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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych
Szanowni Państwo,

Wydawało się, że w 2022 rok wchodzimy z dużą dawką optymizmu. Pandemia, która przez ponad
dwa lata miała ogromny wpływ na nasze życie, jest już w odwrocie. Szczepionki plus odporność
spowodowały, że powoli zaczęliśmy wracać do normalnej aktywności, jaką znaliśmy z okresu sprzed
pandemii. Planowaliśmy już spotkania, czy to na plantacjach, czy też tematyczne konferencje z bezpośrednim udziałem plantatorów – członków KZPRiRB.
Jednak 24 lutego, tuż za naszą wschodnią granicą, rozpoczęła się absurdalna i jak się okazuje krwawa wojna. Ukraina została brutalnie najechana przez swego sąsiada Rosję. W tym momencie nic już
nie jest wiadome i ważne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak to wpłynie na sytuację społeczną
i gospodarczą w Europie i w Polsce w szczególności. Wobec tego, co dzieje się u naszych sąsiadów,
wszystkie nasze problemy zyskują zupełnie inny wymiar.
Życie jednak nie znosi próżni, wiec będziemy starali się robić swoje. Wydaje się, że w obecnej sytuacji muszą zostać radykalnie przejrzane założenia strategii Od pola do stołu. Na rynkach jest dostatecznie dużo zamieszania i niepewności, więc niepotrzebne są dodatkowe regulacje, które mogą
ograniczyć produkcję i przyczynić się do spadku dochodów rolniczych. Bardzo drogie nawozy azotowe skłaniają rolników do szukania alternatywnych upraw, wymagających mniejszego nawożenia.
Wykorzystując Fundusz Promocji Roślin Oleistych prowadzimy kampanię promującą uprawę soi.
Przynosi to efekty, bo w 2021 roku powierzchnia uprawy soi wzrosła o 25% do 25 tys. ha. W tym roku
firmy nasienne sygnalizują dużo większe zainteresowanie materiałem siewnym. Do uprawy tej rośliny
zachęca również wysoka cena nasion na rynku, jak i stosunkowo niskie koszty uprawy.
Inne działania to szeroka akcja promująca miód rzepakowy, gdzie pokazujemy wzajemne powiązania
między plantatorami, a pszczelarzami. Jest to akcja skierowana do mieszkańców miast i ma na celu
budować pozytywny wizerunek rolników zaangażowanych w ochronę owadów zapylających.
KZPRiRB uzyskało pozwolenie czasowe na stosowanie fungicydowej zaprawy nasiennej Wakil XL
325 WG, która służy do zaprawiania nasion roślin bobowatych.
Na dziś, tj. początek marca, możemy ocenić, że plantacje rzepaku dobrze przezimowały. Od dnia
1 marca możemy stosować azot, i to nie jest raczej za późno, ponieważ nocne przymrozki hamują
wegetację. Jako KZPRiRB szacujemy, że zasiane zostało ok. 1 mln hektarów i powoli zbliżamy się do
górnej granicy powierzchni uprawy rzepaku w Polsce, którą zgodnie z opiniami środowiska naukowego oceniamy na 1,1 mln ha. Dlatego potrzebna jest możliwość uprawy innych roślin łamiących płodozmian zbożowy. Myślę tu o bobowatych, soi, słoneczniku, w których promocję, a przede wszystkim
stworzenie stabilnego rynku, będziemy się jako KZPRiRB angażować.
Szanowni Państwo, życzmy sobie, a przede wszystkim naszym sąsiadom – mieszkańcom Ukrainy,
szybkiego, zwycięskiego zakończenia wojny. Tragedia tych ludzi dla nikogo nie może być obojętna.
Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych
Pozdrawiam
serdecznie,
•
•
•
•

bezpłatna prenumerata pisma Nasz Rzepak
newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw – zbiór informacji z rynku
informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych firm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB
Juliusz Młodecki

Prezes Zarządu
www.kzprirb.pl
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Szanowni Czytelnicy,

Serdecznie zapraszam do lektury kolejnego numeru „Naszego Rzepaku”. Jestem przekonana, że i tym razem naszym autorom udało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników informatora KZPRiRB szukających tu nie tylko wiedzy i inspiracji, ale po prostu ciekawej lektury
do rzeczy.
Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna
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Niedawno mieliśmy okazję dyskutować podczas XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, na który szczególnie gatunek oleisty warto stawiać w kontekście Europejskiego
Zielonego Ładu. Ukraina to kluczowy dostawca słonecznika, którego uprawa w Polsce dopiero
nabiera swojego większego znaczenia. Zdaniem wielu ekspertów ten rok może być już jednak
przełomowy jeśli chodzi o podaż rodzimej soi. No i oczywiście rzepak, który jest w tym zestawieniu niekwestionowanym liderem. Uprawa roślin oleistych w tych trudnych czasach nabiera
wręcz strategicznego znaczenia, bo to źródło żywności, białka paszowego i paliw jednocześnie.
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Wiosna to czas budzenia się przyrody po zimowym letargu, a dla rolników intensywnych prac
polowych. Kto by wcześniej pomyślał, że ten generalnie optymistyczny okres kolejnego roku
przyjdzie nam tym razem witać w cieniu wojny w Ukrainie. Niepokój na wschodzie Europy niesie ze sobą duże rozchwianie gospodarki, w której tym większego znaczenia nabiera krajowe
rolnictwo.
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Kalendarium KZPRiRB
2022

Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych (KZPRiRB)

STYCZEŃ

18	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw (nr 1/2022 (79),
18 stycznia 2022) – Sonia Kamińska-Stępień

19	Zdalne posiedzenie Rady Rynku Rolnego – Juliusz Młodecki, Ewelina Spłocharska

1. Nazwisko i imię (producenta lub przedstawiciela)

21	Konferencja pt. „Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”,
Gmach Senatu RP, Warszawa – Juliusz Młodecki
26	XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Jakie rośliny oleiste
uprawiać w ramach Europejskiego Zielonego Ładu: rzepak, soję czy słonecznik? Minikowo, online

2. Rok urodzenia
3. Adres – Województwo

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr

31	Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin
Oleistych w formie elektronicznej – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Agata
Kuczyńska
LUTY

1	Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022–2025 – Juliusz Młodecki

Telefon komórkowy
4. E-Mail

3	Konferencje Zimowe Syngenta Online, Rzepak – plon na 5 ton? – Ewelina Spłocharska

5. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

6.	Treść statutu KZPRiRB (patrz strona internetowa www.kzprirb.pl) i regulaminu przyjąłem/przyjęłam do wiadomości.
9. Deklaruję składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie KZPRiRB.

Oświadczam, że jestem producentem rzepaku i/lub roślin białkowych, a wielkość areału wynosi

7	Otrzymanie zezwolenia MRiRW nr R/j-2/2022 z dnia z dnia 07.02.2022 r. na
wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie grochu
uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie na zielone nasiona, bobu, grochu pastewnego (peluszka), bobiku, fasoli zwykłej uprawianej
na zbiór świeżych strąków, fasoli zwykłej uprawianej na suche nasiona, fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona w celu zwalczania mączniaka
rzekomego grochu i szarej pleśni, w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia
15 maja 2022 r., środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG (zaprawa nasienna)

8	Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022–2025 – Krzysztof Gawęcki
ha.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883) art.23 par.1 wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów KZPRiRB.

16-18	Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa IOR – PIB, Forum Nasienne – Ewelina Spłocharska

21	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw (nr 2/2022 (80),
21 lutego 2022) – Sonia Kamińska-Stępień
22	Spotkanie online Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych – Juliusz Młodecki

luty	przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w telewizji po programie Agrobiznes
luty	przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w prasie rolniczej

Zatwierdzono przez Zarząd KZPRiRB			

Data i podpis członka

			

MARZEC

1	konferencja prasowa Corteva Media Club

2	Webinarium – Jak chronić, aby zarobić na rzepaku? – Ewelina Spłocharska
4	Posiedzenie online Copa-Cogeca – Juliusz Młodecki
17 Posiedzenie Zarządu KZPRiRB

Biuro KZPRiRB: ul. Szkolna 2/4 lok. 403; 00-006 Warszawa
tel. kom. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl
Rachunek: ING Direct Business w PLN, nr konta: 93 1050 1504 1000 0090 3032 7762

marzec	przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w telewizji po programie
Agrobiznes marzec – przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi
w prasie rolniczej

marzec	Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów terminowych rzepaku
(zbiór 2022)
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Organizatorzy:
dowiska. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu powołała się na informacje przekazane przez Komisarza
Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Pana Janusza
Wojciechowskiego podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisarz zaznaczył, że EZŁ w rolnictwie największe wymagania
stawia przed krajami Europy Zachodniej, w której jest
największa intensyfikacja produkcji rolnej. Zwrócił też
uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat ubyło w Unii Europejskiej około 4 mln gospodarstw, a EZŁ ma temu
przeciwdziałać. Pani Dobrzyńska wskazała również
na znaczenie uprawy rzepaku i roślin bobowatych
w realizacji wyzwań unijnych strategii, jak również na
korzystanie z doradztwa oraz z osiągnięć hodowli roślin i doświadczalnictwa.
W dalszej części spotkania głos zabrał prof.
dr hab. Marek Mrówczyński, który wskazał na rosnące znaczenie uprawy soi i słonecznika w Polsce.
Podkreślił jednak udział powierzchni rzepaku w strukturze upraw. Przedstawiając przyszłościowe kierunki
w ochronie oleistych wskazał na znaczenie integrowanej produkcji roślin oraz rolnictwa precyzyjnego,
które jest sposobem na optymalizację wykorzystania
środków ochrony roślin. Omawiając niechemiczne
metody ochrony roślin Profesor zwrócił uwagę na takie elementy jak: odpowiedni płodozmian i agrotech-

Podsumowanie
Jakie rośliny oleiste uprawiać w ramach Europejskiego Zielonego Ładu: rzepak, soję czy
słonecznik? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które odbyło się 26 stycznia 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Informacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Organizatorami wydarzenia
byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), Krajowe
Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO). Jak podkreślił w trakcie otwarcia Pan Ryszard Kamiński –
Dyrektor KPODR, o ważności tematu przewodniego Forum świadczyła frekwencja uczestników. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób, z czego 300 uczestniczyło w formie zdalnej.
Europejski Zielony Ład (EZŁ) przez najbliższe lata
zdeterminuje działania rolników związane z uprawą roślin oleistych i białkowych. Ważne jest zatem, aby realny kształt rozwiązań prawnych związanych z ochroną
środowiska był dla rolników do zaakceptowania.
Podczas Forum przekazano podziękowania dla
prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu za współpracę i realizację działań umożliwiających przedłużenie możliwości stosowanie zapraw nasiennych, co przyczyniło się do utrzymania powierzchni uprawy rzepaku
w Polsce.
Następnie głos zabrał Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady

ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Wskazał on, że obowiązkiem osób i instytucji
odpowiedzialnych za rolnictwo jest znalezienie takich
rozwiązań, które nie spowodują drastycznych strat
w polskim rolnictwie. Podkreślił także konieczność
znalezienia odmian odpornych na różnego rodzaju
patogeny oraz odmian dobrze plonujących w polskich warunkach, tak aby nie doszło do spadku produkcji żywności.
Podejście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście rozwoju rolnictwa i zapewnienia Polsce bezpieczeństwa żywnościowego zaprezentowała Pani Nina
Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Śro-

nikę, wykorzystywanie kwalifikowanego materiału
siewnego oraz odmian odpornych i tolerancyjnych
na agrofagi, zrównoważone nawożenie, jak również
ochronę organizmów pożytecznych i zapylaczy. Zaznaczył także znaczącą rolę doradztwa we wdrażaniu
integrowanej ochrony roślin i innowacji w agrotechnice. Profesor wskazał na wzrost zagrożenia presją
chwastów, chorób i szkodników w uprawie rzepaku,
soi i słonecznika, szczególnie w ujęciu wzrostu areału uprawy tych dwóch ostatnich gatunków. Podkreślił, że zużycie środków ochrony roślin w Polsce jest
niższe od średniej unijnej oraz przedstawił prognozy
IOR-PIB w zakresie możliwości ograniczenia zużycia pestycydów. Możliwość tę uzależnił od rozwoju
hodowli odpornościowej. Odniósł się także do ekoschematów zaplanowanych w Planie Strategicznym
WPR i zwrócił uwagę na zbyt mały areał przewidziany
do objęcia pomocą w ramach systemu Integrowanej
Produkcji oraz biologiczną ochronę upraw. Wskazał
jednocześnie na zbyt niską stawkę płatności w tym
ostatnim ekoschemacie.
Kolejnym prezentującym był Pan Paweł Kaczmarek, Członek Rady Fundacji Rozwoju Rolnictwa
„Terra Nostra”, której zadaniem jest promowanie
i szerzenie praktyk w zakresie rolnictwa regeneracyjnego. W swoim wystąpieniu podkreślił jak cennym
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Paweł Kaczmarek, Fundacja Terra Nostra

czynnikiem wytwórczym w rolnictwie jest gleba, prezentując zrównoważony system zarządzania jej zasobami, szczególnie w kontekście wykorzystania metod biologicznych. Jak podkreślił, gleba to swoistego
rodzaju ocean życia, ponieważ w 1 g zdrowej gleby
znajduje się 1 mld bakterii tzn. około 3 t na hektarze.
W dalszej części prelegent zaprezentował uwarunkowania agrotechniczne uprawy rzepaku, soi i słonecznika również w ujęciu płodozmianu. Wskazał także
na konieczność stosowania mieszanek międzyplonów przed uprawą soi i słonecznika.
Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa. Prowadził ją Pan Adam Stępień, Dyrektor
Generalny PSPO. W debacie uczestniczyli Panowie: Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu KZPRiRB,
Janusz Łojewski, Prezes Zarządu Agrolok, dr hab.
Roman Kierzek, prof. IOR-PIB w Poznaniu, dyrektor
IOR-PIB oraz Przemysław Szubstarski, Prezes Zarządu Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.
Rozmawiano o trendach uprawy rzepaku, soi
i słonecznika. Prezes Młodecki wskazał, że w Polsce powoli zbliżamy się do górnej granicy racjonalnej
powierzchni uprawy rzepaku, która wg niego wynosi
1,1–1,2 mln ha. Cały czas rośnie zainteresowanie
uprawą soi i słonecznika, w wartościach bezwzględnych nie jest ona może spektakularna, natomiast
w ujęciu procentowym jest znacząca. Zdaniem prezesa Młodeckiego rzepak w najbliższych latach będzie miał dominującą rolę na rynku roślin oleistych,
ze względu na jakość oleju, jak również na ogromną
rolę jaką pełni on na rynku biopaliw oraz – jako źródło śruty i makuchu na rynku paszowym. O szansach
na rozwój uprawy soi mówił także Prezes Łojewski.
Wskazywał na duże szanse wzrostu areału uprawy
soi jak i jej plonowania. Podkreślił znaczenie tej rośliny jako źródła białka paszowego. O trendach przy
doborze odmian rzepaku mówił w dalszej części dyskusji Prezes Szubstarski. Wymieniał poziom plonowania oraz wartość zaolejenia jako kluczowe parametry decydujące o wyborze danej odmiany. Wskazał

na wprowadzenie odmian tolerancyjnych na zgniliznę twardzikową, co zapewnia wzrost
plonów przy wszystkich systemach ochrony. Jako kolejny
w dyskusji głos zabrał Dyrektor
IOR-PIB prof. dr hab. Roman
Kierzek przedstawiając znaczenie odmian tolerancyjnych
na czynniki biotyczne i abiotyczne. Wskazywano także na
konieczność dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego
cechującego się wyższą tolerancją na choroby i szkodniki,
co pozwoli na zmniejszenie
liczby wykonywanych zabiegów ochronnych. Rozmawiano także o samowystarczalności białkowej kraju
oraz o konieczności wprowadzenia narodowego celu
wskaźnikowego określającego wykorzystanie surowców non GMO w produkcji pasz. Temat ten poruszany był także przez uczestników czatu. Podkreślono
ponadto konieczność nowelizacji ustawy o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych, tak
aby umożliwić promocję uprawy i produktów przerobu słonecznika w ramach Funduszu Promocji Roślin
Oleistych.
Na podstawie przebiegu dyskusji toczącej
się podczas XIV Forum Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych sformułowano wnioski i rekomendacje dla rozwoju uprawy roślin oleistych
i białkowych w Polsce w dobie wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu:
1.	Wprowadzenie dopłat to kwalifikowanego materiału siewnego odmian roślin tolerancyjnych na
czynniki biotyczne i abiotyczne.
2.	Zwiększenie dopłat na biologiczną ochronę roślin
i integrowaną produkcję.
3.	Zwiększenie powierzchni ekoschematów na rośliny oleiste cenne dla płodozmianu.
4.	Przyspieszenie i uproszczenie prac nad rejestracją ŚOR dopuszczonych do stosowania w uprawie soi i słonecznika.
5.	Przyjęcie od 3 do 5 letniego okresu przejściowego dla osiągnięcia 50% udziału krajowych źródeł
białka w produkcji pasz. Wyróżnikiem powinien
być udział pasz bez GMO.
6.	Racjonalne podejście do kwestii wycofywania
ŚOR.
7.	Edukacja rolników w celu stosowania nowych
technologii w rolnictwie i wdrażania technologii
innowacyjnych.
KPODR
Zdjęcia i grafika: KZPRiRB

Sojowe działania KZPRiRB

Reklama

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych prowadzi intensywne
działania promujące uprawę soi.

W dobie pogarszającego się stanu środowiska
rolniczego, wymagań Nowego Zielonego Ładu
oraz coraz mniejszej ilość środków ochrony roślin

Przygotowany został telewizyjny spot przedstawiający m.in.
najważniejsze zalety uprawy. Emisja spotu odbyła się telewizji
o ogólnopolskim zasięgu po programie rolniczym „Agrobiznes”
emitowanym na stacji TVP1 w dni powszednie, w okolicach
godz. 12:30 w wybrane dni lutego i marca.

Soja

soja staje się idealną rośliną uprawną

zapobiegającą degradacji gleb, a także wpisującą
się w praktyki rolnictwa biologizacyjnego.

- roślina na
polepszenie
płodozmianu
i struktury gleby
Soja jest jedną z najważniejszych roślin
uprawnych na świecie. Jest nie tylko
doskonałą paszą, gdyż posiada unikalny
skład chemiczny nasion związany z dużą
zawartością białka i tłuszczu oraz małą
włókna, ale ma również wiele zalet
w przypadku kwestii płodozmianowych.

W wyniku pogłębiającego się spadku pogłowia bydła, owiec, a także koni z pól znacząco zniknęły rośliny bobowate
grubo- i drobnonasienne oraz trawy, czyli gatunki, które odbudowują strukturę gleby, zwiększają materię organiczną
i poprawiają jej stan fitosanitarny. W efekcie tego spadło stosowanie nawozów organicznych, a zwiększyło się zużycie
nawozów mineralnych, które w większym stopniu zakwaszają glebę. Niestety w większości gospodarstw obecnie dominują zboża, których udział w strukturze zasiewów przekracza niejednokrotnie 70–80%. W najbliższych latach można
spodziewać się zmniejszenia areału ziemniaków i buraków cukrowych, gdzie alternatywą może być uprawa soi, która
obok niskich nakładów na uprawę korzystnie oddziałuje na żyzność i urodzajność gleb.

Korzyści wynikające z uprawy soi:
Oszczędniejsza gospodarka wodna,
gdyż soja wyczerpuje dużo mniejsze ilości wody
z gleby niż takie gatunki jak: kukurydza, buraki
czy rzepak. Może być to jej niewątpliwa zaleta,
jeżeli kolejne lata będą suche.

Wzbogacenie płodozmianu w roślinę strączkową
korzystnie wpływającą na strukturę gleby.

Do uprawy soi wykorzystywane są
te same maszyny co w przypadku zbóż
czy rzepaku, nie wymaga dodatkowych
inwestycji w gospodarstwie.

Jak na razie nie obserwuje się
zagrożenia ze strony szkodników i chorób
na roślinach soi, a dzięki wstawieniu jej
w płodozmian, może zmniejszyć presję
patogenów na zbożach i rzepaku.

Zbiór soi wypada na koniec września przed
spiętrzeniem jesiennych prac polowych, a po zbiorze
jest doskonałym przedplonem dla pszenicy ozimej.

Soja współżyje z bakteriami brodawkowymi, a dokładnie z rodzajem
Bradyrhizobium japonicum – które wiążą wolny azot z powietrza
i dostarczają dla soi nawet 100 kg N/ha. Dzięki temu soja nie
wymaga nawożenia azotowego, a może pozostawić znaczne ilości
azotu dla roślinny następczej.

Silnie rozwinięty system korzeniowy soi sięga nawet
150 cm, pobiera wypłukane do podglebia składniki
pokarmowe i przemieszcza je do warstwy ornej,
a także doskonale rozluźnia glebę.
Sfinansowano z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych
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Ponadto KZPRiRB w lutym i marcu prowadziło działania
w prasie rolniczej w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej „Soja dla odmiany”. Materiał podkreślający znaczenie korzystania z tzw. Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy soi
w poszczególnych województwach, a także wspierający wybór
kwalifikowanego materiału siewnego nasion soi i na temat profesjonalnego szczepienia nasion przygotował ekspert w dziedzinie uprawy soi – dr inż. Krzysztof Gawęcki.
Materiały promocyjne ukazały się m.in. w tygodniku Tygodnik Poradnik Rolniczy, jak również w miesięcznikach: Wieści
Rolnicze, Top Agrar Polska, Farmer, Wiadomości Rolnicze Polska, Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Twój Doradca
Rolniczy Rynek (dolnośląskie), Lubelskie Aktualności Rolnicze.
Poza tym ukazały się również w dwumiesięczniku Małopolski Informator Rolniczy. Łączny nakład wyniósł ok. 300 tys.

