorów sprawi, że nasze 
oczy zregenerują się, a  wzrok 
- dzięki świeżemu powietrzu - 
wyostrzy się i poprawi.  n

Źródła: 
1. https://4f.com.pl/10_zdrowotnych_plu-
sow_jazdy_na_rowerze,0,103.htm#gref
2. http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/
zajecia-i-treningi/zdrowotne-zalety-jaz-
dy-na-rowerze_35138.html

Rower...  
na wiosnę. I nie tylko…
Marta Michalak 
MODR Oddział Płock
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Organizacja mini ogródka to ciekawy i  praktyczny po-
mysł. Aby zamienić parapet w małą grządkę, wystarczy 
wykonać kilka prostych czynności: dobrać pojemnik, na 

dnie zrobić drenaż i wypełnić go podłożem, wymieszać ziemię 
z nawozem, posiać nasiona lub posadzić sadzonki. 

Hitem jesieni ubiegłego roku w sieciach handlowych było poja-
wienie się mini-krzewów pomidorów koktajlowych, które świetnie 
nadają się do uprawiania na domowym parapecie. Jest to bardzo 
łatwe i nie wymaga wiedzy z zakresu ogrodnictwa.

| Jak to zrobić? 

Sposób jest bardzo prosty: rośliny należy umieścić w  miejscu 
zapewniającym dobry dostęp promieni słonecznych i  podlewać 
obficie – ziemia w doniczce powinna być stale wilgotna. Kiedy po-
jawią się kwiaty, dobrze jest potrząsnąć 
listkami krzewu – dzięki temu umożli-
wimy ich zapylenie i na gałązkach poja-
wią się pomidory. Krzewów nie musi-
my przesadzać do ogródka – doskonale 
będą się czuły w doniczce.

Posiadanie na parapecie krzewu po-
midora może być początkiem ogrodni-
czego hobby, także wtedy, kiedy nie mamy własnej działki – wy-
starczy niewielka powierzchnia w mieszkaniu. Obserwacja wzrostu 
owoców i  opieka nad własną rośliną to także doskonała zabawa 
edukacyjna dla najmłodszych. Krzewy owocują długo, dzięki cze-
mu posiadanie świeżych, wyhodowanych przez siebie pomidorów 
jest możliwe przez długie miesiące.

| Uprawa kiełków - nic trudnego

Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, możemy zapewnić 
sobie dostęp do pełnej witamin, ekologicznej żywności, niezależnie 
od pory roku. 

Pamiętajmy, że do kiełkowania nie używamy nasion zakupionych 
w sklepach ogrodniczych, gdyż są przeznaczone wyłącznie do ho-
dowli gruntowej i zawierają trujące środki konserwujące. Najlepiej 
jest kupić wysokiej jakości, pochodzące z hodowli organicznej, na-
siona specjalnie przeznaczone na kiełki. Tylko wtedy mamy gwa-
rancję, że większość nasion wykiełkuje oraz, że ziarna są wolne od 
pestycydów i chemicznych środków konserwujących. 

 na parapec ie
(pomidor  koktaj low y i  kiełki)
Małgorzata Zdunek
MODR Oddział Siedlce

| Od czego zacząć?

Starannie opłukane nasiona namaczamy w letniej, przegotowanej 
wodzie. Czas namaczania mniejszych nasion powinien być krótszy 
(4-6 godzin), większych odpowiednio dłuższy (10-12 godzin). Na-
stępnie nasiona dokładnie płuczemy (również w letniej, przegoto-
wanej wodzie) i odstawiamy na 4-6 dni w temperaturze pokojowej. 
W tym czasie należy je przepłukiwać 2-4 razy dziennie, a po każ-
dym płukaniu dokładnie odsączać nadmiar wody w pojemniku. 

Kiełki powinny rosnąć w półcieniu, nie należy zostawiać ich na peł-
nym słońcu (np. na parapecie), ze względu na zbyt dużą ilość ciepła 
wytwarzaną przez kiełkujące nasiona i  możliwość powstania pleśni. 
Powinniśmy zadbać o to, aby nasiona miały stały dopływ tlenu. Z tego 
względu dobrze jest rosnące kiełki porozdzielać (pod strumieniem 
zimnej wody), aby zapewnić wszystkim nasionom dostęp powietrza. 
Przyspieszamy w ten sposób wzrost i efektywność naszej plantacji. 

| Kiełki wyrosły, co dalej? 

Przed spożyciem powinniśmy usunąć 
nasiona, które nie wykiełkowały. W tym 
celu wsypujemy kiełki do miski i zalewa-
my wodą. Puste łupinki nasion wypłyną 
na powierzchnię i możemy je zebrać łyżką 

lub odlać. Zawartość miski ostrożnie przelewamy z powrotem do pojem-
nika i pozbywamy się niewykiełkowanych nasion, które pozostaną na dnie. 

W przypadku małych nasion, wygodniejszym, choć nieco mniej 
efektywnym sposobem, jest przepłukanie kiełków w durszlaku. Na-
leży je przy tym dość intensywnie mieszać, a niewykiełkowane na-
siona i część łupinek nasiennych wypłynie przez dziurki durszlaka. 

Gotowe kiełki najlepiej jest jeść od razu, pozostałe możemy prze-
chowywać w  lodówce przez około 7  dni. Przed umieszczeniem 
w lodówce dokładnie je osuszamy. 

Pamiętajmy: po każdym kiełkowaniu należy dokładnie wymyć 
pojemnik. Jest to szczególnie istotne w  przypadku, gdy ostatnia 
hodowla zgniła lub zapleśniała. Aby kolejna partia kiełków nie 
stwarzała podobnych problemów, musimy zniszczyć osiadłe w po-
jemniku bakterie i grzyby. Można w tym celu użyć roztworu octu, 
w którym zamaczamy pojemnik na około 15 minut, a następnie do-
kładnie czyścimy. Jeżeli hodujemy kiełki w woreczku, odwracamy 
go na lewą stronę i zalewamy wrzątkiem na kilka minut. n

Od redakcji: W następnym numerze Wsi Mazowieckiej opiszemy różne 
metody hodowli kiełków.

Ogród
Z  Oddz i a ł u  Sie dl ce
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Wybór roślin na domową grządkę jest napraw-
dę duży. Możemy uprawiać nie tylko zioła, ale  
i mini krzewy pomidorów koktajlowych, lub 
otrzymać kiełki warzyw… 
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Na spadek jakości plonu bulw ziem-
niaka w dużej mierze mają wpływ 
choroby grzybowe oraz występo-

wanie chwastów i  szkodników na planta-
cji. W zależności od stopnia zachwaszcze-
nia spadek plonu może dochodzić do 70%. 

Chwasty ograniczają dostęp światła, 
wody i  składników pokarmowych oraz 
stwarzają korzystne warunki do rozwoju 
chorób i szkodników. 

| Jak je zwalczyć?
Jednym z  czynników ograniczających za-

chwaszczenie jest odpowiednie przygoto-
wanie stanowiska pod uprawę ziemniaka. 
Odchwaszczenie plantacji można przepro-
wadzić metodą mechaniczną lub mecha-
niczno-chemiczną. Metoda mechaniczna nie 
zabezpieczy nam jednak w  pełni plantacji 
przed chwastami, a jej skuteczność zależy od 
pogody i  wilgotności gleby. Coraz większą 
popularność zyskuje więc metoda mecha-
niczno-chemiczna, zgodnie z którą najpierw 
wykonujemy kilkakrotne obsypywanie, a na-
stępnie - przed wschodami - stosujemy zabieg 
z zastosowaniem herbicydów. Należy jednak 
pamiętać, że większość chwastów występują-
cych w uprawie ziemniaka to chwasty jedno-
liścienne, które należy zwalczać przed zwar-
ciem rzędów ziemniaka. 

| Eliminacja chorób grzybowych
Drugim czynnikiem wpływającym na 

plon ziemniaków są choroby grzybowe. 
Ich nasilenie zależy od jakości użytych 
sadzeniaków, przebiegu pogody w  okresie 
wegetacji oraz terminowości i skuteczności 
chemicznego zwalczania. 

