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Szanowni Państwo,

Bieżący numer naszego informatora przygotowaliśmy na okres tradycyjnych imprez polowych, 
których KZPRiRB jest uczestnikiem lub współorganizatorem. Myślę tu o spotkaniach w Nowinach 
(16 maja), Pawłowicach na Śląsku (23 maja) czy w Plebanii Woli i Wiszniowie (5–6 czerwca). To dla 
nas ważne spotkania, gdyż są okazją do wymiany konkretnych opinii z producentami. Daje to Zrze-
szeniu inspirację do skutecznego działania na rzecz plantatorów rzepaku.

W tym roku zbiory rzepaku zapowiadają się lepiej niż w roku ubiegłym. Zaznaczam, że jest 
to opinia na dziś. Wiemy doskonale, jak trudno jest precyzyjnie oszacować plony, zwłaszcza że 
do żniw mamy jeszcze 3–4 miesiące. Ten stan plantacji to wypadkowa wielu czynników. Jednym 
z kluczowych jest fakt, że zasialiśmy nasiona dobrze zaprawione, a tym samym zabezpieczone 
przed szkodnikami jesiennymi. Gdyby nie było skutecznych zapraw, to przy takim przebiegu pogo-
dy jak jesienią, mielibyśmy ogromne trudności z ochroną naszych plantacji. Na pewno nie obyłoby 
się bez strat.

W tym roku również złożyliśmy wnioski o derogacje, czyli pozwolenie czasowe na 120 dni za-
praw z grupy neonikotynoidów. Wykazaliśmy czynniki składające się na sytuację nadzwyczajną 
w ochronie. Chodzi tu o presję różnych szkodników, dla zwalczania których nie ma skutecznej alter-
natywy. To dla nas bardzo istotne, bo chcemy uprawiać rzepak, ale potrzebujemy narzędzi do jego 
skutecznej ochrony.

Trzeba pamiętać, że rzepak jest najważniejszą rośliną w Europie, ale na rynku światowym o ce-
nie oleju decyduje podaż oleju sojowego i palmowego. Dlatego tak ważne jest utrzymanie kosztów 
produkcji rzepaku, których jednym z elementów jest koszt ochrony plantacji. Brak skutecznych 
zapraw to zdecydowanie wyższe koszty produkcji.

Zapewnienie stabilnej i opłacalnej produkcji rzepaku to jest podstawowy cel działania KZPRiRB. 
Może to robić tylko organizacja niezależna, dlatego ponownie zachęcam wszystkich plantatorów 
do aktywnego członkowstwa i uczestnictwa w pracach Zrzeszenia.

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu 

Dni Pola w Nowinach (koło Malborka)
Miejsce: Nowiny
Termin: 16 maja 2019

Dzień Rzepaku w Pawłowicach
Miejsce: Pawłowice 
Termin: 23 maja 2019

IX Europejski Dzień Rzepaku EURO-RAPS 2019
Miejsce: Minikowo 
Termin: 23 maja 2019

XVI spotkanie na Demonstracyjnych Polach Rzepakowych
Miejsce: Wiszniów, Plebania Wola
Termin: 06-07 czerwca 2019

Kontakt:
Biuro Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych:
Ewelina Spłocharska – Asystent Biura
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
tel. 22 826 80 07, 882 133 153
e-mail: biuro@kzprirb.pl
www.kzprirb.pl

Kalendarium 
imprez rolniczych 
organizowanych 
przez KZPRiRB 
w 2019 roku
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Szanowni Czytelnicy,
Zapraszamy do przeglądu kalendarium imprez polowych organizowanych przez 
KZPRiRB w tym sezonie. Spotkania takie są dobrą okazją do zapoznania się 
z Członkami Zrzeszenia, organizacjami branżowymi, samorządowymi oraz przed-
stawicielami naukowymi. Imprezy polowe są doskonałym miejscem do podzie-
lenia się problemami, ale i sukcesami z jakimi spotykają się Państwo w uprawie 

rzepaku i roślin białkowych. To także dobre miejsce i czas, aby dołączyć do grona KZPRiRB!
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem Prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza 

ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Rozkruszki w nasionach rze-
paku i ich zwalczanie Część II. Szkodliwość rozkruszków”, którego partnerem jest Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Oleju.  

W dziale agrotechnika tym razem o środkach ochrony roślin, a także o nowych odmia-
nach rzepaku ozimego w Krajowym Rejestrze. Na kolejnych stronach także ciekawy artykuł 
– Zmiany w ustawie biopaliwowej na ostatniej (?) prostej.

W wydaniu tym serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z materiałem o Skan-
senie w Ciechanowcu, który jest doskonałym miejscem na miłe spędzenie czasu tej wiosny. 

Dział Nasze gotowanie, czyli rzepak w kuchni zachęca swoimi przepisami na relaks i pysz-
ne fuczki – bieszczadzkie placki z kiszonej kapusty, a na deser rogaliki krucho-drożdżowe 
z makiem i orzechami.

Nowy sezon daje nowe możliwości!
Pozdrawiam,

Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna

KZPRiRB 
ul. Szkolna 2/4 pok. 403 
00-006 Warszawa 
tel. (22) 826 80 07 
e-mail: biuro@kzprirb.pl 
www.kzprirb.pl

Prezes Zarządu
Juliusz Młodecki 

Redaktor naczelna
Sonia Kamińska-Stępień 
ul. Szkolna 2/4 pok. 403 
00-006 Warszawa 
kom. 604 340 703 
e-mail: nasz.rzepak@gmail.com 

Skład i druk

 
magda@printomato.pl

Konsultanci naukowi
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Andrzej Kowalski
dr Beata Michalska-Klimczak
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr inż. Ewa Rosiak
prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Za treść ogłoszeń, reklam i arty-
kułów sponsorowanych redakcja 
nie odpowiada.

Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku  

i Roślin Białkowych

Kontakty w regionach

Członkowie wspierający

OZPR lubelsko- 
-podkarpacko- 
-świętokrzyski
Szymon Kuczyński 
tel. 601 383 893
Marek Kałużyński 
tel. 604 061 580
Arkadiusz Drabko
tel. 502 316 833

OZPR śląsko- 
-małopolski
Jerzy Hławiczka 
tel. 505 022 609

OZPR pomorski 
Krzysztof Galek 
tel. 600 949 318

OZPR opolsko- 
-dolnośląski
Krzysztof Gawęcki 
tel. 600 441 693
Marek Czarniak 
tel. 500 069 199
Ryszard Bandurowski 
tel. 532 996 780

OZPR wielkopolsko- 
-lubuski
Stanisław Matuszewski 
tel. 695 913 677
Mieczysław Kowalczyk 
tel. 697 010 989

OZPR kujawsko- 
-pomorski; warmińsko- 
-mazurski; łódzko- 
-mazowiecki
Juliusz Młodecki 
tel. 602 397 220
Grażyna Leśna 
tel. 607 573 522
Benedykt Ślęzak 
tel. 502 671 519
Waldemar Michalak 
tel. 660 323 088

Szymon Kuczyński
Marek Kałużyński 
Arkadiusz Drabko

Krzysztof Gawęcki 
Marek Czerniak 

Ryszard Bandurowski 

Mieczysław Kowalczyk
Stanisław Matuszewski

Grażyna Leśna
Waldemar Michalak

Juliusz Młodecki
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Krzysztof Galek

Jerzy Hławiczka

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Asystent Biura
tel. 882 133 153
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Zjadanie nasion rzepaku, żywności 
i pasz przez rozkruszki
Zarodek stanowi w ziarnie około 2% jego masy, 
a wraz z warstwą aleuronową jest to około 3% masy 
ziarna. W nim jednak zawarty jest gluten zawierają-
cy około 7% tłuszczu i 37% białek, który roztocze 
zjadają najpierw. 

Nasiono rzepaku posiada dość mocną łupinę, 
która dobrze chroni zawartość. Rozkruszki nie 
są w stanie uszkodzić całych i zdrowych nasion 
rzepaku. Gdy jednak rzepak jest przechowywany 
w niewłaściwych warunkach wilgotnościowych np. 
pozwalających na rozwój w nim grzybów pleśnio-
wych, wtedy pod ich wpływem łupina nasienna ule-
ga uszkodzeniu i rozluźnieniu. Rozkruszki uzysku-
ją łatwy dostęp do masy nasiennej, która zawiera 
zwykle 45–47% tłuszczu i dużo cennego białka. 
Przecież śruta poekstrakcyjna otrzymana po wy-
tłoczeniu oleju jest cenną, zawierającą dużo białka 
paszą dla zwierząt. 

W pryzmie nasion rzepaku rozkruszki najpierw 
wybierają te nasiona, które zostały uszkodzone, 
złamane i przepołowione w czasie zbioru kombaj-
nowego, a także podczas dalszego przemieszcza-
nia masy nasiennej. W uszkodzonych nasionach 
intensywnie żerują, szybko rozmnażają się i wy-
jadają całą ich zawartość. Żerując w nasionach 
rzepaku roztocze rozkruszają je (stąd ich nazwa 
„rozkruszki”). Po dłuższym okresie żerowania 
w produkcie wytwarza się sporo pyłu.

Rozkruszki są bardzo żarłoczne. Jeden wo-
łek zbożowy zjada więcej niż jeden rozkruszek, 
ale 1 gram wołków pobiera mniej pożywienia niż 
1 gram rozkruszków. Jeden rozkruszek drobny 
może w ciągu 120 dni życia zjeść 2 zarodki psze-

nicy, czyli ilość pokarmu wielokrotnie większą od 
masy własnego ciała. Zwierzęta te doskonale wy-
korzystują pobrany pokarm. Larwa rozkruszka wy-
korzystuje pobrany pokarm w 95% na produkcję 
własnego ciała, dorosły roztocz w ponad 40%. 
Samica aż 33% pobranej energii przeznacza do 
produkcji jaj, składając ich nawet do 800 sztuk. Po-
nieważ roztocze rozwijają się już w temperaturze 
powyżej 3oC (rozkruszek mączny) lub 7oC (rozkru-
szek drobny) i suma ciepła potrzebna do rozwoju 
ich pokolenia jest mała (około 200oC), więc rozwój 
pokolenia, od jaja do jaja, trwa u nich zaledwie od 
kilku do kilkunastu dni i w ciągu miesiąca mogą wy-
dawać 3 pokolenia. W tym czasie ich liczebność 
może się wzrosnąć ponad 200 razy.

Niskie wymagania cieplne rozkruszków umożli-
wiają im życie nawet w nieogrzewanych (nieopala-
nych) magazynach przez cały rok. W czasie zimy 
wnikają do głębszych warstw przechowywanych 
nasion, gdzie cieplej, a wiosną przywędrowują do 
warstw wierzchnich.

Zanieczyszczanie nasion rzepaku 
i żywności przez rozkruszki
Żerując i rozmnażając się w żywności i paszach 
rozkruszki zanieczyszczają je swoimi wylinkami, 
trupami i kałem. Wylinki, fragmenty ciał rozkrusz-
ków i ich trupy są sztywne, niestrawne, zbudowane 
z kutikuli zawierającej duże ilości siarki i około 4% 
chityny. Wylinki pokryte są twardymi szczecinkami, 
a po zrzuceniu kurczą się i sztywnieją. 

Kał roztoczy jest wydalany w formie granulek 
lub półpłynnej masy. Zlepia cząstki pokarmowe i je 
zabarwia. Kał jest higroskopijny, więc zasiedlone 
nasiona rzepaku szybko zawilgacają się. W kale 

Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie 

Część II. Szkodliwość rozkruszków

Prof. dr hab.  
STANISŁAW IGNATOWICZ
SGGW
Samodzielny Zakład  
Entomologii Stosowanej

Cykl artykułów Prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza 
„Bezpieczne magazynowanie rzepaku”,  

którego partnerem jest 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Potencjał rozrodczy, rozmnażanie się, żerowanie i inne czynności życiowe rozkruszków zale-
żą wyraźnie od rodzaju pokarmu i jego dostępności. Rozkruszki zjadają określone składniki 
żywności. W produktach spożywczych i paszach zawierających składniki ziaren i nasion róż-
nych roślin zjadają przede wszystkim zarodek i warstwę aleuronową, natomiast nie pobierają 
skrobi. Tylko w przypadku pleśnienia, kiedy pod wpływem amylaz następuje rozkład skrobi 
na cukry proste, wtedy mogą być zjadane wszystkie składniki nasion. Zawartość w paszach 
antyseptyków, a nawet antybiotyków, nie zmniejsza ich żerowania i rozwoju.

rozkruszków są duże ilości guaniny i skleroprotein, 
czyli związków niestrawnych i nieprzyswajalnych 
przez wyższe organizmy. Na kale roztoczy, jak 
na pożywce, rozwijają się różnorodne mikroorga-
nizmy. Guanina, która jest głównym i końcowym 
produktem azotowej przemiany materii, stanowi 
aż 85% związków azotowych wydalanych przez 
rozkruszki. Guanina w wilgotnych produktach po-
budza rozwój drobnoustrojów, głównie grzybów 
i bakterii. Rozkruszki wydalają także kwas moczo-
wy oraz wydzielają produkty z gruczołów łojowych, 
które pokrywają cienką warstewką ich ciało. Kał 
i wydzieliny nadają nasionom rzepaku i innym pro-
duktom specyficzny, nieprzyjemny zapach i smak. 
Nasiona rzepaku i uzyskane z nich pasze, gdy są 
porażone przez rozkruszka mącznego, uzyskują 
charakterystyczny, słodkawy, miodowy zapach, 
a zaatakowane przez rozkruszka suszowego są 
cuchnące.

W porażonych przez rozkruszki nasionach rze-
paku, zbożach i produktach ich przemiału przebie-
gają intensywne procesy enzymatyczne. Następu-
je rozpad wielocukrów, wzmożona jest dynamika 
rozpuszczalnych cukrów redukujących, następuje 
osłabienie siły amylolitycznej mąki. Tłuszcz zawar-
ty w nasionach rzepaku i w poekstrakcyjnej paszy 
rozpada się i powstają wolne kwasy tłuszczowe. 
Zaatakowane przez rozkruszki nasiona rzepaku 
i od nich pasze mają podwyższoną kwasowość 
ogólną, aminokwasową i fosforanową,  tym samym 
obniżoną wartość biologiczną. Zawierają więcej 
bakterii i grzybów, często chorobotwórczych; tym 
samym rozkruszki odgrywają ważną rolę w szerze-
niu się chorób ludzi i zwierząt.

Szkodliwość rozkruszków  
wynikająca z zawilgacania 
i zagrzewania żywności
Wymagania wilgotnościowe poszczególnych ga-
tunków roztoczy są różne. Jedne mogą żyć w pro-
duktach stosunkowo suchych (sierposz rozkrusz-
kowiec – drapieżnik) o wilgotności 10%, natomiast 
gatunki zjadające żywność mogą żyć i rozmnażać 
się przy wilgotności produktów rzędu 14%, a nie-
które, jak np. rozkruszek korzeniowy – 16%. W cią-
gu życia roztocze te wydzielają parę wodną. Woda 
powstaje w wyniku rozkładu węglowodanów oraz 
tłuszczów i jest wydalana całą powierzchnią ciała. 
Ponadto, jak stwierdzono wcześniej, higroskopijny 
kał ściąga parę wodną z otaczającego powietrza. 
A więc, zasiedlone rozkruszkami nasiona rzepaku 
zawilgacają się szybko, a stopień zawilgocenia 
jest wtedy proporcjonalny do liczebności roztoczy. 
W ciągu 18 miesięcy rozwoju rozkruszków w paszy 
przeznaczonej dla kur jej wilgotność wzrasta z 15% 
do 28%.

Roztocze należą do zwierząt zmiennocieplnych. 
Temperatura ich ciała jest zbliżona do temperatury 
otoczenia i od tej temperatury zależna. Mimo to, 
produktem ubocznym ich procesów metabolicz-
nych i pracy mięśni jest ciepło wydzielane do oto-
czenia. Występując masowo rozkruszki w ten spo-
sób zagrzewają nasiona rzepaku. Tworzą w nich 
tzw. „gniazda roztoczy”, w których temperatura jest 
wyższa nawet o 7oC, a wilgotność o kilka procent. 
W porażonych nasionach zmniejsza się znacznie 
zawartość tlenu, nawet do 3–5%, a wzrasta stęże-
nie dwutlenku węgla do 20%.

Te szkodliwe pajęczaki dzięki mikroskopijnej 
wielkości ciał mogą występować praktycznie w ca-
łym profilu złoża nasion rzepaku, co nastręcza po-
ważnych trudności przy ich wykrywaniu. Liczniej 
gromadzą się jednak w miejscach o większej wil-
gotności, gdzie ich liczebność zawsze przekracza 
nawet 10 000 osobników w 1 kg nasion. W miej-
scach suchych, np. na powierzchni masy nasion 
jest ich zdecydowanie mniej, ich liczebność wtedy 
nie przekracza 100 osobników w 1 kg nasion. Przy 
bardzo dużej liczebności roztoczy składowany su-
rowiec nabiera specyficznego zapachu, wyczu-
walnego po wejściu do magazynu. 

Zdrowotność produktów żywnościowych 
i pasz porażonych rozkruszkami
Szkody wyrządzane w przechowywanych nasio-
nach rzepaku, w różnej żywności i paszy przez 
rozkruszki są znaczne i wynikają nie tylko z za-
grzewania i zawilgacania produktów, ale także 
z przenoszenia przez roztocze zarodników 
grzybów saprofitycznych, które w zawilgoconym 
i ciepłym środowisku rozwijają się szybko. Ponad-
to rozkruszki chętnie żerują na grzybni pleśniaków 
i przenoszą na swoim ciele i poprzez kał zarodniki 
grzybów saprofitycznych i patogennych, przyczy-
niając się do rozprzestrzeniania się chorób grzybo-
wych. Roztocze mogą także żerować na grzybach, 
m.in. z rodzaju Aspergilus i Alternaria. Roznosząc 
ich zarodniki, sprzyjają rozwojowi grzybów w no-
wych miejscach, tym samym powiększeniu uszko-
dzeń i strat. Nasiona rzepaku są bowiem dobrym 
podłożem dla rozwoju grzybów pleśniowych.

Ciało rozkruszków jest lepkie, gdyż pokrywa 
je łojowata substancja, do której przyklejają się 
saprofityczne mikroorganizmy i są przez te zwie-
rzęta roznoszone w produktach żywnościowych. 
Z tego powodu zanieczyszczone rozkruszkami na-
siona rzepaku pleśnieją i gniją. Strzępki grzybów, 
mimo że są częściowo zjadane przez roztocze, 
przerastają i sklejają cząstki produktu tworząc na-
wet kożuchowate, spilśnione gniazda. Rozkruszki 
przenoszą i zjadają grzyby z rodzaju Aspergillus 
produkujące rakotwórcze aflatoksyny, które gro-

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU
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madzą się w ich ciele. Oprócz saprofitycznych 
mikroorganizmów udowodniono rozkruszkom 
przenoszenie takich mikroorganizmów jak Esche-
richia coli i Salmonella typhimurium. Są też wek-
torami pasożytów zwierząt. Roztoczek domowy 
jest gospodarzem pośrednim jednego z gatunków  
tasiemców.

Produkty zanieczyszczone wylinkami, trupami 
rozkruszków i ich szczecinkami po przedostaniu 
się do przewodu pokarmowego człowieka i zwie-
rząt domowych są przyczyną podrażnienia błon 
śluzowych i biegunek. Ponieważ rozkruszki są 
zwierzętami małymi, niewidocznymi w żywności 
i paszach niewprawnym okiem, porażone pasze są 
często skarmiane. Sztywne pancerzyki rozkrusz-
ków, ich wylinki i trupy drażnią ściany przewodu 
pokarmowego. Szczecinki podrażniają także błony 
śluzowe dróg oddechowych oraz przewód pokar-
mowy myszy, przebywających w pomieszczeniu 
z pokarmem silnie zaatakowanym przez rozkruszki. 
Opisywano wiele przypadków bezkrwawych biegu-
nek, owrzodzeń i zapaleń przewodu pokarmowego 
u zwierząt karmionych żywnością porażoną przez 
rozkruszki. 

Zdania na temat skutków skarmienia zwierząt 
domowych porażonymi paszami są podzielone, 
jednak małe zwierzęta, takie jak kurczaki, myszy, 
szczury, świnki morskie i króliki hodowane dla ce-
lów laboratoryjnych, wykazywały objawy niedo-
żywienia i małe przyrosty masy ciała. U zwierząt 
doświadczalnych (myszy, szczury) karmionych pa-
szą silnie porażoną rozkruszkami stwierdzano stan 
nieżytowy przewodu pokarmowego i nawet pewne 
zmiany histopatologiczne. U myszy i świnek mor-
skich notowano liczne poronienia i wczesne zamie-
ranie zarodków. Inni hodowcy i badacze uważają, 
że materiał paszowy nawet silnie porażony przez 
roztocze nie jest szkodliwy dla kur, kaczek, gołę-
bi, świń i koni. Należy tu pamiętać, że ich badania 
obejmowały krótki okres czasu i nie wykonywali oni 
sekcji zwierząt, która wyjaśniłaby do końca, czy nie 
nastąpiły jednak pewne zmiany w organach tych 
zwierząt doświadczalnych.

W czasie magazynowania, transportu i karmie-
nia ludzie i zwierzęta domowe stykają się z roz-
kruszkami. Ich ciało pokryte jest szczecinkami, 
więc powierzchnia ich ciała jest duża i dlatego 
prądy powietrza porywają je w czasie przesypywa-
nia zbóż, transportu i trzepania worków. Różnego 
rodzaju podrażnienia występują wtedy też u ludzi, 
którzy pracują w magazynach. Robotnicy chorują 
na zapalenie skóry, a wdychany pył zawierający 
części twardego pancerzyka rozkruszków i żywe 
roztocze wywołują u nich objawy astmy, kaszlu 
i duszności. Dostając się do dróg oddechowych 
rozkruszki drażnią mechanicznie ściany oskrzeli 

i zatykają przewody oddechowe. Wyzwalają w płu-
cach objawy astmatyczne, gdyż są silnym czyn-
nikiem alergennym. Alergeny te są zawarte w ich 
kale i ciele.

Rozkruszki były znajdywane w narządach we-
wnętrznych ludzi i zwierząt w: płucach, nerkach, 
pęcherzu moczowym, śledzionie i w wątrobie. 
W związku z tym podejrzewa się, że toksyny znaj-
dujące się w ich kale i wydzielinach gruczołów ło-
jowych wywołują choroby nerek, poronienia, wypa-
danie włosów u mężczyzn i białaczki u dzieci.

Do przechowalni i magazynów przedostają się 
razem z paszami i na ich opakowaniach. Rozwleka-
ne są z roślinami i ich częściami wprost z pól, gdzie 
też występują. Roznoszą rozkruszki także gryzo-
nie, ptaki, a nawet owady, do których przyczepiają 
się młode osobniki.

Kurom, wróblom i myszom podawano w formie 
ciasta pożywkę złożoną z mąki pszennej, śruty 
pszennej z dodatkiem wody oraz z substratu sil-
nie porażonego przez roztocze. Odchody pobiera-
no bezpośrednio po defekacji zwierząt lub po 1–3 
godzinach, przenoszono do szkiełka zegarkowego 
i przeglądano pod binokularem. Stwierdzono, że 
1–7% roztoczy, które przeszły przez przewód po-
karmowy zwierząt, było żywych, pozostałe były 
martwe – część (35–90%) została strawiona, część 
natomiast zachowała normalny wygląd. Najodpor-
niejszym na strawienie okazał się roztoczek suszo-
wy, który we wszystkich stadiach przechodził żywy 
przez przewód pokarmowy zwierząt. Pozostałe 
gatunki, w tym rozkruszek mączny i drobny, ginę-
ły w przewodzie pokarmowym. Roztocze, które 
przeszły żywe przez przewód pokarmowy zwierząt 
i nie uległy uszkodzeniu, były zdolne do podjęcia 
normalnych funkcji życiowych. Wszystkie te fakty 
świadczą o tym, że niektóre roztocze magazynowe 
mogą być rozprzestrzeniane z odchodami zwie-
rząt, a ptaki, gryzonie i inne zwierzęta mogą być 
ich wektorami.

Z powyższego przeglądu widać, że nawet po-
jedyncze roztocze obecne w nasionach rzepaku, 
w naszej żywności i w paszach zwierząt domowych 
są elementem niepożądanym. Należy więc ciągle 
kontrolować wprowadzane do magazynu produk-
ty rolne, pasze, worki i wszelkie urządzenia na ich 
obecność, aby nie dopuścić do zasiedlenia ma-
gazynu przez drobne rozkruszki. Produkty należy 
przechowywać w warunkach suchych i przewiew-
nych, przy niskiej temperaturze, w odpowiednich 
opakowaniach. Zabiegom zapobiegawczym należy 
przeznaczyć znaczną część środków i czasu, gdyż 
zwalczanie rozkruszków rozwijających się w nasio-
nach rzepaku jest bardzo uciążliwe.