15.09.2021 12:07:39

– DLA ODMIANY
Walory soi znane są od ponad 3700 lat. Wykorzystywana jest na cele spożywcze i paszowe. Szczególne znaczenie w żywieniu zwierząt ma śruta, na którą
popyt systematycznie wzrasta. Polska importuje rok rocznie ok. 2 mln ton
śruty sojowej wytworzonej głównie z odmian GMO. Przy odpowiedniej organizacji rynku soi w Polsce możliwe jest ograniczenie importu śruty sojowej
i zwiększenie udziału rodzimych komponentów białkowych w produkcji pasz.
Uprawa soi może również poprawić strukturę zasiewów, zwłaszcza że udział
zbóż w płodozmianie w niektórych regionach kraju przekracza 80%.

Odmiana – to podstawa

Ocieplanie się klimatu oraz postęp w hodowli soi, jaki się dokonał w Europie w XXI wieku,
umożliwiają uprawę tego gatunku w Polsce z dużym powodzeniem. O sukcesie produkcyjnym, czyli
uzyskaniu wysokich plonów oraz satysfakcjonującej marży z hektara decydują przede wszystkim:

dobór odpowiedniej odmiany

kwalifikowany materiał siewny

Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), na podstawie wyników do-

podatność na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru, czyszczenia i zaprawia-

świadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa

nia, dlatego wytwarzanie materiału siewnego w gospodarstwie z własnych roz-

Odmianowego (PDO), ustala Listy Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ).

mnożeń jest ryzykowne. Nawet mikropęknięcia, których nie widać gołym okiem,

LOZ to rekomendacja opracowana indywidualnie dla każdego wojewódz-

obniżają zdolność kiełkowania, a to przekłada się na spadek obsady roślin i jest

twa. Aktualnie do Katalogu Odmian w Unii Europejskiej (CCA) wpisanych

jednym z czynników, który może istotnie obniżyć plon.

jest ponad 540 odmian z różnych grup wczesności. Krajowy Rejestr (KR)

Dodatkowo, materiał siewny soi powinien zostać skutecznie zaszczepiony wyso-

zawiera 32 odmiany. Na LOZ znajdują się odmiany zarówno z KR jak i z CCA.

koaktywnymi szczepami bakterii Bradyrhizobium japonicum. Tylko odpowiednia

Warto zwrócić uwagę, że pomimo tak imponującej liczby odmian dostęp-

szczepionka i prawidłowo wykonany zabieg zaszczepienia nasion przed siewem

nych na rynku, na LOZ dla województw z północy kraju rekomendowane

może zagwarantować efektywne wiązanie azotu atmosferycznego w brodawkach

są TYLKO 2-3, głównie z grupy odmian bardzo wczesnych i wczesnych.

korzeniowych w ilościach od 50 a nawet do 100 kg/ha. Ta wyjątkowa zdolność

Na południu kraju można natomiast bez ryzyka uprawiać odmiany z grupy

wykorzystywania azotu atmosferycznego przez soję i inne gatunki roślin bobo-

późnych i bardzo późnych i w tej części kraju liczba odmian rekomendowa-

watych pozwala znacząco ograniczyć lub całkowicie wyeliminować nawożenie

nych do uprawy jest większa: 11 odmian dla woj. opolskiego i 9 odmian dla

azotem. Uprawiając soję możemy zatem zmniejszyć negatywne oddziały-

woj. podkarpackiego.

wanie na środowisko, a biorąc pod uwagę aktualne ceny nawozów istotnie

do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa; Centralny Ośrodek

nasiona soi w odróżnieniu od większości gatunków uprawnych wykazują dużą

ograniczyć koszty produkcji i poprawić wynik finansowy gospodarstwa.

Sfinansowano z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych
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Dodatkowo powstały artykuły merytoryczne, które można znaleźć na stronie
siejmysoje.pl w zakładce Baza Wiedzy.
Pierwszy odpowiada na pytanie: Czy warto siać soję? Ekonomika uprawy, kalkulacje,
opłacalność. Drugi obala mity na temat uprawy soi w Polsce. Dowiemy się z niego, czy
każda odmiana oferowana przez firmy nasienne nadaje się do uprawy w Polsce? Czy
soję można uprawiać na każdej glebie? Na te
i inne mity odpowiedź można znaleźć w artykule. Cyklicznie pojawiać się będą kolejne
artykuły merytoryczne.

Działania Sfinansowano z Funduszu Promocji
Roślin Oleistych.
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Copa-Cogeca
W dniu 9 grudnia 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie wideo
konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”.
Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego zebrania eksperci pochylili
się nad kwestiami rynkowymi oraz prognozami produkcji w sektorze roślin oleistych
i wysokobiałkowych na rok gospodarczy 2021-2022.
Wiceprzewodniczący podsumował sytuację rynkową. Ceny soi rosły z powodu popytu przewyższającego podaż. USDA zrewidował międzynarodową produkcję w dół z powodu opadów deszczu w Argentynie
i Brazylii. Ceny rzepaku były napędzane przez zmniejszoną produkcję rzepaku w Kanadzie o 33% (susza),
podczas gdy produkcja rzepaku w UE rosła, choć
w mniejszym stopniu niż wcześniej przewidywano.
Produkcja słonecznika była powyżej średniej. Wzrósł
popyt (Indie, Chiny). Ceny oleju roślinnego i śruty pochodzenia niezawierającego GMO były bardzo wysokie. Ceny oleju rzepakowego wzrosły dwukrotnie. Produkcja słonecznika rosła w UE, Rosji i na Ukrainie. Na
rok 2022 EPA (USA) zaproponuje największe w historii
łączne ilości biopaliw.
W trakcie wymiany opinii eksperci przedstawili
dane z poszczególnych krajów członkowskich. W Finlandii nie została zebrana cała powierzchnia rzepaku
jarego. Powierzchnia upraw rzepaku wzrosła w Finlandii i Szwecji.
W Belgii wysiew nasion rzepaku na zbiory w 2022 r.
został przesunięty, a inwazja owadów bez użycia środków ochrony roślin groziłaby osłabieniem plonów.
Dostępna ilość zaprawionych nasion była niewystarczająca. Jakość zbioru grochu w 2021 r. była niewystarczająca z powodu opadów deszczu.
We Francji toczyła się zacięta walka z dużymi
sprzedawcami detalicznymi o podwyższenie cen płaconych przez klientów za olej rzepakowy. Plon grochu
zebranego w 2021 r. był niższy niż oczekiwano.
Jakość zbiorów w Polsce była zadowalająca. Słonecznik rozwijał się w kilku państwach członkowskich,
podobnie jak soja w Polsce ze względu na duży popyt na śrutę niepochodzącą z GMO. Na zakończenie
przewodniczący omówił znaczną niepewność wynikającą z COVID oraz wzrost nakładów i kosztów logistycznych.
Następnie Sekretariat przedstawił i omówił temat
przyszłej WPR w kontekście płatności powiązanych
z produkcją, Eko schematów i narzędzi rolno-środowiskowych.
UFOP był przeciwny wspieraniu roślin wysokobiałkowych w filarze 1 (wsparcie powiązane, Eko schemat)
i preferowanemu wsparciu w ramach filaru 2 (AECM)
za pośrednictwem samorządów regionalnych.
Wielu uczestników zwróciło uwagę na niepewność
co do poziomu wsparcia związanego z produkcją ro-

ślin wysokobiałkowych ze względu na krajowy limit
kwalifikowalnego obszaru. W Hiszpanii wsparcie wyniosło 55 €/ha i zostało ograniczone do 60 ha/gospodarstwo.
Irlandzka organizacja rolnicza IFA wskazała, że
pula wsparcia związanego z produkcją dla roślin wysokobiałkowych w KPS wyniesie 3% przy pomocy
w wysokości 350 €/ha od 01.01.2023.
Francuska organizacja rolnicza FNSEA wskazała, że pula wsparcia związanego z produkcją dla roślin wysokobiałkowych będzie stopniowo wzrastać do
3,5% pierwszego filaru. Celem było osiągnięcie samozaopatrzenia do spożycia przez ludzi i zmniejszenie
stopnia uzależnienia od importu o 10 punktów.
Na zakończenie przewodniczący zwrócił się do
Sekretariatu o sporządzenie tabeli ze streszczeniem
informacji przekazanych przez ekspertów odnośnie
rozwiązań w zakresie przyszłej WPR dla poszczególnych krajów członkowskich.
Ze względu na ograniczenia czasowe podczas
spotkania pominięto aktualne zagadnienia.
Sekretariat przedstawił na piśmie następujące informacje:
•	Plan białkowy: najnowsze dokumenty przedstawiające stanowisko z 2018 r. Sekretariat współpracowałby z EUROSEEDS i FEFAC nad projektem
wspólnego stanowiska i konsultował się wewnętrznie w sprawach nieuregulowanych w dokumentach
zatwierdzonych przez Prezydia.
•	Pakiet 55: dokumenty przedstawiające stanowisko w sprawie RED III i paliw lotniczych zostały zatwierdzone przez Praesidia
•	Kwestie fitosanitarne: SCoPAFF głosowało za
nieodnawianiem fosmetu.
•	Nowe techniki genomiczne: Komisja rozpoczęła
wstępną ocenę skutków. Konsultacje społeczne
miałyby się odbyć w drugim kwartale 2022 r.

W kwestii wylesiania

Sekretariat przedstawił wniosek legislacyjny Komisji
oraz wstępne oświadczenia Copa-Cogeca w sprawie
wylesiania. Eksperci są zdania, żeby połączyć wszystkie przepisy prawne w jedne ramy regulacyjne, aby
zmniejszyć obciążenia administracyjne.
Eksperci wyrazili swoje obawy co do możliwości
powiązania, które mogą spowodować zakłócenia
w łańcuchu żywnościowym związane z soją. Istniały

zakazy stosowania oleju palmowego i sojowego w biopaliwach (Francja, Litwa). UE przedstawiła strategię
dotyczącą białek roślinnych opartą na inicjatywach
krajowych i powinna zapewnić sektorowi wsparcie
w celu wspierania jego rozwoju.
Ponadto eksperci zauważyli, że ograniczenia środowiskowe nałożone na europejskich producentów
i różne sprzeczne polityki doprowadziły do wzrostu
kosztów produkcji w Europie. Równowaga musiałaby
zostać przywrócona poprzez zastosowanie CBAM
w całym łańcuchu pokarmowym.
Inicjatywa wylesiania musiałaby objąć wszystkie
sektory. Problemem była należyta staranność, w ramach której obowiązki zostały przekazane operatorom, podczas gdy Komisja nakłada ograniczenia.
Współpraca z innymi ogniwami w łańcuchu i badanie możliwości nowych technologii, takich jak zdjęcia
satelitarne.
Sekretariat odniósł się do swoich wymian z innymi
stowarzyszeniami, takimi jak FEDIOL, FEFAC, COCERAL, CEPF itp. PE i organizacje pozarządowe zajęły
zdecydowane stanowiska. Na operatorów zostanie nałożony nowy zestaw obciążeń. Państwa członkowskie
były odpowiedzialne za kontrole i sankcje. Komisja
była konsekwentna, ponieważ zamierzała ograniczyć

spożycie mięsa. Kukurydza i guma zostały wyłączone
z pierwotnej propozycji ze względu na brak danych.
Konieczne byłoby, aby organizacje pozarządowe
przedstawiły więcej argumentów, aby uwzględnić te
kwestie. Copa-Cogeca wezwała do sporządzenia listy
przez współustawodawców, a nie tylko przez Komisję.
Projekt dokumentu przedstawiającego stanowisko zostanie wkrótce przekazany do POCC/CCC.

W zakresie strategii Od pola do stołu

Ocena skutków ze względu na ograniczenia czasowe
kwestia nie została poruszona podczas tego spotkania. Temat zostanie umieszczony w programie następnego spotkania, aby zaprezentować wyniki badania
WUR finansowanego przez CropLife Europe.

Zrównoważony system żywnościowy

Sekretariat przedstawił plan działania Komisji dotyczący zrównoważonego systemu żywnościowego,
wstępną odpowiedź ze strony Copa-Cogeca oraz sugestie dotyczące organizacji dalszych prac nad tym
tematem.
Biuro KZPRiRB

13

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

I nfo r ma t o r Kraj owe go Zrze sze n i a Prod ucentów Rzep aku i Roślin Białkowyc h

14

I Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian
Roślin Oleistych i Włóknistych
W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian
Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii
w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi
użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych,
na którym mieli oni możliwość przedstawienia swo-

ich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów
w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022–2025 wchodzą:

1.	prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

6.	mgr inż. Marek Radwański

Kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu
na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności
Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu,

3. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ

Zastępca Kierownika Zakładu Innowacyjnych
Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego
Instytutu Badawczego w Poznaniu,

4.	mgr inż. Juliusz Młodecki

Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,

5.	prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Ekspert ds. Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,

Na początku właściwego posiedzenia członkowie
wybrali prof. Marka Mrówczyńskiego na przewodniczącego Komisji i panów Marka Radwańskiego
i Juliusza Młodeckiego na jego zastępców.
W trakcie posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Mrówczyńskiego (IOR-PIB w Poznaniu) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygoto-

Rzepak ozimy
o

o

Bachus (d. CBI 19-13)
Odmiana populacyjna; zgłaszający:
Cluser Breeding International GmbH
Crocant (d. CWH520)
Odmiana mieszańcowa
o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB
odporności na kiłę kapusty, w zakresie
patotypów Plasmodiophora
brassicae najczęściej występujących
w Polsce; zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o.

o

o

o

o

Prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi
w Poznaniu,

7.	dr hab. Stanisław Spasibionek

Kierownik Pracowni Genetyki i Hodowli Jakościowej
Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
w Oddziale w Poznaniu Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu
Badawczego w Radzikowie,

8.	mgr inż. Adam Stępień

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju w Warszawie,

9.	mgr inż. Mariusz Szeliga

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju w Warszawie,

10.	dr Katarzyna Wielgusz

Kierownik Zakładu Agrotechniki Roślin Użytkowych
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich –
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

wane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy
wpisania do Krajowego rejestru odmian rzepaku ozimego i jarego oraz gorczycy białej.
Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji
odmian roślin oleistych i włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do
Krajowego rejestru 21 następujących odmian:

DK Exaura (d. DMH 515)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Monsanto Polska sp. z o.o.
DK Excentric (d. CWH517)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Monsanto Polska sp. z o.o.
DK Expose (d. CWH462)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Monsanto Polska sp. z o.o.
ES Criterio (d. ESC18076)
Odmiana mieszańcowa
o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB

o

o

o

odporności na kiłę kapusty, w zakresie
patotypów Plasmodiophora brassicae
najczęściej występujących w Polsce;
zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
Jurek (d. WRH 562)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
DSV Polska sp. z o.o.
KWS Lauros (d. H9171699)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Polska sp. z o.o.
LG Apollonia (d. LE18/404)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:

o

o

o

o

Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce
LG Auckland (d. LE18/350)
Odmiana mieszańcowa;
zgłaszający: Limagrain Central
Europe Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce
Manhattan (d. DMH511)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Monsanto Polska sp. z o.o.
Nairobi (d. WRH 608)
Odmiana mieszańcowa;
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
Pirol (d. WRH 566)
Odmiana mieszańcowa;
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

o

o

o

o

o

PT303 (d. X17WT440C)
Odmiana mieszańcowa;
zgłaszający: Pioneer Hi-Bred
Northern Europe Sales Division
GmbH Oddział w Polsce
Tom (d. CBI 18-47)
Odmiana populacyjna; zgłaszający:
Cluser Breeding International GmbH
Tuba (d. WRH 564)
Odmiana mieszańcowa;
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
Uniwersum (d. BOH 8718)
Odmiana populacyjna;
zgłaszający: Hodowla Roślin
Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Zeus (d. DMH532)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Monsanto Polska sp. z o.o.

Rzepak jary
o

o

Laur (d. MAH 4620)
Odmiana populacyjna;
zgłaszający: Hodowla Roślin
Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Lava (d. DLE20822S11)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Gorczyca biała
o

Wanda (d. AP/GORCZ/7/2019)
Odmiana populacyjna;
zgłaszający: AGRO POMERANIA
Rafał Markiewicz
Źródło: COBORU

I Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian
Roślin Pastewnych
W dniu 8 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian
Roślin Pastewnych w kadencji 2022–2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym
kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi
użytkownikami odmian roślin pastewnych i soi, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag

oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania
przez Komisję.
W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022–2025 wchodzą:

1. dr inż. Krzysztof Gawęcki

6.	prof. dr hab. Agnieszka Płażek

Wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
w Warszawie,
2.	prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu
Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale
Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
3.	dr hab. Roman Krawczyk
Pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki
Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
4.	prof. dr hab. Jerzy Księżak
Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin
Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach,
5.	dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale
Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu,

Pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin
i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
7.	dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH
Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale
Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
8.	prof. dr hab. Piotr Stypiński
Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu
Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,
9.	prof. dr hab. Karol Wolski
Kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania
Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji
Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

10.	prof. dr hab. Grzegorz Żurek

Kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych
i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
w Radzikowie.
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Na początku właściwego posiedzenia Komisji jej
członkowie wybrali prof. Jerzego Księżaka na przewodniczącego Komisji oraz prof. Piotra Stypińskiego na jego zastępcę. W trakcie posiedzenia Komisja
pod przewodnictwem prof. Jerzego Księżaka (IUNG-

Soja
o

o

o

o

o

o

o

Adelfia
Odmiana późna; zgłaszający:
Saatbau Polska sp. z o.o.
Asterix (d. SM SR17045)
Odmiana średniopóźna; zgłaszający:
farmsaat Polska sp. z o.o.
ES Bachelor (d. ESG1813)
Odmiana późna; zgłaszający:
Lidea Poland sp. z o.o.
GL Susanna (d. GL306)
Odmiana późna; zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
Pamela (d. SZD P6301)
Odmiana wczesna; zgłaszający:
Saatbau Polska sp. z o.o.
Pula (d. SMSJ201)
Odmiana późna; zgłaszający:
farmsaat Polska sp. z o.o.
Wojtek (d. BAUP 19.2023)
Odmiana średniopóźna; zgłaszający:
SZB Polska sp. z o.o. sp. j.

-PIB Puławy) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe
przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania
i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian roślin pastewnych i soi.

Koniczyna łąkowa/
koniczyna czerwona
o

MHR Nela (d. MHR-NKO-0518)
Odmiana pastewna, diploidalna;
zgłaszający: Małopolska
Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Rzodkiew oleista
o

o

o

Giewont (d. Raph-3)
Odmiana pastewna, przeznaczona
głównie do uprawy w międzyplonie
ścierniskowym; zgłaszający:
„Pietrzak” sp. z o.o. sp. k.
Rolterra (d. ROL 400)
Odmiana pastewna, przeznaczona
głównie do uprawy w międzyplonie
ścierniskowym; zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Nasienne
„ROLNAS” sp. z o.o.
Wiktor (d. Raph-7)
Odmiana pastewna, przeznaczona
głównie do uprawy w międzyplonie
ścierniskowym; zgłaszający:
„Pietrzak” sp. z o.o. sp. k.

Groch siewny
o

Colin (d. DS 18133)
Odmiana pastewna;
zgłaszający: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny
o

SM Orion (d. PRH 112/19)
Odmiana niesamokończąca,
niskoalkaloidowa; zgłaszający:
Hodowla Roślin Smolice
sp. z o.o. Grupa IHAR

Lucerna siewna
o

Legumy (d. L2794)
Odmiana pastewna;
zgłaszający: G.I.E. GRASS

Seradela pastewna
o

Igela
Odmiana pastewna; zgłaszający:
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Źródło: COBORU

Środek ochrony roślin do zaprawiania
nasion grochu, bobiku, bobu i fasoli
Wakil XL 325 WG dostępny w 2022 r.
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w dniu 30 listopada 2021 r.
złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG na okres nieprzekraczający 120 dni, zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009.
W dniu 7 lutego 2022 KZPRiRB otrzymało zezwolenie MRiRW nr R/j-2/2022 na wprowadzanie do
obrotu ww. zaprawy nasiennej, z przeznaczeniem
do zaprawiania nasion grochu uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie na zielone nasiona, bobu, grochu pastewnego (peluszka),
bobiku, fasoli zwykłej uprawianej na zbiór świeżych
strąków, fasoli zwykłej uprawianej na suche nasiona,
fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona w
celu zwalczania mączniaka rzekomego grochu i sza-

rej pleśni w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia
15 maja 2022 r.
– Do tej pory do upraw bobowatych w Polsce można
było stosować zaprawy nasienne, które zawierają tylko
jedną substancję czynną – fludioksonil. Zaprawa Wakil
WL 325 WG zawiera 3 substancje czynne: cymoksanil,
fludioksonil i metalaksyl - M. Zaprawa nasienna, która
zawiera aż 3 s.cz. pozwala na zwalczanie wszystkich
najważniejszych patogenów, które porażają nasiona
oraz młode siewki roślin bobowatych. W przyszłości

zaprawa 3 - składnikowa powinna posiadać rejestrację
również do zastosowania na nasiona innych roślin bobowatych, np. soi, łubinów, wyki, seradeli – powiedział
prof. dr hab. Marek Mrówczyński, IOR-PIB.
– Zaprawianie materiału siewnego należy do najbardziej efektywnych sposobów stosowania środków
ochrony roślin, co jest zgodne z integrowaną ochroną

roślin oraz Strategiami KE. Zaprawianie to punktowe
stosowanie środków ochrony roślin oraz ograniczanie
liczby zabiegów nalistnych, co wpisuje się w założenia
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli obniżenie w niektórych państwach UE stosowania środków ochrony
roślin aż o 50% – dodał prof. Mrówczyński, IOR-PIB.