Program stosowania fungicydów powi-
nien uwzględniać stadium wzrostu rośliny 
chronionej. Można tu wyróżnić następu-
jące etapy: 
1. Kiełkowanie i  wschody - na tym etapie 
w warunkach występowania choroby należy 
stosować fungicydy wgłębne lub kontaktowe. 
2. Przyrost łodygi i  liści - należy stosować 
środki układowe (systemiczne). 
3. Kwitnienie - fungicydy powinny zapew-
nić kontynuację ochrony. 
4. Dojrzewanie bulw i  zasychanie roślin - 
należy stosować środki niezależnie od spo-

sobu działania w ro-
ślinie. 

| Najczęstsze cho-
roby grzybowe

Na plantacjach 
powszechnie wy-
stępuje ryzokto-
nioza ziemniaka 
objawiająca się 
więdnięciem łodyg 
(porażona łodyga jest 
u podstawy pokryta bia-
ło-szarym nalotem). Naj-
skuteczniej można zwalczać 
chorobę poprzez zaprawianie 
bulw jednym z  preparatów: 
Dithane Neo Tec 75 WG, Mon-
ceren 12,5 DS., Prestiże 290 FS, Rizolex 50 
WP, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG. 

Bardzo częsta jest też alternarioza wy-
stępująca w dwóch postaciach - suchej lub 
brunatnej plamistości liści. Objawem są 
drobne, rozszerzone nekrozy. Rozwojo-
wi choroby sprzyjają wyższa temperatura 
i niedobór wody w glebie. 

Kolejne choroby to czarna nóżka i mo-
kra zgnilizna - przy ich dużym nasileniu 
obumierają łodygi lub całe krzaki ziemnia-
ka. Jednak do tej pory brak jest skutecz-
nych środków zwalczających te choroby. 

Ziemniaki bardzo często mają tzw. 
„ospowatą” skórkę - jest to parch, który 
powoduje obniżenie wartości nasiennej 
i  handlowej bulw. Chcąc go uniknąć naj-
lepiej zasadzić odmiany na niego odporne. 

Bez wątpienia najgroźniejszą chorobą 
grzybową jest zaraza ziemniaczana. Ob-
jawia się nieregularnymi, rozmytymi, sza-
ro-ołowianymi plamami, które mogą przy-
bierać barwę jasnożółtą. 

Walka z zarazą powinna polegać na prze-
strzeganiu zasad higieniczno-agrotechnicz-
nych, uprawianiu odmian bardziej odpornych 
oraz stosowaniu zabiegów chemicznych. 

| Stonka - stały problem
Nie mniej groźne od chorób grzybowych 

są szkodniki, a  szczególnie stonka ziemnia-
czana, która może całkowicie zniszczyć po-
wierzchnie asymilacyjne liści i  spowodować 
występowanie, tzw. „gołożerów”. Zwalczając ją 

musimy mieć uwzględnić: stadium rozwojowe 
owadów, temperaturę otoczenia, mechanizm 
działania środka chemicznego oraz przeznacze-
nie użytkowe ziemniaków. Wszystkie preparaty 
do zwalczania szkodników działają na system 
nerwowy owadów i  larw. Są jednak toksyczne 
dla środowiska. Preparaty zwalczające stonkę 
to: Decis 2,5 EC, Fastach 10EC, Karate 025 
ES, Cyperkill 25 EC, Mospilan 20SP, Regent, 
Ripcord Nowy 050EC, Sumi Ralpha 050EC, 
Gaucho 350FS. 

| Pozostałe szkodniki
Mątwik ziemniaczany zaliczany jest - 

obok stonki ziemniaczanej - do najgroźniej-
szych szkodników ziemniaka. Objawami że-
rowania jest żółknięcie i karłowacenie roślin; 
liście zasychają i  od wierzchołka zaczynają 
się zwijać. Walka z  mątwikiem jest długo-
trwała i kosztowna. Najprostszymi sposoba-
mi zahamowania jego rozwoju są stosowanie 
płodozmianu, sadzenie materiału kwalifiko-
wanego oraz uprawa odmian odpornych. 

Kolejnym, powszechnie występującym 
szkodnikiem, są mszyce - bardzo groźne 
z  uwagi na przenoszone przez nie choroby 
wirusowe. W walce z nimi, oprócz prepara-
tów kontaktowych, skuteczne są preparaty 
stosowane doglebowo w czasie sadzenia, któ-
re chronią plantację przez około 3 miesiące. n 

Źródła: 
1. Ziemniaki - nowe perspektywy, wyd. drugie, wrze-
sień i październik 2008r.
2. Mały atlas chorób i szkodników ziemniaka

chronićJak   uprawę z iemn iaka? 
Jolanta Gwiazda
MODR Oddział Siedlce
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Z  Oddz i a ł u  Sie dl ce

W tym roku zmienia się sporo w systemie płatności 
związanych z  produkcją. Jak wyjaśnia minister-
stwo rolnictwa, jest to odpowiedź na zastrzeżenia 

Komisji Europejskiej, która zgłosiła je do płatności w  Polsce 
przyznawanych w latach 2015 i 2016. 

Unijne przepisy dotyczące ww. płatności stanowią, że „ta 
forma płatności może być stosowana jedynie w sektorach 
o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym 
lub środowiskowym, które znajdują się w  trudnej 
sytuacji i jedynie w zakresie niezbędnym do utrzy-
mania produkcji na poziomie z  lat 2009-2013. Ce-
lem tych płatności nie jest natomiast stymulowanie 
zwiększania produkcji w danym sektorze” - tłuma-
czy krajowy resort rolnictwa. „Zgodnie z wytycznymi 
UE dokonując modyfikacji uwzględniono obserwowa-
ne trendy w produkcji w latach 2014 i 2015”. 

| Co zmieni się dla rolnika od 2017 roku?

W dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych pojawią 
się dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczo-
nych na ziarno oraz do upraw paszowych. 

Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do upra-
wy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte 
będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płat-
ność będzie miała charakter degresywny, z wyższą stawką do pierw-
szych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni. 

Płatność do upraw paszowych obejmie: esparcetę, komonicę, 
koniczynę, lędźwian, lucernę, nostrzyk, seradelę i  wykę i  będzie 
przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Wyłączone z niej zostaną 
także uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie).

| Płatności do zwierząt 

W przypadku młodego bydła i  krów utrzymano dotychczasowe 

sektorowe koperty finansowe. W obu sektorach płatność będzie przyzna-
wana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 sztuki zwierząt 
kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 
sztuk. Zmniejszenie liczby krów pozwoli na podniesienie stawek do pierw-
szych 20 zwierząt. 

„Wprowadzona zmiana uwzględnia silniejszą ten-
dencję do koncentracji produkcji w dużych stadach 

w wyniku ostatnich zmian na rynku mleka i wo-
łowiny i przyczynia się do lepszego ukierunko-

wania wsparcia na tę cześć sektora, w której 
sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza” 
– podaje ministerstwo. 

W przypadku płatności do owiec ustalono 
nowy okres przetrzymywania zwierząt kwa-
lifikujących się do wsparcia - od 15 marca do 

15 kwietnia roku składania wniosków. Zmia-
na została dokonana w  związku z  postulatami 

zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodow-
ców owiec.

| Mniej do pomidorów, więcej do buraków

Ministerstwo przedstawiło również zmiany w innych rodzajach 
płatności związanych z produkcją. W przypadku owoców mięk-
kich ze wsparcia wyłączono uprawę malin. Jak podaje resort, 
powodem tej zmiany jest istotna poprawa opłacalności produkcji 
malin w ostatnich latach oraz umocnienie pozycji polskich produ-
centów na rynku międzynarodowym. 