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU

dział rolniczy firmy DowDuPont
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Belkar™ jest dostępny w pakiecie handlowym z herbicydem Kliper™ 
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Sytuacja na rynku światowym
Według raportu IGC z 28 marca 2019 r. światowe 
zbiory rzepaku w bieżącym sezonie 2018/19 wynio-
sły 70,1 mln t, czyli były oprawie 6% niższe niż sezon 
wcześniej.

W Polsce produkcja rzepaku obniżyła się o 23% 
do 2,2 mln t.

Ceny rzepaku pozostawały wyższe niż sezon 
wcześniej, niemniej rekordowe zbiory soi na świe-
cie oraz cła nałożone przez Chiny na amerykań-
ską soję wywierały presję na obniżki cen oleistych,  
w tym rzepaku. 

Perspektywy
Pierwsze prognozy wskazują na niewielki wzrost 
światowych zbiorów rzepaku w nadchodzącym sezo-
nie 2019/20. W samej UE produkcja ma się obniżyć 
(mniejsze zasiewy rzepaku we Francji i Niemczech). 

Bieżący sezon zamknie się prawdopodobnie re-
kordowymi zapasami soi. W Stanach Zjednoczonych 
mają one zwiększyć się ponad 2-krotnie do 26 mln t.

Tym samym, w nadchodzącym sezonie, podobnie 
jak w bieżącym, ceny rzepaku będą pod wpływem 
dużej podaży soi.

Oczekujemy, że w czerwcu rzepak będzie skupo-
wany przeciętnie po 1560–1610 PLN/t, czyli od 2 do 
6% taniej niż w styczniu br.

Rzepak – bieżąca i prognozowana 
sytuacja na rynku

ANALIZY RYNKU RZEPAKU

Źródło: BNP Paribas na podstawie danych International Grain Council, GUS

Zbiory rzepaku na świecie (mln t)

Zbiory rzepaku w Polsce (mln t) Ceny skupu rzepaku w Polsce (PLN/t)

Zbiory rzepaku w wybranych krajach (mln t)
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Deklaracja członka 
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych (KZPRiRB)
1. Nazwisko i imię (producenta lub przedstawiciela)

2. Data i miejsce urodzenia 

3. Imiona rodziców 

4. Adres – Województwo  Powiat 

 Miejscowość  Kod poczt 

 Ulica  Nr 

5. Telefon/ fax 

6. E-Mail 

7. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

8.  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  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.

Zatwierdzono przez Zarząd KZPRiRB           Data i podpis członka

w dniu      

Biuro KZPRiRB: ul. Szkolna 2/4 lok. 403; 00-006 Warszawa
tel. (22) 826 80 07, tel. kom. 604 340 703, e-mail: biuro@kzprirb.pl
Rachunek: ING Direct Business w PLN, nr konta: 93 1050 1504 1000 0090 3032 7762
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Kalendarium KZPRiRB 2019
LUTY
08  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 

i biopaliw (nr 2/2019 (44), 8 lutego 2019), Sonia Ka-
mińska-Stępień

12  59 sesja naukowa IOR – PIB, Poznań, Juliusz Mło-
decki

18  Posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białko-
wych, Warszawa, siedziba KIB i PSPO, Juliusz Mło-
decki, Ewelina Spłocharska

20  Spotkanie inaugurujące Porozumienie Rolnicze, 
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapow-
skiego, Warszawa, Juliusz Młodecki

28  Posiedzenie Copa-Cogeca, Bruksela, Juliusz Mło-
decki

luty  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 1 
(51) styczeń/luty/marzec 2019- Sonia Kamińska-Stę-
pień

MARZEC
6  Wyjazdowe posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej 

do spraw monitorowania programu zwiększania wy-
korzystania polskiego białka roślinnego w paszach, 
MODR, Olsztyn, Ewelina Spłocharska

7  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 3/2019 (45), 7 marca 2019), Sonia Ka-
mińska-Stępień

8  Konferencja „Gospodarowanie nawozami a ochrona 
wód”, MRiRW, Warszawa, Ewelina Spłocharska

12  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. wołowi-
ny, MRiRW, Warszawa, Waldemar Michalak

16  Konferencja „Wykorzystanie krajowych źródeł białka 
paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów 
pochodzenia zwierzęcego”, Strzelno, Juliusz Mło-
decki, Waldemar Michalak

18  XXVI edycja WELCONOMY Forum Gospodarczego 
w Toruniu, panel Syngenty „Rolnictwo – przyszłość 
i kierunki rozwoju”, Toruń, Juliusz Młodecki,

20  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. stabili-
zacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strącz-
kowych, nasiennictwa, MRiRW, Warszawa, Juliusz 
Młodecki, Krzysztof Gawęcki

27  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. odbu-
dowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO, 
MRiRW, Warszawa, Juliusz Młodecki,

28  Konferencja z cyklu „Innowacyjne rozwiązania dla 
polskiego rolnictwa”, MRiRW, Warszawa, Ewelina 
Spłocharska

29  Konferencja KZPRiRB i KRD-IG „Wykorzystanie rze-
paku i śruty rzepakowej w żywieniu drobiu jako alter-
natywa dla soi pochodzącej z importu: kolejne kroki”, 
MRiRW, Warszawa, Juliusz Młodecki, Ryszard Ban-
durowski, Mieczysław Kowalczyk, Grażyna Leśna, 
Waldemar Michalak, Ewelina Spłocharska

KWIECIEŃ
2  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. stabili-

zacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strącz-
kowych, nasiennictwa, MRiRW, Warszawa, Krzysz-
tof Gawęcki

4  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 4/2019 (46), 04 kwietnia 2019), Sonia 
Kamińska-Stępień

8  Podsumowujące posiedzenie wojewódzkiego Ze-
społu analizującego szanse i zagrożenia oraz po-
tencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Ku-
jawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, 
Waldemar Michalak

8-9  Konferencja Zaprawowa firmy Bayer, Warszawa, Ju-
liusz Młodecki

8-9  Forum na Rzecz Przyszłości Rolnictwa (FFA 2019), 
Bruksela, Ewelina Spłocharska

10  Spotkanie dyskusyjne z Posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego Jarosławem Kalinowskim na temat „WPR 
w świetle nowej perspektywy budżetowej Unii Euro-
pejskiej na lata 2020–2027”, Federacja Gospodarki 
Żywieniowej, Warszawa, Ewelina Spłocharska

12  Spotkanie szkoleniowe „Postaw na rzepak”, Włosza-
kowice, Krzysztof Gawęcki, Ryszard Bandurowski

12  Posiedzenie Rady Konsultacyjnej, GIORiN, Warsza-
wa, Ewelina Spłocharska

15  Posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi 
i Rolnictwa, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 
Bydgoszcz, Juliusz Młodecki

16  Konferencja „Patriotyzm konsumencki w budowaniu 
silnej Polski”, Senat RP, Warszawa, Juliusz Młodecki

16  Spotkanie prasowe firmy Bayer, Warszawa, Ewelina 
Spłocharska

24  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. 
białka, Sejm RP, Warszawa, Krzysztof Gawęcki, 
Ewelina Spłocharska

25  Konferencja „Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej zna-
czenie dla chowu i hodowli zwierząt”, MRiRW, War-
szawa, Juliusz Młodecki, Ewelina Spłocharska
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Postaw na rzepak!
Pod takim hasłem przewodnim Polskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Oleju realizuje wiosenny cykl warsztatów dla pro-
ducentów rolnych organizowanych wspólnie ze zrzeszonymi 
tłoczniami oleju. Spektrum tematów poruszanych w trakcie 
z każdego ze spotkań wprost jest dedykowane najważniej-
szym zagadnieniom praktycznym związanym z uprawą rze-
paku tj. perspektywom rynkowym, agrotechnice, doborowi 
odmianowemu, bezpieczeństwu przechowywania nasion 
czy wreszcie wymogom jakościowym determinującym moż-
liwość skupu surowca przez tłocznię. 

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 12 kwietnia 
br. we Włoszakowicach koło Leszna, dedykowane 
dostawcom surowca do zakładu BestOil Sp. z o.o., 
już za nami. Jego przebieg i spore zainteresowanie 
rolników poruszonymi w jego trakcie zagadnieniami, 
a także sama frekwencja uczestników jasno wskazu-
ją, że inicjatywa warsztatów została dobrze przyjęta. 
Daje to nadzieję zarówno na dalszą dobrą współpra-
cę rolników z tłocznią, jak i powodzenie kolejnych 
edycji na przełomie maja i czerwca br., na które ser-
decznie zapraszamy:

•  14 maja w Bodaczowie  
wspólnie z Zakładami Tłuszczowymi 
w Bodaczowie Sp. z o.o.

•  28 maja w Czerninie  
wspólnie z ADM Czernin S.A.

•  3 czerwca w Tychach  
wspólnie z Komagra Sp. z o.o.

•  13 czerwca w Szamotułach  
wspólnie z ADM Szamotuły Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne dotyczące poszczegól-
nych wydarzeń będą publikowane na stronie interne-
towej PSPO www.pspo.com.pl

W inicjatywie organizacji warsztatów przez bran-
żę olejarską dla producentów rzepaku nie mogło 
zabraknąć oczywiście mocnego wątku współpracy 
z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych. Bowiem wśród naszych prele-
gentów znalazło się aż dwóch przedstawicieli władz 
Zrzeszenia: tematykę związaną z doborem odmiano-
wym rzepaku przybliża naszym dostawcom Krzysz-
tof Gawęcki, Wiceprezes Zarządu i Przewodniczący 
Opolsko-Dolnośląskiego OZPR, z kolei kwestie agro-
techniczne to domena Członka Zarządu z tego sa-
mego okręgu Zrzeszenia Ryszarda Bandurowskie-
go. O odpowiedni poziom wiedzy przekazywanej na 
temat bezpieczeństwa magazynowania rzepaku, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapobiegania niestety 
coraz częściej notowanego problemu, jakim jest po-
rażenie nasion rozkruszkiem, dbają wybitni przedsta-
wiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie na czele z prof. Stanisławem Ignatowi-
czem, prawdziwym autorytetem w zakresie entomo-
logii stosowanej, który jest autorem cyklu artykułów 
poświęconych tej tematyce publikowanych obecnie 
na łamach „Naszego Rzepaku”.

Nasze spotkania to nie tylko sposobność na do-
skonalenie własnego „warsztatu” rolniczego, ale rów-
nież poszerzenia informacji dotyczących perspektyw 
rynkowych dla rzepaku. To także zawsze cenna moż-
liwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z ko-
legami po fachu, a także przedstawicielami branży 
olejarskiej, dlatego warto wziąć udział w kolejnych 
warsztatach PSPO. 

Bo warto stawiać na rzepak!  
Adam Stępień
 

Ryszard Bandurowski, Członek Zarządu 
KZPRiRB

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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Komunikat prasowy PKBiPB
Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że to uprawa oleju palmowego na świecie jest 
przyczyną wylesień, a pomimo to pozostawia możliwości jego dalszego stosowania w pro-
dukcji biopaliw. 
13 marca br. Komisja Europejska przyjęła akt delego-
wany określający surowce do produkcji biopaliw o wy-
sokim ryzyku występowania zjawiska tzw. pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów („ILUC” od Indirect Land 
Use Change). Zgodnie z nim, jak również towarzyszą-
cym mu raportem podsumowującym najnowsze dane 
dotyczące procesów wylesień na świecie, źródłem 
problemu jest rozwój upraw palmy oleistej, szczegól-
nie w rejonie Azji południowej. Jednocześnie dane 
wprost wskazują na w pełni zrównoważony charakter 
upraw zbóż i rzepaku wykorzystywanych w krajowym 
modelu produkcyjnym biopaliw. 

– Od początku debaty publicznej dotyczącej zjawi-
ska ILUC zainicjowanej przez KE jeszcze w 2012 roku 
propozycją zmiany w obecnej dyrektywie UE określają-
cej ramy prawne dla biopaliw podkreślaliśmy, że polskie, 
czy szerzej mówiąc europejskie surowce rolne, takie jak 
rzepak czy kukurydza, trudno obwiniać przypisując im 
dodatkowe emisje w związku z tym, że gdzieś indziej 
na świecie ktoś nie respektuje zasad poszanowania 
środowiska i dzięki temu dostarcza na rynek tańszy, ale 
wątpliwy surowiec do produkcji biopaliw. Teraz sytuacja 
jest jasna, to palma w ogromnej mierze jest przyczyną 
wylesień, ale za tym także niestety często mylnego po-
strzegania całej branży biopaliw, dlatego wydanie aktu 
delegowanego Komisji w tej sprawie powinno być szan-
są na jednoznaczne rozwiązanie tej kwestii – powiedział 
Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Pro-
ducentów Rzepaku i Roślin Białkowych. 

– Przyjęty wstępnie przez Komisję akt delegowany 
nie tylko wskazuje te surowce, które w sposób całko-
wity powinny zostać wyeliminowane z Europy, według 
nowej dyrektywy REDII, do 2030 roku, ale także wska-
zuje ścieżki uniknięcia zdefiniowania ich jako wysoce 
ryzykowne pod względem ILUC. Wyzwaniem będzie 
z pewnością ograniczenie możliwości wystąpienia 

nadużyć, w szczególności w kontekście wyjątku przy-
pisanego małym gospodarstwom, dlatego zarówno 
nasza Koalicja, jak i szereg organizacji europejskich 
postuluje o usunięcie tej opcji. W szczególności, że 
może ona dotyczyć aż ponad 40% podaży oleju pal-
mowego z Azji południowej. Niezwykle ważną sprawą 
jest także konieczność literalnego objęcia limitami nie 
tylko surowców o wysokim ryzyku ILUC, ale wszyst-
kich jego pochodnych np. olein palmowych skatego-
ryzowanych na potrzeby pomięcia tych ograniczeń 
jako odpady. Bez takich zapisów istnieje obawa, że 
akt delegowany będzie jedynie fasadą, która w prak-
tyce nie zmieni niczego. Komisja Europejska dobrze 
zdiagnozowała źródło problemu, ale proponowane 
rozwiązanie może okazać się niestety nieskuteczne 
w tym kształcie – powiedział Adam Stępień, Dyrek-
tor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów 
Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw. 

– Komisja przyjęła akt delegowany w sprawie ILUC 
w dość zaskakującym, ekspresowym trybie zważyw-
szy na to, że czas na przedstawienie opinii w ramach 
konsultacji publicznych upłynął zaledwie kilka dni 
temu (8 marca – przyp.). Znaczna część sygnalizo-
wanych zatem KE kwestii, zarówno przez stronę spo-
łeczną, jak i kraje członkowskie, siłą rzeczy nie mogło 
zostać wziętych pod uwagę, co zapewne będzie miało 
wpływ na przebieg procesu przyjmowania aktu przez 
Parlament Europejski i Radę UE. W ramach prac tych 
instytucji nad regulacją powinna zostać podjęta próba 
realnego zmierzania się potrzebą uszczelnienia sys-
temu i rozwiązania problemu ILUC w obszarze, tam 
gdzie on faktycznie występuje – podsumował Mariusz 
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju. 

Adam Stępień, PSPO, KIB

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wykorzystanie rzepaku i śruty rzepakowej 
w żywieniu drobiu jako alternatywa dla soi 
z importu: kolejne kroki
W dniu 29 marca 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja 
„Wykorzystanie rzepaku i śruty rzepakowej w żywieniu drobiu jako alternatywa dla soi z importu: 
kolejne kroki”, podczas której przedstawiciele branży zaproponowali dalszy plan działania zwią-
zany z wykorzystaniem rzepaku na cele paszowe.
Warto przypomnieć, że Krajowa Rada Drobiar-
stwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) i Krajowe Zrze-
szenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 

(KZPRiRB) już kilka miesięcy temu rozpoczęły pu-
bliczną debatę na ten temat. 1 października 2018 
roku Prezes KRD-IG Piotr Kulikowski oraz Prezes 

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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Forum na Rzecz 
Przyszłości Rolnictwa
Syngenta i Europejska Organizacja Właści-
cieli Ziemskich (ELO) po raz dwunasty byli go-
spodarzami Forum na Rzecz Przyszłości Rol-
nictwa (FFA2019), które odbyło się 9 kwietnia 
2019 r. w samym centrum Brukseli, przy Mont 
des Arts (Wzgórzu Artystów) w Centrum Kon-
gresowym The Square znajdującym się tuż 
obok brukselskiego Gare Centrale (Dworca 
Głównego).

Coroczna konferencja Forum Przyszłości Rolnictwa 
odbywa się każdej wiosny w Brukseli i jej program 
działań skoncentrowany jest na agendzie bezpieczeń-
stwa żywności i środowiska. FFA Bruksela towarzyszy 
co roku konferencjom regionalnym w całej Europie.

Forum zostało ustanowione jako główne miejsce 
spotkań dla tych, którzy mają udział w przyszłości 
rolnictwa, czyli dla komisarzy europejskich, posłów 
do Parlamentu Europejskiego, ministrów rządów kra-
jowych, liderów przemysłu, naukowców, organizacji 
pozarządowych, organizacji międzynarodowych, 
w tym OECD i FAO, a także dla rolników.

Celem Forum (FFA) jest stymulowanie otwartych 
dyskusji na temat przyszłości europejskiego i świato-
wego rolnictwa oraz ocena, co powinno się i co moż-
na osiągnąć z czasem, przywiązując równą wagę do 
dwóch wyzwań: bezpieczeństwa żywności i bezpie-
czeństwa środowiskowego.

KZPRiRB Juliusz Młodecki podpisali w obecności 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego porozumienie, w którym wytyczyli 
sobie cele do działania, nakreślili chęć wspólnego 
poszukiwania możliwości wykorzystania krajowych 
źródeł białka, ze szczególnym uwzględnieniem rze-
paku oraz śruty rzepakowej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele branży 
drobiarskiej, reprezentanci firm paszowych, skupia-
jących się na żywieniu drobiu, producenci rzepaku 
i osoby uprawiające rośliny białkowe oraz naukowcy.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Preze-
sa KRD-IG Piotra Kulikowskiego. Następnie kilka 
słów wstępu wygłosił Prezes KZPRiRB Juliusz Mło-
decki, by później głos zabrali prelegenci.

Profesor doktor habilitowany Michał Jerzak 
w wystąpieniu nt. „Bariery rozwoju produkcji i osią-
gnięcia samowystarczalności kraju w rodzime białko 
roślinne” przedstawił słabość rynku rodzimych roślin 
białkowych – głównie bobowatych – jako podstawo-
wą barierę rozwoju produkcji i osiągnięcia samowy-
starczalności kraju w ten surowiec. Wskazał słabe 
strony rynku rodzimych roślin strączkowych w Pol-
sce w latach 2011–2017, zaliczył do nich m.in. dużą 
konkurencję ze strony rynku soi jako produktu sub-
stytucyjnego, rozproszenie terytorialne i małą skalę 
produkcji rodzimych roślin strączkowych, brak pew-
ności sprzedaży nasion (brak płynności obrotu) czy 
niepewność plonów i dostaw określonych partii towa-
ru. Zaproponował działania w zakresie rozwoju tego 

rynku, np. dopłaty do produkcji uzależnione od ilość 
produkcji towarowej rodzimych roślin strączkowych, 
realizację celów wskaźnikowych, rozwój eksportu, 
a także podjęcie współpracy i dialogu pomiędzy pod-
stawowymi ogniwami rynku rodzimych roślin strącz-
kowych w kraju, a także integrację z podmiotami 
zagranicznymi. Wskazał, że warto byłoby stworzyć 
platformę internetową, na której spotykać mogłaby 
się strona popytowa i podażowa rynku. 

Doktor Marek Tański przedstawił innowacyjną na 
skalę europejską technologię otwierającą nową erę 
w żywieniu zwierząt powstającą w Zakładzie Uszla-
chetniania Białka Roślinnego (ZUBR) w Osieku. 
Opowiedział o dwóch liniach produkcyjnych Protina 
i Amirap, składających się z kilkustopniowego proce-
su produkcji komponentów paszowych, polegających 
na delikatnym i powolnym przetwarzaniu surowca 
(soi oraz rzepaku). Dzięki czemu białko jest uszla-
chetnione w atmosferze pary wodnej oraz w ściśle 
kontrolowanej, stosunkowo niskiej temperaturze.

Podczas konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wyraził swoje po-
parcie dla wspólnych działań podjętych przez KRD-
-IG oraz KZPRiRB, a także rozpoczął dyskusję. Ze-
brani goście wskazali z jakimi problemami mierzą się 
rolnicy uprawiający rzepak czy rośliny strączkowe, 
producenci pasz przetwarzający otrzymany surowiec 
oraz producenci drobiu. 

Ewelina Spłocharska, KZPRiRB

www.agro.bayer.com.pl
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Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

Członkowie Zarządu KZPRiRB od lewej: Waldemar Michalak, 
Grażyna Leśna, Ryszard Bandurowski, Mieczysław Kowalczyk
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KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: 
W 2018 roku wzrosła krajowa produkcja oleju rzepakowego
Przerób rzepaku w 2018 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocz-
niach wyniósł łącznie 2,79 mln ton wobec 2,564 mln ton nasion w 2017 roku. Wzrost w stosunku 
do ubiegłego roku o 226 tys. ton rzepaku miał swoje bezpośrednie przełożenie na krajową podaż 
oleju, która wzrosła z kolei o 106 tys. ton do poziomu 1,19 mln ton. Tym samym Polska wzmocniła 
swoją pozycję wśród europejskich liderów w produkcji oleju rzepakowego, która w całym 2018 roku 
wyniosła w UE 9,656 mln ton (za danymi USDA) notując niemal 5% spadek w stosunku do 2017 
roku. Udział oleju rafinowanego pozostaje niemal bez zmian (37% wobec 38% w roku 2017), dzięki 
czemu jego produkcja przez członków PSPO wyniosła 443 tys. ton (wzrost o 27 tys. ton). 
Tradycyjnie największy przerób nasion rzepaku za-
notowano w III kwartale tj. 761 tys. ton, kiedy to po-
daż nasion wzrasta w związku ze żniwami. Polskie 
rolnictwo jest kluczowym źródłem surowca przera-
bianego przez tłocznie zrzeszone w PSPO i dane 
za 2018 rok potwierdzają wprost tę tendencję. Wyż-
szym niż 2017 roku o 136 tys. ton przerobem rzepa-
ku w I połowie 2018 roku udało się też w znacznej 
mierze zniwelować spadek zanotowany w krajowej 
podaży nasion w bieżącym sezonie, a wynikający 
w głównej mierze z trudnych warunków pogodo-
wych. Potwierdza to wcześniejsze prognozy PSPO 
dotyczące dostępności surowca na polskim rynku. 

– Dane przerobowe i produkcyjne za 2018 rok 
wskazują, że był to dobry, pomimo szeregu trudności, 
okres dla branży olejarskiej w Polsce, której znacze-
nie - w szczególności pod kątem podaży surowca po-
trzebnego do krajowej produkcji biopaliw – pozostaje 
kluczowe. I odwrotnie, to wytwórcy biodiesla działa-
jący głównie na potrzeby Narodowego Celu Wskaź-
nikowego determinują skalę potrzeb w zakresie po-
daży oleju rzepakowego w Polsce. W tym kontekście 
szczególnie cieszy fakt, że byliśmy w stanie efektyw-
nie wyjść naprzeciw krajowym producentom estrów 
zwiększając jeszcze podaż oleju. Liczymy w tym 
kontekście na dobre zbiory rzepaku w tym roku oraz 

dalsze możliwości ich plasowania w tej skali na rynku 
biopaliw w ramach ustawowych rozwiązań dotyczą-
cych tej branży na kolejne lata – powiedział Mariusz 
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju.

– Statystki produkcyjne naszego Stowarzyszenia 
za 2018 roku pokazują potencjał krajowego sektora 
olejarskiego, którego efektywne wykorzystanie nie 
będzie możliwe bez zwiększenia podaży rzepaku. 
Perspektywa rynkowa dla tej uprawy jest na najbliż-
sze lata właściwie zabezpieczona, więc liczymy, że to 
właśnie polscy rolnicy będą głównymi beneficjantami 
dalszego systemu dywersyfikacji rynku paliwowego 
w Polsce na biopaliwa. Dyskutowane obecnie nowe 
rozwiązania prawne w tym zakresie, jak choćby te do-
tyczące tzw. obowiązku blendowania estrów w oleju 
napędowym, powodują, że nie trzeba się obawiać 
potencjalnego ograniczenia zainteresowana rze-
pakiem, którego możemy zagospodarować nawet 
3,5 mln ton, a więc znacznie powyżej ostatnich zbio-
rów. W szczególności, jeśli dodamy do tego jeszcze 
trendy na europejskim i krajowym rynku pasz – pod-
sumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO. 

PSPO

Jakie są główne postulaty 
producentów nasion rzepaku 
w odniesieniu do hodowców?
– Producenci rzepaku zapewne oczekują od hodow-
ców nowych kreacji genetycznych (odmian), które 
w zakresie takich cech jak: plon, jakość nasion prze-
wyższają  odmiany obecnie dostępne na rynku. Istot-
ne również z punktu widzenia rolnika są takie cechy 
jak odporność na pato-
geny, np. kiłę kapustnych 
czy wirus żółtaczki rzepy. 
Nie ma odmian odpor-
nych na czynniki streso-
we – jak np. susza. Jed-
nak ostatni rok pokazał, 
że niektóre z odmian ce-
chują się wyższą toleran-
cją na suszę, zatem takie 
cechy jak lepsza (wyż-
sza) tolerancja na czyn-
niki stresowe zapewne 
interesują rolników.    