Nowelizacja ustawy o biopaliwach musi
gwarantować obecny poziom wykorzystania
rzepaku w krajowej produkcji biodiesla
W związku z trwającymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska konsultacjami projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych postuluje o ustanowienie ram prawnych dla realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla biopaliw do 2030 roku zapewniających producentom rolnym dotychczasowy poziom wykorzystania rzepaku przez polskich producentów biodiesla.
Dzięki biopaliwom Polska stała się jednym z najważniejszych producentów rzepaku w Unii Europejskiej. Stworzony rynek umożliwił zwiększenie podaży
nasion rzepaku w ostatnich latach do ponad 3 mln

ton, z ok. 1 mln ton znajdujących swój zbyt w sektorze
spożywczym, co istotnie przyczynia się do zachowania płynności finansowej ok. 100 tysięcy gospodarstw
rolnych w Polsce.

Dzięki zapotrzebowaniu zgłaszanemu na rzepak ze strony krajowych tłoczni dostarczających następnie olej pod produkcję biodiesla, polscy rolnicy uprawiają go obecnie na powierzchni ok. 1 mln
ha, co ma nie tylko ogromne znaczenie ekonomiczne dla wsi, ale też
jest ważnym elementem zrównoważonej produkcji i zachowania
bioróżnorodności w rolnictwie. Nie ma innej realnej alternatywy na
tę skalę dla zmianowania i przerywania monokultur zbóż, których
udział w produkcji polowej sięga już w Polsce 80%. Jeśli dodamy do
tego efekt produkcji biopaliw z rzepaku w postaci krajowej podaży
pasz białkowych w postaci śruty i makuchu to dyskusja na temat
wpływu branży biodiesla na krajową gospodarkę, środowisko oraz
bezpieczeństwo żywnościowe przybiera zupełnie inny kształt.
– powiedział Juliusz Młodecki,
Prezes KZPRiRB

Zrzeszenie postuluje, aby w celu zapewnienia dotychczasowego rynku zbytu dla polskiego rzepaku w sektorze biopaliw kontynuowany był po
2022 roku mechanizm tzw. współczynnika redukcyjnego NCW przy jednoczesnym zawężeniu możliwości realizacji obowiązkowego dolewu biokomponentów w oleju napędowym do estrów metylowych, które w Polsce produkuje się przede wszystkim z krajowego oleju rzepakowego.
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

Z prac FEDIOL:

Wykorzystanie olejów
roślinnych w Unii Europejskiej
wg FEDIOL

FEDIOL szczegółowo monitoruje rynek olejów roślinnych w Unii Europejskiej.
To przecież bowiem trendy w handlu i kierunkach zagospodarowania
olejów wyznaczają kurs samej organizacji, ale też pozwalają zrzeszonym
przetwórcom oleistych na odpowiednie dostosowywanie swojej strategii
rynkowej do panujących uwarunkowań i sytuacji popytowej. Europejski
rynek olejów roślinnych z perspektywy 2020 roku, który możemy wreszcie
szczegółowo przeanalizować, można powiedzieć zaliczył lekką zadyszkę, co
wprost wynikało z spadku, w porównaniu do ubiegłych lat, wykorzystania ich
na cele spożywcze.
Łączny rynek olejów roślinnych w UE w 2020
roku wyniósł 28,5 mln ton i był mniejszy aż o 1,2 mln
ton w porównaniu do roku 2019. Największy w tym
udział miał spadek konsumpcji olejów we Wspólnocie tj. z 13,6 na 12,8 mln ton, co mimo wszystko
pozwoliło na utrzymanie dominacji tego kierunku
zagospodarowania odpowiadającego za 45% unijnego rynku olejów. Biodiesel z kolei istotnie umocnił swoją drugą pozycję, którego znaczenie wzrosło
z utrzymującego się od szeregu lat 38–39% udziału
w rynku do 42%.Wolumenowo biopaliwa zagospodarowują obecnie ponad 11,8 mln ton olejów roślinnych, co oznacza wzrost w porównaniu do 2019
roku o niecałe 200 tys. ton. Pozostałe, znacznie
dalsze pozycje jeśli chodzi o wykorzystanie olejów roślinnych w UE-27 zajmują: cele techniczne
1,6 mln ton (6%) oraz ex aequo paszowe i energetyczne (4%) z ok. 1 mln ton.
Jak w tym zestawieniu plasuje się olej rzepakowy? W 2020 roku jego generalne zużycie w UE
spadło do niecałych 9,2 mln ton z ok. 10 mln ton,
jakie utrzymywały się z niewielkimi wahaniami od
2014 roku, co wprost wynikało z ograniczonej w tym
okresie europejskiej podaży nasion. Dominującym
kierunkiem zagospodarowania oleju rzepakowego
w Europie pozostaje niezmiennie od 2005 roku produkcja biodiesla, na którego produkcję w 2020 roku
wykorzystano go niecałe 5,5 mln ton. Równocześnie wykorzystanie na cele spożywcze obniżyło się
o ok. 400 tys. ton oleju (tj. aż o 1 mln ton nasion) do
poziomu 3,4 mln ton. Pozostałe kierunki dla oleju
rzepakowego mają marginalne znaczenie, co też
jasno pokazuje, że przyszłość tego surowca, a więc
i skalę oraz znaczenie upraw rzepaku w Unii Europejskiej determinują póki co biopaliwa.

Kierunki zagospodarowania olejów roślinnych
w Unii Europejskiej (mln ton)
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Informacja FEDIOL w sprawie
wyników programu monitorowania
rzepaku konwencjonalnego w UE
w 2021 roku
FEDIOL od lat prowadzi program monitorowania konwencjonalnego rzepaku, w ramach
którego wszystkie zakłady członkowskie zajmujące się przetwórstwem nasion rzepaku
co kwartał przekazują organizacji dane pochodzące z laboratoryjnych wyników analiz
rzepaku pod kątem zawartości organizmów genetycznie modyfikowanych.
Na podstawie wyników takich analiz obejmujących okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 roku FEDIOL potwierdził, że wszystkie zrzeszone
firmy deklarując przerób rzepaku konwencjonalnego faktycznie bazują na
surowcu wolnym od GMO. Wszystkie bowiem testowane próbki pochodzące
z upraw UE były negatywne. W przypadku próbek rzepaku spoza UE tylko
3% dało wynik pozytywny z wynikiem w zakresie 0,1–0,4%, a więc poniżej
prawnie dopuszczalnego progu 0,9%, co wskazuje na jedynie przypadkową
obecność GMO w wyniku zanieczyszczeń w łańcuchu dostaw. Oznacza to,
że cały wolumen produktów z rzepaku konwencjonalnego przerobionego
przez członków FEDIOL w 2021 roku można było oferować na rynku bez
oznakowania wynikającego z rozporządzenia 1829/2003 dotyczącego
genetycznie modyfikowanej żywności i pasz.
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Corteva wprowadza produkty
biologiczne na polski rynek
Warszawa, 1 marca 2022 roku – Corteva Agriscience, globalna badawczo-rozwojowa firma specjalizująca się w rolnictwie, ogłosiła rozszerzenie oferty o nową serię produktów
z linii biologicznej wspierających rozwój i ochronę roślin. W ramach portfolio, pod nazwą
Corteva biologicals, dostępne będą produkty mikrobiologiczne, nawozy organiczne, biologiczne środki ochrony roślin i preparaty feromonowe. W ten sposób Corteva chce wspierać
producentów upraw rolniczych i ogrodniczych w dostosowywaniu się do nowych wymagań
rynku, w tym Zielonego Ładu.
W nowej ofercie firmy Corteva Agriscience są produkty naturalnego pochodzenia, które uzupełniają
konwencjonalne rozwiązania ochrony roślin, wspierając oczekiwania konsumentów dotyczące bezpieczeństwa żywności i realizując cele określone w ramach
zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience 2030.
Na rynku polskim, jako pierwsze z serii biologicals, dostępne są preparaty Utrisha™ N, BlueN®
i Kinsidro™ Grow.

Przemyslaw Szubstarski i Jean Paul Riffat

– Produkty z linii biologicznej są odpowiedzią
Cortevy na wyzwania, przed jakimi stoi obecnie rolnictwo. Naturalnie poprawiają wigor i zdrowotność
roślin, tym samym zwiększając ich plony. Wspieramy
producentów oferując im wszystkie dostępne narzędzia i pokazując, jak je łączyć w celu uzyskania najlepszych wyników – mówił Przemysław Szubstarski,
dyrektor Corteva Agriscience w Polsce.
– Na całym świecie, szczególnie w Europie, wycofywane są substancje czynne, z których rolnicy korzystali przez ostatnie lata. Aby ochronić uprawy i zapewnić konsumentom bezpieczną żywność, rolnicy
będą coraz częściej korzystać z rozwiązań łączących
ochronę konwencjonalną z biologiczną. Od rolników
wymaga się również ograniczenia stosowania nawozów, aby poprawić jakość wód powierzchniowych
i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych – dodał
Szubstarski.
Preparaty biologiczne mogą być stosowane jako
uzupełnienie konwencjonalnych rozwiązań. Pozwalają zmniejszyć liczbę wykonywanych zabiegów,
pozytywnie wpływają na plonowanie, a ponadto
poprawiają ekosystem, polepszają strukturę gleby

i wzmacniają różnorodność mikrobiologiczną. Warto
podkreślić, że produkty z linii biologicznej Corteva
zostały gruntownie przebadane z uwzględnieniem
wielu zmiennych, w różnych warunkach i środowiskach, dlatego zapewniają sprawdzoną, przewidywalną skuteczność.
Do produkcji nowych środków biologicznych Corteva wykorzystuje substancje pochodzenia naturalnego,
które mają pozytywny wpływ na wielkość i jakość plonów, a równocześnie są bezpieczne dla środowiska.
W produktach mikrobiologicznych są to m.in. specjalnie wyselekcjonowane bakterie zasiedlające część
nadziemną roślin, które mogą pobierać azot z atmosfery i przekształcać go w formę dostępną dla roślin.
Nawozy z serii biologicals mają działanie biostymulujące, pomagają roślinom pobierać składniki odżywcze z gleby, a następnie wykorzystywać je w bardziej
skuteczny sposób. W efekcie poprawiają metabolizm
roślin, zwiększają ich potencjał plonotwórczy, a także
pomagają roślinom lepiej reagować na stresy środowiskowe, takie jak brak wody, nadmierne temperatury
lub przymrozki. Biologiczne środki ochrony roślin z nowej linii mają działanie bezpośrednie (np. preparaty
zawierające grzyb Beauveria bassiana, który zabija
szkodniki) lub pośrednie (środki aktywizujące naturalne mechanizmy obronne roślin).
Utrisha™ N zawiera bakterie Methylobacterium
symbioticum, które mają zdolność pobierania azotu
z powietrza. Bakterie M. symbioticum tworzą kolonie
o różowym kolorze, które absorbują długie fale światła. Wytwarzana metylobamina absorbuje światło ultrafioletowe i w ten sposób działa jak antyoksydant
redukujący stres powodowany przez promieniowanie
UV. Umożliwia to roślinie wykorzystanie większej ilości światła, a więc większą aktywność fotosyntetyczną. Utrisha™ N przechwytuje azot atmosferyczny
(N2) i przetwarza go na jony amonowe (NH4+) z wykorzystaniem nitrogenazy. W czasach wysokich cen
azotu, stosując Utrisha™ N rolnicy mogą ograniczyć
nawożenie azotowe.
Produkt Utrisha™ N będzie też dostępny pod
nazwą BlueN®. BlueN® został zarejestrowany nie
tylko w uprawach rolniczych (zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, słonecznik, sorgo,

soja i inne rośliny motylkowe, łąki
i pastwiska), ale także w warzywniczych (burak ćwikłowy, czosnek,
karczoch, seler, brokuł, cebula
biała, kapusta, kalafior, endywia,
biały i zielony szparag, szpinak,
groch, bób, koper, sałata, melon,
por, rzodkiew, arbuz, marchew,
bakłażan, cukinia, ogórek, papryka, pomidor) oraz sadowniczych
Slawomir Kutrys i Lukasz Wieczorek
Slawomir Kutrys i Grzegorz Grochot
(jabłoń, grusza, truskawka, wisprawdzoną skutecznością, a także (w odróżnieniu
śnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, orzeod wielu innych dostępnych na rynku produktów huchy, winorośl). Produkt ten będzie oferowany w sieci
musowych) może być stosowany w małych dawkach.
sprzedaży Chemirol – partnera biznesowego Corteva
Kinsidro™ Grow wpływa na aktywność biologiczną
w Polsce.
roślin, zwiększa ilość chlorofilu, a tym samym popraKinsidro™ Grow to chroniony patentem nawóz
wia wydajność fotosyntezy, a także pobudza wzrost
organiczno-mineralny przeznaczony do stosowaoraz rozwój korzeni, pędów i liści. Po zastosowaniu
nia dolistnego. Stałe, wysokie stężenie kwasów
Kinsidro™ Grow rośliny lepiej wykorzystują składniki
humusowych i duża zawartość kwasów fulwowych
pokarmowe, a ich tolerancja na stres jest większa.
sprawiają, że Kinsidro™ Grow wykazuje wysoką
aktywność biologiczną. Produkt charakteryzuje się

INNVIGO w pierwszej piątce
W 2021 roku firma INNVIGO znalazła się w Złotej Setce Polskiego Rolnictwa, a także zajęła
czwarte miejsce w Platynowej Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin.
Ranking został opracowany po raz piąty przez redakcję tygodnika Wprost.
6 grudnia ubiegłego roku odbyła się gala wręczenia nagród dla stu najlepszych firm z branży rolno-spożywczej, przyznawanych od 5 lat przez redakcję
tygodnika Wprost i portalu biznes.wprost.pl. Ranking
Złota Setka Polskiego Rolnictwa został opracowany
na postawie analizy przychodów firm i ich zyskowności. W ten sposób powstała ogólna klasyfikacja,
a także wyłonione zostały najważniejsze przedsiębiorstwa z poszczególnych sektorów (dystrybucji,
maszyn rolniczych, mleczarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin). W Platynowej
Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin firma INNVIGO zajęła czwarte miejsce, zaraz za polskimi oddziałami największych globalnych
koncernów chemicznych.
– Gdy 7 lat temu rozpoczynaliśmy działalność,
od razu stawialiśmy sobie ambitne cele. Chcieliśmy dostarczać polskim rolnikom skuteczne środki
ochrony roślin w korzystnych, konkurencyjnych cenach. Wkroczyliśmy na rynek zdominowany przez
duże, światowe koncerny i sukcesywnie, rok po
roku, rozbudowywaliśmy naszą ofertę o kolejne produkty – w tym innowacyjne, unikalne rozwiązania,
takie jak preparaty wieloskładnikowe. Stworzyliśmy
pełne technologie do ochrony głównych upraw rolniczych, oferujemy również środki ochrony roślin dla

sadownictwa i dla producentów warzyw. Od początku przyjęliśmy założenie, być może przez niektórych
uważane za nieosiągalne, żeby w perspektywie kilku lat zostać jednym z 5 głównych dostawców specjalistycznej chemii dla rolnictwa. Dziś okazuje się,
że udało nam się zrealizować ten śmiały, ale całkiem
realny cel – mówi Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO. – W 2021 roku znaleźliśmy się w zaszczytnej Złotej Setce Polskiego Rolnictwa, czyli
w rankingu stworzonym przez opiniotwórczy tygodnik Wprost. Ale to nie wszystko – INNVIGO zajęło
czwarte miejsce w klasyfikacji branżowej, czyli Platynowej Piątce Największych Producentów Środków
Ochrony Roślin w Polsce. To dla nas ogromny powód do dumy i impuls do dalszego działania. Oczywiście nie osiągnęlibyśmy tego bez naszych klientów, polskich rolników, którzy zaufali nam i wybierają
preparaty INNVIGO do ochrony swoich upraw.
Nagroda przyznawana przez tygodnik Wprost
to nie jedyne wyróżnienie, jakie w ostatnim czasie
otrzymała ta polska firma. W listopadzie 2021 roku
Fundamentum 700 WG, trójskładnikowy herbicyd
od INNVIGO, otrzymał godło Najwyższa Jakość
Quality International w prestiżowym konkursie międzybranżowym, promującym zarządzanie

21

INFORMACJE RYNKOWE

I nfo r ma t o r Kraj owe go Zrze sze n i a Prod ucentów Rzep aku i Roślin Białkowyc h

22

W świetle wycofywania z rynku kolejnych preparatów do ochrony roślin, rolnicy z zadowoleniem przyjmują informacje o nowych rejestracjach. Z pewnością ucieszy ich więc fakt,
że Syngenta wprowadziła właśnie na rynek nowy fungicyd do ochrony rzepaku ozimego.
W składzie preparatu znajdziemy będącą nowością w ochronie rzepaku substancję czynną,
pochodzącą z grupy niestosowanej dotąd w tej uprawie.
Mowa o preparacie Treso® do okołokwitnieniowej
ochrony rzepaku. Produkt zawiera substancję czynną z grupy fenylopiroli, która zapewnia mu nowy, inny
mechanizm działania i czyni tym samym ważnym elementem strategii antyodpornościowej.
Co najważniejsze, Treso® cechuje się ponadprzeciętną skutecznością w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Ta groźna choroba, wywoływana przez grzyba
Sclerotinia Sclerotiorum, atakuje rzepak w okresie

kwitnienia i może ograniczyć plonowanie nawet do
60%. Treso® długotrwale utrzymuje zdrowy i silny łan.
Odznacza się też wysoką fotostabilnością, przez co
okres jego działania znacznie się wydłuża. Wszystko
to przekłada się na wyższe plony.
W minionym roku Treso® zdobył uznanie niemieckich rolników, czy równie dobrze sprawdzi się w naszych rodzimych warunkach?

„Fit for 55” – jedno uniwersalne rozwiązanie
nie sprawdzi się w obszarach wiejskich,
a zwłaszcza w kwestii transportu rolnego
Copa-Cogeca wzięła udział w 19 edycji wydarzenia „Fuels of the Future”– konferencji
poświęconej pakietowi „Fit for 55” oraz paliwom alternatywnym. Była to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o znaczeniu rolnictwa dla sektora produkcji paliw alternatywnych, ale także o tym, że pakiet „Fit for 55” powinien uwzględniać specyfikę
potrzeb transportu rolnego oraz większej mobilności w obszarach wiejskich.
Obecnie energia elektryczna zaspokaja ok. 22%
łącznego unijnego zapotrzebowania na energię; zaledwie 35% energii elektrycznej w UE pochodzi z odnawialnych źródeł energii, pozostałe 65% pochodzi z paliw kopalnych i energii atomowej. Komisja, w upublicznionym
w czerwcu zeszłego roku pakiecie „Fit for 55”, zaproponowała podejście skupiające się przede wszystkim na
zwiększeniu ilości energii produkowanej przy użyciu
paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, dzięki
czemu ma być możliwe osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych. Z tego powodu powstała
przepaść między nierealistycznymi wizjonerskimi celami a twardymi faktami energetycznymi.
Sekretarz generalny, Pekka Pesonen, który reprezentował Copa-Cogeca na tym wydarzeniu, powiedział: „Pojazdy z napędem elektrycznym mogą
odegrać ważną rolę w zmniejszeniu poziomu emisji,
jednak nie są one rozwiązaniem dla wszystkich europejskich konsumentów, m.in. tych mieszkających
w obszarach wiejskich, i dla pojazdów ciężkich. Jedynie wykorzystanie dostępnych technologii pozwoli
Unii Europejskiej na osiągnięcie celów europejskiego
Zielonego Ładu i pozwoli światu walczyć ze zmianami

klimatycznymi. Certyfikowane, zrównoważone i wytwarzane z roślin uprawnych biopaliwa nie mogą być
wyłączone z zestawu narzędzi mających prowadzić do
dekarbonizacji sektora transportu.”
Certyfikowane, zrównoważone i wytwarzane z roślin uprawnych biopaliwa są najczęściej używanym odnawialnym paliwem w UE. Obserwowany w ostatnich
latach spadek poziomu emisji w sektorze transportu
jest w dużej części związany właśnie z ich stosowaniem. Jednocześnie wytwarzane z roślin uprawnych
biopaliwa przyczyniają się do powstania bogatych
w białko produktów ubocznych będących bogatym źródłem białka dla pasz, które może zastąpić importowaną
soję – takie pasze nie przyczyniają się do wylesiania.
Pekka Pesonen powiedział jasno: „Copa i Cogeca wzywają do tworzenia polityk europejskich, które
umożliwią wszystkim źródłom zrównoważonej energii
dołożenie swojej cegiełki do odchodzenia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Inwestycje potrzebują przewidywalności. Obecne niesprawiedliwe
ograniczenia w zakresie certyfikowanych biopaliw produkowanych z roślin uprawnych nie pomagają w realizacji takich inwestycji!”