W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertę finanso-
wą o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w latach 2014 i 2015. 

Postanowiono też, że wsparcie będzie przyznawane do po-
wierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko 
buraków kwotowych. Ma to związek ze zniesieniem kwotowania 
produkcji cukru od roku 2017 w całej Unii Europejskiej. n
Źródła: informacje prasowe MRiRW, topagrar, Farmer. 

Zmiany w płatnościach związanych z produkcją
Krzysztof Kornacki
MODR Oddział Siedlce

Wsparcie będzie przy-

znawane do powierzchni 

uprawy wszystkich bura-

ków cukrowych, a nie tyl-

ko buraków kwotowych
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Od 14 lutego 2014 roku do 12 
kwietnia br. na terenie kraju 
zarejestrowano 252 przypad-

ki i 23 ogniska ASF. Na tę chorobę nie 
ma skutecznej szczepionki, dlatego 
należy stosować wszystkie możliwe 
działania profilaktyczne. Zabezpie-
czenia i rygory sanitarne powinny być 
przestrzegane nie tylko w chlewni, ale 
i w całym gospodarstwie.

Podstawową zasadą w przeciwdziała-
niu rozprzestrzeniania się wirusa ASF 
jest bioasekuracja, czyli biologiczna 
ochrona fermy obejmująca program 
zdrowotny stada. Oto jej najważniejsze 
zasady:

| 1.Zakaz wejścia dla obcych
Jednym z  podstawowych elementów 

w zapobieganiu szerzenia się choroby 
- zależnym od nas samych - jest ogra-
niczenie do minimum wchodzenia do 
budynków inwentarskich osób obcych. 
Na fermie i w gospodarstwie utrzymu-
jącym trzodę chlewną zasadą powinno 
być, że osoby spoza obsługi nie mogą 
dostać się w  bezpośrednie sąsiedztwo 
pomieszczeń dla zwierząt lub do ich 
wnętrza. Zagrożeniem może być nawet 
sam lekarz weterynarii, który tego 
samego dnia odwiedził inne chlewnie, 
gdzie znajdowały się chore zwierzęta. 
Dlatego przed wejściem do chlewni po-
winien on zmienić obuwie i ubranie na 
odzież ochronną. Ta sama zasada do-
tyczy osób spoza gospodarstwa obsłu-
gujących zwierzęta czy odwiedzających 
chlewnię (zootechnik, inseminator) itp.

| 2. Maty i śluzy dezynfekcyjne
Ważnym czynnikiem jest dezynfek-

cja butów przez osoby wchodzące do 
chlewni oraz samochodów wjeżdżają-
cych na teren gospodarstwa. Maty i ślu-
zy dezynfekcyjne powinny być wyłożone 
na wjazdach i  wejściach do budynków 
inwentarskich. Odpowiednio dobrane 
środki dezynfekcyjne powinny być sto-
sowane we właściwych stężeniach, zgod-
nie z zaleceniami producenta.

Siedem zasad przeciwdziałania 
Małgorzata Lisiecka
MODR Oddział Siedlce

| 3. Obcy i odzież jednorazowa 
Częstą przyczyną zawleczenia choroby do chlewni są pojazdy przewożące świnie oraz 

ich kierowcy. Samochody te powinny przejechać przez nieckę lub maty nasączone odpo-
wiednio dobranym środkiem dezynfekcyjnym w celu odkażenia kół. Kierowcy tych aut 
praktycznie nie powinni przemieszczać się po terenie gospodarstwa. Najlepiej, jeśli to 
możliwe, aby w ogóle nie wysiadali z samochodów. Jeżeli jest to konieczne, to mogą to 
zrobić będąc tylko w jednorazowym obuwiu i odzieży. 

| 4. Szczelne ogrodzenie
Bramy wjazdowe do fermy lub gospodarstwa muszą być zamknięte. Używanie tylko jed-

nej bramy zwiększa możliwości kontroli ruchu samochodów i ludzi.
W zabezpieczeniu chlewni przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych istotną 

rolę odgrywa również ogrodzenie uniemożliwiające przedostanie się na teren chlewni 
dzikich zwierząt i gryzoni. Szczelne ogrodzenie i zamknięta brama ograniczają możliwości 
dostania się do obiektów również przypadkowych, niepożądanych osób.

| 5. Bez psów i kotów
Źródłem zakażeń mogą być także zwierzęta towarzyszące, dlatego niewskazane jest 

utrzymywanie w chlewniach psów czy kotów. Zwierzęta te praktycznie nie powinny przedo-
stawać się poza ogrodzenie chlewni. 

| 6. Obowiązkowa kwarantanna dla nowo zakupionych zwierząt
Podstawą bioasekuracji jest stosowanie powszechnie znanej, ale wciąż nie zawsze prze-

strzeganej w chlewniach zasady: „Całe pomieszczenie pełne - cale pomieszczenie puste”. 
Oznacza to, że nowo zakupione zwierzęta powinny być zaganiane, po umyciu i zdezyn-
fekowaniu, do pomieszczenia oraz (jeśli jest to możliwe) po zastosowaniu kilkudniowej 
przerwy. Powinny zostać poddane kwarantannie i aklimatyzacji. 

Niedopuszczalne jest sprowadzanie świń bez świadectw zdrowia. Takie postępowanie 
grozi sankcjami karno-finansowymi.

| 7. Stała obserwacja
Rolnicy powinni codziennie obserwować swoje zwierzęta i w przypadku jakichkolwiek 

niepokojących objawów występujących u  świń (np. nagłe zwiększenie zachorowalności 
i padnięć) poinformować o tym fakcie współpracującego lekarza weterynarii. Pamiętać 
także należy, aby nie karmić świń odpadami mogącymi zawierać wieprzowinę lub dziczy-
znę oraz nie używać produktów pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia. 

Warto też upewnić się, że żaden z pracowników nie ma własnych świń i nie miał kontaktu  
z innymi świniami lub dzikami (np. myśliwi lub osoby uczestniczące w polowaniach). n

ASF

Wieś Mazowiecka, maj 2017
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Kulina r i a  -  p r z e pisy  Cz y t e ln ików

Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów (jeśli to możliwe wraz ze zdjęciami) na różne potrawy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2017 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników

Aurelia Kubik
Gmina Brochów

Cycki teściowej

Składniki na ciasto: 6  białek, 15 dag cu-
kru pudru, 15 dag suchego maku, 15 dag 
wiórek kokosowych, 1  łyżka proszku do 
pieczenia.

Białka ubijamy (jak na biszkopt) z  cu-
krem pudrem, następnie dodajemy mak, 
wiórki kokosowe i proszek do pieczenia.

Składniki na masę: 6 żółtek, 15 dag cukru 
pudru, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej, 1 cukier waniliowy, 1,5 szkl. 
mleka, 1 kostka masła. 

Polewa: 1/4 kostki margaryny, 2 łyżki ka-
kao, 3/4 szkl. cukru, 3 łyżki wody.

Przygotowanie: Wszystkie składniki wy-
mieszać (oprócz masła) w 1/2 szklanki mle-
ka. Zagotować resztę mleka i wlać do niego 
wymieszane składniki. Ostudzony budyń 
zmiksować z  masłem. Przygotować pole-
wę: w garnku rozpuścić margarynę, dodać 
cukier, kakao, wodę. Biszkopty namoczyć 
w alkoholu i układać jeden obok drugiego. 
Polać polewą. Na każdym biszkopcie uło-
żyć po jednym rodzynku. 

Rolada szpinakowa z łososiem

Składniki: 1  opakowanie mrożonego szpina-
ku, 1 łyżka chrzanu lub 2 ząbki czosnku, 1 ły-
żeczka masła, 4 jajka, 2 serki „Almette” chrza-
nowe lub śmietankowe, łosoś w plastrach 150 g.