Jakie są główne 
życzenia 
producentów 
rzepaku 
w odniesieniu 
do odbiorców surowca – 
producentów oleju?
Myślę, że premie jakościowe za dostarczone nasiona 
rzepaku. Obecnie nie wszystkie zakłady przetwórcze 
czy podmioty skupowe uwzględniają w swoich cen-
nikach dopłaty jakościowe za  wysokie zaolejenie su-
rowca, a powinno stać się to standardem.

Czy dla producentów ważna jest też 
zawartość w nasionach rzepaku białka, 
jako cennego surowca paszowego?
– Nasiona rzepaku dostarczone do zakładów prze-
twórczych podlegają podstawowej ocenie jakościo-
wej. Ocenia się takie parametry jak: procentowa 
zawartość zanieczyszczeń ogółem, proc. zawartość 
oleju, wilgotność itp. Nie ocenia się zawartości biał-
ka, więc dla rolników nie jest priorytetem zwiększanie 
zawartości białka w nasionach. To z kolei ma znacze-
nie na dalszym etapie – zagospodarowywania śruty 
czy makuchu wykorzystywanych do produkcji pasz, 

więc może niedługo i ten parametr będzie brany pod 
uwagę podczas analizy jakościowej nasion rzepaku?

Czy odmiany funkcjonujące na polskim 
rynku [także z katalogu CCA] spełniają 
oczekiwania i potrzeby rolników?
– Katalog CCA zawiera obecnie około 1300 odmian 
rzepaku! W Krajowym rejestrze mamy wpisanych 

153 odmiany! Na polskim 
rynku dostępny jest za-
tem szeroki asortyment 
odmian rzepaku. Na ryn-
ku oferowane są odmiany 
mieszańcowe (F1), po-
pulacyjne, odporne lub 
o podwyższonej tolerancji 
na patogeny (kiła kapust-
nych, wirus żółtaczki rze-
py). Rolnicy wybierając 
odmiany rzepaku kierują 
się różnymi parametrami, 
odpornością na wylega-
nie, zimotrwałością, czy 
też zawartością tłuszczu. 
Dostępne odmiany moim 
zdaniem spełniają oczeki-
wania i potrzeby rolników, 
ponieważ jest z czego 

wybierać, jednak duża liczba odmian sprawia niema-
łe wyzwanie przy wyborze tej  najlepszej do uprawy 
we własnym gospodarstwie. Dlatego rolnicy powinni 
moim zdaniem częściej korzystać z List Odmian Za-
lecanych (LZA) do uprawy w swoich województwach. 
Rekomendacja odmian (COBORU), tworzona na ba-
zie Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego (PDO), pomaga podjąć właściwą decyzję 
co do wyboru najlepszej odmiany, dostosowanej do 
warunków klimatyczno-glebowych danego gospodar-
stwa. Dzięki tak dużej liczbie badanych w ramach PDO 
corocznie odmian i dostępnych nieodpłatnie wyników, 
można minimalizować ryzyko związane z uprawą. Do-
brze jest, oczywiście w miarę możliwości, wysiewać 
nie jedną a kilka odmian, czyli dywersyfikować ryzy-
ko ewentualnego niepowodzenia, które jest znacznie 
wyższe w przypadku uprawy tylko jednej odmiany 
w gospodarstwie.

Krzysztof Gawęcki, Wiceprezes KZPRiRB

Moderatorkami spotkania były dziennikarki Femi 
Oke i Fiona Harvey. Przemówienie otwierające wy-
głosił Przewodniczący Forum na Rzecz Przyszłości 
Rolnictwa, a zarazem Przewodniczący Fundacji RISE 
– Janez Potočnik, który stwierdził, że nie ma więcej 
czasu do stracenia, gdyż „jutro” należy do przyszłego 
pokolenia. Ze smutkiem dodał, że świat, który stwo-
rzono, ma z góry określone „jutro” dla wszystkich 
mieszkańców. Nadmienił także, że następne poko-
lenie już jest na świecie, a ich ogromna większość 
mieszka w krajach rozwijających się, z prawem do 
zrównoważonego, sprawiedliwego życia. 

Podczas  Forum na Rzecz Przyszłości Rolnictwa 
odbyły się cztery sesje panelowe, których tematyka 
obejmowała kolejno: „Zmiany klimatyczne – czy ro-
bimy wystarczająco dużo”, „Zrównoważony rozwój 

finansowy – co to jest wzrost w XXI wieku?”, „Kolejne 
pokolenie konsumentów”, „Wspólna polityka rolna dla 
kolejnego pokolenia”.

Takie spotkania próbują na forum międzynarodo-
wym rozwiązywać coraz to trudniejsze problemy do-
sięgające nie tylko polską wieś, ale także całe świa-
towe rolnictwo. Obecnie wielkim dylematem stała się 
odpowiednia wymiana pokoleniowa rolników, którzy 
odpowiedzialni są za dostarczanie na rynek warto-
ściowych produktów spożywczych. Warto zastano-
wić się co oprócz wsparcia finansowego stałoby się 
czynnikiem zachęcającym młodych do prowadzenia 
własnych gospodarstw.

Ewelina Spłocharska
KZPRiRB

Czy hodowla rzepaku nadąża 
za potrzebami rynku?

Krzysztof Gawęcki, Członek Prezydium Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w kilku słowach o: 
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ADOB®
Siła nauki

www.adob.com.pl

Nawozy firmy ADOB®

nowoczesne
szybko przyswajalne
skuteczne
biodegradowalne
chelatowane nowoczesnym 
czynnikiem IDHA – 
światowy patent ADOB® 
przyjazne dla środowiska
płynne, stałe
dolistne, doglebowe, 
do fertygacji
zalecane do stosowania 
prewencyjnego 
i interwencyjnego

ADOB®
Zwalczanie niedoborów mikroelementów

Basfoliar®       
Kompleksowe nawożenie upraw

ADOB® Bor
 Bor w najlepszej postaci

Spotkanie Zespołu analizującego szanse 
i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju 
obszarów wiejskich na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego
Członek Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Waldemar 
Michalak uczestniczył w spotkaniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne 
kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które od-
było się 8 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Podczas spotkania zaprezentowana została diagnoza 
sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów 
wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-po-
morskiego z określeniem analizy SWOT. Opracowa-
nie powstało z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przy wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go z udziałem około 50 liderów firm i instytucji rolni-
czych z regionu, pod redakcją Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.  Opra-
cowanie jest elementem regionalnym i wkładem do 
aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Podczas spotkania przed-
stawione zostały także założenia Krajowego Planu 
Strategicznego na lata 2021–2027.

Dopełnieniem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim 
była prezentacja połączona z degustacją produktów 

wytworzonych przez rolników funkcjonujących w ra-
mach Rolniczego Handlu Detalicznego, tworzących 
wspólnie innowacyjną inicjatywę sprzedażową pt. 
„Wiejska e-skrzynka”.

Materiały MRiRW

Właściwe stosowanie 
środków ochrony roślin 
w uprawie rzepaku

Wkrótce rozpocznie się sezon kwitnienia rzepaku. W tym czasie przeprowadza się opryski 
przeciwko słodyszkowi rzepakowemu. Trzeba będzie wyjechać w pole i przeprowadzić ten 
konieczny zabieg. Jak to robić, żeby nie szkodzić owadom zapylającym, a w szczególności 
pszczołom? Przypominamy, że pszczoły i inne owady zapylające mają ogromny wpływ na 
zwiększenie plonów, nawet o 30%. Ich istnienie i praca przynosi wymierne korzyści dla rol-
ników. Polski Związek Pszczelarski dostrzega, że co roku najwięcej zatruć związanych jest 
z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin, szczególnie na plantacjach rzepaku.
Główną przyczyną zatruć pszczół w Polsce 
są obecnie błędy popełniane przy opryskach, 
wśród których do najpoważniejszych należą: 
•  nieprawidłowa pora dnia wykonywania zabiegów,
•  nieprzestrzeganie zapisów etykiety dotyczących 

stosowania środka ochrony roślin, 
•  nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin  

i dawek, 

•  nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej 
ochrony, 

•  nieprawidłowa technika zbiegu, np. podczas silne-
go wiatru,

•  niesprawny sprzęt polowy uniemożliwiający precy-
zyjne dawkowanie,

•  stosowanie niedozwolonych dla danej uprawy 
środków ochrony roślin, 

•  brak przygotowania zawodowego osób wykonujących zabiegi, 
•  stosowanie niezalecanych mieszanin środków ochrony,
•  mycie sprzętu po opryskach w niedozwolonych miejscach, zwłaszcza 

przy rowach i stawach.

Dlatego przed rozpoczęciem sezonu ochrony roślin przypominamy 
zasady, których trzeba przestrzegać przy prawidłowym stosowaniu 
środków ochrony roślin, aby nie doprowadzić do zatrucia pszczół:
1.  Trzeba informować pszczelarzy o planowaniu wykonania zabiegów 

ochrony roślin.
2.  Zapoznać się dokładnie z etykietą środka ochrony roślin. W etykietach 

środków ochrony roślin zamieszczane są, określone regulacjami praw-
nymi, przepisy dotyczące ochrony pszczoły miodnej oraz innych gatun-
ków pszczół.

3.  Nie należy prowadzić oprysków w ciągu dnia (nawet jeśli etykieta do-
puszcza zrobienie tego) – rób to zawsze wieczorem, poza okresem ak-
tywności pszczół. Wiele kwitnących gatunków chwastów już od wcze-
snej wiosny, np. gwiazdnica pospolita czy wiosnówka, stanowią pożytek 
dla pszczół. Czas ich kwitnienia należy traktować na równi z kwitnącą 
plantacją – na kwitnących chwastach również siadają pszczoły.

4.  Zabiegi opryskiwania można wykonywać sprzętem sprawnym technicz-
nie z aktualnym badaniem stanu technicznego i skalibrowanym z wyko-
rzystaniem rozpylaczy zalecanych przy stosowaniu danego środka.

5.  Tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych stosować dawki ob-
niżone oraz dawki dzielone w celu ograniczenia negatywnego wpływu 
oprysku na środowisko.

6.  Środki ochrony roślin stosować z zachowaniem odpowiednich odległo-
ści od pasiek.

7.  Zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, 
kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć poży-
tek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi.

8.  Nie zanieczyszczać wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śród-
polne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źró-
dło wody pitnej dla zapylaczy i innych zwierząt.

W przypadku podejrzenia o wystąpienie zatrucia pszczół w pasiece środ-
kami ochrony roślin zaleca się postępować zgodnie z wytycznymi placówek 
naukowych oraz Inspekcji Ochrony  Roślin i Nasiennictwa (pzp.biz.pl).  
Na stronie internetowej PZP zamieszczone są informacje o Kodeksie 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie, a także o postępowaniu 
w przypadku podejrzenia zatrucia oraz możliwe jest pobranie wzorów pro-
tokołów, zgodnie z którymi należy zgromadzić materiał dowodowy.

KOWR zamierza uruchomić wkrótce portal www.eRolnik.gov.pl. Każ-
dy rolnik będzie mógł wpisać tam planowane przez siebie opryski okre-
ślonymi środkami ochrony w określonym czasie. Dzięki temu pszczelarze 
będą otrzymywać w telefonach komórkowych alerty o opryskach, które 
będą przeprowadzane w pobliżu ich pasiek. Alert będzie ukierunkowany 
geograficznie i czasowo w stosunku do umiejscowienia pasieki oraz plano-
wanego oprysku. Taki alert nie będzie miał na celu zobligowania pszczela-
rza  do ochrony swoich pszczół poprzez ich zamknięcie, ale będzie bardzo 
cenną informacją o zastosowanych substancjach aktywnych w okolicach 
pasieki i w przypadku zatrucia pszczół, ułatwi ustalenie potencjalnego, nie-
frasobliwego sprawcy tej brzemiennej w skutkach i niepożądanej sytuacji. 

Dr hab. Zbigniew Kołtowski
Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

Dr hab. ZBIGNIEW  
KOŁTOWSKI
Wiceprezydent 
Polskiego Związku 
Pszczelarskiego
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Nowa kadencja Zarządu PSPO wybrana!
17 kwietnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się coroczne Walne Zebranie Człon-
ków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, podczas którego wybrano Zarząd organizacji 
na nową kadencję 2019–2021. 

Członkowie PSPO zdecydowali, że w Zarządzie 
zasiadać będą przez kolejne 2 lata dotychczaso-
wi przedstawiciele zrzeszonych tłoczni w osobach 
Mariusza Szeligi (Zakłady Tłuszczowe Kruszwica 
S.A.), Radosława Stasiuka (ADM), Grzegorza 
Barczewskiego (Zakłady Tłuszczowe w Bodaczo-
wie Sp. z o.o. ) oraz Wiesława Dziąga (Komagra 
Sp. z o.o.). Nową osobą we władzach Stowarzysze-
nia jest Janusz Łojewski, Prezes Zarządu Agro-
lok Sp. z o.o. , którego firma dołączyła w ubiegłym 
roku do grona członków wspierających PSPO po 
uruchomieniu instalacji przetwarzania nasion roślin 
oleistych. Zastąpił on Zbigniewa Klesyka, który re-
prezentował na forum Stowarzyszenia firmę BestOil 
Sp. z o.o. W ramach ukonstytuowania się nowego 
Zarządu funkcję Prezesa Zarządu ponownie powie-
rzono Mariuszowi Szelidze, pozostali członkowie 
Zarządu sprawują funkcję Wiceprezesów. Walne 
Zebranie Członków, ponad kwestie sprawozdaw-
cze, było również doskonałą okazją do szczegóło-
wego omówienia priorytetów organizacji na ten rok, 
wśród których w szczególności wymienić należy ta-
kie kwestie jak:
•  Promocja oleju rzepa-

kowego i kreowanie 
jego pozytywnego wi-
zerunku wśród konsu-
mentów; 

•  Kontynuacja działań 
na forum organów ad-
ministracji publicznej 
ukierunkowanych na 
ugruntowania percep-
cji rzepaku jako rośli-
ny oleisto-białkowej, 
w aktywne zabieganie 
o uruchomienie przez 
MRiRW i podległe 
mu jednostki (KOWR, 

ODR) działań promocyjno-edukacyjnych doty-
czących pasz rzepakowych w ramach Programu 
białkowego;

•  Aktywna promocja stosowania śruty rzepakowej 
w Polsce, w tym efektywna komunikacja na te-
mat korzyści związanych ze stosowaniem pasz 
rzepakowych;

•  Działania medialne ukierunkowane na zachowa-
nie dominującej roli oleju rzepakowego jako su-
rowca dla krajowej produkcji estrów metylowych, 

•  Ścisła współpraca z KIB i KZPRiRB oraz innymi 
organizacjami w ramach Polskiej Koalicji Biopa-
liw i Pasz Białkowych, w tym aktywne uczestnic-
two w pracach związanych z kształtowaniem się 
rynku biodiesla w ramach realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego (HVO, współuwodornie-
nie, podwójne naliczanie, obligatoryjny blen-
ding), ze szczególnym uwzględnieniem rzeczy-
wistego poziomu NCW w 2020 roku.

Adam Stępień, PSPO

BASF Polska promuje innowacje dla rolnictwa: 
Xarvio® i ecovio® na Europejskim Forum 
Rolniczym w Jasionce

Mniej substancji aktywnych  
do zwalczania chorób. Co dalej? 

W dniach 1–2 marca 2019 roku w podrzeszowskiej Jasionce odbyło się Europejskie Forum 
Rolnicze, czyli jedno z największych wydarzeń dla rynku rolnego w Polsce. Firma BASF Pol-
ska ponownie była partnerem Forum, wpisując się w innowacyjne przesłanie wydarzenia 
deklarowane przez jego organizatorów i najważniejszych gości.

W najbliższych latach sytuacja na rynku środków ochrony roślin zmieni się znacząco. Za spra-
wą przepisów unijnych wycofywane są kolejne substancje aktywne, co w dłuższej perspek-
tywie może okazać się niekorzystne dla producentów rolnych. Również konsumenci odczują 
skutki tych zmian, ponieważ długofalowe efekty ograniczeń, dotyczących wszystkich państw 
członkowskich UE, będą miały wpływ na sytuację na rynku rolno-spożywczym. 

Pierwszą z prezentowanych innowacji była platfor-
ma cyfrowa XARVIO, której możliwości i liczne ser-
wisy skierowane do rolników można było osobiście 
przetestować na stoisku wystawowym. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyło się XARVIO FIELD  
MANAGER, czyli nowoczesne narzędzie służące do 
wspomagania decyzji zabiegowych dotyczących 
ochrony upraw na bazie przewidywanego rozwoju 
roślin uprawnych oraz ryzyka porażenia przez pa-
togeny. Innym ciekawym rozwiązaniem jest XARVIO 
SCOUTING, czyli serwis rozpoznający choroby 
oraz chwasty zagrażające naszym polom. Obie 
innowacje to tylko wycinek możliwości, które wkrótce 
będą coraz mocniej pokazywane w Polsce w ramach 
XARVIO. – Nasze rozwiązania digital farming dosko-
nale wpisują się w aktualny trend rozwoju rolnictwa 
precyzyjnego, cyfryzacji, ale także powszechnej do-
stępności, a ich użyteczność i atrakcyjna forma po-
winny zachęcić do stosowania wielu rolników w Polsce 
– podkreślił Paweł Malinowski z Działu Marketingu 
Agricultural Solutions BASF Polska.

Ciekawym i na pewno innowacyjnym rozwiąza-
niem prezentowanym na Forum jest technologia 

ecovio®, czyli biodegradowalnych folii rolniczych, 
które BASF testuje w Polsce już od 2 lat. Po bada-
niach naukowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skier-
niewicach oraz testach praktycznych w 5 gospo-
darstwach i na 6 uprawach warzywniczych w całym 
kraju, pokazaliśmy, że folia do ściółkowania ecovio® 
to nie tylko eko-innowacja, ale i realne korzyści dla 
rolnika. – Ecovio® to gotowe rozwiązanie, dzięki któ-
remu polski rolnik nie tylko dba o środowisko, nie 
generuje masowych odpadów zużytych folii rolni-
czych, ale i wpływa na wysokość plonu, zdrowot-
ność roślin, a także lepszą gospodarkę wodą. A co 
najważniejsze, ta technologia zwyczajnie się opła-
ca – podkreślał Maciej Wita, Regionalny Doradca 
Agronomiczny ds. Upraw Warzywniczych z Działu 
Agricultural Solutions BASF Polska. Prezentacja na 
temat ecovio oraz liczne spotkania na stoisku i ilość 
wydanych próbek tej innowacyjnej folii ściółkującej – 
wszystko to powinno już wkrótce zaowocować coraz 
większym zastosowaniem.

Informacja prasowa BASF  

Jedną z substancji aktywnych, która zgodnie z art. 
4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2018/1865 z 28 listopada 2018 r. nie otrzymała od-
nowienia zezwolenia, jest propikonazol. To związek 
z grupy triazoli, którego atutem jest zwalczanie szero-
kiego spektrum patogenów. Substancja ta ma odmien-
ny mechanizm oddziaływania na sprawców chorób niż 
np. strobiluryny, dzięki czemu zwiększa skuteczność 
eliminacji patogenów i ogranicza powstawanie odpor-

ności. Ponieważ propikonazol uzupełnia i wzmacnia 
działanie innych fungicydów, a ponadto może być mie-
szany właściwie ze wszystkimi preparatami grzybobój-
czymi, stanowi doskonały komponent wielu zabiegów. 
Jego kolejną zaletą jest fakt, że można go aplikować 
nawet we wczesnych fazach rozwojowych roślin. 

Na polskim rynku propikonazol występuje zarów-
no w postaci preparatów jednoskładnikowych, jak i 
kilkuskładnikowych. Z informacji opublikowanych Członkowie Zarządu PSPO od lewej: Grzegorz Barczewski, Mariusz Szeliga, Wiesław Dziąg, 

Radosław Stasiuk
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przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, że 19 paź-
dziernika 2019 roku kończy się okres sprzedaży 
i dystrybucji produktów zawierających propikonazol, 
natomiast rolnicy mają czas na zużycie posiadanych 
zapasów tych środków ochrony roślin do 19 marca 
2020 roku. 

O przyczynach i prawdopodobnych skutkach wy-
cofywania z rynku substancji aktywnych opowiedział 
Mariusz Michalski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży 
– Polska Wschód w firmie INNVIGO. 

Z czego wynikają zmiany na rynku 
środków ochrony roślin?
– Taka jest polityka unijna. Bada się substancje, a je-
śli nie spełniają różnych kryteriów: bezpieczeństwa, 
wpływu na zdrowie, pozostałości, podejmowana jest 
decyzja, że mogą stanowić potencjalne zagrożenie 
dla użytkowników końcowych – czyli konsumentów 
spożywających pieczywo czy owoce, w przypadku 
których dana substancja była stosowana na etapie 
uprawy. Obecnie urzędnicy unijni są nastawieni bar-
dzo prokonsumencko. 

Czy we wszystkich przypadkach 
takie działania są zasadne?
– W przeszłości chodziło przede wszystkim o substan-
cje, które należało wycofać, ponieważ zanieczysz-
czały wody gruntowe, zalegały w nich lub w glebie 
oraz miały negatywny wpływ na drobnoustroje i śro-
dowisko. To trzeba bezwzględnie eliminować. Te-
raz dostępne są dużo dokładniejsze metody badań. 
Niekiedy wyniki wskazują na niepożądane działanie 
określonych substancji w stosunku do organizmów ży-
wych, a przede wszystkim w odniesieniu do człowie-
ka. Dlatego decyzje o ich wycofywaniu podejmuje się 
częściej niż kiedyś.

Czy obecność pozostałości  
w produktach rolnych stanowi 
ryzyko dla konsumentów?
– Temat ten jest ostatnio bardzo medialny – natomiast 
w rzeczywistości pozostałości badanych i prawidło-
wo stosowanych środków ochrony roślin są najczę-
ściej marginalne i nie przekraczają ustalonych norm. 
Dzisiaj niestety nie da się prowadzić produkcji rolnej 
bez chemii. Jeśli chce się jeść zdrowo, to jednak 
chemia jest nieodzowna. Uważam, że czasem bez-
pieczniejsze są dozwolone pozostałości substancji 
aktywnej – przebadanej, o której wiemy, jak się za-
chowuje w organizmach żywych, po jakim czasie po-
winna zniknąć, ma określone tzw. pozostałości bez-
pieczne – niż np. mykotoksyny, jakie bardzo często 
zjadamy nieświadomie z nadpsutymi owocami czy 
produktami zbożowymi. Nie zdajemy sobie sprawy, 
ile ich jest w takim produkcie. Na pewno są to dużo 
silniejsze trucizny.

– Skąd użytkownicy mogą 
czerpać informacje o ewentualnej 
szkodliwości substancji?
– Każdy może sprawdzić, jaka jest dawka LD50, okre-
ślająca poziom toksyczności dla organizmów żywych 
poszczególnych substancji aktywnych, stosowanych 
w środkach ochrony roślin. Dla każdej substancji 
LD50 podane jest w karcie charakterystyki. Wspo-
mniany propikonazol ma LD50 > 2000 mg/kg m.c. 
A poziom toksyczności mykotoksyn to z reguły już 
kilkadziesiąt mg/kg m.c. Natomiast aflatoksyna – bar-
dzo często występująca mykotoksyna, produkowana 
przez grzyby z rodzaju Aspergillus – ma LD50 na po-
ziomie 1 mg/kg m.c., czyli jest 2000 razy silniejsza 
niż propikonazol. Im niższa wartość LD50, tym sub-
stancja jest bardziej trująca, ponieważ jej mniejsza 
ilość stanowi dawkę śmiertelną. Wiadomo, że środ-
ków ochrony roślin nikt nie spożywa bezpośrednio. 
A owoce czy warzywa zaatakowane przez grzyby 
niestety często zjadamy zupełnie nieświadomie. Nie 
widzimy grzybni, która rozwinęła się w takim owocu, 
i nie wiemy, ile jest w nim trucizny.

Czy INNVIGO oferuje preparaty 
zawierające propikonazol?
– W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy nowy produkt, 
jeden z naszych trójskładnikowych fungicydów – Har-
cer 425 EC. To unikalna kombinacja wysokich dawek 
trzech bardzo mocnych triazoli: difenokonazolu, pro-
pikonazolu i tebukonazolu. Występuje tu efekt wza-
jemnego wspomagania się, więc jeżeli jeden z tych 
triazoli ma lukę na daną chorobę, to z pewnością 
drugi lub trzeci go uzupełnia. Nie ma obecnie in-
nego takiego produktu na rynku. Rolnicy otrzymali 
skuteczny, wygodny do zastosowania preparat – nie 
trzeba nic mieszać ani dodawać. Jednak, ze względu 
na zawartość propikonazolu, mają jeszcze tylko rok, 
aby z niego skorzystać. W portfolio INNVIGO są też 
produkty Weto 250 EC i Propico 250 EC, zawierające 
tylko propikonazol.