Copa i Cogeca zwracają uwagę, że europejskie
organizacje rolnicze także wzywają do włączenia
obowiązku, który byłby nakładany na dostawców
paliw, ponieważ to podejście pozwala objąć tym
mechanizmem wszystkie rodzaje bioenergii wykorzystywane do dekrabonizacji sektora transportu.
Proponowane nałożenie na dostawców obowiązku
zmniejszenia wskaźnika emisyjności o co najmniej
13% do 2030 roku jest niewystarczające, biorąc pod

uwagę, że sektor transportu nie zmniejsza swojego
poziomu emisji, co musi być w tej sytuacji kompensowane przez inne sektory, które są objęte rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego,
jeśli państwa członkowskie nie ustalą specjalnych
celów sektorowych. To nie rolnictwo ma ponosić
koszty w zastępstwie sektora transportu. Powinno
być wręcz odwrotnie.

Kolejny rekord przerobowy na rynku rzepaku
powinien być przyczynkiem do przyspieszenia
prac nad nowelizacją ustawy o biopaliwach
Przerób rzepaku w 2021 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju
tłoczniach wyniósł łącznie 3,28 mln ton wobec 3,15 mln ton nasion w 2020 roku. Branża olejarska skupiona w PSPO kolejny raz podwyższa własny rekord pod tym względem.
Na tak efektywną kontynuację trendu wzrostowego
w ilości przetwarzanych nasion miały wpływ zarówno
dobre zbiory rzepaku w sezonie 2020/2021, jak również
dalsza integracja sektora w ramach Stowarzyszenia i dołączenie kolejnych przetwórców.
Polska nie tylko pozostaje wśród wiodących krajów UE pod względem uprawy i przetwarzania rzepaku oraz produkcji oleju, ale
efektywnie skraca dystans do Francji i Niemiec umacniając swoją pozycję na wspólnotowym podium producentów i przetwórców rzepaku. Jako jedyne z tego
grona państwo nie tylko zwiększyliśmy powierzchnię

Fot. Ewa Myśliwiec

TRESO® od Syngenty – absolutna nowość
w ochronie rzepaku

zasiewów rzepaku, która w 2021 roku według danych
ARiMR wyniosła ponad 970 tys. hektarów, ale poprawiliśmy średni plon. Co niezwykle ważne dla przetwórców wzrósł również średni poziom zaolejenia
tym samym przerywając tendencję spadkową
obserwowaną przez poprzednie 3 lata. Rekordowy przerób nasion umożliwił zwiększenie
w 2021 roku produkcji oleju surowego do 1,32
mln ton, a więc o 67 tys. ton w porównaniu do roku
2020. Do 40% (z 37%) z tej produkcji wzrósł udział oleju rafinowanego, którego łączna podaż przez Członków PSPO wyniosła 525 tys. ton.

„Po przekroczeniu po raz pierwszy w 2020 roku przerobu rzepaku powyżej 3 mln ton,
branża olejarska ponownie wzmacnia swoją pozycję w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Rzepak stał się jedną ze specjalizacji polskiego rolnictwa, a wytwarzanie
oleju rzepakowego i biopaliw, gdzie trafia większość naszej produkcji, to znakomity
przykład na to, że cele klimatyczne wynikające z unijnych dyrektyw można realizować
poprzez wzmacnianie swojego rolnictwa i gospodarki "
– powiedział Mariusz Szeliga
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

„Przy obecnej koniunkturze cenowej na rynku rzepaku krajowy przerób nasion przez
Członków PSPO istotnie przyczynia się do stabilizacji sytuacji w rolnictwie w tych jakże
niestabilnych czasach. Ponad 100 tys. gospodarstw uprawia rzepak w Polsce i warto
w tym kontekście zadbać o to, aby rolnicy mieli pewność zbytu po cenach zapewniających
opłacalność produkcji. Apelujemy w tym kontekście do Rządu o szybkie działania
legislacyjne dotyczące rynku biopaliw, ponieważ brakuje obecnie kluczowych rozwiązań
prawnych na 2023 rok, a kolejne zbiory rzepaku już przecież za kilka miesięcy”
– podsumował Adam Stępień
Dyrektor Generalny PSPO
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

Znaczenie krajowej produkcji
rzepaku w kontekście wojny
w Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę wyznacza nowy punkt widzenia na teraźniejszość, w której wydawało się dotychczas, że nie ma miejsca na otwartą wojnę w środku Europy. Niestety i tym razem historia zatacza koło. Obecna sytuacja na pewno jeszcze przez dłuższy okres odbije się
na handlu i gospodarce światowej, niezależnie od czasu trwania samych działań militarnych,
które mam nadzieję, że kiedy ukaże się ten tekst, już będą zakończone. Ukraina jest ważnym
graczem na globalnym rynku surowców rolnych, a w kontekście oleistych warto w szczególności przyjrzeć się jej pod kątem słonecznika, w uprawie którego jest niekwestionowanym
liderem.
Jeszcze w grudniu 2021 roku ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności poinformowało o rekordowych zbiorach nasion roślin oleistych.
Kluczowy wolumen stanowiły oczywiście nasiona
słonecznika, których zbiory wyniosły aż 17,5 mln ton
z 57 mln ton, jakie miały być zebrane w tym sezonie
na świecie. Druga w światowym rankingu producentów słonecznika jest… Rosja ze zbiorami w sezonie
2021/2022 na poziomie 15,5 mln ton. Na tym tle, choć
wciąż na podium, Unia Europejska z 10,5 mln ton
nasion notuje jednak spory dystans do liderów. Co
ciekawe, powierzchnia uprawy słonecznika jest zdecydowanie największa w Rosji wynosząc ok. 8 mln
ha, podczas gdy w Ukrainie jest to ok. 6,2 mln ha.
Kolejne są ex aequo Argentyna i Rumunia z „zaledwie” 1,7 mln ha przeznaczonymi pod tę uprawę.

Ukraiński rynek słonecznika

Ukraina eksportuje nasiona słonecznika w bardzo
ograniczonym stopniu stawiając raczej na oferowanie
produktów jego przerobu. W sezonie 2021/2022 podaż nasion do UE z tego kierunku miała wynieść zaledwie 66 tys. ton, z kolei przerób własny ok. 16,5 mln
ton, dzięki czemu produkcja oleju słonecznikowego
wyniosła prawie 7,2 mln ton. Taki stan rzeczy jest konsekwencją obowiązującego już ok. dwadzieścia lat
systemu podatkowego wprost preferującego krajowy
przerób. W konsekwencji doprowadziło to do powstania dużej, profesjonalnej infrastruktury przerobowej
słonecznika adekwatnej do potencjału lokalnej podaży nasion. Przy rodzimym zużyciu oleju na poziomie
ok. 450 tys. ton kluczowe jest oczywiście lokowanie
go na rynkach zagranicznych, co przy konsumpcji
tego oleju w UE szacowanej na ponad 5,2 mln ton
i produkcji własnej na poziomie ok. 3,9 mln ton stwarza Ukrainie sprzyjające eksportowi warunki do krajów Wspólnoty, gdzie w 2021 roku trafiło ok. 1,6 mln
ton ukraińskiego oleju słonecznikowego.
Słonecznik to jednak, podobnie jak rzepak, nie
tylko olej, ale też śruta, a więc białko paszowe, którego deficyt w UE istotnie jest wspomagany poprzez

import. W przypadku śruty słonecznikowej kraje
członkowskie zużywają jej łącznie niecałe 7 mln ton,
z czego rodzima produkcja zabezpiecza ok. 4,7 mln
ton. Import w 2021 roku wyniósł niecałej 2,5 mln ton,
z czego większość łącznie pochodziła z Ukrainy (ok.
1 mln ton) oraz Rosji (800 tys. ton).
Jak wyjaśnia jednak agencja analityczna APK-Inform specjalizująca się w ukraińskim rynku surowcowym „od kilku sezonów obserwujemy zmniejszenie
eksportu śruty słonecznikowej do UE. Istnieje wiele
przyczyn takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim
otwarcie chińskiego rynku na ukraińską śrutę słonecznikową spowodowało przesunięcie ukraińskich
eksporterów na ten rynek ze względu na bardziej
atrakcyjne ceny. Poza tym wyższa produkcja i przetwórstwo nasion oleistych w UE ogranicza popyt
na śrutę importowaną”.

Co z rzepakiem?

Około 25% importowanych do Unii Europejskiej nasion rzepaku pochodzi z Ukrainy. W bieżącym sezonie spadła nieco zależność Wspólnoty od importu
rzepaku, co szczególnie właśnie dotyczyło naszych
wschodnich sąsiadów. Tym niemniej jest to wciąż
1,6 mln ton z tego kierunku. W przypadku oleju rzepakowego, którego import do UE wynosi obecnie
niecałe 450 tys. ton, około połowy, mniej więcej po
równo, trafia do Wspólnoty łącznie z Ukrainy i Rosji.
Jeśli chodzi o śrutę rzepakową to oba te kraje odpowiadają już za ponad 60% importu do Unii Europejskiej z generalnego wolumenu ok. 580 tys. ton, jakie
trafiły w tym sezonie do Europy.

Jak na tym tle wygląda Polska?

Polska zarówno jeśli chodzi o naszą zależność od
importu nasion i produktów przerobu oleistych ze
wschodu, jak i generalnie poziom samozaopatrzenia w rzepak (według ostatnich danych IERGŻ jest
to aż 88%) wygląda bardzo korzystnie na tle danych
dotyczących Unii Europejskiej. Import śruty słonecznikowej i pelletów z łuski słonecznika (niestety

z perspektywy statystyki importowej i klasyfikacji towarów w ramach nomenklatury scalonej nie da się
rozróżnić tych produktów) w 2021 roku wyniósł 308
tys. ton i był o 24% mniejszy od wolumenu jej importu
w poprzednim roku. Niemal cały ten wolumen (95%)
pochodził z Ukrainy. Pozostając przy temacie białka
paszowego warto również zwrócić uwagę na import
śruty sojowej z tego kraju, który wyniósł w 2021 roku
104 tys. ton, co jednak stanowiło niecałe 4% w całkowitym wolumenie importu tego komponentu. Import
śruty rzepakowej do Polski pozostawał symboliczny
na tle rodzimej produkcji i wyniósł niecałe 40 tys.
ton, z czego jednak z Ukrainy pochodziła większość
tj. 29 tys. ton.
Jeśli zsumujemy powyższe liczby to łączny ukraiński import białkowych pasz z przerobu nasion roślin oleistych wyniósł w 2021 roku 426 tys. ton. Jednocześnie wskazać należy, że w tym samym czasie
wyjechało z kraju 661 tys. ton śruty rzepakowej, co
w kontekście bezpieczeństwa paszowego (a za nim
żywnościowego) kraju powinno być ważną przesłanką do spojrzenia na ten surowiec nieco bardziej łaskawym okiem. Ciekawostką przy tej okazji jest również fakt, że w 2021 roku wyeksportowano z Polski …
96 tys. ton śruty sojowej.
Import nasion oleistych z Ukrainy do Polski również możemy uznać za nieznaczny na tle krajowego
potencjału determinowanego przede wszystkim podażą rzepaku. W 2021 roku zaimportowano do Polski
bowiem z tego kierunku 86 tys. ton nasion rzepaku
i tylko 6 tys. ton soi.

Czy w związku z wojną w Ukrainie
powinniśmy ograniczyć produkcję
biopaliw z rzepaku?

Zdecydowanie nie, choć zapewne i takie głosy pojawią się w związku z sytuacją w Ukrainie.

Import rzepaku do Polski w 2021 roku był co prawda wysoki i wyniósł 500 tys. ton, ale i eksport w tym
samym czasie był bardzo duży wynosząc prawie
350 tys. ton. Bilans ujemny w handlu nasionami
wyniósł zatem jedynie 150 tys. ton na łączny przerób ok. 3 250 tys. ton, co przekładając to w prostej linii na produkcję biodiesla oznacza, że jedynie
ok. 6% krajowej produkcji estrów jest zależna od
zaopatrzenia zewnętrznego. Jakie jednak może,
a w kontekście bezpieczeństwa paliwowego Polski powinna mieć znaczenie rodzima produkcja
biopaliw w sytuacji, w której 70% ropy importujemy z Rosji, chyba nikogo nie trzeba przekonywać.
W szczególności, jeśli na powyższe dane nałożymy fakt, że w ramach realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego dla biopaliw w 2020 roku, ponad
zużycie estrów w ramach dodawania ich do oleju
napędowego wynoszące ok. 1 mln ton, wprowadzono na rynek krajowy, a następnie z niego wyeksportowano ok. 250 tys. ton samoistnego biopaliwa B100. Ten wolumen powinien być obecnie
jak najszybciej przekierowany na jego faktycznie
wykorzystanie w kraju. Opcji na to jest co najmniej
kilka, a wśród najłatwiejszych i jednocześnie najbardziej realnych pozostaje wsparcie zabezpieczania rolnictwa w paliwo czy to poprzez bezpośrednie
zużycie B100 w ramach tzw. paliwa rolniczego czy
też poprzez udrożnienie mogącego mieć znacznie
szersze zastosowanie tzw. paliwa flotowego B20 tj.
oleju napędowego z 20% udziałem estrów. W sytuacji potencjalnego kryzysu dostaw węglowodorów
z Rosji dotychczasowa optyka na krajowe biopaliwa powinna być szybko skorygowana. W szczególności właśnie wobec naszego rzepakowego
potencjału.
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Tony
grzybów
z lasu
Kurka to jeden z najpopularniejszych i najczęściej spotykanych grzybów w Polsce. Nawet dziecko
wie, jak wygląda. A jednak pomiędzy owocnikami występującymi w różnych siedliskach można dostrzec czasem subtelne różnice morfologiczne. Na tej podstawie niektórzy badacze grzybów wyróżniają różne odmiany i formy kurek, a nawet rozdzielają je na autonomiczne gatunki. Niekwestionowany autorytet mykologiczny, profesor Władysław Wojewoda, opisywał aż 6 gatunków pieprzników:
blady, jadalny, pomarańczowy, szary, trąbkowy i żyłkowany. Wszystkie uważa się za jadalne i równie
smaczne. Tradycyjnie nazwa „kurka” przynależy do pieprznika jadalnego, Cantharellus cibarius.
To bardzo charakterystyczny grzyb, trudny do pomylenia, jeśli raz nauczymy się go identyfikować.
Kapelusz, początkowo guzkowaty, później wypukły
z podwiniętym brzegiem, w miarę dorastania staje się
rozpostarty, a w końcu lejkowato wklęsły. Bywa okrągły, ale częściej nieregularny. Może osiągnąć średnicę do 12 cm. Powierzchnia kapelusza jest matowa
i gładka, a brzegi na starość strzępią się i wyginają.
Pod spodem zobaczymy układ żylastych fałdek zwanych listewkami. Choć z pozoru przypominają blaszki,
mają jednak inną strukturę. Tworzą hymenofor, czyli
warstwę płodną, gdzie wzrastają i dojrzewają zarodniki grzyba. Jeśli uważnie przyjrzymy się listewkom,
zauważymy, że łączą się i rozwidlają tworząc bardzo
oryginalne wzory. Kapelusz kurki trzyma się na pełnym i twardym trzonku, który bywa nieco jaśniejszy
niż cały owocnik. Jaskrawe kolory kurki to spektrum
od bladożółtych do pomarańczowożółtych barw.
Biały miąższ pieprznika może mieć nieco żółty
odcień. Ma zwartą konsystencję i owocowy zapach.
Bardzo rzadko jest robaczywy.
Rosną gromadnie na ziemi wśród mchów i opadłych liści w różnych typach lasów. Lubią piaszczyste
i kwaśne gleby. Szukać kurek warto w borach pod sosnami i świerkami. W lasach liściastych i mieszanych
trzeba zaglądać pod dęby, graby i brzozy. Pieprzniki
są grzybami mikoryzowymi. Znaczy to, że ich grzybnia bardzo ściśle współdziała z drzewami określonych
gatunków. Taka współpraca przynosi ogromne korzyści i grzybom, i roślinom. Grzybnia ułatwia drzewu pozyskanie wody oraz różnych koniecznych do wzrostu

substancji mineralnych. W zamian grzyb otrzymuje
nadwyżki cukrów wytworzonych w procesie fotosyntezy. Zarówno sama mikoryza, jak i dobór organizmów
gotowych do życia w takiej symbiozie są wciąż pełne
tajemnic i niejasności. Dlatego też grzyby mikoryzowe
nie dają się efektywnie uprawiać czy hodować w skali
przemysłowej. Jeśli chcemy je zdobyć, musimy pozyskiwać je z lasu. Owocniki kurek pojawiają się w Polsce od końca maja aż do późnej jesieni.
Wtedy też ich śladem ruszają całe rzesze koszyczkowych grzybiarzy. To oni pierwsi zauważyli
w ostatnich czasach drastyczny spadek liczebności
kurek w lesie. Tak dzieje się nie tylko u nas, ale także
w różnych rejonach Europy. Jeszcze niedawno przypisywano odpowiedzialność za to samym grzybiarzom,
których obwiniano o zbyt rabunkowe zbieranie owocników. Apelowano do nich, by choćby najmniejsze
kurki pozostawiali w ziemi, żeby mogły dorosnąć. Jednak długookresowe badania naukowe prowadzone
w Holandii pod koniec XX wieku pozwalają całkowicie
zdjąć odium z grzybiarzy. Na liczebność kurek w lesie
nie wpływa w ogóle to, czy są zbierane. Uczeni łączą
zanikanie takich grzybów jak kurki ze wzrostem zanieczyszczeń przemysłowych, zwłaszcza z wysokim
poziomem azotu i nadmiernym zakwaszeniem gleb
leśnych. Ponadto – jak bezspornie wynika z badań
zespołu Davida Pilza w 2006 r. – istotnym czynnikiem
ograniczającym liczebność owocników kurki są wycinki i trzebieże prowadzone w lasach.
Wciąż jednak kurka jest poszukiwana i zbierana.
O jej popularności wśród Polaków świadczy około

czy opieńki. Nie upierać się przy marynowaniu, bo nie
20 regionalnych i historycznych nazw, jakimi określa
są wtedy nadzwyczaj smaczne. Nie suszyć. Można je
się owocniki tego gatunku. To między innymi: kurza
mrozić po uprzednim zblanszowaniu, bez którego zronóżka, liszka, lisica albo stroczek lisica, pieprzyk, lebią się gorzkie.
pieszka, łasiczka, stągiewka jadalna i inne.
Pieprznik jadalny jest grzybem
Takie podejście do grzybów tego
dopuszczonym do obrotu handlowegatunku jak w „Panu Tadeuszu” wcago i eksportu w Polsce i w Unii Eurole nie było w tamtych czasach oczypejskiej. Szacuje się, że światowe
wiste. Proszę sobie uzmysłowić, że
pozyskanie owocników kurki waha
kurki zostały po raz pierwszy naukosię od 150 do 200 tysięcy ton na rok,
wo opisane w 1821 r. przez szwedza ich rynkowa wartość wynosi około
kiego mykologa Eliasa Magnusa
1,67 miliarda dolarów. Ze względu
Friesa, który też nadał im obowiązuna swoje walory spożywcze, wyjątjącą do dziś łacińską nazwę Canthakową trwałość oraz odporność na
rellus cibarius. Jeszcze kilkadziesiąt
transport kurka jest ważnym towalat przed Mickiewiczem, osiemnaW 1834 r. Adam Mickiewicz
rem eksportowym w stanie świeżym
stowieczny przyrodnik z Ciechanowużył właśnie jednej z takich
i przetworzonym. Według danych
ca, ksiądz Krzysztof Kluk ostrzegał
nazw w III księdze „Pana
GUS w Polsce w latach 2005–2009
przed kurką w swoim „Dykcyonarzu
Tadeusza”, gdzie wymienił
skup owocników kurki utrzymywał
roślinnym”: „Lubo go w niektórych
kurkę na poczesnym miejscu
się na poziomie od 4 do 7 tysięcy ton
mieyscach na pokarm zażywają […]
wśród grzybów zbieranych
rocznie. Średnia wielkość eksportu
wielkie w tym iest niebeśpieczeńw soplicowskich lasach:
w tym czasie wynosiła około 1500
stwo: częstokroć bowiem czyni wielton rocznie. Nie ma precyzyjnych
kie bóle w Żołądku y biegunki.”
„Grzybów było w bród.
danych statystycznych w tym zaDopiero Józef Wyżycki, autor
Chłopcy biorą krasnolice,
kresie z ostatnich lat. Profesor Anwydanego w Wilnie w 1845 r. „ZielTyle w pieśniach litewskich
drzej Grzywacz z SGGW szacuje,
nika ekonomiczno-technicznego”
sławione lisice,
że grzyby dostarczane do punktów
potwierdził spożywcze wykorzystaCo są godłem panieństwa:
skupu stanowią około 30% całego
nie kurki: „Pospólstwo chętnie je
bo czerw ich nie zjada,
pozysku, 60% to zbiór indywidualny
bez najmniejszej szkody zażywa.”
I dziwna, żaden owad
na własny użytek, a około 10% trafia
Szeroki wachlarz dawnych potraw
na nich nie usiada.”
do sprzedaży przydrożnej i na tarkurkowych zebrał Mirosław Marczyk
gowiska. Trzeba dodać, że na polskim rynku dostępne
w swojej pracy „Grzyby w kulturze ludowej” (2003).
są również kurki z importu m.in. z Rosji, Białorusi, LiWymienia między innymi: kurki duszone ze słoniną
twy, Bułgarii i Rumunii. „Złotym trójkątem kurkowym”
z Polesia, kurki przyrządzane na Kurpiach z zielem
nazywa się rejon pomiędzy Białymstokiem, Lidą na
angielskim, mlekiem, śmietaną i ziemniakami, gotowaBiałorusi i Druskiennikami na Litwie. Tam zbiory są zane w Myślenicach z zasmażką i mlekiem z dodatkiem
wsze najobfitsze.
mięty. Grzyby, według zebranych przez autora relacji,
Zbierając kurki trzeba bezwzględnie zachować
pieczono nad ogniskiem i na blachach kuchennych,
czujność i ostrożność. Polskim grzybiarzom zdarza się
smażono w tyglach lub na patelniach, a na zimę solopomylić kurki z innymi pieprznikami, a także z kolczano lub zalewano przegotowanym octem.
kiem obłączastym (Hydnum repandum) albo z lisówką
Po dziś dzień cenimy kurkę za jej walory smakopomarańczową (Hygrophoropsis aurantiaca). Tylko
we – aromat, smak, konsystencję owocników. Znawten ostatni gatunek z wiotkimi owocnikami i gęstymi,
cy zalecają zbierać do jedzenia tylko młode i zdrowe
cienkimi blaszkami pod kapeluszem nie powinien traowocniki. Przygotowując kurkowe dania warto sięgnąć
fić na talerze, bo brak mu walorów smakowych i może
do godnych zaufania przepisów (polecam: smacznawywołać problemy gastryczne. W krajach południopyza.blogspot.com) i pamiętać o kilku elementarnych
wej Europy występują silnie trujące grzyby o pokroju
zasadach. Po pierwsze smażyć kurki krótko, gdyż
podobnym do kurki, z gatunku Omphalotus olearius,
zbyt długo smażone mocno twardnieją. Kurkom dukielichowiec pomarańczowy.
szonym dobrze zrobi wymieszanie z innymi grzybami
zawierającymi więcej śluzu, jak podgrzybki, maślaki
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SONIA
KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Od zielonej gałązki
do wielobarwnej palmy

Palma wielkanocna to gałązka
palmy, wierzby bądź wiązanka
żywych i suszonych roślin.
Palmę wielkanocną tworzy się
z trzciny, wierzby, ziół, kwiatów
suszonych i sztucznych. Jest
w niej bukszpan, jałowiec
i kwiatki – żywe i sztuczne.
Palmy tworzone są z witek
wierzbowych, gdyż wierzba
jest drzewem, które wiosną
najwcześniej budzi się do życia,
a w symbolice Kościoła jest
znakiem zmartwychwstania
i nieśmiertelności duszy.