Przygotowanie: Na patelni podsmażyć 
szpinak z  masłem, dodać chrzan lub czo-
snek, sól i pieprz. Odsączyć na sitku i pozo-
stawić do ostudzenia. Do szpinaku dodać 
żółtka. Białka ubić na sztywno. Delikat-
nie dodać pianę do szpinaku i wymieszać. 
Wylać na dużą blachę wyłożoną papierem 
i piec 15 min. w temp. 190oC. Przestudzony 
placek posmarować serkiem i na to ułożyć 
łososia tak, aby pokrył całość. Zwinąć (jak 

roladę) ściśle w folię do żywności i włożyć 
do lodówki na kilka godzin.

Pani Walewska

Składniki: 300 g mąki, 100 g cukru pudru, 1 ły-
żeczka proszku do pieczenia, 1 dżem porzecz-
kowy (wedle gustu), 250 g orzechów włoskich, 
1 opakowanie kremu do karpatki, 4 jajka.

Przygotowanie: Mąkę przesiać na stolnicę, 
dodać cukier puder, proszek do pieczenia, 
margarynę, jajka. Następnie zagnieść ciasto, 
podzielić na dwie równe części. Rozwałkować 
je i położyć na każdą część dżem. Białka ubić na 
sztywną pianę, po czym wyłożyć na dżem i po-
sypać orzechami. Piec przez 15 min. w temp. 
180oC. Krem do karpatki przygotować według 
przepisu, wyłożyć na jeden placek, a  drugim 
plackiem przykryć. Dodatkowo wierzch moż-
na oprószyć płatkami migdałowymi.

Sałatka z makaronem tortellini

Składniki: 1  paczka (250 g) makaronu 
tortellini, 1 - 1,5 szt. zielony ogórek szklar-
niowy, 2-3 pomidory, 20 dag szynki kon-
serwowej, puszka kukurydzy, ½ cebuli 
(czerwonej), 1 sos sałatkowy, 3 łyżki majo-
nezu, 3  łyżki ketchupu łagodnego (można 
zmieszać łagodny z pikantnym).

Przygotowanie. Makaron ugotować, ogórek, 
pomidor, szynkę konserwową oraz cebulę po-
kroić w kostkę. Sos połączyć: ketchup z majone-
zem i sosem sałatkowym. Wszystkie składniki 
wrzucić do miski, dodać sos i wymieszać.

Sałatka z kurczakiem wędzonym

Składniki: 2  udka kurczaka wędzonego, 
1  słoik konserwowego selera naciowego, 
1 puszka ananasów, 1 puszka kukurydzy, 
2-3 łyżki majonezu. 

Przygotowanie: Kurczaka pokroić w śred-
nią kostkę, seler i  kukurydzę odcedzić, 
ananasy pokroić w średnią kostkę. Wszyst-
ko połączyć i wymieszać.

Ananasowiec 

Składniki: 
Ciasto biszkoptowe: 4  jajka, 3/4 szkl. 
mąki, 1/2 szkl. cukru, 1,5 łyżeczki proszku 
do pieczenia. 
Krem: 1  puszka ananasa, 1  kostka mar-
garyny Kasia, 1 budyń waniliowy, 3 łyżki 
wody, 4 żółtka, 4 łyżki cukru.
Beza kokosowa: 4  białka, 1  szkl. cukru,  
20 dag wiórek kokosowych.

Przygotowanie: 
Ciasto biszkoptowe: Z podanych składników 
upiec biszkopt. Piec 25 min. w temp. 180oC.
Krem: Z soku z osączonych ananasów, wody, 
budyniu, cukru i  żółtek ugotować budyń. 
Ostudzić, dodać do masła, na koniec dodać 
ananas pokrojony w  kostkę. Wymieszać. 
Beza kokosowa: Z  białek i  cukru ubić na 
sztywno pianę. Dodać wiórki kokosowe. 
Wymieszać. Upiec bezę w tej samej formie co 
biszkopt. Piec ok. 35-40 min. w temp. 180oC. 
Biszkopt nasączyć (np. wodą z  cytryną 
i cukrem). Na wierzch położyć krem, a na 
górę bezę.

Pieczone nuggetsy z kurczaka  
w płatkach kukurydzianych

Składniki: 2  pojedyncze filety z  piersi kur-
czaka, 1  szkl. mleka, 1/2 szkl. mąki, 1  jaj-
ko, sól, pieprz, 1  i 1/2 łyżeczki słodkiej pa-
pryki w proszku, 1/2 łyżeczki ostrej papryki  
w proszku, 2 i 1/2 szkl. płatków kukurydzia-
nych, 4 łyżki oliwy.

Przygotowanie: Filety pokroić na kawałki 
po ok. 2,5 cm, doprawić solą, pieprzem i wy-
mieszać. Płatki pokruszyć. W misce zmik-
sować na jednolitą masę mleko z mąką, jaj-
kiem, solą i  pieprzem oraz papryką. Filety 
włożyć do masy i wymieszać. Piekarnik na-
grzać do 200oC. Dużą blachę wyłożyć papie-
rem do pieczenia. Wyjmować po kawałku 
mięso z ciasta i obtaczać w płatkach, ukła-
dać na blaszce do pieczenia. Posypać solą 
i  skropić oliwą lub roztopionym masłem. 
Piec przez 15 minut. w temp. 180 OC n



Główny bohater premierowego 
spektaklu „W  8 dni dookoła 
świata” w  reżyserii A. Sadow-

skiego to Józef Garbaty - dorosły, żonaty 
mężczyzna. W wyniku śpiączki, na którą 
zapadł w dzieciństwie, w dorosłym życiu 
nadal cierpi na nadmierną senność. 

Oniryzm przenika się tu z  realizmem, 
a prawda z kłamstwem. Czy dojrzały męż-
czyzna, w którym jest uwięzione zagubione 
dziecko, pozna przyczynę dręczących go 
koszmarów?

Miejscem akcji jest dom Garbatego. 
Mroczne i  przygnębiające wnętrze pełne 
jest rozmontowanych telewizorów. To także 
miejsce pracy jego żony, która z ogromnym 
zaangażowaniem pełni w  nim swoje zawo-
dowe obowiązki – rozkręca i  naprawia od-
biorniki telewizyjne. Utrzymuje męża pogrą-
żonego we śnie albo w depresji. Józek żyje na 
granicy jawy i  snu, albo szaleństwa. Miewa 
problemy z pamięcią, a zwyczajne, codzienne 
sprawunki bywają dla niego trudne do wy-
konania. Wysłany do rzeźnika po mięso, za-
przepaszcza pieniądze, które daje mu na za-
kupy żona. Innym razem nosi kawałek mięsa 
kilka dni w  kieszeni, aż czuć przeraźliwy 
fetor. Zamknięty w  czterech ścianach swo-
jego upiornego mieszkania zapada w dziwne 
stany, które potrafią zrozumieć jedynie naj-

Garb Józefa
Tekst: Kinga Woźniak
Zdjęcie: Marian Strudziński

bliżsi. Odwiedzają go postacie ze snów: pro-
stytutka, kolorowo ubrane wszystkie kobiety 
świata. Postacie wnoszą nowe wątki, bawią 
go, drażnią, prześladują, ostrzegają. Odwie-
dza go także matka, którą nie zawsze poznaje 
i zwraca się do niej oficjalnie - „Pani”.

Scenografia jest minimalistyczna. W  tle 
znajdują się rozmontowane odbiorniki 
telewizyjne, małe blaszane wiaderka usta-
wione w  regularnych odstępach, stoliki. 
Posępną i  zimną scenografię rozweselają 
barwne kostiumy postaci pojawiających się 
albo w życiu Józka, albo w jego snach. 

 Bohater podróżuje w świecie snów i real-
nym w poszukiwaniu własnej tożsamości. 
Świat snów i jego życie wydarzają się rów-
nolegle i  przenikają się. Oniryczna opo-
wieść jest pełna metafor. 