Jakie będą konsekwencje  
wycofania produktów 
zawierających propikonazol?
– Propikonazol jest jednym z triazoli, który traci zezwo-
lenia, ale są jeszcze inne triazole na rynku. W naszej 
ofercie mamy np. difenokonazol czy tebukonazol. Na 
razie zmniejszy się więc paleta produktów, których rol-
nik może używać. 

Czy w dłuższej perspektywie może 
przynieść to negatywne skutki?
– Dzisiaj, wbrew pozorom, to jeszcze nie jest duży 
problem, bo można zastąpić jedną substancję inny-
mi. Jednak jeżeli będą wycofywane kolejne triazole, 
powstanie zagrożenie, że zostaną dwa lub trzy tzw. 
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Pomagamy pszczołom bez lipy  
razem z PSOR i Fundacją Nasza Ziemia
Ruszyła kampania edukacyjna na rzecz owadów zapylających 
#PomagamyPszczołomBezLipy
Pszczoły miodne, pszczoły samotnice, bzygi i motyle oraz inne owady pełnią jedną z najważ-
niejszych funkcji w środowisku – zapylają rośliny. Ich praca nie tylko dostarcza pokarm dzi-
kim zwierzętom, zapewniając stabilność ekosystemu, ale także wpływa na wzrost wielkości 
i jakości plonów rolnych. Dlatego też Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin we współpracy 
z Fundacją Nasza Ziemia zachęca wszystkich do tworzenia roślinnych przestrzeni przyja-
znych owadom zapylającym.

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie łąki, ogrody, 
działki bez kwitnących roślin? To właśnie one przy-
czyniają się do tego, że świat wygląda pięknie i jest 
bardziej kolorowy. Nie byłoby tego, gdyby nie owady 
zapylające, które są niezastąpionymi „pracownikami” 
każdego ogrodu i upraw rolniczych. To właśnie one 
zapewniają odpowiednie zapylenie drzew, owoców, 
warzyw i roślin ozdobnych.

264 gatunki roślin uprawianych na świecie jest 
całkowicie lub częściowo uzależnione od zapylania, 
a około 1/10 masy żywności na świecie pochodzi 
z roślin zapylanych przez owady. W Polsce jednym 
z ważniejszych zapylaczy roślin jest pszczoła miodna, 
która zapyla 15 gatunków drzew owocowych i krze-
wów, około 60 gatunków warzyw oraz 50 gatunków 
polowych roślin uprawnych. Praca pszczół na plantacji 
to gwarancja wyższego plonu np. rzepaku (do 30%), 
jabłoni (do 90%).

O pszczole miodnej wiemy dużo, bo jest ona zwie-
rzęciem hodowlanym i opiekuje się nią pszczelarz. On 
zapewnia schronienie, źródło pożytku, dokarmia na 
zimę, poi w suche i gorące dni. Ale na pszczoły czyha 
też wiele zagrożeń, np. wirusy czy roztocza wywołują-
ce poważne choroby, głód – szczególnie w miesiącach 
ubogich w kwitnące lub spadziujące rośliny oraz de-
wastacja siedlisk.

– Polacy bardzo chętnie angażują się w działania 
pomagające owadom. To zainspirowało nas do stwo-
rzenia akcji społecznej #PomagamyPszczołomBezLi-
py. Hasło to każdy zrozumie inaczej, i dobrze. Bez lipy, 
czyli poprzez faktyczne działania. Każdy z nas w łatwy 
sposób może zapewnić dostęp owadom do pokarmu 
wysiewając i sadząc rośliny miododajne. Wystarczy 
jedna doniczka pełna kwiatów. Pokazując swoje za-
angażowanie w mediach społecznościowych ludzie 
mogą motywować znajomych albo lokalne władze. 
A jeśli pszczołom dosłownie brakuje lipy, to tu też po-
możemy – mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Sto-
warzyszenie Ochrony Roślin.

Dobrostan zapylaczy jest wspólnym celem nas 
wszystkich, a szczególną rolę w jego realizacji pełnią 
pszczelarze i rolnicy.  Według badań przeprowadzo-

nych przez firmę Kleffmann Group na zlecenie PSOR, 
74% pszczelarzy deklaruje współpracę z rolnikami, 
a 65% z nich ocenia tę współpracę bardzo dobrze.

– Dobra, oparta o fachową wiedzę i odpowiedzial-
na współpraca rolników i pszczelarzy przynosi wiele 
korzyści. Z jednej strony rolnicy mają większe plony, 
z drugiej pszczelarze miód. Ma to też wymiar proeko-
logiczny, dzięki obecności roślin miododajnych poży-
tek znajdują dzikie owady, które tworzą różnorodność 
biologiczną. Efekty takiej współpracy są zatem znacz-
nie szersze. Co więcej każdy z nas może włączyć się 
w tworzenie przyjaznej przestrzeni dla owadów zapy-
lających. Do takiej aktywności zachęcamy Polaków.  
– mówi Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia.

Owady zapylające, by móc wykonywać swoją 
pracę, potrzebują pokarmu. W lecie mają go pod do-
statkiem w postaci upraw rolniczych: rzepaku, gryki, 
maliny czy sadów owocowych, ale nie lubią monotonii. 
Potrzebują więc pokarmu stanowiącego mieszaninę 
pyłków i nektarów różnych roślin, w odpowiedniej ilo-
ści, przez cały rok. Dlatego PSOR zachęca zarówno 
mieszkańców wsi, jak i miast do wysiewania i sadzenia 
roślin atrakcyjnych dla zapylaczy.

– Praktycznie każdy z nas jest ogrodnikiem i ma 
do dyspozycji przestrzeń, którą zapełnia roślinami. To 
może być gospodarstwo, ogród a nawet balkon czy pa-
rapet. Zachęcam, aby kupując nasiona i rośliny zwrócić 
uwagę czy będą one atrakcyjne dla zapylaczy. To mogą 
być nie tylko kwitnące rośliny ozdobne. Wiele ziół, wa-
rzyw, drzew i krzewów to rośliny miododajne – bogate 
w nektar i pyłek. Pamiętajmy również o prawidłowym 
stosowaniu środków ochrony roślin, w szczególności 
o przestrzeganiu okresu prewencji. – mówi dr Joanna 
Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Kampanię edukacyjną #PomagamyPszczołom-
BezLipy zainaugurowało dedykowane wydarzenie na 
portalu Facebook Pryskane? Nie szkodzi, w którym 
udział może wziąć każdy. Wystarczy zasiać lub zasa-
dzić drzewa, krzewy miododajne w najbliższym oto-
czeniu i pochwalić się w wydarzeniu.

Materiały PSOR

Porozumienie Rolnicze o paszach i GMO
W MRiRW odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności 
Paszowej i Ograniczenia GMO. Jest to kolejny zespół utworzony w ramach Porozumienia Rol-
niczego. Uczestniczący w nim przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych, 
przetwórców i nauki zajmowali się problematyką rynku paszowego oraz wzmacnianiem na nim 
pozycji krajowej produkcji białka. Rozmawiano o uniezależnieniu się od importowanej, modyfi-
kowanej genetycznie śruty sojowej.

Wybrane zostało prezydium Zespołu. Przewodni-
czącą została Monika Piątkowska z Izby Zbożowo-
-Paszowej, a jej zastępcami Tadeusz Szymańczak 
z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych 
oraz Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju.

Dyskusja pokazała, jak złożonym i wielopłaszczy-
znowym zadaniem będzie zbudowanie rynku paszo-
wego z ograniczeniem udziału importowanej śrutu 

sojowej i organizmów 
genetycznie zmodyfi-
kowanych. 

Podczas spo-
tkania analizowano 
aspekty rynkowe 
wprowadzanych roz-
wiązań, konieczność 
wzmacniania mar-
ki polskich produk-
tów żywnościowych, 
w tym poprzez znako-
wanie potwierdzające 

eliminację stosowania GMO, aspekty uprawowe ro-
ślin paszowych i żywieniowych zwierząt, znaczenie 
hodowli i doradztwa odmianowego w uprawie roślin 
białkowych. 

Ustalono, że kolejne spotkania Zespołu dedyko-
wane będą poszczególnym obszarom tematycznym, 
które zostały dziś zidentyfikowane.

Materiały MRiRW

bezpieczne, ale opatentowane i produkowane przez 
potentatów, co może spowodować, że środki ochro-
ny roślin bardzo podrożeją. Z tego powodu wzrosną 
potem ceny płodów rolnych, czyli konsument będzie 
płacił więcej za jedzenie. 

W jaki jeszcze sposób zmiany  
te mogą wpłynąć na produkcję  
rolną? 
– Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dwiema czy 
trzema substancjami z grupy triazoli, może to rów-
nież rodzić konsekwencje w postaci powstawania 
odporności. Dzisiaj rolnik ma do wyboru kilka różnych 
triazoli i stosuje je naprzemiennie, więc problem od-
porności na triazole w przypadku niektórych chorób 
jest ograniczony. Natomiast jeżeli zostaną dwie, trzy 
substancje na rynku, to presja na powstawanie od-
porności może być bardzo duża, a skuteczność tych 
substancji może spadać po kilku latach. Wtedy bę-
dziemy musieli podnosić dawki, czyli będą wyższe 
pozostałości.

Czy możliwe są inne rozwiązania, żeby 
zadbać o bezpieczne stosowanie środków 
ochrony roślin i unikać pozostałości? 
– Można by regulować kwestie pozostałości w zupełnie 
inny sposób, np. przestrzeganiem dawek, pilnowaniem 
okresów karencji, kontrolami, badaniami i analizami 
produktów, które trafiają do przetwórstwa. Jeżeli było-
by systemowe rozwiązanie, czyli kompleksowa kontrola 
płodów rolnych pod kątem pozostałości, to użytkowni-
cy musieliby stosować środki ochrony roślin zgodnie 
z etykietą. Obserwujemy, jak stopniowo wzrasta świa-
domość rolników, którzy badają swoje produkty i mają 
na to certyfikat. Potwierdza to przykład jednego z labo-
ratoriów, które kiedyś wykonywało rocznie kilkadziesiąt 
analiz pod kątem obecności pozostałości, w tym przy-
padku w jabłkach – potem nastąpił skok do kilkuset, 
a w ubiegłym roku zlecono już 1700 takich badań. Czyli 
producenci rolni coraz częściej chcą mieć pewność, że 
zabiegi, które wykonują, nie wiążą się z ryzykiem wy-
stąpienia pozostałości, a towar dopuszczony do handlu 
jest bezpieczny dla konsumentów.

Materiały prasowe Innvigo
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Sumi Agro Poland wprowadza na rynek 
nowoczesne biostymulatory z linii Seipro
Producent środków ochrony roślin poszerza swoje portfolio o stymulatory rozwoju roślin, któ-
re zawierają w składzie wyłącznie substancje pochodzenia roślinnego. Nowa oferta produk-
towa z linii Seipro to efekt zakupienia przez Sumi Agro firmy badawczej Futureco Bioscence.

W ostatnich latach globalny rynek biostymulatorów 
dynamicznie się rozwija. Zakup hiszpańskiego do-
stawcy Futureco Bioscience w 2017 roku umożliwił 
firmie Sumi Agro dostęp do nowych, rozwojowych 
segmentów rynku rolniczego. Futureco Bioscience 
od ponad dwudziestu lat z sukcesami wprowadza 
na rynek innowacyjne rozwiązania w sektorze biolo-
gicznych środków ochrony roślin i biostymulatorów. 

Tylko substancje pochodzenia roślinnego
Wychodząc naprzeciw trendom budowania plonów 
przy użyciu naturalnych środków, firmy wspólnie 
opracowały biostymulatory oparte o substancje wy-
łącznie pochodzenia roślinnego (w produkcji nie uży-
to surowca zwierzęcego). Biostymulatory wchodzące 
w skład oferty Sumi Agro zostały stworzone w opar-
ciu o fizjologię i potrzeby roślin. Są certyfikowane do 
stosowania w uprawach ekologicznych w Unii Euro-
pejskiej. Posiadają także atesty bezpieczeństwa dla 
ludzi i środowiska wydane przez PZH-PiB. 

Produkty mają określone funkcje takie jak: ochro-
na przed stresem, szybsza regeneracja po stresie czy 
stymulacja owocowania. Biostymulatory z linii Seipro 
są dopasowane do potrzeb polskiego rolnictwa i sa-
downictwa, gdyż zostały przebadane w warunkach 
polowych oraz laboratoryjnych w naszym kraju. 

Obecnie w ofercie biostymulatorów Sumi Agro 
Poland dostępne są preparaty: Shigeki, Kaishi, Ki-
nactiv Fruit i Kinactiv Initial. Ich skład wyróżnia za-
wartość L-aminokwasów pochodzenia roślinnego 
oraz naturalnych ekstraktów algowych. 

Stymulatory rozwoju upraw: 
Shigeki i Kaishi
W ofercie biostymulatorów z linii Seipro można zna-
leźć stymulator rozwoju roślin w sytuacjach streso-
wych, zawierający ekstrakt z alg morskich Ascophyl-
lum nodosum oraz mikroelementy. Preparat Shigeki 
stymuluje metabolizm roślin, rozwój systemu korze-
niowego oraz zwiększa odporność roślin na stres 

wywołany przez wysokie temperatury, mróz, grad 
czy zabiegi ochrony herbicydowej. Shigeki jest zale-
cany do stosowania przed wystąpieniem czynnika 
stresowego w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy, 
ziemniaka, buraka cukrowego, warzyw z siewu, roz-
sady a także drzew owocowych i upraw jagodowych.

Z kolei Kaishi to biostymulator charakteryzujący 
się wysoką koncentracją wolnych L-aminokwasów 
(biologicznie czynnych) wytwarzanych w procesie 
hydrolizy enzymatycznej z surowca pochodzenia ro-
ślinnego. Jest szczególnie zalecany do stosowania 
po okresach stresu abiotycznego. Wspomaga 
wzrost i rozwój roślin. Kaishi można stosować w tych 
samych uprawach co Shigeki (z wyjątkiem upraw 
jagodowych). Ze względu na charakter zwilżający 
formulacji może być łączony z nawozami dolistnymi. 

Stymulatory rozwoju owoców: 
Kinactiv Fruit i Kinactiv Initial
Biostymulatory z linii Seipro to także preparaty de-
dykowane potrzebom sadowników. Biostymulator 
Kinactiv Fruit jest wytwarzany z L-aminokwasów 
pochodzenia roślinnego, wzbogaconych o makro- 
i mikroelementy. Produkt poprawia rozwój, dojrze-
wanie oraz wybarwienie owoców, a także wpływa na 
jakość owoców podczas przechowywania. Kinactiv 
Fruit jest zalecany do stosowania w uprawach ja-
błoni, roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, 
zwłaszcza tych, których wysokość i jakość jadalnych 
części plonu uzależnione są od jakości owoców.

Kinactiv Initial zawiera w składzie L-aminokwa-
sy (biologicznie czynne) wytwarzane w procesie 
hydrolizy enzymatycznej z surowca pochodzenia 
roślinnego oraz naturalne ekstrakty algowe. Produkt 
poprawia zapylenie, stymuluje zawiązywanie oraz 
wzrost owoców. Zaleca się stosować go w uprawach 
sadowniczych, w tym roślin jagodowych oraz niektó-
rych warzyw, których plon części jadalnych uzależ-
niony jest od jakości procesu zapylenia.

Aktualnie na ofertę produktów z linii Seipro skła-
dają się cztery produkty, jednak Sumi Agro Poland 
planuje poszerzenie portfolio marki. W najbliższych 
latach firma zamierza łączyć biostymulatory z ochro-
ną roślin w celu uzyskiwania wyższych i lepszych 
plonów. 

Więcej informacji na stronach:  
www.sumiagro.pl, www.seipro.pl  
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dzane przy użyciu nowoczesnych technologii, np. 
zastosowanie specjalnego dodatku do płynu hydrau-
licznego i umieszczenie pojazdu w specjalnej komo-
rze pozwala sprawdzić, czy nie występują nieszczel-
ności w układzie – dodaje Mateusz Janicki z John 
Deere Polska.

Po czwarte: Możliwość konfrontacji opinii
Wyjazd do fabryki jest też okazją do spotkania się 
z osobami, które w tym samym czasie stoją przed po-
dobną decyzją zakupową. – To było dla mnie ważne, 
gdyż mogłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami 
z innymi, poznać inny punkt widzenia, a przy oka-
zji zaczerpnąć wiedzy od bardziej doświadczonych 
osób, które już na przykład wcześniej dokonały zaku-
pu – dodaje rolnik.

Po piąte: Staranność pracy
Wizyta w fabryce pozwala też uzyskać informację, 
czy dana linia produkcyjna jest dedykowana pod jed-
ną serię maszyn lub kraj. Dlaczego to tak istotne? 
Otóż praca nad różnymi modelami maszyn dedy-
kowanych na rózne rynki na jednej linii montażowej 
będzie świadczyć o większej staranności i skupieniu 
pracowników przy konkretnym zadaniu, a co za tym 
idzie wyższej jakości maszyny.

materiały prasowe John Deere

**Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez John Deere Polska Sp. z o.o. 
i podmioty powiązane. Twoje dane zostaną zebrane w celu przesłania Ci informacji, o które prosisz. Masz prawo żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia 
wysyłając wiadomość na adres e-mail: Polska@JohnDeere.com.

  *Promocja dotyczy kombajnów W540 wraz z przyrządami żniwnymi. Warunki cenowe dotyczą promocyjnego kredytu inwestycyjnego na 
okres finansowania do 60 miesięcy, przy wpłacie własnej minimum 50% ceny finansowanego przedmiotu i prowizji przygotowawczej  
w wysokości 2% od finansowanej kwoty. Promocja obowiązuje dla maszyn zamówionych u dealera od 15.03.2019 do 30.04.2019 lub do 
odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. Szczegółowe warunki 
finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie Programie John Deere Financial” dostępnym  
u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.”

Więcej szczegółów otrzymasz od Dealera JD, wysyłając SMS ze swoim kodem pocztowym oraz 
dopiskiem RZEPAK pod nr tel. 604 559 559. Koszt SMS zgodny z taryfą Twojego operatora.

www.deere.pl

A CZY TY JESTEŚ GOTOWY NA ŻNIWA?
Teraz kombajn W540 za 0% aż na 5 lat
w kredycie John Deere Financial*

Dlaczego warto odwiedzić fabrykę 
przed inwestycją w maszynę rolniczą?
Zakup kombajnu zbożowego lub sieczkarni samojezdnej to inwestycja na lata, a rolnicy do de-
cyzji przygotowują się nawet przez kilkanaście miesięcy. Pomóc może wizyta w fabryce, gdzie 
krok po kroku można zobaczyć, jak powstaje maszyna.

Inwestycja w nowy kombajn zbożowy lub sieczkar-
nię samojezdną to jedno z ważniejszych wydarzeń 
dla każdego gospodarstwa bez względu na wielkość 
prowadzonej działalności. Przede wszystkim, taki za-
kup wymaga dokładnie zaplanowanego finansowa-
nia, a użytkownik nowej maszyny musi mieć absolut-
ną pewność, że inwestycja się sprawdzi w kluczowym 
momencie, czyli w trakcie żniw. Dlatego też rolnicy 
rozważają różne marki, modele, biorąc pod uwagę 
czynniki takie, jak: trwałość, komfort, możliwości fi-
nansowania, koszty (także eksploatacyjne), wdrożo-
ne innowacje oraz szczególnie wydajność.

Wielomiesięczna analiza oparta jest najczęściej 
na opiniach innych użytkowników maszyn, pokazach 
i testach zarówno podczas branżowych targów jak 
i na własnym polu lub publikacjach w mediach rol-
niczych bądź wynikach badań niezależnych insty-
tucji. Ciekawą alternatywą pomocną przy podjęciu 
decyzji jest wizyta najpierw u dealera, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości, a także w fabryce, gdzie przed 
kupnem, z bliska można zobaczyć, jak krok po kroku 
powstaje kombajn czy sieczkarnia. Dlaczego warto 
skorzystać z takiej możliwości?

Po pierwsze: Fabryka 
czy montownia?
Odpowiedź na to pytanie 
może być kluczowa dla wy-
boru danego modelu kon-
kretnego producenta ma-
szyny. Warto dowiedzieć 
się, czy podzespoły do 
kombajnów i sieczkarni, jak: 
układy hydrauliczne, prze-
kładnie, mechanizm omłotu, 
kabiny, silniki, rozdrabnia-
cze, sita, przekładnie, zbior-
niki ziarna są produkowane 
przez tego samego produ-
centa, czy maszyna jest 
jedynie montowana z czę-
ści i podzespołów w więk-
szości dostarczanych przez 
zewnętrznych dostawców, 
których procedury utrzy-
mania wysokiej jakości pro-

dukcji mogą się zdecydowanie 
różnić od finalnego producenta maszyny. To daje 
pewność co do jakości tych komponentów.

Po drugie: Jakie warunki pracy?
Przebywając w fabryce warto zwrócić uwagę, w ja-
kich warunkach prowadzona jest praca.

– W przypadku fabryki John Deere, w której mia-
łem okazję gościć, praca  przebiegała w pełnym sku-
pieniu i spokoju, bez presji czasu. Zwróciłbym uwagę 
również na dbałość pracowników o detale i dotyczy 
to nie tylko procesu produkcyjnego, lecz też transpor-
tu. Kombajny i sieczkarnie, wyjeżdżając z fabryki są 
pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przez 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 
np. soli zimą – mówi Arkadiusz z powiatu rawickie-
go, który przebywał w fabryce John Deere w Zwe-
ibruecken w listopadzie.

Po trzecie: Jakie kontrole jakości?
Po ukończeniu prac, zanim maszyny trafią do klien-
tów, powinny być szczegółowo sprawdzane. W przy-
padku John Deere testy trwają 45 min. na specjalnym 
torze przy fabryce. – Co więcej, maszyny są spraw-

Fabryka John Deere
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Fabryka John Deere
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Porozumienie Rolnicze – Zespół Roboczy 
ds. Biogospodarki
11 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki, powoła-
nego w ramach Porozumienia Rolniczego.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przedstawiciele rol-
niczych organizacji i związków zawodowych, produ-
centów biogazu, producentów rolnych, nauki, a także 
innych organizacji zainteresowanych problematyką 
biogospodarki.

Powołany Zespół będzie platformą wymiany my-
śli, poglądów i idei, prowadzenia dyskusji z udzia-
łem przedstawicieli wszystkich sektorów rynkowych, 
a wynikiem jego prac będą konkretne propozycje 
rozwiązań, jakie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
będzie mógł wdrażać poprzez zmiany w przepisach, 
procedurach i wytycznych dla biogospodarki.

Podczas pierwszego spotkania Zespołu wybrane 
zostało jego prezydium, w skład którego weszli: prze-
wodniczący – Adam Stępień (Krajowa Izba Biopa-
liw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju) oraz 
wiceprzewodniczący – Dariusz Jan Nowak (Polskie 
Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi 

Przemysłowych). Na pierwszym spotkaniu uczestni-
cy przedstawili tematykę, którą się zajmują, co po-
zwoliło na zidentyfikowane bloków tematycznych, 
które będą przedmiotem kolejnych spotkań Zespołu. 
Są to:
1.  Innowacyjne technologie na rzecz poprawy efek-

tywności produkcji rolnej, w tym produkcja inno-
wacyjnych materiałów.

2.  Utylizacja biomasy, w tym efektywność środowi-
skowa pod kątem ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych.

3.  Budowa biogazowni, zwłaszcza małych, kontene-
rowych do 40 kW.

4.  Poprawa retencji wody i sorpcji CO2.
5.  Przegląd tematów badawczych instytutów w za-

kresie biogospodarki.
Materiały MRiRW

RYNEK ROŚLIN BIAŁKOWYCH

PRZEMYSŁAW  
GAWLAS
Danube Soya  
Organisation  

Soja mimo wszystko jest nową rośliną, której uprawy 
trzeba się uczyć. Ale nie da się tego zrobić nie upra-
wiając jej. Systematyczne wprowadzanie jej do swo-
jego płodozmianu trudno nazwać „obowiązkiem” rol-
nika, ale na pewno zdroworozsądkowym podejściem. 
Soja jako najważniejsza obecnie roślina uprawna 

na świecie nie stała się taka przez przypadek. To jej 
wszechstronność powoduje takie zainteresowanie. 
Wszechstronność rozumianą tak w zakresie uprawy, 
żywienia zwierząt i ludzi, pozytywnego wpływu na 
środowisko, a na przychodzie rolnika kończąc (o czym 
szerzej pisałem w ostatnim Newsletterze KZPRiRB).