Dzieci z palmami na wozie, ISPAN palmy wielkanocne, Rabka1958

W tradycji ludowej poświęcone palmy miały
szczególne znaczenie. Wiosną wierzbowe gałązki
pokrywają się srebrzystoszarymi „baziami”. W wielu
gospodarstwach, po powrocie z procesji, dawano
krowom do zjedzenia po jednej bazi urwanej z palmy. Miało to chronić je od chorób, a właścicielom
zapewnić dostatek mleka. Małe urwistki wkładano
do gniazd drobiu, czasem też do pszczelego ula.
Na Pomorzu i Kaszubach rybacy przywiązywali
kawałek palmowej gałązki do sieci, myśląc o przyszłych szczęśliwych i bezpiecznych połowach.
Na południu Polski z palm wielkanocnych robiono
kropidła do poświęcenia pola, a w Wielki Poniedziałek wbijano w ziemię uprawną małe krzyżyki z palmy
w intencji dobrych plonów i dla ochrony przed różnymi klęskami. Poświęcone palemki przechowywano
w domach przez cały rok. Niektórzy gospodarze, dla
zdrowia, spożywali jedną bazię, a także nakazywali
to samo uczynić dzieciom.

Długie, misternie oplecione mchem, suszonymi albo papierowymi kwiatami, z dodatkiem kolorowych wstążek lub skromniejsze,
zrobione ze zwykłych wierzbowych gałązek
z puszystymi „baziami” otoczonymi ciemnozielonym bukszpanem. Palmy wielkanocne to
nie tylko ważny symbol religijny, ale też często
owoc artystycznych starań całych rodzin.

Palmy wielkanocne – tradycja

Przygotowywana jest na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. Palemka ma
bardzo długą historię. Już w IV wieku w Jerozolimie odbywały się procesje z palmami.
Ten zwyczaj bardzo szybko rozpowszechnił
się w Hiszpanii, Galii oraz na wschodzie.
Z kolei kościół zachodni zaczął przejmować
ten zwyczaj już w V wieku, a w XI wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej święcenie gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych. Polski kościół także święci
palemki od XI wieku – w Niedzielę Palmową
jest święcenie, w Wielką Sobotę są palone
te zeszłoroczne, a w środę popielcową w następnym roku popiół z tych spalonych palm
używany jest do znaczenia i posypywania
głów wiernych.

Obecnie palmy składają się najczęściej z wierzbowych gałązek, wiecznie zielonego bukszpanu,
suszonych traw i ziół. Dzieci uwielbiają te bardziej
kolorowe, zwane wileńskimi. Mają one kształt zbliżony do pałki i są wykonane z przeróżnych, ściśle
ułożonych i farbowanych traw, suszonych kwiatów
i mchu.

W wielu miejscach na południu Polski (między
innymi okolice Myślenic, Bochni, Wieliczki, Nowego
Sącza, Tarnowa) istnieje tradycja tworzenia bardzo
długich palm z połączonych wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych prętów. Są one oczywiście
wspaniale udekorowane i często biorą udział w specjalnie organizowanych konkursach. Zwycięża najwyższa. W Tokarni oceniający sędziowie zwracają
uwagę na konieczność prezentowania palmy w pozycji pionowej. Zaleca się pracę zbiorową, rodzinną, najlepiej wielopokoleniową. Nie dopuszcza się
użycia gotowych, sztucznych dekoracji. Dobrze widziane są bazie, kwiaty, naturalne gałązki, bibuła
i wstążki.
Elwiro Michała Andriollego, wycinek z „Kłosów”, 1874
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Sami nie wiecie
co posiadacie

ADAM
STĘPIEŃ

Rzepak jest niezwykle ważną uprawą w Polsce. Jej rozwój w ostatnich latach jasno pokazuje, że rolnicy doceniają tę roślinę na swoich polach, dzięki czemu rzepak stał się jedną
z naszych specjalizacji produkcji rolnej. A jak wygląda to na gospodarskich stołach? Czy nasze gospodynie równie chętnie sięgają po olej rzepakowy jak ich mężowie po sprawdzone
odmiany rzepaku? Warto przytoczyć w tym kontekście kilka podstawowych faktów na temat
oleju rzepakowego, które sprawiają, że rzepak miał szansę stać się tak ważną częścią polskiego rolnictwa, a produkowany z niego olej powinien być nieodzownym składnikiem dań
i potraw w każdym polskim domu.
Tłuszcze są niezbędnym składnikiem diety człowieka, a eksperci rekomendują zwiększenie spożycia
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie z rodziny omega-3. Kwasy te występują m.in.
w rybach czy orzechach, ale znajdziemy je także właśnie w naszym oleju
rzepakowym. Kwasy omega-3 i omega-6 nie tylko pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi,
ale są też niezbędne do właściwego
rozwoju i funkcjonowania organizmu.
Warto w tym kontekście wskazać, że to
właśnie olej rzepakowy posiada wręcz
idealny z punktu widzenia potrzeb żywieniowych stosunek kwasów omega-6
do omega-3 tj. 2:1, jak również ma najkorzystniejszy skład kwasów tłuszczowych spośród stosowanych w kuchni
olejów roślinnych. Dodatkowo, to właśnie w oleju rzepakowym znajdziemy 10 razy więcej
kwasów omega-3 niż w oliwie z oliwek. Powiedzieć
więc o oleju rzepakowym, że to „oliwa Północy” to
tak jakby nic nie powiedzieć… Choć faktycznie, często można spotkać się z tym mianem, jako że jego
zastosowanie jest rekomendowane przez dietetyków
szczególnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a olej rzepakowy jest uznawany jako bardziej wartościowy zamiennik oliwy z oliwek. Wynika to również
z pozostałych składników naszej diety znacznie uboższej w ryby i owoce morza, jakże charakterystycznej
dla mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, dostarczających odpowiedniej ilości kwasów omega-3.
W naszej szerokości geograficznej spożycie ryb jest
zdecydowanie mniejsze, dlatego powinniśmy sięgać
po olej rzepakowy będący doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Ponadto olej rzepakowy charakteryzuje się bardzo
niską zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych,
które stanowią zaledwie 7% wszystkich kwasów tłuszczowych w nim zawartych. W ogólnych zaleceniach
żywieniowych poleca się bowiem właśnie tłuszcze zaArtykuł sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

wierające NNKT i niską zawartość NKT. Olej rzepakowy jest więc tłuszczem spełniającym wprost te kryteria. Dodatkowo, co powinno być szczególnie ważnym
argumentem dla czytelników „Naszego Rzepaku”, jest
lokalnym produktem mogącym jednocześnie pełnić tak ważną rolę w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, a do którego organizm człowieka
jest zaadaptowany w naszych warunkach geograficznych, środowiskowych
i społecznych. Wydaje się zatem, iż oleje pochodzenia tropikalnego o odmiennym składzie mogą być jedynie funkcjonalnym dodatkiem do codziennej diety,
w której dominować powinien olej rzepakowy. Cechuje go również wysoka
zawartość witaminy E, co ma korzystne
działanie dla jego stabilności, gdyż pełni funkcję ochronną dla nienasyconych
kwasów tłuszczowych (zapobiega ich utlenianiu).
Dzięki uniwersalnym właściwościom oleju rzepakowego ma on szerokie zastosowanie w naszych
codziennych kuchennych zmaganiach, ale też
w przemyśle spożywczym. Bezwonny rafinowany
olej rzepakowy ma wysoką odporność na temperaturę obróbki kulinarnej, dzięki czemu nie pali się i doskonale sprawdza podczas smażenia czy pieczenia.
Olej rzepakowy nierafinowany ma charakterystyczny, przyjemny zapach i chętnie wykorzystywany jest
w kuchni na surowo np. do sałatek warzywnych.
A skoro swoje już znacie, parafrazując nieco Stanisława Jachowicza, warto, aby i w rolniczych domach, dbając o swoje zdrowie i podniebienia, stawiać
na olej rzepakowy tak jak w polskich gospodarstwach
stawiamy od lat na uprawę rzepaku.
Aby dowiedzieć się więcej na temat oleju rzepakowego oraz poznać ciekawe przepisy na
pyszne i zdrowe jego wykorzystanie w kuchni zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.pokochajolejrzepakowy.eu.

Energia rzepaku – nie do zastąpienia!
jedyne takie połączenie ORYGINALNYCH substancji czynnych!
kontrola chorób – specjalista na suchą zgniliznę
szybsza regeneracja po okresie zimowym
zapobieganie wyleganiu
idealny pokrój roślin, równomierne kwitnienie i dojrzewanie

Caryx 240 SL działa już od 5°C
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

FORMULACJA
MA
ZNACZENIE
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JACEK BRONIARZ
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej

Przydatność do
integrowanej produkcji
jarych odmian oleistych

Spośród jarych roślin oleistych uprawianych w naszym kraju większe znaczenie mają rzepak
jary, gorczyca biała, a ostatnio także słonecznik zwyczajny. Dobór odmian tych gatunków do
uprawy jest zróżnicowany, przy czym w ofercie firm hodowlano-nasiennych można wybrać
takie, które są najbardziej przydatne do integrowanej produkcji.
Rzepak jary

świadczeń porejestrowych (PDO) zebrano w bardzo
suchym roku 2018. Duży deficyt opadów prawie w caProdukcja rzepaku jarego w Polsce jest stosunkowo
łym okresie wegetacji oraz wyższa niż w wieloleciu
mała w porównaniu do rzepaku ozimego, który jest
temperatura powietrza spowodowały, że rośliny nie
główną rośliną oleistą uprawianą w naszym kraju.
wyrosły, zawiązały mniej łuszczyn z mniejszą liczbą
Jego uprawa nie jest jednak łatwa, m.in. dlatego że
nasion. Potwierdza to stosunkowo duże wymagania
wymaga intensywnej ochrony przed szkodnikami.
wodne roślin rzepaku jarego. Wyższe plony uzyskaW ostatnich latach powierzchnia uprawy tej formy
no w bardziej korzystnych dla wegetacji rzepaku jarerzepaku była dość zróżnicowana i wynosiła od 15 do
go latach 2020 i 2021.
35 tys. ha, w roku 2021 były to 23 tys. ha. Stanowi on
Rzepak jary można uprawiać po różnych przedzatem jedynie uzupełnienie ogólnej produkcji rzepaplonach, przy czym najczęściej dostępne są stanoku w Polsce.
wiska po zbożach i przeważnie po nich się go upraRzepak jary wytwarza mniejszy plon niż ozimy,
wia. Takie stanowisko wymaga bardziej obfitego
a plonowanie jest dość zmienne w poszczególnych
i dobrze zbilansowanego nawożenia. W płodozmiasezonach wegetacyjnych i w dużym stopniu uzależnie z roślinami zbożowymi to rzepak stanowi bardzo
nione od przebiegu warunków pogodowych. W wiedobry przedplon, który m.in. ogranicza nasilenie
loleciu, średni plon nasion odmian rzepaku jarego
występowania chorób zbóż. Należy jednak wskazać,
w doświadczeniach realizowanych w systemie poreże najlepszymi przedplonami dla rzepaku jarego są
jestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)
rośliny okopowe, strączkowe i mieszanki zbożowostanowił zaledwie połowę (51%) średniego plonu
-strączkowe.
odmian rzepaku ozimego. Nasiona odmian rzepaku
W rzepaku jarym prace hodowlane w celu wyjarego odznaczają się natomiast dobrą jakością. Zatworzenia nowych odmian nie są tak intensywne, jak
wartość tłuszczu mają zbliżoną lub nieco mniejszą od
w rzepaku ozimym, a postęp odmianowy wyraźnie
nasion rzepaku ozimego, natomiast zawierają przemniejszy. Brakuje np. odmian rzepaku jarego z geneciętnie więcej białka ogólnego, a mniej włókna i glutyczną odpornością na niektóre patogeny. Zarejestrokozynolanów.
Wymaga on dość dobrych
gleb i udaje się najlepiej w rejoPowierzchnia uprawy rzepaku jarego oraz plon nasion
nach o zwiększonej ilości opadów
w doświadczeniach PDO
w okresie wegetacji. Wytwarza
Rok
słabszy niż rzepak ozimy system
Wyszczególnienie
2021
2020
2019
2018
2017
korzeniowy, przez co jest bardziej
Powierzchnia uprawy [tys. ha]
23,0
14,8
27,2
32,4
35,1
wrażliwy na niedobory wody. NajPlon nasion [dt z ha]
22,7
23,0
22,2
19,8
21,6
bardziej krytycznym okresem,
jeśli chodzi o deficyt wilgoci, jest
faza kwitnienia i zawiązywania
Porównanie plonowania oraz niektórych cech jakościowych
łuszczyn. Ważny jest także okres
nasion odmian rzepaku jarego i ozimego
wschodów i rozwoju roślin. Coraz
(wyniki doświadczeń PDO z lat 2017–2021)
częściej to właśnie wtedy wystęRelacja
Rzepak
Rzepak
pują wiosenne posuchy, które
Wyszczególnienie
jary/ozimy
jary
ozimy
(%)
powodują gorszy wzrost i rozwój
roślin, mniej intensywne kwitPlon nasion (dt z ha)
21,9
42,6
51
nienie oraz tworzenie mniejszej
Zawartość tłuszczu (w % s.m.)
41,5
43,2
96
liczby łuszczyn. W efekcie, plon
Zawartość glukozynol. (μM/g nasion)
9,5
11,7
81
nasion jest znacząco mniejszy
Zawartość białka (w % smb)*
41,4
37,6
110
od potencjalnego.
Zawartość włókna (w % smb)*
8,3
9,1
91
W ostatnim pięcioleciu najniższy plon rzepaku jarego z do* – wyniki pochodzą z doświadczeń rejestrowych

wane w naszym kraju odmiany, pochodzą z czterech
ośrodków hodowlanych, w tym jednego krajowego.
Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian (KR)
wpisanych jest 19 odmian rzepaku jarego. Wśród
nich jest 13 odmian populacyjnych oraz 6 odmian
mieszańcowych zrestorowanych. Dziewięć z nich to
odmiany krajowe, a 10 zagranicznych. Wpisane do
KR odmiany wykazują zróżnicowanie ważniejszych
cech wartości gospodarczej, takich jak plon nasion
oraz jego jakość, a także wczesność, wysokość roślin, odporność na wyleganie i podstawowe choroby. Jedna odmiana Menthal cechuje się tolerancją
na porażenie przez kiłę kapusty (Plasmodiophora
brassicae). Ogólnie lepiej plonują odmiany mieszańcowe, średnio w wieloleciu ich plon nasion był większy o około 10% od odmian populacyjnyh. Spośród
ocenianych właściwości dużą uwagę zwraca się na
zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach.
Podobnie jak dla odmian rzepaku ozimego, zawartość glukozynolanów w kwalifikowanym materiale siewnym nie może przekraczać 15 mikromoli na
1 gram suchej masy nasion.
W uprawie rzepaku jarego dużym zagrożeniem
dla roślin są szkodniki, które występują dość powszechnie. Ich rozwojowi sprzyjają suche i upalne
okresy wiosną. Ponadto, ocieplenie klimatu umożliwia pojawianie się dodatkowych pokoleń szkodników, np. śmietki kapuścianej, mszyc, mączlików. Stosowane coraz częściej uproszczenia agrotechniczne
również stwarzają dogodne warunki szkodnikom,
zwłaszcza glebowym, takim jak drutowce, pędraki,
rolnice. Aktualnie brakuje też zapraw do nasion, które
skutecznie ograniczałyby występowanie szkodników
we wczesnych fazach rozwoju.

Fot. 1. Plantacja rzepaku jarego w fazie dokwitania

Gorczyca biała

Uprawa gorczycy białej jest szczególnie wartościowa
w tych gospodarstwach, w których stosuje się uproszczone zmianowanie, ponieważ łagodzą skutki zbyt dużego udziału przede wszystkim zbóż w strukturze zasiewów. Przyczyniają się do wzrostu i stabilizacji plonu
rośliny następczej. Ponadto korzystnie wpływają na
stan fitosanitarny i właściwości fizyczne gleby.
Odmiany gorczycy białej mogą być wszechstronnie użytkowane; uprawiane są w siewie czystym na
nasiona, stosowane w mieszankach pastewnych,
bywają wykorzystywane jako rośliny podpierające
dla grochu, wyki jarej i seradeli, a przeważnie są wysiewane w międzyplonach ścierniskowych z przeznaczeniem na zielony nawóz lub na mulcz.
Nasiona zawierają 28–35% tłuszczu oraz glukozynolany, w tym głównie synalbinę. Z tych ostatnich,
w obecności wody i pod wpływem działania enzymu
mirozynazy wydzielają się olejki gorczyczne. Nasiona wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle spożywczym. Całe lub rozdrobnione używane
są jako przyprawa aromatyzująca i jako środek konserwujący. Głównie jednak stanowią podstawowy
surowiec do produkcji musztardy. Ponadto nasiona
są szeroko wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym oraz w medycynie, zwłaszcza tradycyjnej.
Olej wytłaczany na zimno używany jest w niewielkim
zakresie do celów spożywczych, częściej w farmacji
i przemyśle kosmetycznym, a pozyskiwany w wyniku
ekstrakcji ma zastosowanie do celów technicznych.
W Krajowym Rejestrze (KR) obecnie wpisanych
jest 17 odmian gorczycy białej. Spośród nich trzynaście zostało wytworzonych w krajowych ośrodkach
hodowlanych, a cztery to odmiany zagraniczne. We
Wspólnotowym Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się aktualnie ponad 160 odmian
gorczycy białej. Większość zarejestrowanych w KR odmian nadaje się
zarówno do uprawy w plonie głównym z przeznaczeniem na nasiona,
jak i w międzyplonie ścierniskowym.
Odmiany różnią się między sobą
wielkością plonowania oraz składem chemicznym nasion, a także
głównymi cechami rolniczo-użytkowymi, takimi jak wczesność, wysokość roślin, odporność na wyleganie
i choroby, jak również możliwością
ograniczania liczebności mątwika
burakowego w glebie.
Tradycyjne odmiany gorczycy
białej zawierają w nasionach dużą
ilość glukozynolanów, (ok. 160 µM/g
nasion), tj. specyficznych związków
z grupy glukozydów zawierających
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siarkę. Natomiast olej pozyskiwany z nasion zawiera
nadmierną ilość niepożądanego kwasu erukowego
(ok. 40-45%). Nasiona takich odmian wykorzystywane są przede wszystkim dla celów przyprawowych
i farmaceutycznych. W KR zarejestrowane są także
dwie odmiany o zmienionym składzie chemicznym
nasion. Odmiana Bamberka (wpisana do KR w roku
2006), odznacza się obniżoną zawartością kwasu
erukowego, natomiast odmiana Warta (wpisana do
KR w roku 2012), charakteryzuje się niską zawartością w nasionach kwasu erukowego oraz znacznie
mniejszą zawartością glukozynolanów w porównaniu
do innych odmian. Olej z nasion odmiany Warta ma
skład podobny do oleju z nasion rzepaku podwójnie
ulepszonego „00”, a więc jest uniwersalny, przydatny
do celów spożywczych oraz technicznych. W uprawie
tej odmiany, w celu zachowania czystości odmianowej i tym samym jakości nasion, niezbędne jest stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, unikanie pól zachwaszczonych samosiewami gorczycy
białej i gorczycy polnej oraz izolacja przestrzenna od
innych plantacji odmian tradycyjnych gorczycy białej.
W doświadczeniach odmianowych gorczycy białej w uprawie na nasiona, zebrano plon nasion z miejscowości wynoszący od 15 do 23 dt z ha, średnio 19,0
dt z ha. Okres wegetacji od wschodów do dojrzałości
technicznej trwał przeciętnie dla odmian103 dni.
Odmiany gorczycy białej stanowią także źródło
pożytku dla owadów zapylających. Rośliny swobodnie oblatywane przez owady zapylające zawiązują
więcej łuszczyn i nasion w łuszczynach, a to powoduje znaczący wzrost plonu nasion.
Gorczyca biała jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem uprawianym w międzyplonie ścierniskowym. Rośliny rosną szybko, a ich okres wegetacji jest stosunkowo krótki, wytwarzają przy tym dużą
masę wegetatywną, dobrze zacieniają glebę, ograniczając wzrost chwastów oraz dość dobrze wytrzymują
krótkotrwałe przymrozki. Odmiany gorczycy mogą być
uprawiane po roślinach nieco później schodzących
z pola, głównie zbożach. Przeznaczone na zielony
nawóz są przyorywane. Wprowadzona w ten sposób
do gleby sucha masa wzbogaca ją w materię organiczną, a zachodzące procesy mineralizacji powodują
dostępność składników pokarmowych dla rośliny następczej. Korzystne jest również pozostawienie wyrośniętej masy roślin na okres zimy w postaci mulczu,
który przyoruje się wczesną wiosną lub dokonuje się
siewu rośliny głównej bez wykonania właściwej orki.
Długość okresu wegetacji od wschodów do początku
kwitnienia roślin wynosiła przeciętnie 49 dni.
Odmiany gorczycy białej w porównaniu z rzepakiem jarym wykazują większą odporność na choroby, rzadziej są uszkadzane przez szkodniki, ponadto
są mniej wrażliwe na warunki posuchy i mogą być
uprawiane na lżejszych glebach. W zmianowaniach