Spektakl nawiązuje do tradycji wodewilu 
z psychodelicznymi obrazami snów i mrocz-
ną muzyką autorstwa Małgorzaty Tekiel w tle. 
Teksty utworów bywają przerażające i diabo-
liczne. Pojawiają się sceny komediowe, np. gdy 
matka przechadza się z telewizorem na głowie 
i mówi: „Matki nie da się wyłączyć”, kiedy jed-
na z dziewcząt szuka przycisku – „wyłącz”.

Dużą zaletą spektaklu jest obsada aktor-
ska. Rzadko się zdarza, że trudno kogokol-
wiek wyróżnić, bo wszyscy grali świetnie. 
Wspaniale spisał się zespół żeński: Danu-
ta Dolecka Katarzyna Dorosińska, Maria 

Gudejko i Agnieszka Grębosz.
Kreacja Józefa Garbatego (w tej roli zagrał 

gościnnie Radosław Osypiuk) jest zmienna. 
Jego postać, początkowo nieobecna i obojęt-
na, nabiera dynamizmu. Zaczyna reagować 
na bodźce, jest ciekawy swojej niejasnej prze-
szłości, ożywia się. Matka (Danuta Dolecka) 
w  końcowej scenie wyjaśnia ukochanemu 
synkowi jaką tajemnicę skrywała. Rodzinny 
sekret dotyczący dzieciństwa wyjaśnia jego 
dziwne samopoczucie jako dorosłego.

Józef niebawem sam pozna uroki bycia ro-
dzicem - żona oznajmia mu, że spodziewa się 
córeczki. Czy Józek, po przeżyciu katharsis 
w wyniku poznania prawdy – dojrzeje? Czy 
odzyska równowagę i będzie śnił piękne sny? 
Czy mężczyzna poczuje odpowiedzialność za 
żonę i córeczkę i zacznie aktywnie żyć? Czy 
garb przeszłości, który nosi, zniknie?

Teatr Powszechny im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu
Autor: Andrzej Sadowski, „W  8 dni do-
okoła świata”
Premiera: 18 marca 2017 r.
Reżyseria i scenografia: Andrzej Sadowski
Muzyka: Małgorzata Tekiel
Światło: Tomasz Świątkowski
Obsada: Danuta Dolecka, Katarzyna Do-
rosińska, Maria Gudejko, Agnieszka Grę-
bosz, Radosław Osypiuk
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Ta rgi ,  kon fe rencje ,  w y s t aw y  ro lni c z e

5 kwietnia br. w Mazowieckim Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego Oddział 
Poświętne w  Płońsku odbyła się 

XIII konferencja „Kobieta przedsiębior-
cza w Unii Europejskiej - nowe wyzwania 
i nowe możliwości”. Wzięły w niej udział 
kobiety przedsiębiorcze z  województwa 
mazowieckiego. 

Część merytoryczną obrad wypełniły 
dwa wykłady. Doroty Urban z Mazowiec-
kiego Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, 
która omówiła „Możliwości finansowego 
wsparcia w  ramach PROW 2014-2020”. 
Szczegółowo zajęła się dwoma działania-
mi - „Premiami na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej” oraz „Przetwórstwem 
i marketingiem produktów rolnych”.

Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
wygłosił wykład o „Rolniczym handlu de-
talicznym w  aspekcie produktu tradycyj-
nego”.

Możliwości dla przedsiębiorczych pań 
Tekst: Danuta Bronowska 
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Po wstąpieniach orga-
nizatorzy rozstrzygnę-
li mini-konkurs „ABC 
wiadomości o  produk-
tach regionalnych i  tra-
dycyjnych”. Wśród osób, 
które prawidłowo od-
powiedziały na pytania, 
rozlosowano nagrody 
rzeczowe ufundowane 
przez Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Mazowieckiego.

Podczas konferencji 
prezentowany był doro-
bek lokalnych twórców 
rękodzieła ludowego związany z  tradycją 
Świąt Wielkanocnych, przygotowany przez 
kobiety zrzeszone w  Kołach Gospodyń 
Wiejskich. Ponadto na stoiskach lokalnych 
wytwórców produktów tradycyjnych moż-
na było degustować: wędliny, wyroby mle-
czarskie (masło, twaróg, sery, itp.), miody 
i produkty pszczele, ciasta i oleje tłoczone 
na zimno (lniany i rzepakowy). Na stoisku 
MODR Oddziału Poświętne można było 
zakupić rolnicze wydawnictwa meryto-

ryczne, a na stoisku LGD - Przyjazne Ma-
zowsze zapoznać się z  jej szeroką działal-
nością.

Po zakończeniu części merytorycznej 
uczestnicy konferencji wysłuchali wierszy, 
piosenek i  opowieści nawiązujących do 
przedsiębiorczości kobiet, w brawurowym 

Licznie przybyli uczestnicy z zainteresowaniem 
słuchali wykładów

Wręczenie nagród w konkursie o produkcie 
tradycyjnym

Stoiska z ozdobami świątecznymi cieszyły się zainteresowaniem

Tomasz Skorupski zastępca dyrektora MODR i Danuta Bronowska - 
kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich

wykonaniu Doroty Stalińskiej. Występ 
aktorki przyjęto salwami śmiechu i nagro-
dzono gromkimi brawami. 

Ostatnim, ale bardzo miłym i smakowi-
tym elementem konferencji, była degusta-
cja potraw i produktów tradycyjnych w re-
stauracji Oddziału Poświętne. Produkty 
tradycyjne przeznaczone do degustacji 
zostały wytworzone z  naturalnych su-
rowców pochodzących z gospodarstw rol-
nych, bez dodatku konserwantów i  ulep-

szaczy i podane w for-
mie stołu wiejskiego. 
Przygotowane według 
tradycyjnych receptur 
specjały mazowieckiej 
wsi spotkały się z  du-
żym uznaniem uczest-
ników obrad. 

Tegoroczną konfe-
rencję przygotował 
tradycyjnie Zespół 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Oficjal-
nego otwarcia, jak 
i podsumowania spo-

tkania, dokonali pano-
wie: Tomasz Skorupski 

- zastępca dyrektora MODR Warszawa 
i Jarosław Grabowski - dyrektor Oddzia-
łu Poświętne w  Płońsku. W  swoich wy-
stąpieniach podkreślili rolę i  znaczenie 
kobiet w rodzinie, przestrzeni publicznej 
i gospodarczej. n
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P s z c z e la r s t wo

Nie znamy się na miodzie. Wpraw-
dzie niegdyś byliśmy miodową 
potęgą, a  królowie nadawali 

specjalne przywileje bartnikom, ale dziś 
niewiele z  tego zostało. Miód zastąpił 
przemysłowo produkowany cukier. Tyle, 
że cukier nam szkodzi, a miód leczy…

Co wie o miodzie przeciętny Polak? To, 
że jest zdrowy, bo zawiera jakieś poży-
teczne dla nas substancje, no i jest… słod-
ki. Niestety, zazwyczaj tylko tyle.

Przypuśćmy jednak, że znamy zdro-
wotne właściwości miodu, żywimy się 
zdrowo i chcemy wprowadzić go do diety 
zamiast cukru. Gdzie można kupić ten 
najlepszy? No i jak go rozpoznać?

| Wizyta w pasiece

Niestety, nie w  sklepie. Handel kusi 
klientów niską ceną i  dlatego w  sklepach 
zazwyczaj sprzedawane są miody z  Azji 

i  Ameryki Południowej - tanie, ale 
kiepskiej jakości. Najlepiej więc zna-
leźć doświadczonego pszczelarza, któ-
ry kocha to, co robi i sprzeda nam do-
bry miód. Takiego na pół zawodowca, 
a  na pół hobbystę, który nie traktuje 
pasieki jak linii produkcyjnej, więc dba 
o  pszczoły i  nie fałszuje miodu. Naj-
lepsza jest więc wizyta w  pasiece, i  to 
takiej polecanej przez innych klientów. 

| Smak wiele nam powie

A jak sprawdzić czy miód nie jest 
zafałszowany cukrem? 