Szansa dla rolnictwa
Za dwa tygodnie rozpocznie się czas terminowych zasiewów soi. 
Rodzi to więc następujące pytanie: czy w końcu zaczniemy w Pol-
sce wykorzystywać swój potencjał i iść śladem innych krajów euro-

pejskich w przypadku soi? Czy polski rolnik w końcu zacznie bardziej racjonalnie kształto-
wać strukturę swoich zasiewów? Czy zacznie zmieniać swoje wieloletnie przyzwyczajenia 
i w końcu po tych paru latach czytania o soi zacznie ją w większym stopniu uprawiać? Mam 
nadzieję, że w końcu tak, bo brak rozwoju upraw soi powoduje z roku na rok straty, nie tylko 
na poziomie dochodu samego rolnika, ale i całego polskiego sektora rolniczego.

Jak wynika z wyliczeń, ograniczenie importu śruty 
sojowej GMO, a zastąpienie jej rodzimą spowoduje 
pozostanie w krajowym obrocie rolnym około 2 mi-
liardów złotych rocznie! Te pieniądze mogą być po-
tężnym wsparciem dla polskiego rolnictwa (czy tak 
samo dla całego europejskiego) i przyczyniać się nie 
tylko do wzrostu zysków rolników ale i całych terenów 
wiejskich poprzez nowe inwestycje około sojowe. 
Rozwój tej uprawy do nawet 6% powierzchni areału 
(przy 50% zmniejszeniu importu śruty sojowej) nie 
jest niemożliwy, bo stanowi około 600 tys. ha. Niby 
dużo jakby porównać do uprawy rzepaku. Ale nie jest 
to niemożliwe, bo soja nie jest ograniczona poprzez 
dobór gleb do uprawy, tak jak rzepak. Może być z po-
wodzeniem uprawiana na glebach słabszych przy za-
stosowaniu odpowiedniej agrotechniki.

Te wszystkie – bardzo różne aspekty wpływu soi 
są tą szansą, którą możemy w kraju wykorzystać. 
Rozszerzenie uprawy soi do 6%, które mogłoby się 

odbyć kosztem upraw zbóż tylko by się dobrze przy-
służyło. Zmniejszenie areału zbóż z około 70% do 
tych 64% nie zachwieje rynkiem zbóż, ale za to po-
prawi strukturę zasiewów (chociaż nadal będzie da-
lekie od ideału!).

Jakby tego było mało to te 6% spowoduje, że zde-
cydowanie zmniejszymy zależność od importu białka 
i nasz poziom samozaopatrzenia wraz z śrutą rzepa-
kową będzie na poziomi prawie 75%!

A przecież jest to cel do którego dążymy. Jak to 
ostatnio na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi powiedział Minister Jan Krzysztof Ar-
danowski – bezpieczeństwo żywieniowe Polski musi 
być tak samo ważne jak energetyczne czy militarne. 
Skoro tak, to rozwój uprawy soi musi stać się klu-
czowym elementem działań Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, ale także organizacji rolniczych jak 
i samych rolników.



35

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

34
INFORMACJE RYNKOWE

Rzepak ozimy

Tworzymy postęp
w rolnictwie. 696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni: 

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20
tel.  24 356 69 00
fax. 24 356 69 02

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

Rewelacyjne plony

Wysoka zimotrwałość

Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony w całym kraju

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Po miesiącach wyczekiwania zapowiadanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji usta-
wy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jej projekt ujrzał wreszcie w kwietniu świa-
tło dzienne. Emocje rosły tym bardziej, że z nieoficjalnych informacji, jakie trafiały na rynek 
wynikało, że możemy spodziewać się niestety nie dalszego wzmacniania krajowej legislacji 
w kierunku praktycznego dojścia do realizacji przez Polskę celu w postaci 10% energii od-
nawialnej w transporcie w 2020 roku, ale raczej asekuracyjnego uelastycznienia narzędzi 
prawnych, w tym tego najbardziej istotnego w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego. 
I w tym kontekście resort energii niestety… nie zawiódł.  

ADAM STĘPIEŃ
Krajowa Izba Biopaliw
Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

Zmiany w ustawie 
biopaliwowej  
na ostatniej (?) prostej

Nominalne NCW na kluczowy dla krajowego, ale 
i unijnego sektora biopaliw na kolejną dekadę 2020 
rok, co wynika z wprost z postanowień nowej dyrek-
tywy tzw. RED2, zostało „dozbrojone” – a właściwie 
należałoby powiedzieć rozbrojone – o zwiększoną 
do 20% rocznego zobowiązania w zakresie biopa-
liw opłatę zastępczą. Weryfikacja poziomu opłaty 
zastępczej, jak również estymacji rynkowych doty-
czących sytuacji na rynku paliw w 2020 i kolejnych 
latach, stały się zatem podstawowym zrębem przy-
gotowanej przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Biał-
kowych opinii do projektu złożonej w imieniu całej 
branży do Ministerstwa Energii w ramach konsultacji 
publicznych. 

Punktem wyjścia w wypracowanym przez Koali-
cję stanowisku, które przekazane zostało również do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest potrze-
ba urealnienia zakładanej na lata 2020–2022 struk-
tury i wielkości rynku paliw ciekłych, a tym samym 
uwzględnienie w estymacjach Ministerstwa Energii 
najnowszych danych rynkowych (m.in. Urzędu Re-
gulacji Energetyki, Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego, PKN Orlen S.A.) oraz bieżących 
trendów gospodarczych, co powinno skutkować obni-
żeniem szacunków sprzedaży w Polsce w 2020 roku 
oleju napędowego do ok. 17,9 mln ton i benzyn silni-
kowych do ok. 4,8 mln ton. Będzie to z kolei podsta-
wą do niezbędnej weryfikacji kilku zasadniczych ele-
mentów ustawy determinujących wprost perspektywy 
dla krajowego sektora biopaliw zarówno w w/w naj-
bliższych latach, ale i w ciągu całej kolejnej dekady 
2020–2030. Zawyżona prognoza powoduje bowiem, 
że sytuacja w zakresie ochrony krajowego rynku bio-
paliw wygląda znacznie lepiej niż w rzeczywistości.

Niezależnie od powyższego, horyzontalnym za-
łożeniem towarzyszącym pracom nad projektem po-
winno być dążenie do stworzenia takiej konstrukcji 
przepisów determinujących realny, a nie nominalny, 
poziom Narodowego Celu Wskaźnikowego, która 
umożliwi:

•  faktyczną realizację jednego z celów ustawy 
wskazanego w Ocenie Skutków Regulacji, jakim 
jest „zapewnienie co najmniej dotychczasowego 
poziomu konsumpcji biokomponentów w najbliż-
szych latach, co jest szczególnie istotne z uwagi 
na zachowanie stabilności krajowego sektora 
przemysłu rolno-spożywczego, który dostarcza 
większość surowców do wytwarzania biokompo-
nentów na potrzeby realizacji NCW”;

•  osiągnięcie poziomu wykorzystania biopaliw kon-
wencjonalnych w 2020 roku zbliżonego do poziomu 
6% (w ujęciu energetycznym), dzięki czemu Polska 
będzie mogła efektywnie skorzystać z opcji wyni-
kającej z przepisów dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych (tzw. RED2) tj. utrzymania 
limitu 7% dla biopaliw produkowanych z surowców 
rolnych w perspektywie do 2030 roku.

•  ograniczenie jednocześnie postępującego od 
2015 roku spadku udziału energii odnawialnej zu-
żywanej w transporcie, przez co Polska zamiast 
zbliżać, coraz bardziej się oddala od realizacji 
nadrzędnych celów ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz nałożonego dyrektywą 
2009/28/WE obowiązku osiągnięcia poziomu 10% 
OZE w transporcie w 2020 roku.

W tym celu Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białko-
wych wskazuje za konieczne przede wszystkim sko-
rygowanie do 90% minimalnego poziomu realizacji 
NCW umożliwiającego skorzystanie z opcji mechani-
zmu opłaty zastępczej oraz zwiększenie minimalnego 
udziału biokomponentów paliwach ciekłych, zarówno 
bioetanolu w benzynach silnikowych (do średnio-
rocznej wartości 4,0% w ujęciu energetycznym), jak 
i estrów metylowych w oleju napędowym (do 6,1%), 
co istotnie wpłynie na efektywność Narodowego Celu 
Wskaźnikowego z perspektywy faktycznego zużycia 
w Polsce energii odnawialnej w transporcie.

Co jest niezwykle istotne to fakt, że takie wartości blendingu de facto nie 
odbiegają od dotychczasowej praktyki rynkowej, w szczególności krajowych 
podmiotów paliwowych, a zatem są jak najbardziej osiągalne. W ramach 
stworzenia dodatkowej zachęty finansowej zaproponowaliśmy ministerstwu 
stopniowanie wysokości opłaty zastępczej NCW poprzez zwiększenie nomi-
nalnej jej stawki, ale pozostawienie na dotychczasowym poziomie dla tych 
podmiotów paliwowych, które wykażą się wyższym blendingiem biokompo-
nentów. Promocja blendowania dodatkowo zwiększy efektywność realizacji 
NCW „przenosząc” wirtualnie naliczone w ramach mechanizmu podwójne-
go naliczania biokomponentów produkowanych z surowców odpadowych 
na potencjalny wolumen eksportowanego biopaliwa B100. Wpłynie to pozy-
tywnie zatem na ilość faktycznie zużytych biokomponentów na rynku krajo-
wym. Inną realną formą promocji wyższego blendingu mogłoby być propor-
cjonalne do wolumenowej zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych 
zwolnienie z opłaty emisyjnej w okresie przejściowym lat 2020–2022, którą 
Państwo „zafundowało” koncernom poprzednią już nowelizacją ustawy bio-
paliwowej wprowadzającej tzw. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. 

Sprawą równie zasadniczą dla utrzymania krajowego rynku estrów, 
a więc i wolumenu oleju rzepakowego wykorzystywanego w Polsce w ich 
produkcji są – ponad same normy blendingu – możliwości ich praktycznego 
wypełnienia. W tym kontekście na uwagę zwraca nie tylko umożliwienie re-
alizacji począwszy od 2020 roku NCW poprzez technologię współuwodor-
nienia, ale coraz większa ekspansja na rynku europejskim tzw. HVO, czyli 
uwodornionych olejów roślinnych, wśród których jednak próżno szukać tego 
tłoczonego z rzepaku. Ergo, biodiesel w tej technologii można założyć z nie-
mal 100% prawdopodobieństwem, że nie będzie wytwarzanych z krajowego 
surowca, zresztą w Polsce nie ma nawet tego typu instalacji. Dlatego ważne 
jest, aby mechanizm obligatoryjnego blendowania biokomponentów w oleju 
napędowym dotyczył estrów metylowych, których produkcja w Polsce ma 
być rzekomo nowelizacją ustawy „stabilizowana”. Z uznaniem bowiem na-
leży odnotować, że w uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Energii sta-
wia sobie za cel „zapewnienie co najmniej dotychczasowego poziomu kon-
sumpcji biokomponentów w najbliższych latach, co jest szczególnie istotne 
z uwagi na zachowanie stabilności krajowego sektora przemysłu rolno-spo-
żywczego, który dostarcza większość surowców do wytwarzania biokompo-
nentów na potrzeby realizacji NCW”. Wątek ten w naszej opinii należałoby 
rozszerzyć literalnie o sektor rolny, który znajduje obecnie zbyt dzięki kra-
jowym wytwórcom estrów metylowych oraz bioetanolu na ponad 2 mln ton 
rzepaku i ok. 1 mln ton zbóż rocznie. 

Produkcja estrów metylowych w Polsce na tle zużycia na ten cel oleju rzepakowego 
[tys. ton] (opracowanie własne na podstawie danych KOWR) 
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I w tym kontekście jednak należało jasno wska-
zać, że przedmiotowe cele Ministerstwa Energii przy 
obecnych założeniach projektu zawartych w konkret-
nych zapisach determinujących rzeczywisty, prak-
tyczny poziom NCW, jaki byłby realizowany w Polsce 
w latach 2020–2022 (patrz: opłata zastępcza), mogą 
nie zostać osiągnięte – ze wszystkim wówczas nega-
tywnymi tego konsekwencjami. Z czego to wynika? 
Najlepiej przedstawić to na konkretnych wylicze-
niach.

Przede wszystkim z przeszacowania właśnie 
rynku paliwowego. Wskazane przez ministerstwo 
wartości na najbliższe lata według eksperckich ana-
liz, a także najnowszych danych za 2018 rok należy 
uznać za praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, co 
przy obniżonej efektywnie wartości NCW, głównie 
poprzez mechanizm opłaty zastępczej, mogłoby spo-
wodować istotne obniżenie zużycia biokomponentów, 
przede wszystkim estrów, w stosunku do ich produk-
cji ostatnich lat. Według danych Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) zużycie 
oleju napędowego w Polsce w 2018 roku wyniosło 
niecałe 17 mln ton, natomiast w przypadku benzyn 
wartość ta wyniosła ok. 4,5 mln ton. W ujęciu r/r ozna-
cza to wzrost o 2,5% w przypadku oleju napędowego 
i 5,4% w odniesieniu do benzyn silnikowych. Na zbli-
żonym poziomie ukształtowały się wyniki konsumpcji 
według Urzędu Regulacji Energetyki. Konsumpcja 
benzyn silnikowych sprawozdanych do realizacji 
NCW w 2018 r., łącznie już z bioetanolem, wyniosła 
4 mln 536 tys. ton., a oleju napędowego ok. 16 mln 
850 tys. ton. Na takim samym poziomie konsumpcję 
oleju napędowego w Polsce oszacował również PKN 
Orlen. Dane dotyczące konsumpcji paliw za 2018 r. 
pokazują realne tempo wzrostu krajowego zużycia 
oleju napędowego wynikające z naturalnych mecha-
nizmów rynkowych związanych z dynamiką wzrostu 
PKB i wahaniami cen paliw na przestrzeni roku, które 
nie jest korygowane przez niestandardowe czynniki. 
W najbliższych latach nie można już liczyć na dyna-

mikę wzrostu popytu z okresu 2016–2017 (nawet 15% 
r/r), kiedy widoczny był pozytywny wpływ uszczelnie-
nia systemu podatkowego na oficjalne statystki zu-
życia diesla. Ministerstwo Energii przyjęło z kolei, że 
w okresie 2019–2020 łączny wzrost zapotrzebowania 
na olej napędowy wyniesie ponad 1,5 mln ton paliwa, 
co oznaczałoby utrzymanie średniorocznego tempa 
wzrostu na poziomie przekraczającym 7%. Przypo-
mnijmy, że w sytuacji z roku 2018, który uznawany 
jest w Polsce za szczyt koniunktury gospodarczej 
w bieżącym cyklu, popyt na olej napędowy wzrósł 
o niecałe 3% r/r. 

Jednocześnie – oddając sprawiedliwość dla pro-
jektu ustawy i przyjętych doń założeń – należy wyra-
zić uznanie dla Ministerstwa Energii wobec określenia 
od razu na lata 2021–2024 wysokości Narodowych 
Celów Wskaźnikowych, którego nominalny poziom 
ma osiągnąć w tym okresie 8,9%. Oznacza to, nie-
zależnie od finalnych rozstrzygnięć dla okresu przej-
ściowego, że perspektywa dla branży jest bardziej 
długoterminowa, a przy zwiększającej się presji na 
blending w tzw. między czasie faktyczna konsump-
cja biopaliw w Polsce będzie zapewniać duży rynek 
zbytu dla krajowego rzepaku. Nawet jeśli rzeczywiste 
NCW realizowane w poszczególnych latach będzie 
nieco niższe. I nie chodzi tu już o opłatę zastępcza, 
ale inny ważny czynnik promujący zużycie krajowych 
estrów i bioetanolu, jakim jest tzw. współczynnik re-
dukcyjny NCW. Zgodnie z projektem ustawy ma on 
wynosić 0,81, a zatem zachęta do kupowania pol-
skich biopaliw będzie nieco większa nawet niż obec-
nie (tj. 0,82). 

Reasumując, nowelizacja może budzić mieszane 
uczucia, ale nie powinna aż tak nadto niepokoić. Przy 
odrobinie bowiem dobrej woli ze strony Ministerstwa 
Energii, determinacji Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi ukierunkowanej na obronę interesów krajo-
wego łańcucha wytwórczego biokomponentów oraz 
pragmatyzmu i owartości na merytoryczne argumenty 
(których nam nie brakuje!) podczas dyskusji na temat 

kluczowych elementów ustawy, 
mamy szansę na kontynuowanie 
produkcji biopaliw z surowców 
rolnych na podobnym poziomie 
przez szereg najbliższych lat. 
W dobie niepewności na poszcze-
gólnych rynkach rolnych to ważny 
element polityki gospodarczej, 
który zdaje się być coraz mocniej 
dostrzegany także w innych kra-
jach UE, w tym tych najbliżej nas. 
Świadczy o tym chociażby ostat-
nia inicjatywa ministrów rolnictwa 
Słowacji, Czech i Polski właśnie, 
którzy przyjęli wspólną deklarację 
w sprawie biopaliw w perspekty-
wie do 2030 roku.

Scenariusze dla NCW w latach 2020-2024 wg projektu ustawy [%]
(opracowanie własne)

dział rolniczy firmy DowDuPont
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Niskie rośliny,
niskie koszty,
wysoki zysk!

®

 W przypadku odmian półkarłowych w technologii Maximus® mniej znaczy więcej!  
Niskie, stabilne, wytrzymałe na mróz i odporne na wyleganie rośliny pozwolą  
Ci oszczędzać na kosztach prac polowych oraz zapewnią wysoki plon.

  Niższa obsada roślin
  Mniejsza o 25% biomasa to mniejsze zużycie nawozów
  Mniej strat na ścieżkach przejazdowych
  Mniejsze zużycie paliwa podczas zbiorów
  Niższe koszty zbiorów – łatwiejsze i szybsze żniwa
  Większy plon i wyższy zysk
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Z wizytą w…

Skansenie w Ciechanowcu

PATRON MUZEUM
Wyobraźmy sobie księdza Jana Krzysztofa Kluka 
w osiemnastowiecznym gabinecie przyrodniczym księżnej 
Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach. Późnym wieczorem, 
już znużony, nadal studiuje liczne zbiory dotyczące jego 
ulubionych zagadnień – botaniki i rolnictwa. Niedługo wyda 
swoje najważniejsze dzieło: „Dykcjonarz roślinny” (1786-1788),  
ale teraz myślami jest w Ciechanowcu, swoim domu 
rodzinnym i swojej parafii. Nie podejrzewa nawet, że za 200 lat, 
właśnie tam będzie istniało muzeum rolnictwa jego imienia.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka znajduje 
się w Ciechanowcu, miasteczku na pograniczu mazo-
wiecko-podlaskim. Odwiedzając to muzeum, będzie-
my mieć możliwość poznania różnicy pomiędzy cha-
łupą ubogiego chłopa a szlachcica zaściankowego, 
zobaczymy promyki słońca odbijające się w wodzie 
rozpryskiwanej przez wciąż działające koło młyńskie. 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Cie-
chanowcu powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzy-
stwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym 
kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i na-
uczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.

Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parko-
wym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny 
Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojen-
nych w latach 1966–1969.

Zbiory Muzeum liczą ponad 28 tys. ekspona-
tów, które prezentowane są zwiedzającym w 43 
ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-
-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowych obiektów 
architektury drewnianej (XVIII – pocz. XX w.), które 
ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposaże-

niem wnętrz. Muzeum posiada punkty zamiejscowe 
w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie 
Łazy (wiatrak) i Winnie Chroły (Szkoła Wiejska).

Muzeum jest Instytucją Kultury Województwa 
Podlaskiego. Placówka wpisana jest też do Państwo-
wego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury.

Muzeum Rolnictwa posiada obecnie dziewięć 
działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, 
Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rol-
niczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Ho-
dowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, 
Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny. Jed-
nak opiszemy jeden – dział budownictwa wiejskie-
go. To ekspozycja plenerowa, która znajduje się na 
obszarze dawnego parku pałacowego. Składa się 
na nią czterdzieści jeden budowli, pochodzących 
z pogranicza mazowiecko-podlaskiego, czyli tere-
nów w pobliżu Ciechanowca. Jednym z ciekawszych 
obiektów jest wciąż działający młyn wodny. Został 
on wybudowany w połowie XIX wieku i od samego 
początku stanowił element zespołu pałacowego. 
Ciechanowiecki młyn jest obiektem in situ (w miej-

SONIA 
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scu) i dlatego z łatwością można 
go uruchomić. W jego wnętrzu 
można oglądać ekspozycję po-
święconą chlebowi.

W Muzeum znajdziemy rów-
nież chatę ubogiego chłopa – 
krytą strzechą i otoczoną płotem 
plecionym z leszczynowych lub 
wierzbowych gałęzi, bogatszą 
chałupę szlachty zagrodowej czy 
chatę białoruską z terenu Podla-
sia. Uzupełniają je zabudowania 
gospodarskie: obórki, stodoły, 
spichlerze, kuźnia, wiatrak – koź-
lak oraz maneż kieratowy.

Na terenie muzeum zgroma-
dzonych jest także wiele zabytków 
tzw. małej architektury. Miedzy 
innymi jest to pasieka, składa-
jąca się z ponad trzydziestu uli 
typu kłodowego i skrzynkowego, 
studnia z żurawiem, kapliczka, 
gołębnik słupowy, bróg na sia-

no, a nawet piwnica wolnossąca. 
Przy chacie szlachcica, na tere-
nie ogródka, można dostrzec zaś 
niewielki drewniany budyneczek. 
Zmylić może jego bogate zdobie-
nie, a to w gruncie rzeczy zwy-
kła sławojka (ubikacja) – zabytek 
przeczący popularnemu powie-
dzeniu „za stodołą”. Wszystkie te 
obiekty zasługują na nie mniejszą 
uwagę niż duże budynki, od razu 
rzucające się w oczy.

W muzeum znajduje się też 
dworek myśliwski z Siemion, 
należący do rodziny Potockich 
z Rudki oraz wędzarnia z dworu 
Jezierskich z Pobikr. Na terenie 
muzeum znajduje się również 
słynny zielnik ks. Krzysztofa 
Kluka, w którym możemy zoba-
czyć rośliny pożyteczne i po-
trzebne nie tylko w kuchni, ale 
też w apteczce.

Będąc w ciechanowieckim mu-
zeum warto zajrzeć i do pozostałych 
działów. Na wystawie etnograficz-
nej, mieszczącej się w pałacu, zo-
baczymy sochy i radła z całej Polski. 
W muzeum weterynarii mieszczą-
cym się w budynku stajni dowiemy 
się, jakimi formułami magicznymi 
można wyleczyć „żółwia” czy krzy-
ce. A nieopodal, w budynku dworku 
myśliwskiego obejrzymy ekspozy-
cję pisanek. W innym zakątku mu-
zeum odnajdziemy macewy – ta-
blice nagrobne – jeden ze znaków 
istnienia społeczności żydowskiej 
w Ciechanowcu.

39
Z WIZYTĄ...

Sonia Kamińska-Stępień 
Redaktor Naczelna 

Opracowanie własne na podstawie 
materiałów: www.muzeumrolnictwa.pl
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To purchawice olbrzymie, Calvatia gigantea. Ich białe 
owocniki pojawiają się od maja do października. Zwy-
kle występują w tych samych miejscach przez wiele 
lat. A jednak zdarza się, że nie widać ich każdego 
roku, a nawet przez klika kolejnych sezonów. Stąd 
wzięło się domniemanie, że gatunkowi temu zagraża 
wyginięcie. Z tego powodu objęty był on ustawową 
ochroną, z której zrezygnowano dopiero w 2014 roku. 
Ocenia się, że jest dość pospolity, jednak w Polsce 
zdecydowanie częściej można go spotkać w północ-
nej części kraju niż na południu.  

Potrzebuje zaledwie tygodnia, by jej ogromne 
owocniki osiągnęły swój optymalny rozmiar. Począt-
kowo są białawe, pokryte cienką warstwą mączyste-
go nalotu. Z upływem czasu powierzchnia staje się 
skórzasta i nierówna, czasem pomarszczona u dołu. 
Ciemnieje, najpierw miejscami, potem cała przybiera 
szarożółty odcień, który pogłębia się aż do brudno-
brązowego. Podobnie zmienia się miąższ purchawicy. 
Najpierw jest miękki i elastyczny oraz nieskazitelnie 
biały. W miarę dojrzewania jego struktura staje się wa-
towata, a biel zostaje wyparta przez oliwkowobrązowy 
kolor zarodników. Te grzyby nie mają trzonów, a do 
podłoża przytwierdzone są białym sznurem grzybni. 
Po osiągnięciu dojrzałości zewnętrzna osłona owocni-
ka pęka nieregularnie, uwalniając zarodniki. 

Jest ich niewyobrażalnie wiele. Oszacowano, 
że w owocniku o średnicy około 25 cm znajduje się 
ponad 7 bilionów zarodników. Bez wątpienia można 
by uznać purchawicę olbrzymią za najpłodniejszy 

gatunek grzybów na Ziemi. Pewien młody badacz 
z zacięciem do arytmetyki, David Landers z Cornell 
University w USA, przeprowadził dowód matema-
tyczny, który – nawet traktowany z przymrużeniem 
oka – robi wrażenie. Otóż policzył on, że gdyby każdy 
z tych 7 bilionów zarodników  wykiełkował i wyrósł na 
owocnik o podobnych rozmiarach, jak ten, z którego 
pochodzą zarodniki, tj. ok. 25 cm średnicy, to łączna 
masa tych purchawic przewyższałaby 800 razy masę 
naszej planety.  