z rzepakiem nie powinno się uprawiać gorczycy, gdyż
ewentualne samosiewy mogą obniżyć jakość plonu,
a rośliny są żywicielami wielu tych samych chorób
i szkodników. Przykładowo w ostatnich sezonach
wegetacyjnych zauważalny jest zwiększony pojaw
na plantacjach rzepaku ozimego mszycy (brzoskwiniowej i kapuścianej), która jest wektorem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). W okresie jesiennej wegetacji to
właśnie uprawy gorczycy w międzyplonie są częstym
siedliskiem mszycy, skąd przemieszcza się na rośliny
rzepaku infekując je szkodliwym wirusem.
Odmiany gorczycy białej są dobrze oceniane
w zmianowaniu również ze względu na właściwości
antymątwikowe, które powinny być wykorzystane do
biologicznej walki z tym nicieniem. Większość zarejestrowanych odmian gorczycy białej posiada właściwość ograniczania liczebności populacji mątwika
burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w glebie
(przeważnie o około 30–40%). Jedynie najstarsze
odmiany, wyhodowane z przeznaczeniem głównie do
uprawy na nasiona (Borowska i Nakielska) nie mają
tych właściwości.
Porównanie plonowania rzepaku jarego
i gorczycy białej (COBORU; wyniki doświadczeń
odmianowych z lat 2021–2020)
Wyszczególnienie
Rzepak jary
Gorczyca biała
Gorczyca biała/ rzepak jary (%)

Plon nasion
[dt z ha]

2021

2020

18,4

19,5

81

85

22,7

Fot. 2. Pędy gorczycy białej uprawianej na nasiona

23,0

Słonecznik

W ostatnich latach następuje zwiększone zainteresowanie uprawą słonecznika w naszym kraju. W roku 2021
powierzchnia uprawy tej rośliny wynosiła blisko 20 tys.
ha i wiele przesłanek wskazuje na to, że w bieżącym sezonie wegetacyjnym jeszcze się zwiększy. Wynika ono
zapewne z możliwości wielostronnego wykorzystania
nasion m.in. jako surowca do produkcji oleju, na pasze
oraz do bezpośredniego spożycia. Również wzrost cen
skupu nasion, przy relatywnie niedużych kosztach produkcji, wyraźnie zwiększył dochodowość uprawy słonecznika. Jednak zasadniczym czynnikiem umożliwiającym wzrost uprawy tej rośliny jest dostępność nowych,
różnorakich odmian, cechujących się dużą plennością,
krótszym okresem wegetacji, równomiernością dojrzewania oraz odpornością na niektóre, ważne gospodarczo choroby.
W zależności od sposobu użytkowania, wyróżnia
się różne formy uprawne słonecznika zwyczajnego
(Helianthus annuus L.), m.in. oleiste, jadalne, pastewne
i ozdobne. Podstawowe znaczenie gospodarcze ma słonecznik oleisty, z którego nasion otrzymuje się bardzo
wartościowy olej. Rośliny odmian słonecznika oleistego
mają przeważnie wysokość 1,5-2,0 m, a kwiatostany
(koszyczki) o średnicy 15-25 cm. Koszyczki wypełnione niełupkami w okresie dojrzewania są przeważnie
wypukłe i wyraźnie pochylone. Niełupki są stosunkowo
drobne, o cienkiej i gładkiej okrywie owocowej. Nasienie
całkowicie wypełnia wnętrze niełupki. Olej z odmian tradycyjnych zawiera ok. 20% kwasu oleinowego i ponad
60% kwasu linolowego. Hodowane są również odmiany
o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Odmiany
wysokooleinowe zawierają około 80% kwasu oleinowego. Większego znaczenia nabiera także uprawa słonecznika przeznaczonego na cele jadalne, gryzowe. Rośliny
tej formy są przeważnie wyższe (2–2,5 m), mają grubszą
łodygę oraz duży koszyczek o średnicy 25–45 cm. Niełupki są duże, z grubą, kanciastą i żeberkowaną okrywą
owocową. Nasienie tylko częściowo wypełnia wnętrze
niełupki, a to ułatwia jego wyłuskiwanie. Spożywane na
surowo są cennym źródłem białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin (głównie E oraz A, D i B) oraz
mikro i makro elementów (m.in.: cynku, wapnia, żelaza,
potasu). Okres wegetacji tych odmian jest średni do długiego. Natomiast odmiany pastewne słonecznika uprawiane są w siewie czystym lub częściej w mieszankach
z roślinami strączkowymi, także zbożowymi, z przeznaczeniem na zielonkę.
Wśród odmian hodowlanych słonecznika wyróżnia się odmiany populacyjne i odmiany mieszańcowe.
Aktualnie w hodowli tego gatunku dominuje tworzenie
odmian mieszańcowych (heterozyjnych). Odmiany mieszańcowe lepiej plonują, a także bardziej równomiernie
dojrzewają. Wiele z nich cechuje się także poprawioną
odpornością na różne patogeny porażające rośliny słonecznika. Obecnie w Krajowym Rejestrze (KR) nie ma
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się do uprawy głównie w rejonie południowym i częściowpisanych odmian słonecznika. W uprawie znajdują
wo w centralnym Polski. Uprawiane odmiany powinny
się odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu
mieć niskie rośliny (120-170 cm) ze względu na konieczOdmian Roślin Rolniczych (CCA), tj. wyhodowane i zaność przeprowadzenia zabiegów, m.in. ochrony, niekierejestrowane w innych krajach UE. Aktualnie w katalogu
dy desykacji, które przy niższych roślinach są zdecydoCCA wpisanych jest ponad 1500 odmian tego gatunku.
wanie łatwiejsze do wykonania. Wyższe rośliny często
Większość z nich zarejestrowana jest we Włoszech,
też pochylają się lub łamią pod naporem wiatru albo
Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.
wylegają korzeniowo. Również zbiór można przeprowaW ostatnich latach w obrocie nasiennym w naszym
dzić łatwiej i sprawniej, gdy rośliny są niższe. Koszyczki
kraju znajdowało się około 50 różnych odmian słoodmian przeznaczonych do pozyskiwania nasion na
necznika pochodzących z katalogu CCA. Wielu przedolej z reguły pochylają się w dół podczas dojrzewania,
stawicieli zagranicznych firm hodowlano-nasiennych
a ich dna kwiatostanowe są cienkie i dość szybko wysym.in. Agro Yomuis, KWS, Lidea (Caussade i Euralis),
chające. Uprawiane u nas odmiany dają plon niełupek
Limagrain, Maisadour, Monsanto, Pioneer, RAGT Sewielkości 2,5-3,5 t z ha. Zawierają ok. 43-47% tłuszczu
mences, Saatbau, Saaten-Union, Syngenta funkcjow suchej masie i 15-18% białka.
nujących w Polsce ma w swojej ofercie materiał siewny
Wśród odmian słonecznika są również takie, które są
odmian słonecznika. Warto kontaktować się z doradcatolerancyjne na niektóre substancje czynne herbicydów
mi tych firm w celu uzyskania szczegółowych informacji
(imazamoks i tribenuron metylowy). W przypadku toledotyczących wybranych odmian. Odmiany pochodząrancji na imazamoks została opracowana technologia
ce z różnych firm hodowlanych znajdujące się w obuprawy „Clearfield®” (CL). Polega ona
rocie nasiennym różnią się między
sobą wielkością plonowania, długona zastosowaniu w uprawie dwóch
ścią okresu wegetacji, tj. wczesnoproduktów: herbicydu zawierającego
ścią dojrzewania, wysokością roślin,
imazamoks oraz odmiany słoneczpodatnością na wyleganie oraz odnika cechującej się odpornością (topornością na porażenie przez ważlerancją) na ww. substancję czynną
ne gospodarczo choroby, takie jak
herbicydu. Odmiany wyhodowane
zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia
z przeznaczeniem do uprawy w tej
sclerotiorum), szara pleśń (Botrytis
technologii oznaczone są w nazwie
cinerea), różne rasy mączniaka rzedodatkowo literami „CL”. Dostawcą
komego (Plasmopara halstedii) oraz
herbicydu jest BASF, natomiast odczarna plamistość łodyg słonecznimian „CL” różne firmy hodowlane słoka (Leptosphaeria lindiquisti, st. kon.
necznika. Podobna zasada działania
Fot. 3. Kwiatostan słonecznika oleistego
Phoma macdonaldii) i rdza słoneczdotyczy odmian zoptymalizowanych
nika (Puccinia helianthi). Hodowla
do uprawy w technoogii Express®,
odmian odpornych czy tolerancyjnych na czynniki choktóra zastrzeżona jest znakiem towarowym przez firmę
robotwórcze ma szczególne znaczenie ze względu na
FMC. W wielu krajach UE obie technologie są z powoograniczone możliwości stosowania ochrony chemiczdzeniem stosowane ponieważ dostępne są obydwa
nej upraw słonecznika. Takie odmiany w sposób najprodukty tj. herbicydy zawierające substancje czynne
bardziej ekologiczny ograniczają straty w plonowaniu
– imazamoks i tribenuron metylowy oraz odmiany tolepowodowane przez różne patogeny.
rancyjne na te substancje. Niestety, w naszym kraju akDo uprawy przemysłowej z przeznaczeniem na olej,
tualnie brakuje rejestracji odpowiednich herbicydów do
w naszych warunkach klimatycznych, najbardziej nastosowania na plantacjach słonecznika we wspomniadają się odmiany bardzo wczesne, wczesne i średnio
nych systemach uprawy.
wczesne, o 120-135 dniach wegetacji. Takie odmiany
Słonecznik należy do gatunków o stosunkowo duzakwitają w lipcu, a dojrzałość techniczną osiągają
żych wymaganiach cieplnych. Do optymalnego rozprzeważnie w końcu sierpnia lub w pierwszej połowie
woju i osiągniecia pełni dojrzewania potrzebuje sumy
września. Odmiany o krótszym okresie wegetacji wyśrednich temperatur wynoszącej co najmniej 2000 °C.
twarzają niższy plon od odmian o dłuższym okresie
Mimo dużych wymagań cieplnych, wytrzymuje krótkowegetacji, jednakże te późniejsze często nie dojrzewatrwałe przymrozki do -4 °C. Dłużej trwające tak niskie
ją u nas w dostatecznym stopniu i dlatego trudno jest
temperatury mogą powodować trwałe uszkodzenia roje zebrać. Regułą jest również to, że nasiona odmian
ślin. Natomiast chłody w okresie wschodów, powodują
później dojrzewających mają większą wilgotność i po
zakłócenia w produkcji chlorofilu, co objawia się żółkzbiorze często wymagają dosuszenia. Odmiany bardzo
nięciem roślin. Słonecznik ma umiarkowane potrzeby
wczesne, wczesne i średniowczesne słonecznika możwodne i w dużym stopniu uzależnione od fazy rozwoju.
na z powodzeniem uprawiać na terenie prawie całego
Najwięcej wody wymaga w fazie pąkowania, kwitnienia,
kraju, natomiast odmiany późnej dojrzewające nadają
zawiązywania i wzrostu niełupek.

dr inż. PRZEMYSŁAW STRAŻYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu
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IOR–PIB w Poznaniu

Możliwości ochrony roślin oleistych
w kontekście wycofywania substancji
czynnych insektycydów
Komisja Europejska już od dłuższego czasu stopniowo wycofuje kolejne substancje czynne, w tym również insektycydy. Równocześnie wskazuje na szersze wykorzystanie w ochronie upraw przed szkodnikami metod niechemicznych – agrotechnicznych, biologicznych
i hodowlanych.
Spośród roślin oleistych największa presja ze strony szkodników ma miejsce w rzepaku, szczególnie
ozimym, m.in. z uwagi na długi okres wegetacji (prawie
11 miesięcy na polu). Prognozuje się wzrost znaczenia
szczególnie chowaczy łodygowych, chowacza galasówka i podobnika, pryszczarka kapustnika, mszyc,
śmietki kapuścianej, pchełek, tantnisia krzyżowiaczka,
miniarki kapuścianki, mączlików i szkodników glebowych – czyli praktycznie wszystkich najważniejszych
gospodarczo szkodników rzepaku. W przypadku słonecznika i soi do tej pory szkodniki zwykle nie powodowały strat o znaczeniu gospodarczym. Ale uprawa
tych roślin z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem i bardzo możliwe, że wraz ze wzrostem areału pojawią się także w większej liczebności
szkodniki. Dodatkowo zmiany klimatu, uproszczenia
agrotechniki czy ograniczenia chemicznej ochrony
mogą wpływać na zwiększenie presji ze strony szkodników lub pojawianie się zupełnie nowych zagrożeń
z ich strony. Aktualnie w słoneczniku największym
problemem są ptaki, ale lokalnie w większym nasileniu
pojawiają się mszyce i zmieniki. Zagrożeniem dla słonecznika mogą też być dopiero niedawno stwierdzone
gatunki szkodników – słonecznica orężówka i stonka
kukurydziana żerująca na pylnikach. Na plantacjach
soi lokalnie w większej liczebności obserwuje się
oprzędziki i mszyce, a w niektóre lata także gąsienice
rusałkowatych – jednak do tej pory nie notowano poważnych strat plonu spowodowanych ich żerowaniem.
Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce i jedną z najbardziej intensywnie chronionych
upraw przed agrofagami. Z danych ARMiR wynika,
że powierzchnia uprawy rzepaku (ozimego i jarego)
wzrosła już do 970 tys. ha. Dotychczasowi liderzy
(Francja i Niemcy) obniżyli swoją powierzchnię uprawy z 1,5 mln do poniżej 1 mln ha – głównie z powodu
trudności z ochroną rzepaku we wczesnych fazach
rozwojowych. Jednak zdaniem ekspertów jest to górna granica wielkości areału uprawy rzepaku w Polsce głównie z uwagi m.in. na strukturę gospodarstw,

jakość gleb, stopień zagrożenia przez agrofagi czy
ograniczenia w stosowaniu ś.o.r. Nowe Strategie KE
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zakładają
ograniczenie do niezbędnego minimum poziomu chemizacji z jednoczesnym naciskiem na stosowanie metod niechemicznych. Wzbudzają sporo emocji wśród
producentów, ale proces ograniczania poziomu chemizacji trwa już kilka lat. Stopniowo wycofywane są te
substancje czynne, które mają negatywny wpływ na
układ hormonalny ssaków, wykazują brak selektywności w stosunku do zapylaczy i w sposób długotrwały
ujemnie oddziałują na środowisko. Ogólne zużycie
s.cz. w rzepaku ozimym spada (od 2008 r. o 0,5 kg)
i aktualnie wynosi 1,673 kg/h przy około 10 zabiegach
ochrony rocznie. Biorąc pod uwagę tylko zużycie s.cz.
insektycydów, w tym okresie nastąpił spadek z 0,27 kg
do poziomu 0,145 kg s.cz./ha.
W rzepaku ozimym aktualnie zarejestrowane są
insektycydy zawierające 15 s.cz. (i jeden biologiczny
w zaprawie fungicydowej ograniczającej pchełki), ale
najczęściej stosowane są insektycydy z grupy pyretroidów i acetamipryd z grupy neonikotynoidów (co może
prowadzić do wykształcania odporności szkodników).
Z kolei w soi zarejestrowane są tylko insektycydy
z tych dwóch grup chemicznych, natomiast w słoneczniku azadyrachtyna A z grupy limonoidów oraz
preparaty biologiczne zawierające bakterię Bacillus
thuringensis (tabela 1). Wycofywanie w poprzednich
Tabela 1. Liczba insektycydów, zapraw
insektycydowych i substancji czynnych
stosowanych w uprawach roślin oleistych
Uprawa
Rzepak
ozimy
Soja

Słonecznik

Liczba
Zaprawy
insektycydów insektycydowe

Liczba s.cz.

114

3

15 + 1 biol.

20

0

2 + 2 biol.

5

0

1 + 2 biol.
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Tabela. 2. Substancje czynne insektycydów, które są lub mogą być wycofane z ochrony rzepaku ozimego.
Liczba insektycydów

Końcowy termin
stosowania

alfa-cypermetryna

14

7 grudnia 2022 r.

eswenwalerat

2

?

3

?

lambda-cyhalotryna

21

?

zeta-cypermetryna

6

31 lipca 2022 r.

Substancja czynna

gamma-cyhalotryna

Grupa chemiczna

Pyretroidy

etofenproks

Etery arylo-propylowe

3

?

indoksakarb

Oksadiazyny

3

19 września 2022 r.

Fosforoorganiczne

3

1 listopada 2022 r.

fosmet
Razem

latach niektórych s.cz. (m.in. chloropiryfosu, dimetoatu, tiachloprydu, beta-cyflutryny) spośród roślin oleistych spowodowały ograniczenia ochrony w rzepaku
ozimym. Aktualnie mając na uwadze zestawienie s.cz.
insektycydów, które w tym roku mogą być zastosowane po raz ostatni lub potencjalnie mogą być wycofane w niedalekiej przyszłości (8 s.cz.), to problem także dotyczy jedynie rzepaku (tabela 2). Jednak EFSA
wskazuje Komisji Europejskiej, żeby w najbliższych
latach zostały wycofane wszystkie pyretroidy, co może
istotnie wpłynąć również na ochronę soi przed szkodnikami.
Stopniowe ograniczanie chemizacji jest z punktu
widzenia bezpieczeństwa żywności i środowiska jak
najbardziej zasadne, ale pojawia się kwestia zapewnienia opłacalności produkcji i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Mniejszy wybór s.cz. to
także mniejsze możliwości ich rotacyjnego stosowania, przez co dodatkowo wzrasta ryzyko powstawania odporności niektórych gatunków szkodników. KE
rekomenduje szersze wykorzystanie metod o charakterze niechemicznym. Te działania są bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony integrowanej i pozwalają obniżyć poziom chemizacji. Zwykle nie eliminują
w całości zagrożenia ze strony agrofagów, są jednak
dobrym uzupełnieniem ochrony konwencjonalnej.
Właściwy płodozmian, staranna uprawa przedsiewna
i pożniwna, ograniczanie zachwaszczenia, stosowanie kwalifikowanego i zaprawionego (najlepiej w systemie ESTA) materiału siewnego i zrównoważone
nawożenie to niektóre z elementów, które w istotny
sposób ograniczają presję szkodników. W ograniczaniu tej presji w początkowych fazach wzrostu najbardziej optymalnym rozwiązaniem są także zaprawy
nasienne. Jest to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia redukcji ilości s.cz. w środowisku, ponieważ
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zaprawy zastępują kilkukrotne zabiegi nalistne. Dlatego ich asortyment w przyszłości powinien być większy
– najlepiej wieloskładnikowych i długodziałających.
Nowe strategie zakładają również wzrost stosowania
metod biologicznych, jednak obecnie jest ich jeszcze
za mało. Poza tym są droższe od konwencjonalnych
środków ochrony, wymagają sporej wiedzy w zakresie
ich stosowania, a ich skuteczność jest w dużym stopniu zależna od warunków pogodowych. Przyszłością
jest metoda hodowlana. Hodowla musi dynamicznie
zmierzać w kierunku odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi – w tym również szkodniki, a także
na warunki stresowe, jak choćby dłuższe okresy suszy
czy przymrozki.
Żeby dostarczyć na rynek surowiec odpowiedniej
jakości, producenci zobligowani są do prowadzenia
starannej ochrony roślin. Dlatego wprowadzenie nowych strategii KE będzie wymagało zaangażowania
dodatkowych środków finansowych z budżetu WPR
2021–2027 w celu zapewnienia opłacalności produkcji żywności zdrowej i bezpiecznej, ale z jak najmniejszym uszczerbkiem dla środowiska naturalnego.
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Przydatność do integrowanej
produkcji i ochrony odmian roślin
bobowatych grubonasiennych
Rośliny bobowate grubonasienne, obok gatunków bobowatych drobnonasiennych, są
szczególnie cenne dla strategii zwaną integrowaną produkcją i ochroną. Pierwsza grupa ze
wspomnianych jest reprezentowana przez sporą liczbę gatunków, które mogą być uprawiane
w Polsce: bobik, groch siewny, trzy gatunki łubinów (wąskolistny, żółty i biały), wykę siewną
i kosmatą (jedyny gatunek ozimy) oraz soję – roślinę ciepłolubną, do której upowszechnienia
w Polsce się dąży. Zdecydowana większość gatunków to rośliny jare jednoroczne, w odróżnieniu do drugiej grupy bobowatych o drobnych nasionach (tj: koniczyna biała, łąkowa, inkarnatka i inne, lucerna, esparceta, rutwica), które są roślinami wieloletnimi.
Przydatność bobowatych grubonasiennych w integrowanej produkcji (IP) można rozpatrywać między
innymi w aspekcie dobroczynnego działania na glebę.
Gatunki te powinny być nieodłącznym składnikiem
płodozmianów, gdyż zasady IP uwzględniają wszystkie czynniki produkcji prowadzące do uzyskania satysfakcjonujących efektów gospodarowania, a minimalizowania niekorzystnego działania na środowisko.
Bardzo ważny jest fakt różnorodności omawianej grupy, stąd mogą się pojawiać w płodozmianach generalnie na wszystkich typach gleb, z którymi spotykamy
się w Polsce. Dzięki uprawie bobowatych grubonasiennych możemy poprawić nie tylko strukturę gleby,
stosunki wodno-powietrzne, uruchomić zalegające
głębiej związki chemiczne, ale przede wszystkim dostarczyć do środowiska glebowego azot, który w trakcie wegetacji przez omawiane rośliny został zsyntetyzowany z atmosfery. Dzięki temu możliwa jest
realizacja jednej z ważniejszych zasad IP, którą jest
utrzymanie żyzności gleby w oparciu o takie działania,
które pozwalają minimalizować potrzebę zastosowania nawozów w postaci mineralnej. Bobowate kumulują azot w glebie dla roślin następczych.
Kolejnym zagadnieniem jest przydatność do uprawy bobowatych grubonasiennych z punktu widzenia
rozmiarów i technologii ich uprawy. Generalnie areał
uprawy bobowatych (wraz z soją) w ostatnich latach
otrzymuje się na poziomie blisko 300 tys. ha, ale go
nie przekracza. Częstotliwość występowania tych gatunków na polach powoduje, ze rozprzestrzenianie się
chorób nie jest tak powszechne jak u innych roślin towarowych. Wychodząc naprzeciw strategii integrowa-