Wystarczy nabrać go na łyżeczkę 
i  powoli zlać z  powrotem do słoika. 
Jeśli opadając wąskim strumyczkiem 
utworzy stożek - nie ma w nim dodat-
ku cukru. Jeśli od razu stopi się z za-
wartością słoika - jest zafałszowany. 

Aby utwierdzić się w  osądzie spró-
bujmy jeszcze jak smakuje. Dobry 

J a k  p o z n a ć  d o b r y  m i ó d ?
Andrzej Dmowski
MODR Oddział Siedlce

miód nie rozlewa się w ustach, lecz jest nieco gru-
zełkowaty i przy przełykaniu „drapie” w gardło. 
Fałszowany miód konsystencją przypomina gęsty 
syrop i przełyka się go łatwo. 

Tych prób nie można jednak robić chcąc spraw-
dzić jakość ziołomiodu, czyli leczniczego miodu wy-
tworzonego przez pszczoły z podanych im syropów 
ziołowych. Przy zlewaniu ani nie utworzą stożka, ani 
nie będą drażniły gardła. Nie świadczy to o tym, że 
są złe, tylko o tym, że - jak wszystkie ziołomiody - za-
wierają więcej cukru, ale śmiało można je kupować.

| Krystalizacja - co oznacza?

Wielu klientów nie chce kupić skrystalizowa-
nego miodu uważając, że jest fałszywy. To duży 
błąd, bo to, że miód jest skrystalizowany świad-
czy właśnie o jego dobrej jakości. Zafałszowany 
miód nie skrystalizuje się, a  jeśli, to tylko czę-
ściowo. Kiedy więc kupimy słoik wypełniony 
takim gęstym miodem, wstawmy go do ciepłej 
wody (maksymalnie 40oC) - miód powoli roztopi 
się, ale zachowa swoje zdrowotne właściwości. n

Baran (21.03. - 20.04.) 
Wiosna skłoni cię do nowych 

kontaktów. Możesz osiągnąć suk-
ces i poznać kogoś interesującego 
- ta znajomość na razie nie wpły-
nie na dotychczasowy związek. 
Maj będzie udanym miesiącem. 

Byk (21.04. - 21.05.) 
Przesadzasz uważając, że brak 

sukcesu jest porażką. Jeżeli na-
uczysz się myśleć inaczej, prze-
łamiesz trudności i  nieporozu-
mienia. Zauważ, że wszystko 
układa się coraz lepiej. 

Bliźnięta (22.05. - 21.06.)
Należy łagodnie pokonywać 

wszelkie przeszkody. Zbytnia 
gwałtowność może sprawić, że 
będziesz czegoś żałował. Spró-
buj zjednać sobie innych i wdra-
żaj w życie swoje pomysły. 

Rak (22.06. - 22.07.) 
W maju na dobre zetkniesz się 

z  rzeczywistością. Na szczęście 
bez kłopotu pokonasz zaległo-
ści. Musisz przygotować się na 
ewentualne wydatki, które cze-
kają cię już wkrótce. Dasz radę. 

Lew (23.07. - 22.08.) 
Zacznie się pracowity okres. 

Przed tobą wiele pilnych spraw 
do szybkiego załatwienia. Unikaj 
konfliktów. Uważaj, aby nie zanie-
dbywać swoich bliskich i powróć 
do realizacji dawnych planów. 

Panna (23.08. - 22.09.)
W maju roztoczysz swój urok  

i wszyscy to dostrzegą. Zdoby-
te kontakty okażą się przydatne 
w przyszłości. Zastanów się jed-
nak, czego tak naprawdę chcesz. 
Czas na małe porządki. 

Horoskop maj 2017 Waga (23.09. - 23.10.)
Małe problemy, które pojawią 

się w  maju - zarówno w  pracy, 
jak i w życiu osobistym – będą 
łatwe do naprawienia. Kiedy 
wszystko się ustabilizuje dla od-
miany spróbuj czegoś nowego. 
Warto. 

Skorpion (24.10. - 22.11.) 
Wraz z  nadejściem maja 

długotrwałe relacje w  pracy 
będą się rozwijać. Jesteś po tej 
samej stronie co twój partner 
i  rozumiecie się bez słów. Nie 
bój się pójść o krok dalej, jeśli to 
planowałeś. 

Strzelec (23.11. - 21.12.) 
Postaraj się zrozumieć uczu-

cia swojego partnera i bądź tro-
skliwy. Romantyczne gesty to 
pewny sposób, aby sprawić mu 
radość. W  pracy postępująca 
stabilizacja.

Koziorożec (22.12. - 20.01)
Więcej czasu spędzaj z  przy-

jaciółmi. W pracy staraj się być 
kreatywny i  popisz się trochę. 
Może ktoś to zauważy i cię do-
ceni. Współpraca w  grupie już 
nie działa, licz na siebie. 

Wodnik (21.01. - 20.02.) 
Poświęć więcej uwagi ludziom 

wokół ciebie. Nie bądź egoistą. 
Pomóż osobie w  potrzebie, na-
wet jeśli jest wrogiem - będą ku 
temu okazje. Życzliwość okazy-
wana innym wraca do nas. 

Ryby (21. 02. - 20. 03.) 
Ryby zapomną o swoich pro-

blemach, gdy zaangażują się 
w  romans. Monotonna praca 
może je ukołysać do snu. Weź 
dzień wolnego i wybierz się na 
wycieczkę - z  rodziną, partne-
rem lub przyjaciółmi. n

Wróż Jan
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Ankieta
    Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują obraz Firmy w oczach 
klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we 
właściwy sposób. Z badań wynika, że najmocniejsze  firmy na rynku to takie, w których aktywność zawodowa jest traktowana 
przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu ale i przyjemności.

MODR Warszawa ogłasza wewnętrzny konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak są oni postrzegani przez odbiorców 
ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.

Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego Wam doradcę MODR 
Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę.

Ankietę będziemy publikować prawie do końca roku, więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi doradców 
MODR Warszawa.

REGULAMIN:    

1. Ankieta dotyczy pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie z Oddziałami w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętne w Płońsku, Radomiu oraz Siedlcach.

2. Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”. 
3. Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
4. Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina. 
5. Osoba wypełniająca ankietę musi ją własnoręcznie podpisać, wyciąć z gazety i przekazać doradcy MODR Warszawa lub też 

wysłać na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”.

„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1. Ocena
Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje

1. Proszę ocenić wiedzę doradcy 

2. Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa   

3. Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę

4. Proszę ocenić ubiór i zachowanie doradcy

5. Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też i mailowego)

Dane wypełniającego ankietę:

1. Imię i nazwisko
2. Miejscowość

3. Numer kontaktowy lub mail

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Podpis wypełniającego ...................................................

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety. 
Maj 2017
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WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2017

 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 

II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 2,00 zł/szt.): 
I kwartał  15,00 zł; 
II kwartał  15,00 zł; 
III kwartał  10,00 zł; 
IV kwartał  15,00 zł; 
I półrocze  30,00 zł; 
II półrocze  25,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)   52,00 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

CENNIK REKLAM

Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1700,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1500,00 zł
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1200,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1000,00 zł 
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1200,00 zł
1/2 strony   - 600,00 zł
1/4 strony   - 400,00 zł
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1000,00 zł
1/2 strony   - 500,00 zł
1/4 strony   - 250,00 zł
1/8 strony   - 125,00 zł
Artykuł sponsorowany cała strona 
(195 mm x 270 mm)  - 1000,00 zł
Usługa wkładkowania materiałów 
reklamowych cały nakład - 1000,00 zł
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4  - 200,00 zł
zamówienie powierzchni reklamowej 
- na cały rok (11 emisji) - rabat 15 %
- na pół roku (5,6 emisji) - rabat 10 %
- na kwartał (3 emisje) - rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez 
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wy-
przedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na 
adres Redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 43

Kalendarium 
wydarzeń promocyjnych 

MODR Warszawa w 2017 r.