Na szczęście to nam nie grozi. Jedyne, co może 
nas straszyć, to pozostałości po owocnikach, któ-
re rozpadają się na kawałki, wysypując z wnętrza 
kłaczkowaty proszek. Wyglądające jak poszarpana 
brązowa gąbka czy wełna mineralna smętne reszt-
ki purchawicy wiatr przewiewa w tę i z powrotem po 
krzakach i chaszczach do następnej wiosny.

Tymczasem wróćmy jeszcze do tej chwili, gdy 
młode owocniki bielą się wśród soczystej zieleni. 
Mogą rosnąć pojedynczo lub w niewielkich grupach. 
Czasem jednak zdarzają się nieprawdopodobne, 
wielkie skupienia owocników zwane czarcim kręgiem. 
Średnica utworzonego w ten sposób koła może wy-
nosić nawet kilkanaście metrów. Spotyka się także 
purchawice rosnące wzdłuż jednej linii. To niezwykłe 
zjawisko wynika ze specyfiki wzrostu grzybni. Nic 
dziwnego, że takiemu ułożeniu przypisywano dawniej 
magiczne znaczenia, choć sama purchawica jest cał-
kiem prozaicznym saprotrofem rozkładającym ściółkę 
z trawy i szczątki organiczne.

Naprawdę 
wielkie  
grzyby
Czasem są naprawdę wielkie. Zwykle średnica tych kulistych grzybów to 15–30 cm. Zdarzają się 
wszakże okazy półmetrowe o masie do 20 kg. Widać je z daleka, bo często rosną na otwartej prze-
strzeni: na łąkach, pastwiskach, na poboczach dróg czy w rowach melioracyjnych. Niczym nadzwy-
czajnym będzie znalezienie ich w ogrodzie, parku czy w jakimś zapomnianym kącie cmentarza. 
Wydaje się, że lubią gleby kwaśne, bogate w resztki organiczne i azot. Preferują obszary ruderalne 
– użytkowane i przekształcone przez człowieka. Chętnie rosną w wysokich trawach i pokrzywach. 

JACEK  
CIECHANOWSKI

Z dawien dawna szukano odpowiedniego sposobu 
na wykorzystanie tak wielkich owocników. Wiadomo, 
że purchawica bywała substytutem hubki i używano 
jej do przenoszenia zarzewia ognia. Dymem z tlących 
się owocników pszczelarze doglądający uli odymiali 
pszczoły. 

Purchawica była też dobrze znana w ludowej me-
dycynie. Nazywano ją grzybem chirurgicznym i uży-
wano do tamowania krwotoków. Pisze o tym w swojej 
księdze „Dykcyonarz roślinny” z 1786 r. pierwszy pol-
ski badacz grzybów, ksiądz Krzysztof Kluk z Ciecha-
nowca. W artykule z końca XIX wieku „Grzyby w wie-
rzeniach ludu” Edmund Kolbuszowski wyjaśnia, że 
opatrunki z purchawic „przykładane na rany świeże 
dzielnie tamują krwotoki, zasuszają też cieknące rany 
zastarzałe”. Aż do połowy XX wieku we wschodnich 
regionach Polski utrzymywało się przekonanie o za-
sadności wykorzystywania wysuszonych zarodników 
purchawicy do leczenia ran i oparzeń. Przypisywano 
temu grzybowi rolę w leczeniu wielu chorób, w tym 
ospy, zapalenia krtani, pokrzywki czy biegunki. Uwa-
żano, że ma właściwości znieczulające. Współcze-
śnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem do 
leczenia nowotworów wyodrębnionej z purchawicy 
substancji o nazwie Calvacin.

Jednak najbardziej oczekiwane właściwości pur-
chawicy olbrzymiej wiążą się z jej wartością spo-

żywczą. Skoro nie jest już pod ochroną, może warto 
włączyć ją do jadłospisu? Purchawice zbierane do 
celów spożywczych muszą być świeże i nieskazitel-
nie białe w całym przekroju. Gdy tylko na powierzchni 
lub w środku owocnika pojawiają się żółtooliwkowe 
plamy, nie nadaje się on do jedzenia. Przyniesiony do 
domu świeży i biały owocnik, zostawiony w tempera-
turze pokojowej, po jednym dniu wykazuje przebar-
wienia i objawy dojrzewania zarodników, co wyklucza 
go z naszych planów gastronomicznych. W żadnym 
razie nie należy też zbierać do jedzenia grzybów ro-
snących na skraju ruchliwych dróg, bo mogą być ska-
żone toksynami z samochodowych spalin. Skoro już 
uznamy, że jesteśmy w posiadaniu jadalnego owoc-
nika, to nie jedzmy go ze skórą. Łatwo ją obrać. Taki 
obrany owocnik jest czysty, aż niepokalany, więc nie 
myjmy go wodą, żeby uniknąć zbędnego nasycenia 
miąższu wilgocią. Nie trzymajmy grzyba w herme-
tycznie zamkniętym pojemniku, lecz raczej w papiero-
wej torbie, co umożliwi dyfuzję gazów. Tak przygoto-
wany owocnik może być przechowywany w lodówce 
przez 2–5 dni bez znaczącej utraty jakości. W sieci są 
nieprzebrane ilości przepisów na potrawy z purchawi-
cy. Warto sięgnąć po sprawdzone przepisy ze strony 
„Smacznej Pyzy”, gdzie swoje pomysły prezentuje 
znawczyni grzybów Iza Kulińska.
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Bezpieczne dla organizmów pożytecznych 
stosowanie środków ochrony roślin
Na każdym z naszych pól lub siedlisk graniczących z polami tzw. marginalnych do których 
należą miedze, rowy oraz przydroża i żywopłoty żeruje oraz mieszka określona specyficz-
nymi warunkami pewna liczba różnych owadów. I teraz powstaje podstawowe pytanie wokół 
którego obracają się wszelkie badania entomologiczne „Ile różnych gatunków zwierząt wy-
stępuje w danym miejscu i dlaczego?”

Droga śródpolna z miedzą, fot. Katarzyna Nijak

Droga obsadzona starodrzewem, fot. Katarzyna Nijak

dr KATARZYNA NIJAK
Zakład Entomologii, 
Agrofagów Zwierzęcych 
i Biotechnologii
Instytut Ochrony Roślin 
– PIB, Poznań

Jest to pytanie określające całą współczesną fauni-
stykę. Zawieramy w nim listę gatunków zasiedlających 
dany teren, liczbę owadów i różnorodność gatunkową. 
Zaliczamy tu także czynniki i mechanizmy wpływają-
ce na formowanie się zgrupowań w poszczególnych 
miejscach. Pola intensywnie nawożone i opryskiwa-
ne, czyli wykazujące wysoką antropopresję (znaczny 
wpływ człowieka), mają zupełnie inną różnorodność 
gatunkową owadów niż pobliska miedza. Silny wpływ 
człowieka na dane środowisko ogranicza liczbę owa-
dów i gatunków tylko do takich, które są w stanie żyć 
w zmienionych warunkach (zanieczyszczonej glebie). 
Należy wspomnieć jeszcze o zaorywaniu miedz i likwi-
dacji żywopłotów śródpolnych. Wprowadzone zmiany 
wpłynęły w znacznym stopniu na ograniczenie różno-
rodności biologicznej owadów występujących w takich 
środowiskach. W takich warunkach patogeny i szkodni-
ki znajdują niewyczerpane zasoby pokarmowe. W po-
dobnych sytuacjach i przy braku występowania natu-
ralnych czynników przeciwdziałających patogenom 
dochodzi częściej do epidemii chorób i masowych po-
jawów szkodników. Dlatego w dobie integrowanej pro-
dukcji tak wielki nacisk kładzie się na odbudowę struk-
tur śródpolnych jak miedze i wyspy śródpolne będących 
ostoją między innymi ptaków owadożernych i owadów 
pożytecznych. Niestety przy dużym nasileniu szkodnika 
i przekroczonym progu ekonomicznej szkodliwości trze-
ba zastosować chemiczne środki ochrony roślin. 

Podczas stosowania środków ochrony roślin może 
wystąpić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i śro-
dowiska naturalnego. Badania naukowe zmierzają do 
ograniczenia ryzyka i zagrożeń związanych ze środ-
kami chemicznymi wliczając w to produkcję, sposoby 
przechowywania i wreszcie stosowanie przez rolnika. 
Należy chronić środowisko naturalne przed niezamie-
rzonym negatywnym wpływem środków ochrony ro-
ślin, głównie źródła wody oraz florę i faunę. Ochrona 
roślin uprawnych powinna uwzględniać wiele czyn-
ników. Jednym z nich jest kontrola i ograniczenie ry-
zyka następstw stosowania środków ochrony roślin. 
Wszystkim rolnikom na pewno jest znane zjawisko 
uodparniania się owadów na stosowane środki ochro-
ny roślin. Mam tu na myśli zarówno owady szkodliwe, 
ale uodpornić się mogą również owady pożyteczne. 
W miarę rozwoju chemicznej ochrony roślin proces ten 
nasila się i stanowi ważny problem mając duże zna-
czenie dla praktyki rolniczej. Plantatorzy obserwują 
skuteczność używanych środków chemicznych i uni-
kają stosowania insektycydów o słabej sile działania. 
Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest wdrażanie 
strategii ochrony poszczególnych gatunków roślin rol-
niczych w odniesieniu do konkretnych szkodników. 
Takie środki zwane selektywnymi, są jednocześnie 
dużą ochroną dla całej rzeszy gatunków pożytecz-
nych owadów znajdujących się na polu. Jednocześnie 
zmniejszymy liczbę zabiegów chemicznych na danej 
uprawie zgodnie z integrowanym programem ochrony 
roślin wzmagając ochronę środowiska przyrodnicze-
go. Zapobiegamy zagrożeniom poprzez minimalizację 
stosowania środka ochrony roślin, zmniejszenie licz-
by zabiegów ustępując pierwszeństwa siłom natury 
w tym wypadku mówimy o całej gamie owadów poży-
tecznych drapieżnych wspomagających rolnika z po-
wietrza, rośliny i powierzchni gleby. Takie owady cały 
czas monitorują teren aby znaleźć pożywienie, którym 
w tym wypadku są szkodniki roślin. Rozwój owadów 
drapieżnych jest szczególnie ważny wiosną w okresie, 

kiedy szkodniki dopiero zaczynają 
zasiedlać uprawy. Dlatego pozosta-
wiając miedze i zarośla śródpolne 
zapewniamy owadom zmianę mi-
kroklimatu zapewniającego korzyst-
ne warunki dla wrogów naturalnych 
oraz zapewnienie miejsca przeży-
cia i schronienia w czasie zabiegów 
agrotechnicznych. Mówiąc o za-
biegach agrotechnicznych należy 
wspomnieć o prawidłowym prze-
prowadzeniu takich zabiegów i wła-
ściwym doborze aplikacji środka 
ochrony roślin. W trakcie oprysków 
na polach żerują nie tylko szkodni-
ki ale również owady pożyteczne. 
Nasi sprzymierzeńcy dobrze lata-
jący, jak bzygowate, zdążą odle-
cieć z pola w trakcie zabiegu. Inne 
owady wyczuwając zapach środ-
ków chemicznych szukają schro-
nienia  na miedzach lub w zadrze-
wieniach śródpolnych. Jest jeszcze 
jedna grupa owadów pożytecznych 
żerujących na powierzchni gleby. 
Uważa się że takie owady wyczu-
wają drgania podłoża powstające 

na skutek zbliżających się maszyn 
rolniczych i uciekają do norek ziem-
nych lub pod bryłki ziemi i kamienie. 
Wychodzą po wyschnięciu cieczy 
roboczej, a na powierzchnię zie-
mi dociera stosunkowo niewielka 
ilość preparatu. W taki sposób nasi 
mali sprzymierzeńcy w większości 
potrafią schować się w niesprzyja-
jących warunkach środowiska. Je-
żeli takie sytuacje zdarzają się spo-
radycznie to owady zasiedlające 
daną powierzchnię czy pole będą 
nam nadal pomagać, jednak gdy 
chemizacja jakiegoś pola jest bar-
dzo duża to tylko nieliczne owady 
pożyteczne przeżyją. Naszym obo-
wiązkiem jest dbać o prawidłowy 
dobór selektywnego środka ochro-
ny roślin i stosowanie tylko w przy-
padku przekroczenia progu ekono-
micznej szkodliwości. Także dobór 
odpowiednich selektywnych środ-
ków pomoże nam zachować możli-
wie najniższe skażenie naszych pól 
i terenów bezpośrednio przylega-
jących. Pamiętajmy, że intensywna 
chemizacja naszych pól zniszczy 
nie tylko szkodniki ale wszelkie 
owady na tym terenie, stwarzając 
niszę na następne naloty szkodni-
ków nie stwarzające oporu środo-
wiskowego. Musimy zatem zadbać 
o naszych sprzymierzeńców pozo-
stawiając miedze i zarośla śródpol-
ne. Jednocześnie najważniejszym 
aspektem działań w ochronie bio-
różnorodności jest jednak ograni-
czenie do niezbędnego minimum, 
stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin. I na koniec apel do 
rolników, uwierzcie proszę w opór 
środowiska i mądrość matki natury.

Zadrzewienia śródpolne, fot. Katarzyna Nijak

Pole ziemniaka w tle z zadrzewieniami, 
fot. Katarzyna Nijak
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Odporność patogenów 
na stosowane substancje 
czynne fungicydów

prof. dr hab. 
MAREK 
KORBAS 
IOR-PIB 
w Poznaniu 

dr EWA 
JAJOR 
IOR-PIB 
w Poznaniu W czasie produkcji rzepaku i zbóż w czasie wegetacji pojawiają się grzyby 

chorobotwórcze, które wymagają zwalczanie chemicznego. Oczywiście 
opracowane są różne programy ochrony, aby zastosowanie fungicydu 
skutecznie zwalczyło agrofaga, który stanowi zagrożenie do uzyskania 
wysokiego plonu. Niestety stosując chemiczną ochronę, nawet gdy jest 
ona bardzo skuteczna, zdarza się, że pojedyncze sztuki zwalczanego 
grzyba przeżyją zabieg i dalej się rozwijają. 

U grzybów, których miliony zarodników każdorazowo 
zagrażają roślinom, nie jest trudno przeżyć po zabiegu 
chemicznym. Dodatkowo ważna cecha z biologii grzy-
ba, jak możliwość wydawania cyklicznie wielu pokoleń, 
zwiększa możliwość uodparniania się grzyba chorobo-
twórczego na stosowane substancje czynne. Krótko 
mówiąc odporność grzybów na stosowane fungicydy 
jest możliwa, w przypadku niektórych gatunków grzy-
bów występuje często i jest zjawiskiem stale towarzy-
szącym chemicznej ochronie roślin przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby. Zjawisko odporności 
zostało wykształcone w drodze ewolucji, czyli że jest 
to naturalny proces, chociaż niepożądany przez pro-
ducentów rolnych. W praktyce ochrony roślin pierwsze 
podejrzenie, że może doszło lub dochodzi do uodpor-
nienia się grzyba sprawcy zwalczanej choroby jest po-
gorszenie lub utrata skuteczności zastosowanego fun-
gicydu. Powodów obniżających skuteczność działania 
substancji czynnej jest wiele. Należy przeanalizować 
czynności związane z wykonaniem zabiegu i gdy zo-
staną one wykluczone oznacza to, że zwalczany grzyb 
wykształcił mechanizm odporności na stosowaną sub-
stancję czynną. Potomstwo takiego grzyba (organizmu 
chorobotwórczego) też już charakteryzuje się odporno-
ścią czyli niewrażliwością na stosowaną lub stosowa-
ne substancje czynne. Zjawisko odporności grzybów 
i innych agrofagów jest złożone i aby je wytłumaczyć 
korzysta się z takich dziedzin wiedzy wchodzących 
w zakres ochrony roślin jak: fizjologia roślin, bioche-
mia, genetyka, biologia molekularna itp. Mechanizmy 
odporności są różnego rodzaju. Najczęściej podaje 
się, że odporność na daną substancję czynną powstaje 
na drodze mutacji, ale są też inne mechanizmy odpor-
ności na stosowane, zawarte w fungicydach, substan-
cje czynne. Można tu przywołać zjawisko nadekspre-
sji, które polega na szybkim metabolicznym rozkładzie 
substancji czynnej przy pomocy enzymów. Innym spo-
sobem neutralizacji substancji czynnej jest jej szyb-
kie wydalenie z komórek, czy hamowanie możliwości 
przenikania do tkanek przy kontakcie agrofagów z sub-
stancją czynną. Jeszcze innym mechanizmem powo-

dującym odporność grzybów mogą być takie procesy 
w komórkach grzybów, jak zaburzenie transportu elek-
tronów w mitochondriach, czy chloroplastach. Dziedzi-
czenie i narastanie odporności oparte jest na występo-
waniu polimorfizmu w genach odporności i mutacjach 
genów. W szeroko rozumianej ochronie roślin nie jest 
możliwe wyeliminowanie zaistniałego zjawiska od-
porności bez całkowitej rezygnacji ze stosowania 
substancji czynnych, na które uodporniły się grzyby. 
Jednak każdy rolnik powie nam, że nie ma szans na 
to, aby zaprzestał stosowania fungicydów, gdy jego 
plantacjom rzepaku czy zbóż zagrażają grzyby choro-
botwórcze i straty o znaczeniu gospodarczym. Istnieje 
jednak możliwość zmniejszenia lub opóźnienia wystą-
pienia tego niepożądanego zjawiska uodpornienia się 
zwalczanych grzybów na stosowane w fungicydach 
substancje czynne. W tym celu proponuje się, aby fun-
gicydy stosować w racjonalny sposób, uwzględniając 
zawsze przy planowaniu ochrony chemicznej strategię 
antyodpornościową. W integrowanej ochronie roślin 
jest to niezbędne, ponieważ tylko dzięki tej strategii 
przez długi czas można utrzymać wysoką skuteczność 
fungicydów zwalczających sprawców chorób. 

W skrócie strategia antyodpornościowa polega na 
całkowitej rezygnacji ze stosowania przez kilka sezo-
nów wegetacyjnych substancji czynnych, które po-
dejrzewa się lub już spowodowały uodpornienie się 
sprawców chorób w wyniku ich stosowania. Dzięki 
temu przez kilka lat zmniejszana jest presja selekcyj-
na w populacjach grzybów wywoływana przez stoso-
wanie danej substancji czynnej wchodzącej w skład 
używanego fungicydu. Taka strategia jest opracowana 
i cały czas aktualizowana przez pracowników Instytu-
tu Ochrony Roślin PIB. Odnosi się ona do wszystkich 
ważnych agrofagów występujących w uprawach rolni-
czych, w tym dotyczy rzepaku i zbóż, jako gatunków 
roślin o dużym znaczeniu gospodarczym. Niestety 
grzyby uodporniły się na większość powszechnie 
stosowanych substancji czynnych z różnych grup 
chemicznych, zjawisko to stwierdza się, gdy niera-
cjonalnie (zbyt często) stosuje się w czasie okresu 

wegetacyjnego substancje czynne z ta-
kich grup chemicznych, jak np. benzi-
midazole, triazole, czy strobiluryny. Są 
to często stosowane grupy chemiczne i 
w ich przypadku sprawcy takich chorób, 
jak np. sucha zgnilizna kapustnych (Pho-
ma lingam), mączniak prawdziwy zbóż 
i traw (Blumeria graminis), septorioza 
paskowana liści (Zymoseptoria tritici), 
łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculima-
cula spp.) częściowo lub w dużym stop-
niu uodporniły się na substancje czynne 
należące do tych grup chemicznych. 
W wyniku odpowiedniego użycia fungi-
cydów z tych grup chemicznych ciągle 
można stosować ochronę chemiczną 
skutecznie zwalczając wiele grzybów 
wywołujących choroby. Jest to możli-
we dzięki uwzględnieniu w technologii 
uprawy i ochrony substancji czynnych, 
które różnią się mechanizmem działania 
i należą do różnych grup chemicznych. 
Pewnym i dość często stosowanym spo-
sobem utrzymywania skuteczności jest 
tworzenie (na własną odpowiedzialność) 
mieszanin środków (różne substancje 
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Do najważniejszych reguł przeciwdziałania wystąpienia 
odporności w odniesieniu do grzybów chorobotwórczych należą:
•  stosowanie określonej substancji czynnej tylko jeden raz 

w sezonie wegetacyjnym, zwłaszcza selektywnych;
•  przemienne stosowanie fungicydów z substancjami 

czynnymi należącymi do różnych grup chemicznych, 
najlepiej wielkoskładnikowych, wśród których 
są s.cz o działaniu nieselektywnym;

•  wykonanie zabiegu w optymalnym terminie, 
najlepiej poprzedzającym pojawienie się widocznych 
objawów obecności grzyba chorobotwórczego;

•  stosowanie środka w zalecanej dawce podanej na etykiecie 
środka;

•  stałe monitorowanie poziomu wrażliwości zwalczanego grzyba;
•  jeżeli w danej grupie chemicznej zarejestrowany jest 

tylko jeden fungicyd, to gdy stwierdzi się obniżoną 
skuteczność jego działania w walce z danym gatunkiem 
grzyba, należy zrezygnować ze stosowania środka 
z tą substancją czynną, aż do momentu, gdy stwierdzi 
się, że patogen ponownie jest na nią wrażliwy;

•  gdy jest to możliwe należy stosować metody niechemiczne, 
ponieważ w ten sposób ogranicza się stosowanie środków 
chemicznych, co zmniejsza ryzyko powstawania 
odporności.
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czynne, różne grupy chemiczne, różne mechanizmy 
działania). Musi to jednak być przemyślane i zgodne 
z zapisami w etykietach środków grzybobójczych. Zja-
wisko odporności jest powszechne, ale rolnicy radzą 
sobie z tym problemem. Pamiętać jednak trzeba, że 
łatwo jest doprowadzić do tego zjawiska, a trudne jest 
ponowne przywrócenie wrażliwość grzyba na sub-
stancje czynną, na którą on się wcześniej uodpornił.

Zapoznanie się z przynależnością poszczegól-
nych substancji czynnych do konkretnych grup okre-
ślających mechanizm ich działania może znacznie 

przyczynić się do opóźnienia selekcji populacji od-
pornych, a w przypadku już występującej odporności, 
zwiększy prawdopodobieństwo skutecznego wyelimi-
nowania form odpornych.  

Tabela przygotowana została na podstawie opraco-
wania FRAC (Fungicide Resistance Action Committee), 
została zmodyfikowana i zawiera przykłady wyłącznie 
substancji czynnych dopuszczonych do stosowania 
w uprawie roślin uprawnych w Polsce. Poszczególne 
mechanizmy działania fungicydów oraz ewentualne 
podklasy (np. A1, A2, A3) oznaczono kodem literowym.

Klasyfikacja substancji czynnych fungicydów dopuszczonych do stosowania w Polsce  
według mechanizmu działania

Mechanizm działania Grupa 
wg FRAC Grupa chemiczna Substancja czynna

Zakłócenie syntezy 
kwasów nukleinowych

A1 Fenyloamidy benalaksyl, benalaksyl-M, 
metalaksyl, metalaksyl-M

Blokowanie procesów 
podziału komórek

B1 Benzimidiazole tiofanat metylowy

B3 Benzamidy zoksamid

B4 Pochodne fenylomocznika pencykuron

B5 Acylpikolidy fluopikolid

B6 Pochodne 
ketonudifenylowego

metrafenon, pyriofenon

Zakłócenie procesów 
oddychania

C2 Fenylobenzamidy flutolanil

C2 Pirydynyloetylobenzamidy fluopyram

C2 Karboksyamidy biksafen, boksalid, fluksapyroksad, izopirazam, 
karboksyna, penflufen, pentiopyrad, sedeksan

C3 Strobiluryny azoksystrobina, dimoksystrobina, fluoksastrobina, 
krezoksym metylowy, mandestrobina, 
pikoksystrobina, piraklostrobina, trifloksystrobina

C3 Oksazolidyny famoksat

C3 Imidazoliny fenamidon

C4 Cyjanoimidiazole cyjazofamid

C5 Pochodne aniliny fluazynam

C7 Tiofenokarboksyamidy siltiofam

C8 Pochodne pirymidynoamin ametoktradyna

Hamowanie biosyntezy 
aminokwasów i białek

D1 Anilinopirymidyny cyprodynil, mepanipirym, pirimetanil

Zakłócanie 
przekazywania sygnałów 
osmotycznych

E1 Fenoksychinony chinoksyfen

E1 Chinazoliny proquinazid

E2 Fenylopirole fludioksonil

Zakłócanie 
syntezy lipidów

F4 Karbaminiany propamokarb

Hamowanie biosyntezy 
ergosterolu

G1 Imidazole imazalil, prochloraz

G1 Triazole bromukonazol, cyprokonazol, difenokonazol, 
epoksykonazol, flutriafol, ipkonazol, metkonazol, 
myklobutanil, propikonazol, protiokonazol, 
tebukonazol, tetrakonazol, triadimenol, tritikonazol

G2 Ketoaminy spiroksamina

G2 Morfoliny fenpropidyna, fenpropimorf

Blokowanie syntezy 
celulozy w ścianach 
komórkowych

H5 Amidy mandipropamid

H5 Karbaminiany bentiowalikarb, welifanalat

H5 Pochodne kwasu 
cynamonowego

dimetomorf

Mechanizm działania nie 
jest w pełni poznany

U Iminoacetylomoczniki cymoksanil

U6 Fenyloacetamidy cyflufenamid

Mechanizm działania 
jest wielokierunkowy

M1 Związki miedziowe tlenochlorek miedziowy, tlenek 
miedzi, trójzasadowy siarczan miedzi, 
wodorotlenek miedziowy

M2 Związki siarkowe siarka

M3 Ditiokarbaminiany mankozeb, metiram, tiuram

M5 Chloronitryle chlorotalonil

Mechanizm działania Grupa 
wg FRAC Grupa chemiczna Substancja czynna
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Nasiona zaprawione  
– rośliny i plony chronione od początku

 Unikatowa zaprawa dla rzepaku  
zawierająca cyjanotraniliprol 

 Chroni przed śmietką kapuścianą, pchełką 
rzepakową, pchełkami ziemnymi, gnatarzem 
rzepakowcem w najwcześniejszym etapie rozwoju

 Efekt: silne rośliny o dużym wigorze od 
startu wegetacji dają wyższy plon o lepszych 
parametrach jakościowych

dział rolniczy firmy DowDuPont

Więcej na corteva.pl
TM Znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli.  