nej produkcji i ochrony, a także uprawie ekologicznej
w doświadczeniach COBORU zasiewy nie są chronione. W ten sposób można oceniać tolerancję/odporność odmian na patogeny.
Groch siewny jest gatunkiem o wiotkiej łodydze
dlatego od dawna pracowano nad usztywnieniem roślin. Obecne odmiany grochu siewnego w zdecydowanej większości są w typie wąsolistnym, gdzie zredukowano listki na rzecz dobrze rozwiniętych wąsów
czepnych. Dzięki temu uzyskano lepsze usztywnienie
i przewietrzenie łanu oraz ograniczenie występowania
chorób grzybowych w częściach nadziemnych np.:
zgorzelowej plamistości, mączniaków czy rdzy. W gatunku tym, w fazie kwitnienia pojawia się fuzaryjne
więdnięcie grochu – częsta choroba odglebowa. Jej
szybkie rozprzestrzenianie się prowadzi do zamierania roślin w pełni wegetacji i w efekcie do znaczącego
obniżenia plonu. W opracowaniach COBORU obserwacje dotyczące tego zjawiska są zamieszczane corocznie.
Bobik jest rośliną wymagającą pod względem stanowiska i warunków wilgotnościowych. Jego pojawienie się w płodozmianie ma działanie fitosanitarne dla
innych gatunków. W sprzyjających warunkach rośliny
bobiku osiągają duże rozmiary i mają tendencje do
wylegania. Z tego względu w zasiewach doświadczalnych stosunkowo często są porażane przez patogeny
pochodzenia grzybowego i często następuje to już
w fazie kwitnienia roślin. Natężenie zjawiska oczywiście jest uzależnione od przebiegu pogody – w przypadku porażenia patogenami pochodzenia grzybowego głównie wilgotności powietrza. W opracowaniach
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COBORU, uśrednione wyniki zamieszczane w tabelach wynikowych dotyczące wystąpienia chorób pochodzą
tylko z tych lokalizacji, w których porażenie obserwowano. W ten sposób
możliwie jest uchwycenie faktycznych
różnic między odmianami w oparciu
o 9 stopniową skalę oceny porażenia.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie uprawy łubinu
jest antraknoza – choroba pochodzenia grzybowego. Gatunki łubinów są
porażane także przez inne choroby, ale
zdecydowanie antraknoza ma największe przełożenie gospodarcze. Mimo
dawno podjętym już pracom hodowlanym nadal nie ma genotypów całkowicie odpornych. O ile łubin wąskolistny
ze względu na specyfikę morfologiczną roślin jest mniej podatny, o tyle łubin żółty jest porażany często, a skutki wystąpienia w łanie często bardzo
dotkliwe. Dane literaturowe podają, że
na antraknozę podatny jest także łubin
biały, ale doświadczenia z tym gatunkiem w roku 2021 były realizowane po
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Ryc. 1 Średnie plony (dt z ha) w doświadczeniach ekologicznych
w poszczególnych latach
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Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian grochu siewnego. Rok zbioru 2021
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Rośliny bobowate ze względu na swoje wielorakie
walory są cenione zarówno w integrowanej produkcji i ochronie, lecz także w rolnictwie ekologicznym.
Jego realizacja jest możliwa zasadniczo jako kolejny
etap zrównoważonej i przemyślanej działalności rolniczej, w której muszą być uwzględnione wszystkie założenia IP i dodatkowo te zasady, które tyczą się już
tylko rolnictwa ekologicznego. Doświadczenia ekologiczne z bobowatymi grubonasiennymi i soją były
prowadzone w 3 lokalizacjach na wydzielonym polu
ekologicznym przez 3 lata. Doświadczenia z grochem
i soją były wysiane na glebach dobrych, a łubin wąskolistny na glebach średnich, w obsadzie identycznej
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Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian bobiku. Rok zbioru 2021

Odmiany

Już nie tylko IP ale i ekologia

5

Bobowate – wyniki doświadczeń odmianowych. 2021
Plon

raz pierwszy od bardzo długiego czasu, stąd trudno
powiedzieć jaka faktycznie będzie presja zjawiska.
Z racji nadal niedużego areału uprawy soi (w roku
2021 – 26 tys. ha), jej choroby jeszcze się nie upowszechniły. Niedawno mówiono o ekologicznym charakterze uprawy tej cennej rośliny. Obecnie jednak coraz częściej na roślinach soi obserwuje się symptomy
porażenia, z tym że nie jest powiedziane czy te choroby, które dotychczas głównie w literaturze uważano za
najbardziej znaczące, faktycznie będą pojawiały się
najczęściej na polu. W tabeli wynikowej przedstawiono wyniki porażania co do chorób, które w minionym
sezonie wegetacyjnym pojawiały się najczęściej, ale
nie były one jedyne.
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KR – Krajowy rejestr, CCA – Wspólnotowy katalog odmian roślin uprawnych
* – Cecha po weryfikacji i uzupełnieniu brakujących danych
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23,3

613

30,6

7,0

7,9

53

6,9

128

106

8,4

Bolero

2016

23,1

590

29,7

7,2

8,1

50

7,3

157

107

8,4

Twist

2020

22,8

589

30,1

6,8

15,9

0,018

6,9

8,1

50

8,0

140

108

8,2

Furman

2020

22,6

587

30,2

6,5

16,0

0,017

7,1

8,2

50

8,0

139

107

8,2

7,9

8,0
7,9

7,9

Rumba

2015

22,4

611

31,7

6,9

8,1

57

6,6

144

108

8,2

Jowisz

2016

22,0

593

31,3

7,2

8,3

54

8,4

140

107

8,1

7,8

Bazalt

2019

21,8

590

31,5

7,3

8,5

54

8,3

133

107

8,3

7,8

8,1

8,0

7,9

7,6

7,7

0,020

g

Zorba

7,8

6,8

15,1

skala
9º

Tango

7,4

13,4

7,5

cm

8,0

178

94

29,8

niesamokończące niskoalkaloidowe

2019

13,8

7,8

651

skala 9º

Swing

7,8

201

25,4

% s.m.

Agat

8,0

15,2

kg/ha

7,8

7,8

2016

dt/ha

Choroby

7,9

205

7,6

Odmiany

Zawartość

Koral

13,6

193

Plon

8,1

8,0

12,8

Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu wąskolistnego. (zbiór 2021)

8,1

7,5

190

99

8,1

178

14,4

96

8,1

8,1

7,7

228

8,3

7,7

191

14,1

13,7

7,0

6,7

189

13,8

7,0

178

14,7

14,8

8,5
7,9

12,1

101

100

8,5

12,7

12,8

7,4

7,9

13,7

91

7,7

6,8

7,4

97

8,3

7,6

198

8,5

8,0

8,2

6,5

13,4

8,3

7,5

172

99

8,1

7,7

7,6

13,2

7,6

7,8

181

96

8,3

7,7

12,8

7,8

8,0

7,2

220

12,5

8,0

7,8

13,1

178

12,1

99

94

7,4

7,7

10,7

109

8,1

Wyleganie

Purpurowa
cerkosporioza

Mączniak
rzekomy
8,4

7,7

Bardzo późne
6,6

8,2

92

7,5

8,1

8,0

186

7,4

7,8

8,0

172

9,2

7,3

Późne

8,2

83

8,3

8,0

7,5

7,1

7,9

7,5

167

8,1

6,9

7,5

7,8

8,0

165

8,5

7,7

11,1

7,8

8,2

182

189

12,6

8,0

7,4

98

11,1

106

7,6

7,8

7,0

37,9

36,7

7,9

97

7,7

7,9

7,0

7,5

7,9

6,6

38,1

7,7

7,8

6,6

146

147

7,3

7,2

20,8

39,6

9,8

7,9

7,0

32,6

35,5

Septorioza
liści

włókna
surowego

21,1

36,1
37,0

87

7,6

7,6

6,3

6,8

35,4

CCA

34,7

7,5

5,4

6,8

20,8

2021

Kapral

37,1

21,6

37,5

154

2020

34,8

7,8

8,0

7,5

146

149

36,3

2021

36,9

10,6

8,0

7,4

6,6

35,6

36,3

CCA
CCA

37,7

7,5

38,0

149

CCA

36,6

7,4

146

39,7

Orpheus
Pompei

147

143

Sahara

ES Compositor

147

36,8

CCA

Kofu

137

2018

36,5

Viola

143

149

2019

Favorit

142

38,5

Aurelina

Moravians

142

CCA

2021

tłuszczu
surowego

142

2020

Sully

6,3

35,1

ES Governor

ES Comandor

22,1

22,8

40,3

Achillea

7,8

36,2

CCA

Albiensis

8,0

138

35,3

142

92

Średnio wczesne i średnio późne

35,3

35,6

29,2

CCA

23,8

21,4

21,4

CCA

Amiata

7,3

38,4

Viscount
Acardia

7,3

21,7

143

36,0

2021
CCA

7,3

22,1

Karok

Sirelia

białka
ogólnego

Długość
wegetacji*

36,0

7,2

36,0

2016
CCA

36,3

143

Abelina

RGT Sigma

145

36,4

8,0

7,6

7,5

6,8

178

Równomierność
dojrzewania

CCA

CCA

38,5

33,9

7,9

7,9

7,7

22,0

12,1

Siew dojrz. tech

CCA

21,9

127

198

93

Masa 1000 nasion

2021

29,0

35,3

36,9

12,5

8,4

Wyleganie

CCA

23,9

34,5

98

8,2

Wysokość roślin

Sussex

130

132

7,4

8,0

7,8

Antraknoza

Nessie PZO

RGT Stepa

30,5

31,2

32,9

7,8

6,6

fuzaryjne
więdnięcie

Ceres PZO

Obelix

CCA

131

22,9

6,8

Groch plonował dobrze w roku 2019 i 2021 (w granicach 40 dt z ha), a dużo słabiej wypadł w roku 2020.
Zdecydowanie niższe plony we wspomnianym roku
były spowodowane intensywnymi opadami w fazie
rozwoju generatywnego, co wpłynęło znacząco na
pogorszenie równomierności dojrzewania roślin oraz
trudności ze zbiorem. Najmniejszy plon uzyskano
z zasiewów ekologicznych łubinu wąskolistnego,
choć jego plonowanie w roku 2020 było porównywalne do plonów grochu siewnego. Łubin wąskolistny
spośród badanych gatunków ma mniejszy potencjał
plonowania i jest dodatkowo rośliną gleb lekkich.
Głównie na takich stanowiskach powinno się go wysiewać. Średnie plony nasion utrzymały się w zakresie 17,2–23,3 dt z ha, przy czym plony z roku 2020
były o ponad 30% wyższe w porównaniu do dwóch
pozostałych sezonów badań.

alkaloidów

Ambella

130

32,1

35,0

34,6

21,6

włókna
surowego

2017

31,9

CCA

131

21,9

skala 9º

tłuszczu
surowego

Erica

134

34,8

g

białka
ogólnego

2020

Mayrika

33,4

2019

33,6
36,7

skala 9º

białka

Marzena

Lajma

135

133

cm

skala 9º

Bardzo wczesne i wczesne

nasion

2019

Adessa

40,0

36,4

% s.m.

jak w doświadczeniach PDO. Przedplonem dla większości doświadczeń w grochu i soi były zboża jare
lub mieszanki, dla łubinu zboża. Siew wykonywano
w najszybszym możliwym terminie odpowiednim
dla gatunku, aby wykorzystać zasoby wody występujące po zimie. Nasion nie zaprawiano środkiem
fungicydowym, ale szczepiono bakteriami brodawkowymi. W doświadczeniach nie stosowano herbicydów, chwasty były usuwane poprzez kilkakrotne
bronowanie zasiewów w początkowej fazie wzrostu
roślin i stosowanie opielacza między rzędami roślin
tak długo jak było to możliwe. Średni plon uzyskany w doświadczeniach ekologicznych przedstawia
ryc. 1. Wykres pokazuje, że gatunkiem, który w warunkach ekologicznych plonował najstabilniej w była
soja, niezależnie od zmienności przebiegu pogody
w latach. Średni plon z trzylecia wyniósł 33,5 dt z ha.

Rok wpisu do KR

Antigua

l.dni

Wysokość
osadzenia
najniższych
strąków

2021

2021

dt/ha

Choroby

roślin

Abaca

Magnolia PZO

Plon nasion

Odmiany

Rok wpisu do
KR/CCA

Zawartość

Masa 1000 nasion

Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian soi (zbiór 2021)

7,8

7,6

15,0

0,014

samokończące niskoalkaloidowe

Regent

2009

23,6

613

30,2

7,9

15,2

0,016

7,0

8,3

47

8,2

129

105

8,6

Homer

2018

22,1

583

30,7

7,4

15,6

0,016

7,2

8,2

42

8,2

136

106

8,5

Szot

2018

21,5

576

31,2

6,4

16,3

0,022

6,7

8,3

51

8,2

142

106

8,6
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w

Wyleganie

Masa 1000 nasion

Siew dojrz. tech

Równomierność
dojrzewania

% s.m.
41,2

Antraknoza

fuzaryjne
więdnięcie

alkaloidów

Choroby

włókna
surowego

kg/ha

tłuszczu
surowego

dt/ha

białka
ogólnego

białka

Zawartość

nasion

Odmiany

Rok wpisu do KR

Plon

Wysokość roślin

Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu żółtego. (zbiór 2021)

cm

skala
9º

g

l. dni

skala
9º

61

7,4

143

112

8,2

skala 9º

niesamokończące niskoalkaloidowe

Puma

2017

16,9

599

7,1

15,9

0,010

Mister

2003

16,5

591

41,6

6,6

16,1

Diament

2019

16,3

619

44,2

6,5

15,3

Goldeneye

2019

15,7

587

43,5

6,4

15,4

7,9

7,8

0,013

7,7

7,8

57

7,7

141

110

8,3

0,010

8,1

7,9

55

7,9

135

111

8,0

0,012

7,7

7,9

56

7,6

133

111

8,0

Salut

2020

15,6

585

43,6

6,3

16,0

0,011

8,2

8,1

55

8,1

138

111

7,9

Lordw

2006

15,3

558

42,4

6,7

16,2

0,010

7,9

7,7

55

7,7

128

111

8,0

Baryt

2011

14,2

518

42,4

6,4

16,1

0,011

8,0

8,1

55

7,9

131

112

7,7

PerkozSK/w

2008

13,7

460

39,1

7,5

16,2

0,009

7,6

6,7

63

5,6

140

109

8,4

– odmiana skreślona z KR na wniosek hodowcy, SK – odmiana samokończąca

Równomierność
dojrzewania

skala
9º

g

l. dni

skala
9º

Butan

2000

38,7

1193

35,8

12,5

15,0

0,016

8,1

57

8,7

304

127

7,9

BorosSK

2003

32,2

828

29,9

13,6

16,6

0,012

7,2

52

8,8

288

125

8,3

Pękanie strąków

Siew dojrz. tech

cm

Równomierność
dojrzewania

niesamokończące niskoalkaloidowe

Masa 1000
nasion

skala
9º

% s.m.

Wyleganie

Antraknoza

alkaloidów

włókna
surowego

kg/ha

tłuszczu
surowego

dt/ha

białka
ogólnego

białka

Zawartość

nasion

Odmiany

Rok wpisu do KR

Plon

Wysokość roślin

Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu białego. (zbiór 2021)

SK

– odmiana samokończąca

Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian wyki siewnej. (zbiór 2021)
Zgorzelowa
plamistość

Wysokość roślin

Wyleganie

Masa 1000 nasion

Siew dojrz. tech

związki
cyjanogenne

kg/ha

włókna
surowego

dt/ha

białka
ogólnego

białka

Zawartość

nasion

Odmiany

Rok wpisu do KR

Plon

skala
9º

cm

skala
9º

g

l. dni

% s.m.

Jaga

1972

33,3

872

30,5

Hanka

2001

28,8

761

30,7

niesamokończące

skala 9º

4,7

1,7

8,0

114

3,6

70

109

7,7

8,0

4,7

1,5

7,8

108

3,4

60

110

7,2

8,3

samokończące

Ina*

1996

32,7

832

29,6

4,8

5,1

7,5

79

3,0

61

105

7,8

6,5

Greta

2016

35,6

917

30,0

4,8

0,5

8,0

81

3,1

65

109

7,8

8,5

* - odmiana o wysokiej zawartości związków cyjanogennych
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Możliwości ochrony roślin oleistych w kontekście
wycofywania substancji czynnych fungicydów
W sytuacji, gdy w Unii Europejskiej zapowiada się realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, której ważnym celem jest ograniczenie stosowania i szkodliwości dla ludzi oraz środowiska chemicznych środków ochrony roślin, w tym fungicydów, istotne jest przedstawienie
możliwości alternatywnych metod ograniczania sprawców chorób roślin oleistych.
ergosterolu (tab. 2.). Tak małe zróżnicowanie mechaSzeroka grupa patogenów ma w uprawie rzepaku
nizmów działania wśród dostępnych s.cz. jest bardzo
i słonecznika duże znaczenie gospodarcze, przyczyniepożądane, ponieważ prowadzi do uodporniania się
niając się niejednokrotnie do istotnych strat w ilości
patogenów na te s.cz. Jedyną nadzieją jest to, że doi jakości plonu nasion. Szacuje się, że przeciętne strapuszczone do stosowania zostaną nowe substancje
ty plonu nasion rzepaku i słonecznika spowodowaczynne o bezpiecznym profilu ekotoksykologicznym.
ne przez różnych sprawców chorób wynoszą około
Ochrona rzepaku przed organizmami chorobo15–20%, zdarza się jednak, że straty te są dużo więktwórczymi będzie wymagała zatem zwrócenia dużo
sze. W zależności od rejonu uprawy, przebiegu powiększej uwagi na inne, niż chemiczne, metody ogragody w sezonie i fazy rozwojowej rzepaku, można
niczania populacji patogenów. Do najważniejszych
zaobserwować w tej uprawie kilka patogenów, które
elementów w tym przypadków należy przede wszystz uwagi na swoją dużą szkodliwość, najczęściej wykim prawidłowa agrotechnika, uprawa odmian odpormagają szczególnej uwagi, tj. Leptosphaeria maculans, L. biglobosa odpowiedzialne za suchą
Tabela 1. Stan rejestracji chemicznych s.cz. fungicydów w uprawie
zgniliznę kapustnych, Sclerotinia sclerotiorzepaku i słonecznika (2022)
rum powodujący zgniliznę twardzikową, Alternaria spp. – sprawcy czerni krzyżowych,
S.cz. zarejestrowane
S.cz. obecnie
Kandydat
po ewentualnej
Plasmodiophora brassicae – sprawca kiły
Substancja
zarejestrowane
do
negatywnej ocenie
czynna
kapusty, czy szara pleśń (Botryotinia fuckezastąpienia
Rzepak Słonecznik Rzepak Słonecznik
liana). Spośród wirusów występuje przede
wszystkim wirus żółtaczki rzepy (Turnip
Azoksystrobina
nie
+
+
+
+
yellow mosaic virus, TuYV). W uprawie słoBoskalid
nie
+
+
necznika w warunkach Polski można zaobDifenokonazol
tak
+
+
serwować najczęściej zgniliznę twardzikową
Dimoksystrobina
tak
+
słonecznika (S. sclerotiorum), szarą pleśń
Fludioksonil
tak
+
+
słonecznika (B. fuckeliana), mączniaka rzekomego słonecznika (Plasmopara halstedii),
Fluoksastrobina
nie
+
+
rdzę słonecznika (Puccinia helianthi), septoFluopikolid
tak
+
riozę słonecznika (Septoria helianthi), różne
Fluopyram
nie
+
+
+
+
plamistości łodyg słonecznika oraz alternaFlutriafol
nie
+
+
riozę słonecznika (np. Alternaria spp.).
Izopirazam
tak
+
Do ochrony uprawy rzepaku jarego i oziMandestrobina
nie
+
+
mego zarejestrowanych jest obecnie 19,
a w uprawie słonecznika 6 substancji czynMefenriflukonazol
nie
+
+
+
+
nych wchodzących w skład fungicydów przeMetkonazol
tak
+
znaczonych do opryskiwania roślin w trakPaklobutrazol
tak
+
cie wegetacji oraz do zaprawiania nasion.
Piraklostrobina
nie
+
+
W uprawie tych gatunków po zakończeniu
Protiokonazol
nie
+
+
+
+
oceny przez KE dostępność środków może
zostać istotnie ograniczona (tab. 1.). Wśród
Siarka
nie
+
+
pozostałych do dyspozycji rolników substanTebukonazol
tak
+
cji pozostaną takie, których mechanizm dziaTetrakonazol
nie
+
+
łania polega najczęściej na zakłócaniu proceRazem
19
6
11
4
sów oddychania oraz hamowaniu biosyntezy
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Tabela 3. Wykaz zarejestrowanych biofungicydów w rzepaku i słoneczniku