Kynetec to światowy lider  
w badaniach i analizach rynku rol-
niczego i weterynaryjnego. Firma 

posiada zespoły badawcze w 21 krajach, zatrudnia ponad 270 do-
świadczonych badaczy i kierowników projektów, 270 ankieterów 
oraz współpracuje na świecie z ponad 80 partnerami i konsultan-
tami. Specjalizuje się w badaniu produktów z segmentu zdrowia  
i żywienia zwierząt, ochrony roślin, techniki rolniczej, wyposażenia 
gospodarstw, nasiennictwa, biotechnologii i nawożenia prowadząc 
projekty badawcze na ponad 70 głównych rynkach na świecie.

Aktualnie firma Kynetec poszukuje osób do współpracy w charakterze:

ANKIETERA/KOORDYNATORA

do przeprowadzania ankiet wśród rolników i osób z branży 
rolniczej w Polsce. 

Miejsce wykonywania ankiet: dla ankietera w pobliżu zamieszkania 
(ościenne gminy, powiat), dla koordynatora województwo.

Mile widziane osoby łatwo nawiązujące kontakt oraz znające  
środowisko wiejskie i zagadnienia związane z rolnictwem.
Życiorys oraz kilka słów o sobie proszę przesłać na adres:

Kynetec Poland Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 163

60-650 Poznań 
lub na adres mailowy: wioletta.nowakowska@kynetec.com

Reklama

L.p. Nazwa imprezy 
promocyjnej

Data  
i miejsce

Osoba odpowiedzialna,
tel., e-mail

1. XXVI Giełda Rolnicza 14 maja, 
Łąck

Krzysztof Pielach, tel. 24 268 60 81
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

2.
XVII Regionalna 

Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych 

27-28 maja, 
Płoniawy-Bramura

Barbara Karol, 29 717 13 97, 
barbara.karol@modr.mazowsze.pl

3. XVIII Mazowieckie Dni 
Rolnictwa

10-11 czerwca, 
Płońsk

Andrzej Kordalski, 23 663 07 15
  andrzej.kordalski@modr.mazowsze.pl                                    

4.
XXIV Międzynarodowe 

Dni z Doradztwem 
Rolniczym

2-3 września, 
Siedlce

Anna Olędzka, 25 640 09 34,  
505 302 473, 25 640 09 11,

anna.oledzka@modr.mazowsze.pl

5. XIX Dzień Kukurydzy 
i Buraka

17 września, 
Płońsk

Janusz Sychowicz, 23 663 07 10, 
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

6. XII Jesienny Jarmark 
„Od Pola do Stołu”

17 września, 
Płońsk

Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

7. XI Kurpiowskie Targi 
Rolnicze

17 września, 
Ostrołęka

Anna Dobkowska,  29 769 49 64, 
edward.piwowarski@modr.mazowsze.pl

8. Siedleckie Targi Miodu
17 września,

Siedlce -Amfiteatr
ul. Wiszniewskiego 2

Witold Kąkol, 25 640 09 41,
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

9.

Konferencja: Krótkie 
łańcuchy dostaw (od 
pola do stołu), w tym 

sprzedaż bezpośrednia

wrzesień, 
Płońsk

Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl
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W kwietniowym numerze Wsi Mazowieckiej pisałam 
o drzewach do małego ogrodu. Wiele osób woli jed-
nak krzewy, albo jedne i drugie, uważając, że dopiero 

wtedy ogród zyska swój specyficzny charakter. Dlatego w tym 
artykule przedstawię gatunki i  odmiany krzewów iglastych, 
które doskonale sprawdzą się w bardzo małym ogrodzie, a na-
wet na balkonie i tarasie.

Ozdobne krzewy iglaste należą do najważniejszych roślin de-
koracyjnych sadzonych w ogrodach. Cenimy je, bo cechuje je cie-
kawy pokrój, są zimozielone i mają żywiczny zapach. W związku 
z tym, że miniaturowe iglaki sprzedawane są w doniczkach, moż-
na bez przeszkód sadzić je od wiosny do jesieni. Z miniaturowych 
perełek polecanych do małych ogrodów można wymienić:
• choinę kanadyjską - jej odmiana Jervis jest jedną z najmniejszych 
odmian tego gatunku. Krótkie przyrosty (2-5 cm rocznie) sprawiają, 
że po 10 latach krzew osiąga wysokość 50 cm. Inna odmiana - Nana 
– jest dekoracyjna, rośnie do około 1 metra, jest średnio odporna 
na mróz i powinna być sadzona w bardziej osłoniętych miejscach;
• jodłę koreańską Silberpearl – to odmiana karłowa przystosowana 
do sadzenia na eksponowanych stanowiskach, w ogrodach skalnych 
lub w pojemnikach. Korona 10 letnich okazów nie przekracza 30 cm;
• odmiany sosny górskiej np. Mops, Jeżek, wyrastające do około 
0,6 m wysokości. Uprawia się je zarówno w formie krzaczastej, jak 
i szczepi na pniu. Odmiana Kobold ma intensywnie zielone, grube 
igły. Jej zwarty pokrój sprawia, że można ją sadzić na skalniakach;
• sosnę bośniacką, odmianę Schmidtii rosnącą bardzo wolno, po-
czątkowo kuliście; ostatecznie osiągającą 1m wysokości;
• sosnę czarną, odmianę Helga o gęstej, początkowo kulistej ko-
ronie, dorastającej do 1,5-2 m.

| Poduchy, stożki

Niskie, okrągłe poduchy o  średnicy korony 0,6-0,8 m, tworzą 
odmiany świerka pospolitego - Nidiformis, Little Gem oraz świer-
ka białego - Echniformis i Alberta Globe. 

Jedną z  popularniejszych odmian świerka białego, znajdującą się 
powszechnie w  sprzedaży, jest Conica. To odmiana wolnorosnąca, 
o regularnym, stożkowatym i gęstym pokroju. Rocznie przyrasta do 
9 cm, a po 10 latach uprawy osiąga około 1 m wysokości. Najatrak-
cyjniej wygląda wiosną, gdy wypuszcza nowe, jasnozielone przyrosty.

Jeżeli szukamy drzewka, które na zimę będzie miało formę cho-
inki i  nadawało się do ozdobienia światełkami na święta, warto 
polecić świerk kłujący Glauca Globosa o  srebrzystych igiełkach 
oraz świerk serbski Nana dorastający do 2-3 m. Z ciekawych, nie-
wysokich odmian choinkowych, warto zaproponować również 
jodłę kalifornijską Compacta.

| Atrakcyjne cyprysiki

Z uprawianych u nas cyprysików godny polecenia jest cyprysik 

groszkowy Baby Blue o niebiesko-srebrnym wybarwieniu mięk-
kich igieł, dorastający do 1,5-2m wysokości. Lubi miejsca wilgotne 
i słoneczne i świetnie nadaje się do ogrodów skalnych, podobnie 
jak cyprysik japoński (tępołuskowy) Nana Gracilis o muszelko-
wato skręconym, 
ciemnozielony m 
igliwiu. Ten ostatni 
(Nana Gracilis) do-
rasta maksymalnie 
do 1,5 m wysokości 
i  przyrasta rocznie 
tylko około 5 cm. 