©2019 Corteva Agriscience.
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.  
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W efektywnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 
bardzo istotną rolę odgrywa czas. Wynika to z oczy-
wistego faktu, że pracując z różnymi gatunkami roślin 
uprawnych, rolnik musi się podporządkować naturalne-
mu rytmowi rozwoju tychże upraw. Niestety rozwój ten 
jest w pewnym stopniu - niezależnie od naszych dzia-
łań - modyfi kowany w poszczególnych latach warun-
kami pogodowymi. Okazuje się, że prawie każdy sezon 
wegetacyjny jest inny, z innym przebiegiem i rozkładem 
opadów, temperatur i różnych zjawisk pogodowych 
oraz nasileniem chorób czy szkodników roślin upraw-
nych. Wszystkie te elementy z punktu widzenia rolnika 
wywierają istotny wpływ na budowanie przez rośliny 
wysokich i dobrych jakościowo plonów. W takich oko-
licznościach dobre zarządzanie czasem wydaje się być 
najważniejszym elementem praktyki rolniczej.                      

Rozwiązaniem, które na pewno pozwoli oszczędzić 
czas w kluczowym okresie spiętrzenia prac polowych 
późnym latem/wczesną jesienią jest nowa insektycydo-
wa zaprawa nasienna przeznaczona do ochrony rze-
paku ozimego – Lumiposa™ 625 FS. Zwalcza ona naj-
ważniejsze szkodniki gryzące stanowiące zagrożenie 
dla młodych roślin rzepaku, takie jak: śmietkę kapuścia-
ną, pchełkę rzepakową i pchełki ziemne oraz gnata-
rza rzepakowca. Zastosowanie Lumiposa™ 625 FS jako 
zaprawy nasiennej pozwoli wyeliminować co najmniej 
2 lub nawet 3 zabiegi nalistne wykonywane przeciwko 
tym szkodnikom i tym samym zaoszczędzić czas na inne, 
pilne działania w gospodarstwie.

Lumiposa™ 625 FS jest pierwszą nie „neonikotynoido-
wą” zaprawą insektycydową przeznaczoną do ochro-

Rzepak pod kontrolą 
od początku wegetacji

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.

dział rolniczy firmy DowDuPont

Więcej na corteva.pl
®, TM to znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli. 

© 2019 Corteva Agriscience.

ny rzepaku ozimego wykorzystującą cyjanotraniliprol, 
substancję aktywną należącą do nowej grupy chemicz-
nej - antranilowych diamidów. Cyjanotraniliprol zawarty 
w Lumiposa™ 625 FS chroni rośliny rzepaku od najwcze-
śniejszych faz rozwojowych, gdy są one szczególnie po-
datne na zagrożenia ze strony szkodników i zapewnia 
ochronę rzepaku ozimego, aż do fazy 3-4 liści. Ochrona 
oferowana przez tę nową zaprawę insektycydową po-
zwala uzyskać wyraźnie mocniejsze rośliny, o większym 
wigorze w początkowym okresie wegetacji, co przekła-
da się na zdecydowanie lepsze przezimowanie rzepaku 
i w konsekwencji pozwala w pełni wykorzystać potencjał 
plonowania. Można stwierdzić, że wprowadzenie na ry-
nek nowej insektycydowej zaprawy nasiennej Lumipo-
sa™ 625 FS niesie ze sobą szereg korzyści dla producen-
tów rzepaku. Począwszy od doskonałej ochrony przed 
najważniejszymi szkodnikami pojawiającymi się w po-
czątkowym okresie rozwoju roślin i tym samym zapew-
nienia „lepszego startu” roślinom w okresie wschodów, 
a skończywszy na właściwym zarządzaniu jakże cennym 
czasem.

dr inż. Leszek Menzel 
Ekspert Agrotechniczny, Corteva™ Agrisience

Korzenie rzepaku ozimego na obiekcie kontrolnym, niechronione 
insektycydową zaprawą nasienną (Wielkopolska 2016) – uszkodzenia 
korzeni spowodowane przez larwy śmietki kapuścianej.

Korzenie rzepaku ozimego ochronione insektycydową zaprawą nasienną 
Lumiposa™ 625 FS – brak uszkodzeń korzeni (Wielkopolska 2016).

Lumiposa artykul 204x284 Corteva JW 2019.indd   1 16.04.2019   11:20
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Odporność szkodników 
rzepaku na insektycydy

Rzepak jest rośliną atakowaną przez dużą liczbę gatunków owadów należących do rzędu 
chrząszczy, motyli, błonkówek, muchówek i pluskwiaków. Uszkadzają one rośliny od mo-
mentu zasiewu aż do zbioru, często powodując bardzo dotkliwe straty plonu. 

DARIA DWORZAŃSKA, 
JOANNA ZAMOJSKA,  
PAWEŁ WĘGOREK 
IOR–PIB

Integrowane programy ochrony rzepaku w przypad-
kach przekroczeń progów szkodliwości, uwzględ-
niają więc chemiczne zwalczanie najgroźniejszych 
gatunków. Przy wystąpieniu zwiększonego ataku jest 
ono wręcz niezbędne i hodowcy rzepaku w różnych 
okresach wegetacji roślin, rokrocznie intensywnie 
chronią chemicznie swoje plantacje. Wiosną najczę-
ściej mają miejsce cztery do pięciu zabiegów. Pierw-
szy zwalczający chowacze łodygowe (brukwiaczka i 
czterozębnego) wykonywany w fazie BBCH 21–39, 
drugi przeciwko słodyszkowi rzepakowemu w fazie 
zwartego lub luźnego pąka BBCH 50–52. Niekiedy 
drugi termin zwalczania obejmuje słodyszka rzepa-
kowego i chowacza czterozębnego, gdzie wykonuje 
się dwa, a czasem nawet trzy zabiegi. Kolejny zabieg 
przeciwko chowaczowi podobnikowi wykonuje się 
na młode łuszczyny długości od 1 centymetra, nato-
miast pryszczarka kapustnika i mszycę kapuścianą 
zwalcza się, gdy łuszczyny osiągną 2–4 cm. Wymie-
nione terminy i ilość zabiegów ulegają dość dużym 
wahaniom, co jest związane z geograficznym rejo-
nem upraw, przebiegiem pogody i czynnikami popu-
lacyjnymi owadów.

Kłopoty w zwalczaniu jesiennych szkodników 
rzepaku, które wystąpiły po wycofaniu z użycia za-
praw neonikotynoidowych, dotyczą obecnie pchełki 
rzepakowej, gnatarza rzepakowca, śmietki kapuścia-

nej i mszycy brzoskwiniowej, których szkodliwość 
jest największa we wrześniu i w październiku, w fa-
zie rozwojowej roślin BBCH 10–20. Wprowadzenie 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi derogacji na 
niektóre zaprawy w Polsce w 2019 roku jest w pełni 
uzasadnione, zarówno z ekonomicznego jak i środo-
wiskowego punktu widzenia i ma oparcie w wynikach 
badań naukowych.

W Polsce w dniu dzisiejszym do chemicznego 
zwalczania szkodliwych owadów w rzepaku dopusz-
czonych jest 78 środków ochrony roślin, których 
substancje czynne należą do 6 grup chemicznych. 
Są to pyretroidy, etery arylopropylowe, neonikoty-
noidy, związki fosforoorganiczne, oksadiazyny oraz 
pirydyny. Wszystkie działają toksycznie na system 
nerwowy owadów, choć mechanizmy ich działania 
w zależności od grup chemicznych są różne. Z kolei 
różnice w działaniu substancji czynnych w obrębie 
grup chemicznych zależą od ich budowy molekular-
nej. Najważniejsze znaczenie ma jednak aktualna 
wrażliwość zwalczanego gatunku, a często nawet 
populacji, na konkretną toksynę. Czynnik ten odgry-
wa obecnie bardzo ważną rolę, ponieważ na skutek 
powtarzających się rokrocznie, od 70 lat, zabiegów 
chemicznych przy użyciu insektycydów, niektóre 
gatunki szkodników rzepaku wykształciły silną od-
porność na konkretne substancje czynne. W tym 

miejscu należy wspomnieć, że 
o odporności w ochronie roślin 
mówimy wtedy, gdy chemicznie 
zwalczany gatunek agrofaga – 
(w tym przypadku szkodliwego 
gatunku owada) był początkowo 
wrażliwy i skutecznie ogranicza-
ny danym środkiem ochrony ro-
ślin, a dopiero z biegiem czasu 
wykształcił na ten środek odpor-
ność. Należy pamiętać, że wiele 
gatunków owadów reaguje różnie 
na te same substancje czynne, 
które mogą być ekstremalnie tok-
syczne dla jednego lub kilku ga-
tunków i równocześnie całkowicie 
obojętne dla innych, co jest rezul-
tatem naturalnej, wykształconej 
ewolucyjnie i zaprogramowanej 
genetycznie odporności. Na tym 
zjawisku opiera się selektywne 

działanie środków ochrony roślin. 
Przykładowo, dzięki tej zdolności 
takie substancje czynne jak ace-
tamipryd, tiachlopryd czy tau-flu-
walinat w zalecanych dawkach 
są całkowicie bezpieczne dla 
pszczoły miodnej, o czym należy 
pamiętać przy ochronie rzepaku 
w czasie kiedy jest on intensyw-
nie odwiedzany przez te owady.

W IOR-PIB w Poznaniu mo-
nitoruje się poziomy wrażliwości 
najważniejszych gatunków na 
zalecane do ich zwalczania sub-
stancje czynne ś.o.r. w celu prze-
kazywania aktualnej wiedzy dla 
praktyki rolniczej. Jeśli chodzi 
o szkodniki rzepaku, to w chwi-
li obecnej najwięcej problemów 
związanych ze zjawiskiem od-
porności na insektycydy z grupy 
pyretroidów przysparza słody-
szek rzepakowy. Jego odporność 
na substancje czynne tej grupy 

chemicznej polega na zwięk-
szonej zdolności organizmu do 
enzymatycznej detoksykacji tych 
toksyn. Wzmożony metabolizm 
pyretroidów pozwala przeżyć 
zabiegi dużej części owadów, co 
skutkuje dalszym uszkadzaniem 
przez nie roślin i normalnym roz-
mnażaniem się. Nie trzeba do-
dawać, że następne pokolenia 
szkodnika będą utrzymywały tę 
zdolność, a nawet ją zwiększały 
tak długo jak insektycydy z tej 
grupy chemicznej będą używa-
ne do zwalczania wymienionego 
gatunku. Wyjściem z tej sytuacji 
jest stosowanie środków z innych 
grup chemicznych. Z badań nad 
odpornością tego owada wynika, 
że spośród zalecanych, do naj-
skuteczniejszych obecnie sub-
stancji czynnych należą: chlo-
ropiryfos, fosmet, acetamipryd  
i indoksakarb.

Mając na uwadze problemy z odpornością szkodników 
rzepaku oraz obowiązek integrowanej ochrony 
roślin, należy stosować się do zasad strategii 
zapobiegającej narastaniu tego zjawiska:
1.  Przede wszystkim decyzję o zabiegu należy 

podejmować w oparciu o przestrzeganie progów 
szkodliwości dla poszczególnych gatunków.

2.  Daną substancję czynną i jedną z 6 grup chemicznych 
zalecanych w środkach ochrony roślin do zwalczania 
szkodników rzepaku należy na tej samej plantacji 
stosować tylko jeden raz w sezonie. Ponieważ 
coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 
progi szkodliwości są przekroczone przez 2 albo 3 
gatunki szkodników występujące równocześnie, 
które różnie reagują na te same substancje czynne, 
należy wybrać środek dwuskładnikowy lub 
taki, którego substancja czynna wystarczająco 
skutecznie zwalczy zaobserwowane gatunki. 

3.  Należy zwracać uwagę na optymalne 
temperatury działania substancji czynnych.

4.  Środki ochrony roślin należy stosować 
w zalecanych dawkach, zgodnie z etykietą. 

5.  Do wykonania zabiegu należy wybierać z danej grupy 
chemicznej substancje czynne o najwyższej skuteczności 
w stosunku do zwalczanego gatunku owada.

6.  W przypadku braku skuteczności zabiegu zwrócić się 
do doradcy rolniczego w celu określenia jej przyczyny. 
Zabieg powtórzyć przy użyciu środka z innej grupy 
chemicznej o innym mechanizmie działania. 

7.  Należy bezwzględnie monitorować poziom 
odporności szkodników na insektycydy.

Atak slodyszka
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Całkowicie inaczej na wymienione wyżej substan-
cje czynne z grupy pyretroidów reaguje chowacz po-
dobnik, który na skutek zmian klimatycznych często 
atakuje rzepak wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest 
on, w przeciwieństwie do słodyszka bardzo wraż-
liwy na pyretroidy, które skutecznie go zwalczają, 
natomiast nie reaguje na indoksakarb, który nie jest 
zalecany do zwalczania tego gatunku, ale z którym 

owad ten może mieć styczność podczas zabiegów 
przeciwko słodyszkowi rzepakowemu. Substancje 
o działaniu wgłębnym lub systemicznym, takie jak tia-
chlopryd i acetamipryd, również skutecznie zwalcza-
ją chowacza podobnika.

Kłopot ze zwalczaniem polifagicznych mszyc, 
a szczególnie mszycy brzoskwiniowej i mszycy ka-
puścianej w rzepaku polega na wysokiej odporności 
tych owadów na środki ochrony roślin, związanej 
z ewolucyjnym przystosowaniem do żywienia się 
sokami bardzo wielu gatunków roślin. Mszyce są 
ewolucyjnie wyposażone w systemy enzymatyczne 
zdolne do tolerancji i rozkładania wielu metabolitów 
wtórnych o toksycznym działaniu. Tolerancja tych 
owadów w odniesieniu do insektycydów polegająca 
głównie na hydrolizie toksyn opiera się u mszyc za-
zwyczaj na amplifikacji genów kodujących esterazy 
(stwierdzono, że u odpornych owadów aż 1% ciężaru 
ciała stanowiły esterazy). U wielu populacji mszyc 
stwierdzono również punktowe mutacje w genach 
kodujących budowę białek receptorowych, stano-
wiących miejsca działania insektycydów. U mszyc 
zbadano też ponad 50 genów kodujących enzy-
my oksydacyjne katalizujące metabolizm szerokiej 
grupy toksyn, w tym pyretroidów. W wielu genach 
mutacje doprowadziły do wzmocnienia aktywności 
tych enzymów poprzez powstanie różnych ich form, 
wykazujących więc znaczny polimorfizm w obrębie 
populacji. Mszyce są obecnie uodpornione na sub-
stancje z grupy pyretroidów, natomiast wrażliwe na 

acetamipryd (neonikotynoidy) i chloropiry-
fos (związki fosforoorganiczne). Najwyż-
szą skuteczność w warunkach polowych, 
dzięki silnym właściwościom translami-
narnym i systemicznym, wykazują neoni-
kotynoidy.

Na skutek ocieplenia klimatu coraz 
większy problem w hodowli rzepaku stwa-
rza w ostatnich latach tantniś krzyżowia-
czek, który w wielu rejonach może wystą-
pić masowo i daje obecnie 3 pokolenia 
w sezonie wegetacyjnym. Zarówno motyle 
jak i larwy tego szkodnika są w dniu dzisiej-
szym odporne na wiele zalecanych do ich 
zwalczania insektycydów. Ich skuteczność 
w badaniach IOR-PIB wynosi 20–40%. 
Najsilniej działającą substancją czynną 
w przypadku tego gatunku jest obecnie 
acetamipryd. Jak wspomniano, lokalnie 
duże problemy związane z odpornością na 
insektycydy dotyczą pchełki rzepakowej, 
gnatarza rzepakowca i śmietki kapuścia-
nej, które najlepiej zwalczają środki o dzia-
łaniu wgłębnym i systemicznym.

Chowacz podobnik

Uszkodzenia jesienne rzepaku

Dr hab. PAWEŁ CHORBIŃSKI  
prof. nadzw. UP  
Katedra Epizootiologii z Kliniką 
Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu

Ochrona rzepaku 
w aspekcie  
ochrony pszczół

Z pszczelarskiego punktu widzenia rzepak jest bar-
dzo ważną rośliną pożytkową, z której pszczoły wy-
korzystują zarówno pożytek nektarowy jak i pyłkowy. 
W czasie swojego rozwoju rzepak może osiągać na-
wet ponad 2 metry wysokości i na szczycie wytwarza 
pęd kwiatowy z rozgałęzieniami, na których pojawiają 
się kwiatostany w postaci prostych gron. Pączki kwia-
towe osadzone są na szypułkach i zakwitają od dołu 
do szczytu grona. Kwiat rzepaku ma barwę od jasno-
żółtej do żółtopomarańczowej. Męskie organy gene-
ratywne składają się z 6 pręcików, z których 4 długie 
posiadają pylniki, znajdujące się ponad znamieniem 
słupka. W czasie pylenia zwrócone są one do środka 
kwiatu, sprzyjając samozapyleniu. U podstawy pręci-
ków występują 4 nektarniki, z których 2 są funkcjonal-
ne i produkują atrakcyjny dla owadów nektar o dużej 
zawartości glukozy. 

Nektar ten jest dostępny dla zapylaczy tylko w cza-
sie kwitnienia roślin i okres ten może trwać od 2 do 
4 tygodni w zależności od warunków pogodowych, 
a dzienną produkcję nektaru szacuje się od 0,2 do 
2,0 mg na 1 kwiat rzepaku (nie roślinę). Przy sprzyja-
jącej aurze rzepak może przyspieszać kwitnienie na-
wet o 5 dni i powinno się mieć to na uwadze planując 
wykorzystanie pszczół do zapylania, jak i ewentualne 
zabiegi na jego uprawie. 

 Z powodu łatwej dostępności nektaru i pyłku 
w kwiatach rzepaku, na jego plantacjach można zaob-
serwować ponad 100 gatunków tych owadów. W trak-
cie swoich odwiedzin przenoszą one pyłek sprzyjając 
zapyleniu kwiatów. Z powodu dużych liczebności ko-
lonii oraz możliwości przewozu pszczół na kwitnące 
łany rzepaku, największe znaczenie w zapyleniu tej 
rośliny przyznaje się pszczole miodnej. Jednak nie 
tylko ten owad jest skutecznym zapylaczem gdyż 

inne owady są również bardzo efektywne w tym za-
kresie (trzmiele, pszczolinki, smukliki, murarki, bzygi) 
ale liczebność ich populacji jest dużo niższa aniżeli 
pszczoły miodnej. Dodatkową zaletą pszczoły miod-
nej jest łatwość przewożenia dużej liczby rodzin na 
pożytek rzepakowy oraz występujące u niej zjawisko 
wierności kwiatowej, czyli oblatywaniu w ponad 90% 
tylko jednej uprawy. Z obserwacji naukowych wynika, 
że na 1m2 plantacji rzepaku w trakcie ciepłej pogody 
powinno znajdować się od 4 do 6 pracujących pszczół, 
na która to liczbę konieczne jest zabezpieczenie od 
2 do 5 rodzin pszczelich w przeliczeniu na 1 ha upra-
wy. Najbardziej atrakcyjny dla pszczół jest rzepak 
w pierwszej fazie kwitnienia, gdyż wtedy następuje 
najwyższa produkcja nektaru przez rośliny. Z jednego 
hektara kwitnącego rzepaku można uzyskać od 80 do 
150 kilogramów miodu i 80–120 kg pyłku. Największa 
intensywność pszczelich oblotów przypada na godzi-
ny między 9 a 12 oraz między 15 a 16, a temperatura 
musi być wyższa niż 10oC. 

Rzepak jest rośliną fakultatywnie obcopylną i dla 
odmian populacyjnych tylko w 30% jest obcopylna, 
a w 70% samopylna. Praca pszczół jako zapyla-
czek rzepaku jest bardzo ważna, wpływa bowiem na 
zwiększenie liczby łuszczyn oraz liczby nasion w łusz-
czynach (od 20 do 40% w uprawach populacyjnych). 
Skuteczność zapylania jest jednak silnie skorelowana 
z warunkami pogodowymi oraz genotypem rośliny.

 Jednak nie wszystkie uprawy rzepaku są równie 
atrakcyjne dla pszczół. W przypadku upraw odmian 
populacyjnych i mieszańców zrestorowanych pszczo-
ły chętnie oblatują kwitnącą plantację, zwabione nek-
tarem i pyłkiem. Niestety jeżeli plantacja obsiana jest 
mieszańcem założonym, to 70% kwiatów jest męsko-
sterylna i nie produkuje pyłku kwiatowego, a ponad-

Rzepak (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) należy do rodziny kapustowatych (Brassicaceae),  
dawniej krzyżowe (Cruciferae) rodzaju Brassica (plemienia Brassicaceae). Gatunek ten powstał 
w wyniku przekrzyżowania, w warunkach naturalnych, kapusty (B. oleracea L.) i rzepiku (B. cam-
pestris L.). W uprawie wykorzystuje się dwie formy botaniczne rzepaku: ozimą, (biennis), której 
długość okresu wegetacji wynosi w warunkach Polski około 300 do 330 dni i jarą (annua) o dłu-
gości wegetacji 90 do 120 dni.
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to produkcja nektaru u takich roślin jest też o poło-
wę niższa aniżeli odmian populacyjnych. Powoduje 
to spadek atrakcyjności takiej plantacji dla pszczół 
i pszczelarze często zadają pytanie, dlaczego nie wi-
dzą na niej pracujących pszczół. 

Regularna uprawa każdej rośliny na masową skalę 
powoduje, że staje się ona atrakcyjna dla wielu orga-
nizmów wykorzystujących ją jako źródło pokarmu. Po-
dobnie jest w przypadku plantacji rzepaku, które chęt-
nie atakowane są przez różne patogeny lub szkodniki, 
wymuszające na właścicielu wykonywanie różnych 
zabiegów w celu jego ochrony i zapewnienia stosow-
nych plonów. Ważna grupę stanowią tu agrofagi, któ-
re mogą pojawiać się w dużym nasileniu i konieczne 
będzie zastosowanie w ochronie rzepaku insektycy-
dów. Niestety wykorzystywanie tego typu substancji 
może być również przyczyną dużych ubytków w po-
pulacjach zapylaczy rzepaku. Dotyczy to szczególnie 
tych gatunków, których występowanie pokrywa się 
z fazą kwitnienia tej rośliny (BBCH 60–69) najczęściej 
dotyczy inwazji chowacza podobnika, pryszczarka 
kapustnika, słodyszka rzepakowego i dla rzepaku ja-
rego dodatkowo gnatarza rzepakowca.

Oczywiście prowadzenie zabiegów agrochemicz-
nych wymaga ze strony właściciela dokładnej identy-
fikacji gatunku szkodnika lub jego rasy oraz określe-
nia nasilenia jego występowania i trafnego określenie 
daty pierwszego jego pojawu, a także wiedzy w myśl 
zasad zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolni-
czej (DPR) oraz Standardzie Dobrej Praktyki Ochro-
ny Roślin (DPOR) Europejskiej i Śródziemnomorskiej 
Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). Oczywistym 
jest fakt, że stosując określony środek ochrony roślin 
należy się także kierować informacjami zawartymi 
w etykiecie tego środka.

Pomimo szeregu zasad zawartych w wyżej przed-
stawionych dokumentach corocznie dochodzi do 
kilkudziesięciu zgłaszanych inspekcji ochrony roślin 
przypadków zatrucia pszczół na plantacjach rzepa-
ku. W większości przypadków starty w pszczołach 
są wynikiem nieprzestrzegania tych zasad lub niefra-
sobliwości rolników. Szczególnie dotyczy to terenów 
naszego kraju cechujących się silnym rozdrobnie-
niem użytków rolnych. W trakcie zabiegów na bardzo 
wąskich poletkach dochodzi do znoszenia cieczy ro-
boczej na sąsiadujące uprawy, które mogą być w tym 
okresie atrakcyjne dla pszczół.