nych i tolerancyjnych na agrofagi oraz dostępność biofungicydów.
Metoda agrotechniczna polega na prawidłowym
i terminowym wykonywaniu wszystkich czynności
związanych z prowadzeniem plantacji dostosowanym
do wymagań danego gatunku, aby stworzyć roślinom
optymalne warunki do wzrostu i dojrzewania. Dzięki
tym działaniom rośliny są bardziej odporne na wszelkie stresy biotyczne i abiotyczne, a ich potencjał plonowania może być w pełni wykorzystany.
Do najważniejszych elementów metody agrotechnicznej, które warto przypomnieć, w uprawie
słonecznika i rzepaku należą:
•	odpowiedni płodozmian, optymalne stanowisko,
•	rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek po
zbiorze,
•	staranna uprawa pól pod zasiew,
•	wysiew w optymalnym terminie, zalecanych ilości
kwalifikowanych nasion,
•	zrównoważone nawożenie, racjonalne żywienie
roślin,
•	uregulowanie odczynu gleby (pH),
•	izolacja przestrzenna od innych upraw roślin podatnych,
•	usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji,
•	regulacja zachwaszczenia,
•	czyszczenie maszyn i sprzętu,
•	optymalny termin zbioru.
Ważną alternatywą do ograniczania stosowania fungicydów jest postęp w pracach hodowlanych,
w konsekwencji korzystanie z odmian odpornych lub
tolerancyjnych na porażenie przez patogeny. W ostat-

nich latach odmian o wysokiej odporności przybywa,
zwłaszcza w uprawie rzepaku. Do dyspozycji producentów jest w tej chwili 148 odmian rzepaku ozimego,
cechujące się wysokim potencjałem plonowania, ale
również ogólnie dobrą zdrowotnością. Obecnie w KR
jest 14 odmian o zwiększonej odporności na porażenie przez pierwotniaka P. brassicae powodującego
kiłę kapusty, chorobę która w wielu rejonach naszego
kraju powoduje istotne straty gospodarcze. Wyraźny
postęp widać przy okazji wzrostu liczby odmian odpornych na powszechnie występującego sprawcę suchej
zgnilizny kapustnych – L. maculans. W tej chwili w KR
jest ponad 50 odmian z jednym lub dwoma genami odporności np. Rlm3, Rlm7, Rlm9 i Apr37 (RlmS). Wzrastające zagrożenie ze strony wirusa żółtaczki rzepy
w ostatnich latach zostało w pewnym stopniu ograniczone dzięki dostępności ponad 40 odmian tolerancyjnych na tego patogena. Ilość dostępnych odmian
rzepaku charakteryzujących się większą odpornością
na infekcje ze strony organizmów chorobotwórczych
co roku rośnie, a wśród nich są i takie, które mają geny
odporności na kilka czynników biotycznych. Warunkiem pozytywnego wykorzystania cech odmian, w tym
odporności, jest w praktyce jak największe zróżnicowanie odmian.
Z uwagi na redukcję liczby syntetycznych s.cz
fungicydów w uprawie roślin kolejną możliwość zachowania zdrowości upraw, stwarzają biofungicydy
(tab. 3.). W ochronie rzepaku przed sprawcami chorób
dotychczas zarejestrowano 5 bioprepartów opartych
na mikroorganizmach: nadpasożytniczym grzybie
Conithyrium minitans, organizmie grzybopodponym
P. oligandrum i bakteriach B. amyloliquefaciens oraz

Tabela 2. Mechanizm działania, grupy chemiczne i substancje czynne fungicydów zalecanych do
stosowania w rzepaku i słoneczniku
Mechanizm działania
Blokowanie procesów
podziału komórek
Zakłócenie procesów
oddychania
Zakłócanie transdukcji
sygnału przez błony

Grupa
wg
FRAC

Grupa chemiczna

Zarejestrowane
substancje czynne

B1

Benzimidiazole

tiofanat metylowy*

Substancje czynne, które
pozostaną po negatywnej
ocenie substancji
proponowanych do zastąpienia
-

B5

Benzamidy

fluopikolid

-

C2

Karboksyamidy

boksalid, fluopyram, izopirazam

boksalid, fluopyram

C3

Strobiluryny

azoksystrobina,
dimoksystrobina,
fluoksastrobina,
mandestrobina, piraklostrobina

azoksystrobina, fluoksastrobina,
mandestrobina, piraklostrobina

E2

Fenylopirole

fludioksonil

-

Imidazole

prochloraz*

-

Triazole

cyprokonazol*, difenokonazol,
flutriafol, metkonazol,
mefentriflukonazol
protiokonazol, tebukonazol,
tetrakonazol

flutriafol, protiokonazol,
tetrakonazol, mefentriflukonazol

Nieorganiczne

siarka

siarka

Hamowanie biosyntezy
ergosterolu

G1

Działanie na wiele
elementów metabolizmu
patogena

M

*substancje, które uzyskały już negatywną ocenę (termin wykorzystania zapasów skończył się w 2021 lub 2022 roku)

Gatunek
rośliny

Rzepak ozimy

Fungicyd

Substancja czynna

Dawka

Zwalczane choroby

Uwagi do
stosowania

Contans WG

Coniothyrium minitans

2 kg/ha

zgnilizna twardzikowa

przed siewem

Rzepak ozimy
Rzepak jary

Integral Pro

Bacillus
amyloliquefaciens

160 ml/100
kg nasion

sucha zgnilizna kapustnych

zaprawianie nasion

Rzepak ozimy

Polygreen
Fungicyde WP

Pythium oligandrum

0,1 kg/ha

sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna
twardzikowa

Rzepak ozimy

Serenade ASO

Bacillus subtilis

2 l/ha

zgnilizna twardzikowa

opryskiwanie roślin
podczas wegetacji

Xilon

Trichoderma asperellum

10 kg/ha

zgnilizna twardzikowa

Słonecznik

B. subtillis. W przypadku słonecznika zarejestrowany
jest środek zawierający grzyb Trichoderma asperellum. W przypadku środków biologicznych, tak samo
jak przy stosowaniu chemicznych, do zwalczania
sprawców chorób terminowość wykonywania zabiegów należy do kluczowych warunków zapewniających
skuteczność ich działania. Istnieje wiele sprawców
chorób, których zwalcza się tylko i wyłącznie w określonych fazach rozwojowych. Grzyby C. minitans
i Trichoderma asperellum działają zapobiegawczo
zwalczając jednego z najgroźniejszych patogenów
zarówno w rzepaku, jaki i słoneczniku, sprawcę zgnilizny twardzikowej. Zaleca się stosowanie tych środków
bezpośrednio przed lub w trakcie siewu tych roślin.
Grzyby te powodują rozpuszczenie ścian komórko-

w trakcie siewu

wych i degradację sklerocji (przetrwalników), hamują
wzrost strzępek patogena i procesy metaboliczne.
Zarodniki pożytecznych grzybów kiełkują w wilgotnej
glebie, tworząc grzybnię, która penetruje przetrwalniki
kolonizowanego grzyba. Te nadpasożyty wykorzystują składniki organiczne żywiciela jako źródło składników pokarmowych dla swojego rozwoju. W glebie
działają nie tylko w trakcie rozwoju roślin, ale również
ograniczają zagrożenie dla upraw następczych w kolejnych latach.
Działanie bakterii z rodzaju Bacillus polega na zakłócaniu rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzaniu substancji,
które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych
grzybów. Bakterie konkurują z patogenami o prze-
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strzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukują
systemiczną odporność rośliny.
W rzepaku środki te stosuje się zapobiegawczo
w zależności od gatunków ograniczanych patogenów,
czyli w czasie wschodów w formie zapraw lub od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69) w formie opryskiwania.
Organizm pasożytniczy P. oligandrum chroni strefę
korzeniową roślin przed sprawcami chorób. Rozkłada
strzępki grzybów powodujących między innymi zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe
rzepaku. P. oligandrum również naturalnie występuje
w środowisku glebowym, co jest bardzo korzystne dla
rozwoju roślin.
W uprawach polowych zastosowanie biofungicydów do tej pory nie było powszechne. Środek zawierający mikroorganizm może wykazywać zmienny
poziom działania i z tego względu nie we wszystkich
przypadkach można oczekiwać zadowalającej skuteczności. Na ich skuteczność mają wpływ zarówno
sposób przechowywania, jak i warunki agroklimatyczne, czyli temperatura, wilgotność, czy nasłonecznienie podczas wegetacji. Cena tych środków też
często nie jest niska. Pozostaje mieć nadzieję, że
trudności te zostaną w przyszłości zredukowane
dzięki wprowadzeniu nowoczesnych bioproduktów
mikrobiologicznych i roślinnych. Dużą zaletą jest to,
że w sprzyjających warunkach działają one w środowisku przez wiele lat i bez ingerencji człowieka mogą
powodować ograniczanie wielu sprawców chorób roślin. Dochodzi przy tym do samoprodukcji czynnika
mikrobiologicznego w glebie, co wzbogaca istotnie
bioróżnorodność ekosystemu. Nie zachodzi również
w tym przypadku zjawisko uodporniania się agrofagów na s.cz. biofungicydów, z uwagi na ich wielokierunkowy mechanizm działania.

dr JACEK MONIUK
Radca Prawny

Wprowadzenie dopłat do stosowania ochrony biologicznej będzie zachętą dla producentów do zmiany
podejścia do ochrony i pójściem w kierunku redukcji
stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
W produkcji rzepaku i słonecznika coraz większe
zainteresowanie znajdują biostymulatory, które poprawiają wzrost, rozwój roślin, poprawiając tolerancję
roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Substancje
biostymulujące, aplikowane na nasiona, doglebowo
i dolistnie, mogą być pochodzenia naturalnego lub być
ich syntetycznym odpowiednikiem.
W następnych latach z pewnością zaobserwujemy również wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego,
w tym technik ochrony roślin, w których celem jest stosowanie jak najmniejszej, ale skutecznej ilości s.cz.
tylko w konkretnych potrzebach.
Przy zwiększonym asortymencie środków biologicznych i zastosowaniu wymienionych innych niechemicznych metod, w tym odmian odpornych, w dużym
zakresie będzie można złagodzić skutki wycofywania
kolejnych s.cz. fungicydów. Bezwzględnym warunkiem
jest tu kompleksowe wykorzystanie, wzajemnie uzupełniających się, wszystkich metod ochrony, zarówno
agrotechnicznej, hodowlanej, jak i biologicznej. Należy
mieć jednak świadomość, że całkowite zrezygnowanie ze stosowania fungicydów zbudowanych z syntetycznych substancji czynnych, zwłaszcza w rzepaku,
jest mało realne. Mimo wszystko istnieje możliwość
redukcji ilości zużycia substancji czynnych, np. przez
użycie w odpowiednim terminie, np. przed siewem, biofungicydów. Taka „mieszana” ochrona może przynieść
zadowalające korzyści, zwłaszcza w uprawie rzepaku
i słonecznika, gdzie są dostępne już bioprodukty. Pamiętać, jednak należy, aby w trakcie sezonu wegetacyjnego między zastosowaniem syntetycznych produktów
i biofungicydów zachować odpowiedni odstęp.

Dla rolnika
komornik niegroźny

Na początku 2022 roku weszły w życie nowe przepisy procedury cywilnej, które ograniczają
możliwość prowadzenia egzekucji z majątku rolników prowadzących własne gospodarstwa.
Nowa regulacja jest bardzo szczegółowa i niezwykle szeroko określa to, czego nie może zająć komornik. Rozwiązanie takie ma wiele plusów, ale też wbrew
pozorom nie we wszystkich aspektach może być korzystne dla szeroko pojętej branży rolniczej.

Kodeksowe zaszłości

Należy zwrócić uwagę na jeden zasadniczy fakt do-

tyczący egzekucji komorniczej z majątku rolników.
Otóż obowiązujące przed zmianami regulacje Kodeksu Postępowania Cywilnego były opracowywane na
przełomie lat 50 i 60 dwudziestego wieku, czyli mniej
więcej sześćdziesiąt lat temu. Działo się to w zupełnie
innej rzeczywistości gospodarczej, zupełnie nieprzystającej do współczesnych metod gospodarowania.
Równolegle, już od co najmniej kilku lat publicznie dys-

kutowano nad koniecznością zmian w tym zakresie
i precyzyjnego określenia wykazu rzeczy lub praw majątkowych, których nie może zająć komornik. Dodatkowo, od czasu do czasu opinię publiczną bulwersowały
egzekucje komornicze, których przebieg miał charakter – ujmując to dyplomatycznie – kontrowersyjny.

Ministerialne rozporządzenie

Pierwszym aktem normatywnym stanowiącym próbę
rozwiązania tego problemu było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie
określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zawierało ono w swojej treści rozbudowany
i szczegółowy katalog rzeczy i praw majątkowych, które nie mogą być zajęte w toku egzekucji komorniczej.
Po pewnym czasie pojawiły się wszakże głosy, że taka
tematyka powinna być określona przepisami w randze
ustawy.

Nowelizacja KPC

W odpowiedzi na zarysowany wyżej postulat, pod koniec 2021 roku uchwalono stosowne zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polegały one w praktyce przepisaniu regulacji ze wspomnianego wyżej
rozporządzenia bezpośrednio do samego Kodeksu.
Dla własnego bezpieczeństwa prawnego warto zapoznać się z ich treścią. Zgodnie z art. 829 (1) KPC jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo,
to egzekucji nie podlegają:
1)	stado podstawowe zwierząt gospodarskich (m.in.
bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz,
owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych
gatunków, stanowiących podstawę produkcji
zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika);
2)	zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie
odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy,
cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
3)	stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto
umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
4)	zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
5)	rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
6)	podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia
rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym dłużnika, w tym ciągniki rolnicze
z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy,
pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
7)	silosy na zboża i pasze;
8)	zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne

do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych,
na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
9)	materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie
rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym
roku gospodarczym;
10)	zapasy opału na okres 6 miesięcy;
11)	nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na
dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego
dłużnika;
12)	zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;
13)	podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji
w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
14) zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
15)	budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do
hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki
inwentarza;
16)	budynki gospodarcze magazynowe, składowe,
przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym dłużnika wraz z wyposażeniem.

Jak zatem widać, jest to zakres niezwykle szeroki.
Sprawny rolnik (lub jego prawnik) jest w stanie bez
większych problemów zablokować działania komornika.

Krytyka

Opisane wyżej rozwiązania legislacyjne zostały natomiast zdecydowanie skrytykowane przez przedstawicieli władz samorządu komorniczego. Podnosili oni
m.in., że obecne zapisy w KPC praktycznie uniemożliwiają prowadzenie egzekucji z jakiejkolwiek wartościowej rzeczy należącej do rolnika. W mediach pojawiło się nawet stwierdzenie, że rolnicy zostali objęci
swego rodzaju „immunitetem egzekucyjnym”.
Z kolei ekonomiści wskazują, że brak możliwości
prowadzenia egzekucji skutkować może poważnymi ograniczeniami w zakresie kredytowania rolników
przez banki lub instytucje finansowe. Zgodnie z nowymi regulacjami wyłączone będzie zaspokojenie
wierzyciela z rzeczy lub praw majątkowych, które do
tej pory stanowiły przedmiotu zabezpieczenia (dotychczas realizowane w drodze egzekucji komorniczej).
Nowe przepisy obowiązują dopiero od kilku tygodni. Trzeba jednak pamiętać, że ochraniają one rolnika
wyłącznie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jak zatem będzie w przyszłości,
czy nowe rozwiązania zdadzą egzamin – czas pokaże.
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SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Barszcz ukraiński
Składniki:
•	4 buraki
•	2 -3 ząbki czosnku
•	2-3 ziemniaki
•	3 małe marchewki
•	2 pietruszki
•	liście laurowe 3 szt
•	3 ziarna pieprzu
•	ś wieżo mielony pieprz
•	sól
•	250 ml śmietany 36%
•	natka, koperek do podania
•	puszka białej drobnej fasoli
•	1 /4 szarej renety

Barszcz ukraiński, zupa z buraczkami i warzywami:
marchew, pietruszka, ziemniaki i oczywiście biała fasola. Przepyszna zupa, sycąca i bardzo zachęcająca
do spożycia poprzez niesamowity kolor!
Przygotowanie
Buraki i pozostałe warzywa obierz, potnij w kostkę,
dodaj wszystkie składniki oprócz zieleniny i śmietany.
Jabłko dodajemy w całości.

Zachęcamy Państwa
do nadsyłania swoich
domowych przepisów
kulinarnych, wystarczy
napisać składniki potrawy
i opisać sposób przyrządzenia.

Całość gotujemy aż warzywa będą miękkie.
Wyłów jabłko, ono ma tylko oddać smak.

Zupę zabiel śmietanką, dopraw solą, pieprzem.
Podawaj z zieleniną i kromką chleba.

Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.
Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji
do dnia 30 kwietnia 2022 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

Chwila relaksu
Kuzyn z miasta odwiedza

Dwie małe dziewczynki stoją

gospodarstwo rolne Antka.

koleżankę: - Nie wchodź na nią,

wiosną bardzo zaniedbane

– Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
– A no nic – wzdycha Antek.

przy wadze. Jedna ostrzega
od tego się płacze!
***

– A jakby tak zasiać kukurydzę?
– Aaa… jakby zasiać, to by
urosła.

***
- Dlaczego kobiety tak kochają
buty?

- Bo bez względu na to ile

kobieta przytyje, to buty i tak
będą pasować.

***

Dwóch facetów siedzi w łódce
na jeziorze, łowi ryby i popija

piwo. Nagle jeden mówi: - Chyba
się rozwiodę z moją żoną. Nie

odzywa się do mnie od pół roku.

Drugi łyknął piwo i mówi: - Lepiej
to przemyśl ? Trudno znaleźć
taką kobietę.
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

POZIOMO:
5) Zrzeczenie się władzy przez króla.
6) W Boże Narodzenie wędrują od domu do domu.
7) Niezbędny element pistoletu.
12) Tubylec, tutejszy.
13) Szczęśliwy … gdy przypadkowy.
16) Nieszczęśliwy, choć przypadkowy.
18) W muzyce: łzawo, boleśnie.
19) Częste na pyłki kwiatowe.
20) Dobrze, gdy masz go w ręku.
22) Wielotomowa powieść o rodzinie lub epoce.
26) Przywara grubasa.
27) Ważna gałąź gospodarki.
32) Szyk wojskowej zbiórki.
33) Antonim letniska.
PIONOWO:
1) Chroniła rycerza.
2) Pomaganie w zastępstwie.
3) Przyjaciel Freda Flinstona.
4) Scena w filmie.
7) Wymarły słoń.
8) Uprawiana przez rolnika.
9) Dobrze, gdy kończy interes.
10) Królowa Teb, córka Tantala.
11) Pseudonim artystyczny Katarzyny Szczot.
14) Zachodzi w reaktorze lub roztworze.
15) Ubranie robocze lekarza.
16) Niezbędny element higieny niemowlaka.
17) Wyłania obsadę filmu.
20) Przód budynku.
21) Rzesza, czereda.
23) Ferrari na pokojowej półce.
24) Gdy pies przynosi rzucony patyk.
25) Ubiór sportowca.
28) Dzieli Ziemię na pól.
29) Na konia gimnastycznego.
30) Kraina z bizonami.
31) RZEPAK po… urazie.

Litery z pól kolorowych, czytane rzędami – najpierw
żółtych, następnie czerwonych – utworzą rozwiązanie,
które prosimy nadsyłać pod adres redakcji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka nr 17”,
rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać do 30 kwietnia
2022 roku.

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
•
•
•
•

bezpłatna prenumerata pisma Nasz Rzepak
newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw – zbiór informacji z rynku
informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych ﬁrm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB

www.kzprirb.pl