Z kolei cyprysik 
groszkowy Sun-
gold to piękna, 
karłowata odmia-
na o  półkolistym 
pokroju, osiągająca 
w wieku 10 lat oko-
ło 0,5 m wysokości. 
Ma pędy sznurko-
wate, przewieszają-
ce, a kolor zmienny 
od żółtozielonego 
do złocistego oraz 
przeciętne wy-
magania glebowe 
i  wilgotnościowe. 
Polecany jest na 
stanowiska silnie 
nasłonecznione, gdyż w cieniu prawie całkowicie zielenieje. Nada-
je się do ogrodów skalnych i wrzosowiskowych.

| Kule i dekoracyjne szyszki

Z żywotników polecanych do małych ogrodów, o kulistym po-
kroju, warto wymienić dwie odmiany - Danica i Teddy. Obie na-
dają się do tworzenia niskich, nieformowanych żywopłotów, kom-
pozycji z innymi karłowymi krzewami i sadzenia w pojemnikach. 
Wymagają dość żyznej gleby. 

W małym ogrodzie warto też posadzić iglaki o dekoracyjnych 
szyszkach, jak świerk pospolity odmianę Pusch, który w wieku 10 
lat osiąga wysokość 30 cm i średnicę 50 cm. Charakterystyczną ce-
chą jej są liczne małe szyszki na końcach pędów. Natomiast wiosną 
zwracają uwagę ciemnobrązowe szyszkowate kwiatostany żeńskie. 

O krzewach liściastych do małych ogrodów napiszemy w  na-
stępnym wydaniu Wsi Mazowieckiej. n

Źródła: 
1. Działkowiec - Iglaki nr 3/2012
2. Działkowiec Inspiracje - Rośliny 1/2011

Krzewy ig laste  do   ogrodu
Grażyna Michalak
Oddział Bielice 

małego

Świerk biały odm. Conica
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Kiedy dopada nas złe samopo-
czucie, uważamy najczęściej, że 
to objaw przeziębienia. Nie po-

dejrzewamy, że za kłopoty ze zdrowiem 
może być odpowiedzialna roślina donicz-
kowa, która stoi na parapecie. Niestety, 
kwiaty doniczkowe mogą uczulać równie 
silnie, jak pyłki drzew i  traw, roztocza, 
albo produkty spożywcze. 

Często nie zdajemy sobie sprawy, że rośli-
ny uprawiane w domach mogą być dla nas 
prawdziwym zagrożeniem. Dlatego kupując 
je warto się zorientować, które z nich mogą 
wywoływać uczulenie, zwłaszcza, gdy ktoś 
z domowników jest alergikiem. 

Na alergię cierpi coraz więcej osób. We 
współczesnym świecie uznawana jest za naj-
częściej występujące schorzenie. Większość 
chorób alergicznych ma charakter prze-
wlekły i  wymaga systematycznego lecze-
nia. Alergenem może być każda substancja 
z  otoczenia człowieka. Reakcję alergiczną 
mogą wywołać substancje wdychane, doty-
kane, połykane oraz wstrzykiwane. 

| Na które rośliny musimy | szczególnie uważać?

Fikusy benjamina i  sprężysty należą do 
roślin niebezpiecznych dla alergików. Jeśli ich 
liście w  czasie zabiegów pielęgnacyjnych zo-
staną uszkodzone, zaczynają wydzielać biały 
sok zawierający lateks, który jest silnym aler-
genem podrażniającym skórę. Po wyschnię-
ciu staje się składnikiem kurzu domowego 
i  może dostawać się do organizmu poprzez 
wdychanie. Objawy alergii mogą być różne: 
zaczerwienienie skóry, katar, zapa-
lenie spojówek, po te już groź-
ne dla naszego życia - ast-
mę oskrzelową i  wstrząs 
anafilaktyczny.

Oprócz fikusów 
jeszcze kilka innych 
roślin może zawierać 
substancje uczulające. 
Na przykład kroton, 
w tkankach którego znaj-
duje się sok mleczny, który 
działa drażniąco na spojówki 

Alergeny w doniczkach - czyli co nas uczula
Tekst i zdjęcie: Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

i powoduje ostre podrażnienie skóry, przy-
pominające poparzenie. 

| Ale to nie wszystko!

Popularna difenbachia zawiera związek 
wywołujący pieczenie skóry i obrzęk ciała, 
a jeśli dostanie się do ust, spowoduje ból gar-
dła i może nawet utrudnić oddychanie. Di-
fenbachia ma też w swoich tkankach krysz-
tałki szczawianów wapnia, które po wbiciu 
się w skórę wywołują pieczenie i obrzęk.

Również kontakt ze śliczną prymulką 
(Primula obconica), może skutkować 

obrzękiem i  zaczerwienieniem 
skóry. Włoski pokrywające 

jej liście zawierają primi-
nę - substancję, któ-

ra potrafi podrażnić 
i uszkodzić skórę, po-
woduje też dotkliwy 
ból, swędzenie i  po-
wstawanie pęcherzy.

Z kolei wilczomle-
cze zawierają drażnią-

cy sok mleczny, którego 
składnikiem - podobnie jak 

Większość chorób 
alergicznych ma 

charakter przewlekły 
i wymaga systema-
tycznego leczenia

w przypadku fikusów - jest lateks, będący 
przyczyną uczuleń. 

Należy uważać też na poinsencję, czyli 
popularną w  okresie Bożego Narodzenia 
gwiazdę betlejemską. A  często uprawiany 
w  domach bluszcz pospolity ma w  swo-
ich liściach substancje będące przyczyną 
obrzęków o  czerwonym zabarwieniu. Na-
tomiast kaktusy, np. opuncje, drażnią skó-
rę drobnymi kolcami, co powoduje rozle-
głą, swędzącą wysypkę. 

Jak widać lista roślin na „cenzurowa-
nym” jest dość długa. Ale czy to oznacza, 
że należy pozbyć się z  domu większości 
kwiatów? Oczywiście, że nie! Nie powinni 
ich tylko uprawiać alergicy. 

| Sposób na trucicieli

Jak sprawdzić, czy mamy na parapecie 
truciciela? Wystarczy zrobić test na uczu-
lenie. Gdy jego wynik będzie pozytywny, 
lepiej dla własnego zdrowia rozstać się z fi-
kusem czy krotonem. n

Źródła: 
1. www.dom.pl
2.  Kwietnik 1/2004

Alergeny
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Krzyżówka nr 5
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 
22 maja 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 5".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 3 - RUCH TO ZDROWIE
Nagrody książkowe wylosował: Michał Jastrzębski, zam. Łomianki

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 3 - MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
ZNAJDUJE SIĘ W SULEJÓWKU

Nagrody książkowe wylosowała: Patrycja Górka, gm. Różan
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
22 maja 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. 
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 5".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Rebus 5

1. Królowa polskich rzek
2. Z domkiem na plecach
3. Rankiem na trawie

4. Ursus pracujący w polu
5. Wzgórze z zamkiem w Krakowie
6. Jedzie do pożaru
7. Panna spod Wawelu
8. Grany z wieży Mariackiej
9. Udomowiony kuzyn zająca
10. Kolorowa, miękka masa do modelowania
11. Handlowy budynek na środku Rynku Głównego w Krakowie
12. Czterolistna

K ą cik  d la  d z i e c i

Wieś Mazowiecka, maj 2017

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
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Krzyżówka „Nr 5” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.       

2.       

3.     

4.         

5.       

6.         

7.             

8.        

9. 

10. 

       

           

11.           

12.           

 

PYTANIA: 

1. Królowa polskich rzek. 
2. Z domkiem na plecach. 
3. Rankiem na trawie. 
4. Ursus pracujący w polu. 
5. Wzgórze z zamkiem w Krakowie. 
6. Jedzie do pożaru. 
7. Panna spod Wawelu. 
8. Grany z wieży Mariackiej. 
9. Udomowiony kuzyn zająca. 
10. Kolorowa, miękka masa do modelowania. 
11. Handlowy budynek na środku Rynku Głównego w Krakowie. 
12. Czterolistna. 

 

                 
N=M  T=I      Z               M=W ŁYŻ=S  K=R        REK A=Ę O=Z  CHRON G 

 

     -   

          

          RKA              M       YGA  K            ÓR        K=W     T=SZ      LATA  C 

      



Kąc ik  d la  dz i ec i

39