W przypadku upraw o dużych obszarach zdarzają 
się przypadki zatruć lub podtruć pszczół wynikających 
z faktu, że wykonywany jest oprysk w fazie BBCH 59 
(żółtego pąka), ale wielkość areału sprawia, że zanim 
zdąży się dokończyć oprysk, pierwsze kwiaty potra-
fią się otworzyć i zwabić pszczoły. Dochodzi do tego 
zwłaszcza w okresach, kiedy wysokie temperatury 
gwałtownie przyspieszają wegetację rzepaku i nastę-
puje zwalczanie słodyszka rzepakowego. Zbiega się 

to okresem intensywnego oblotu pierwszych kwia-
tów rzepaku przez pszczoły. Zatrucia występują, gdy 
pszczoła pobierze skażony pyłek, nektar, spadź czy 
wodny roztwór insektycydu, przynosi go następnie 
jako (skażony) pokarm do ula, co powoduje czasami 
nawet zatrucie całej rodziny pszczelej.

Czasami problem wywołują sami pszczelarze, 
posłużę się tu przykładem Dolnego Śląska, gdzie 
w przypadku pól o kilkuset hektarowej powierzchni 
pszczelarze szczegółowo planują wcześniej, w któ-
rym, miejscu i kto ustawi ule w pobliżu rzepaku. Aby 
utrzymać zaplanowane miejsce potrafią przywieźć 
rodziny pszczele zanim zakwitnie rzepak i ustawić 
je czasami tak (np. zbyt blisko), że narażone są one 
na zabiegi wykonywane jeszcze przed kwitnieniem 
i utrudnione jest wykonanie samych zabiegów na 
tej plantacji zwłaszcza na obrzeżach. W przypadku 
dużych plantatorów warto nawiązać kontakt z miej-
scowym kołem pszczelarzy i uzgodnić umiejscowie-
nie pasiek. Pozwala to także na wymianę informacji 
o planowanych zabiegach i służy ochronie pszczół.

Zabiegi chemiczne wykonywane na plantacjach 
mogą być niebezpieczne dla pszczół nawet w przy-
padku użycia środków ochrony roślin niebędących 
insektycydami. Oprysk uprawy środkiem nawet nie-
toksycznym dla pszczół powoduje, że robotnice prze-
bywające lub przelatujące nad takim polem nabierają 
obcego zapachu. Takie wracające do ula pszczoły 
traktowane są jako obce i strażniczki nie wpuszcza-
ją ich do gniazda lub nawet próbują z nimi walczyć 
na wylotku. Dodatkowo obcy zapach pojawiający się 
w pasiece powoduje wzrost agresywności pszczół 
w stosunku do ludzi i zwierząt gospodarskich. Osob-
ny problem nad którym prowadzi się badania to sy-
nergistyczne działaniem fungicydów w połączeniu 
z neonikotynoidami, zwiększające znacznie toksycz-
ne działanie takich mieszanin na pszczoły. 

W celu ochrony naszych pracowitych pszczół waż-
ne jest selektywne stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin, oraz zabiegi powinny być wykona-
ne w ściśle określonym celu nie profilaktycznie „na 
wszelki wypadek”. Pamiętajmy, że w odniesieniu do 
pszczół ich ochrona w trakcie zabiegów jest obowiąz-
kiem ustawowym. Z tego względu zabiegi z wykorzy-
staniem pestycydów należy wykonać poza godzinami 
oblotów, najlepiej o zmierzchu lub wieczorem. Przez 
okres nocy wiele toksycznych związków zdąży się roz-
łożyć do mało szkodliwych pochodnych. Pozwala to 
także na ochronę nie tylko pszczoły miodnej ale także 
pszczół samotnic i bzygów, ponieważ ich najwyższa 
aktywność jest przy ciepłej i słonecznej pogodzie. 
Niestety część trzmieli ulegnie zagładzie, w trakcie 
takich późno wieczornych lub nocnych zabiegów che-
micznych, ponieważ te trzmiele, które wieczór zasta-
nie na uprawie, nocują na kwiatach rzepaku do rana.

W celu ochrony przed zatruciami pszczół, 
wykonując zabiegi chemicznej ochrony 
roślin należy w szczególności: 
•  stosować wyłącznie środki ochrony roślin 

dopuszczone do obrotu i stosowania na 
podstawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub 
pozwoleń na handel równoległy;

•  należy bardzo dokładnie i wnikliwie 
zapoznać się z etykietą stosowania 
środka ochrony roślin i stosować środki 
ochrony ściśle z podanymi w niej 
zaleceniami zwracając szczególną 
uwagę na część etykiety dotyczącej 
bezpieczeństwa dla pszczół;

•  używać środków ochrony roślin w taki 
sposób, aby minimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicznych na 
organizmy niebędące celem zabiegu;

•  stosować środki ochrony 
roślin z uwzględnieniem 
integrowanej ochrony roślin; 

•  nie stosować preparatów toksycznych 
dla pszczół w okresie kwitnienia 
roślin uprawnych oraz w uprawach, na 
których występują kwitnące chwasty;

•  wykonywać zabiegi po zakończonych 
lotach owadów zapylających;

•  zachowywać minimalne odległości od 
pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy 
polowych i sadowniczych) oraz usuwać 
lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem 
pszczół w przypadku, gdy stosowane są 
środki owadobójcze w pobliżu pasieki;

•  przestrzegać okresów prewencji;
•  nie wykonywać zabiegów w warunkach 

sprzyjających znoszeniu cieczy 
użytkowej podczas zabiegu (przy 
prędkości wiatru większej niż 4 m/s).
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Mszyce – groźne 
szkodniki rzepaku
Mszyce, choć niewielkich rozmiarów, mają istotne znaczenie go-
spodarcze w uprawach rolniczych – także w rzepaku. Wysokie 
tempo rozwoju i specyfika żerowania to główne powody ich szko-
dliwości, które niejednokrotnie zmuszały producentów do likwida-
cji całych plantacji.

Dr inż.  
PRZEMYSŁAW 
STRAŻYŃSKI
IOR–PIB  
w Poznaniu

Prof. dr hab.  
MAREK  
MRÓWCZYŃSKI 
IOR–PIB  
w Poznaniu

Jeszcze kilka lat temu problem mszyc w rzepaku do-
tyczył jednego gatunku – mszycy kapuścianej. Jest 
ona monofagiem, który żeruje i rozwija się tylko na 
roślinach kapustowatych. Pierwsze osobniki pojawia-
ją się zwykle w czerwcu, najliczniej na rzepaku jarym 
w okresie między pąkowaniem i rozwojem łuszczyn. 
Rozwijając do kilkunastu pokoleń masowo zasiedla-
ją wierzchołkowe części roślin, głównie kwiatostany 
i łuszczyny. Mają charakterystyczny wygląd – osobni-
ki uskrzydlone są zielonkawe z ciemnymi, poprzecz-
nymi plamami na odwłoku. Natomiast osobniki bez-
skrzydłe najczęściej są silnie pokryte szarobiałym 
nalotem woskowym. W sprzyjających warunkach 
kolonia mszycy kapuścianej potrafi w krótkim czasie 
masowo zasiedlić wierzchołki roślin, całkowicie je 
przysłaniając. W ostatnich latach mszyca kapuścia-
na coraz liczniej zaczęła pojawiać się także w okre-
sie jesieni na wschodach rzepaku ozimego. Jednak 
w tym okresie o wiele bardziej zaskoczyła plantato-
rów obecność mszycy brzoskwiniowej (szczególnie 
w 2016 roku na południu i zachodzie kraju), która ma-
sowo zasiedliła całą powierzchnię liści. Ten gatunek 
mszycy jest polifagiem, żerującym na roślinach nale-
żących do wielu rodzin. Dobrze znany jest także plan-
tatorom roślin okopowych czy upraw szklarniowych. 
Osobniki uskrzydlone są zielone z ciemną, nieregu-
larną plamą na odwłoku, a osobniki bezskrzydłe cał-

kowicie zielone, żółtozielone lub różowe. W okresie 
jesiennej wegetacji rzepaku zasiedlają zwykle dolną 
stronę blaszek liściowych.

W przypadku mszyc szkodliwe są zarówno doro-
słe formy uskrzydlone, jak i larwy. Ich szkodliwość 
jest dwojakiego rodzaju: bezpośrednia i pośrednia. 
Bezpośrednia szkodliwość to wysysanie soków z tka-
nek, co w przypadku masowego zasiedlenia może 
prowadzić do obumarcia fragmentów, bądź w skraj-
nych sytuacjach nawet całych roślin. Natomiast szko-
dliwość pośrednia polega na przenoszeniu przez 
mszyce groźnych wirusów roślinnych. Dodatkowo 
wydzieliny mszyc stanowią pożywkę dla grzybów 
sadzakowych, a miejsca uszkodzeń w wyniku nakłuć 
tkanek są bramą dla wtórnych porażeń powodowa-
nych przez sprawców chorób.

Ostatnie lata pokazały, że główny problem sta-
nowią mszyce w charakterze wektorów wirusów żół-
taczki rzepy (TuYV) w jesiennych zasiewach rzepaku 
ozimego. Wirus żółtaczki rzepy może być przenoszo-
ny przez kilkanaście gatunków mszyc, ale największe 
znaczenie w uprawie rzepaku ma mszyca brzoskwi-
niowa (mszyca kapuściana jest mniej efektywnym 
wektorem). Według źródeł wiroza ta występuje na 
roślinach należących do 13 rodzin, jednak najbar-
dziej podatne są rośliny kapustowate. Taka zróżnico-
wana gama roślin uprawnych i chwastów, w których 

wirus może zimować, stanowi potencjalne źródło dla 
przyszłych infekcji. Wirus żółtaczki rzepy najczęściej 
występuje w regionach intensywnej uprawy rzepaku, 
buraków, ziemniaków i warzyw. Jest wirusem trwa-
łym – po pobraniu przez mszycę w trakcie dłuższe-
go żerowania wirus pozostaje w jej ciele dożywotnio, 
a mszyca przemieszczając się po uprawie może infe-
kować dziesiątki nowych roślin. Młode larwy mszyc 
stają się wektorami wirusów pobierając zainfekowa-
ny sok z porażonej wcześniej rośliny. Symptomy po-
rażenia roślin rzepaku wirusami mogą przypominać 
objawy suszy, przemarzania, niedoboru składników 
pokarmowych (zwłaszcza N i P) lub uszkodzenia 
korzeni spowodowanych przez śmietkę kapuścianą 
czy kiłę kapusty. Szczególnie na starszych liściach 
można zaobserwować żółte i czerwono-fioletowe 
przebarwienia. Początkowo występują one na brze-
gach, z czasem obejmując całą powierzchnię blaszki 
liściowej. Porażone rośliny są także zahamowane we 
wzroście, tworzą mniej bocznych rozgałęzień, a łusz-
czyny są słabiej wypełnione nasionami. Według ba-
dań strata w plonie nasion w wyniku infekcji TuYV 
może wynosić nawet 45%, z jednoczesną redukcją 
poziomu ich zaolejenia i wzrostem zawartości obni-
żających jakość nasion glukozynolanów.

Kluczowe w integrowanej ochronie roślin są dzia-
łania prewencyjne, zapobiegające lub ograniczające 

szkodliwość agrofagów. W przypadku wirusów żół-
taczki rzepy dobrym rozwiązaniem jest stosowanie 
odpornych odmian rzepaku. W katalogu odmian znaj-
duje się kilkadziesiąt odmian rzepaku z genem od-
porności na TuYV i sukcesywnie pojawiają się nowe. 
Znaczenie mają także działania w zakresie odpowied-
niej agrotechniki, stosowania izolacji przestrzennej 

Mszyca kapuściana (jesień)

Mszyca brzoskwiniowa

Mszyca kapuściana (lato)



Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

58 59

od innych upraw kapustowatych, okopowych, a także 
sadów brzoskwiniowych i upraw szklarniowych. Istot-
ne jest ograniczenie zachwaszczenia, głównie sa-
mosiewów rzepaku i chwastów kapustowatych, które 
mogą stanowić pierwotne źródło wirusów. 

W ustaleniu momentu nalotu mszyc na uprawy 
pomocne są żółte naczynia, ale żeby sprawdzić rze-
czywisty stan zagrożenia danej plantacji niezbęd-
na jest bezpośrednia, wzrokowa lustracja roślin, 
szczególnie brzegów uprawy. Decyzję o zabiegu 
chemicznego zwalczania należy podejmować, gdy 
przekroczony jest próg ekonomicznej szkodliwości, 
który dla mszycy kapuścianej (jako szkodnika bezpo-
średniego) wynosi 2 kolonie mszyc na 1 m2 na brzegu 
pola. Z kolei mszyce-wektory wirusów należy zwal-
czać jesienią po zauważeniu pierwszych osobników. 
Aktualnie do zwalczania mszyc w rzepaku ozimym 

zarejestrowane są insektycydy z grupy pyretroidów 
oraz mieszaniny pyretroidów ze związkami fosfo-
roorganicznymi i pyretroidów z neonikotynoidami. 
Podczas ich stosowania należy mieć na uwadze za-
kres optymalnych temperatur skutecznego działania, 
a także bezpieczeństwo pszczół i innych zapylaczy. 
Zaleca się dodanie adiuwantu, który ułatwi dotarcie 
cieczy roboczej pod spodnią stronę blaszki liściowej, 
gdzie mszyc jest najwięcej. Również z tego powodu 
zastosowanie rozpylaczy eżektorowych pozwoli na 
dokładniejsze pokrycie liści roztworem insektycy-
du. Problemem ostatnich lat jest wykształcanie od-
porności u lokalnych populacji mszyc na substancje 
zawarte w insektycydach – szczególnie z grupy py-
retroidów, stąd zalecenie, aby insektycydy stosować 
w sposób przemienny, z różnych grup chemicznych.

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania mszyc w rzepaku ozimym 

Szkodnik
Grupa 

Chemiczna 
(IRAC)

Substancja 
czynna

Nazwa 
insektycydu

Dawka w l 
lub kg/ha

Optymalna 
temp. działania

BBCH 65–80 (pełnia kwitnienia – początek dojrzałości łuszczyn)

Mszyca 
kapuściana

Pyretroidy (3A)
deltametryna

Decis 2,5 EC 0,35 

poniżej 20°C

Decis Mega 
50 EW 0,15 

Delta 50 EW 0,15 

Khoisan 25 EC 0,35

alfa-cypermetryna Fastac Active 
050 ME 0,2–0,3

Fosforoorga-
niczne (1B) + 
pyretroidy (3A)

chloropiryfos + 
beta-cyflutryna

Pyrinex Supreme 
262 ZW 1,0 powyżej 15°C

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Mszyce – 
wektory wirusów

Pyretroidy (3A) deltametryna

Decis 2,5 EC 0,35

poniżej 20°C
Decis Mega 
50 EW 0,15

Delta 50 EW 0,15

Khoisan 25 EC 0,35

Fosforoorga-
niczne (1B) + 
pyretroidy (3A)

chloropiryfos + 
beta-cyflutryna

Pyrinex Supreme 
262 ZW 1,0 powyżej 15°C

Neonikotynoidy 
(4A) + pyretroidy 
(3A)

acetamipryd 
+ lambda-
cyhalotryna

Inazuma 130 WG 0,25–0,3

szeroki zakresInpower 130 WG 0,25–0,3

Nepal 130 WG 0,25–0,3
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Nowoczesne 
i wydajne 
opryskiwacze do 
ochrony roślin

Rola opryskiwaczy w rolnictwie 
precyzyjnym
Znaczne straty i niedokładność aplikacji środków 
chemicznych powstałe w trakcie wykonywania 
zabiegów ochronnych, wskazują na potrzebę do-
skonalenia techniki opryskiwania roślin. W dobie 
wdrażania racjonalnej i integrowanej ochrony ro-
ślin kluczowym działaniem jest dostarczenie tylko 
niezbędnej ilości środka ochrony roślin i to we wła-
ściwym terminie i w sposób precyzyjny. W praktyce 
oznacza to odchodzenie od dotychczasowego mo-
delu zabiegów ochronnych w oparciu o regularne 
i równomierne traktowanie całej chronionej plantacji 
środkiem ochrony roślin na rzecz zabiegów miejsco-
wych i z użyciem zróżnicowanej dawki środka lub 
mieszaniny agrochemikaliów, w zależności od bie-
żącej sytuacji na plantacji. Jest to zadanie dla rol-
nictwa precyzyjnego, w którym nowoczesny i dobrze 
wyposażony opryskiwacz pełni kluczową rolę. Opry-
skiwacz zatem powinien być bardzo wydajny, co wią-
że się z koniecznością stosowania podwyższonych 
wartości parametrów roboczych, jak np. szerokością 
roboczą belek polowych (samojezdne i zaczepiane 
posiadają często belki o szerokościach w zakresie 
24–45 m), zwiększoną prędkością roboczą (powy-
żej 12–15 km/h), dużymi zbiornikami na ciecz użyt-
kową (np. 3000–5000 l), możliwością stosowania 
mniejszych dawek cieczy użytkowej (50–100 l/ha), 
czy też możliwością bezpiecznej i skutecznej pracy 
w niesprzyjających warunkach pogodowych (warun-
ki nocne, zwiększony wiatr).

Warto zatem prześledzić istotne zmiany i tenden-
cje w budowie poszczególnych zespołów opryskiwa-
czy jak i nowo wprowadzane rozwiązania systemów 
kontrolujących jakość pracy współczesnych bardzo 
wydajnych opryskiwaczy polowych.

Opryskiwacze samojezdne 
Nowoczesne samojezdne (samobieżne) opryskiwa-
cze polowe to bardzo dobre rozwiązanie do zabiegów 
w uprawach zwartych i wysokich. Ich ważną zaletą 
jest wysoka wydajność pracy, zmniejszone koszty 
wykonania zabiegu i możliwość wjazdu w łan niemal 
w każdej fazie rozwojowej rośliny uprawnej. Maszy-
ny te, choć bardzo kosztowne, mogą stanowić dobrą 
alternatywę dla dużych, wielkoobszarowych gospo-
darstw, specjalizujących się w uprawie zbóż, rzepaku 
czy kukurydzy. W gospodarstwach wielkoobszaro-
wych zwiększenie wydajności pracy wynika z potrzeby 
przeprowadzenia opryskiwania często w bardzo krót-
kim terminie agrotechnicznym, który może stanowić 
decydujący czynnik o wyborze tak drogiej i specjali-
stycznej maszyny. Wszechstronność i duża użytecz-
ność samojezdnych opryskiwaczy może być wykorzy-
stana do zabiegów opryskiwania w zaawansowanych 
fazach rozwojowych roślin uprawnych, kiedy wjazdy 
opryskiwaczem zawieszanym lub zaczepianym do 
ciągnika powodują duże straty i uszkodzenia roślin 
z uwagi na małe prześwity pod opryskiwaczem lub 
ciągnikiem. Wykorzystanie tradycyjnego opryskiwa-
cza w wersji zawieszanej lub zaczepianej do późnych 
zabiegów w uprawach wysokich i zwartych takich jak 

Wymagania stawiane nowoczesnym opryskiwaczom to duża wydajność, z zachowaniem naj-
wyższej precyzji w aplikacji agrochemikaliów oraz bezpieczeństwa dla środowiska i operatora. 
Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom producenci aparatury i sprzętu do ochrony roślin sys-
tematyczne wprowadzają na rynek nowe rozwiązania techniczne i elementy rolnictwa precyzyj-
nego, które w pełni spełniają oczekiwania rolników jak i wymagania środowiskowe.
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np. w rzepaku – zwalczanie szkodników w fazie pa-
kowania i kwitnienia, zabiegi zwalczania chorób grzy-
bowych w fazie kwitnienia, desykacja rzepaku, lub 
w kukurydzy – zwalczania omacnicy prosowianki czy 
stonki kukurydzianej – staje się mało zasadne z uwagi 
na techniczny brak możliwości naniesienia cieczy na 
tak wysokie rośliny, ale i na problemy z równomiernym 
opryskiwaniem różnych partii roślin (rośliny rozgałę-
zione i o dużej biomasie, często o wysokości powyżej 
1,5–2,0 m). Do takich zabiegów idealnie nadają się 
maszyny samojezdne (samobieżne). 

Opryskiwacze samojezdne mają zwartą budowę 
(osie w bliskiej odległości od siebie), dzięki czemu 
można nimi łatwiej wykonywać manewry na polu 
oraz bardzo precyzyjnie prowadzić jednym śladem 
na uwrociach. Taką sylwetkę prezentuje np. opryski-
wacz John Deere R4040i, którego zaletą jest zwarte 
rozmieszczenia głównych podzespołów w celu uzy-
skania równomiernego rozłożenia masy i stabilności 
całej maszyny. Operator siedzi w miejscu naturalnie 
przeznaczonym do kierowania – pomiędzy osiami, 
blisko punktu środka ciężkości opryskiwacza. 

Materiał, z jakiego wykonana jest tak szeroka 
belka, w znaczący sposób wpływa na trwałość i sta-
bilność belki. Stalowe belki powoli zastępowane są 
materiałami ze stali stopowych wyższej jakości. Po-
pularnym materiałem konstrukcyjnym, z uwagi na 
trwałość i lekkość, jest aluminium. Belki aluminiowe 
często  posiadają trójwymiarową kratownicową struk-
turę, co nadaje im niezwykłą wytrzymałość i trwałość 
w trudnych warunkach polowych. 

Opisywany wcześniej producent John Deere 
oferuje nowszy model opryskiwacza samojezdnego 
R4050i ze zbiornikiem o pojemności 5000 l, który jest 
seryjnie wyposażony w 36-metrową belkę z włókna 
węglowego. Belka opryskiwacza z włókna węglowe-
go jest o ok. 800 kg lżejsza od belki wykonanej ze 
stali. Jak zapewnia producent, takie belki charakte-
ryzują się kilkukrotnie wyższą wytrzymałością i nie-
straszne im uszkodzenia wynikające z naprężeń lub 
korozji, które są przyczyną ograniczonej trwałości 
belek metalowych. 

W niektórych maszynach samobieżnych można 
zmieniać rozstaw kół dostosowując go do konkretnej 
uprawy, czy też szerokości ścieżek przejazdowych. 
Dzięki temu rozwiązaniu unika się szkód powstają-
cych z ugniatania roślin na uwrociach i jest możliwe 
wykonywanie nawrotów o bardzo małym promieniu 
skrętu. W bardzo zaawansowanych konstrukcjach 
napęd hydrostatyczny umożliwia bezstopniową zmia-
nę rozstawu podczas jazdy opryskiwacza (np. Hardi 
Alpha Evo – rozstaw kół w zakresie regulacji wynosi 
1,82–3,54 m).

W ochronie upraw zwartych i bardzo wysokich 
ważnym argumentem przemawiającym na korzyść 
opryskiwaczy samobieżnych jest znacznie większy 
prześwit między powierzchnią pola a podwoziem ma-
szyny, a także możliwość unoszenia belki polowej na 

znaczną wysokość (2–3 m). Takie kryteria spełnia np. 
opryskiwacz samojezdny Sapphire VT2 firmy Farm-
Gem, który zapewnia 2-metrowy prześwit pod podwo-
ziem. Hydrauliczna regulacja rozstawu kół umożliwia 
zmianę rozstawu z 2,1 m na 3,2 m bez konieczności 
przerywania zabiegu. Do lepszego zrównoważenia 
maszyny zastosowano dwuzbiornikowy układ cie-
czy opryskowej o pojemności całkowitej 4000 litrów 
(po 2000 l na każdej stronie). Zbiorniki zamontowano 
w jednej linii z kołami opryskiwacza co znacznie po-
prawia stabilność opryskiwacza (mimo prześwitu pod 
podwoziem dochodzącego nawet do 2,0 m). Podczas 
regulacji rozstawu kół, zbiorniki przemieszczają się 
razem z osiami, dzięki czemu unika się niszczenia 
upraw.

Dla zapewnienia dużej wydajności w opryski-
waczach samojezdnych montuje się belki polowe 
o szerokości dochodzącej nawet do 42 m. Tak duże 
szerokości belek stwarzają poważne kłopoty związa-
ne z ich stabilizacją poprzeczną i utrzymaniem jed-
nakowej wysokości nad opryskiwanym łanem roślin. 
W przeważające większości belka polowa jest za-
wieszona na ramie w układzie równoległoboku, któ-
rego praca jest wspomagana sprężynami i amorty-
zatorami. W przypadku tak dużych belek stosuje się 
również układy wspomagania hydraulicznego, które 
pozwalają na ich składanie i rozkładanie oraz opusz-
czanie i podnoszenie. 

W opryskiwaczach posiadających szerokie belki 
polowe (powyżej 24 m) często można spotkać układ 
zawieszenia wahadłowego, z dodatkowymi elemen-
tami stabilizacji. W tych rozwiązaniach montowane 
są często elektronicznie układy samopoziomowania, 
czujniki ultradźwiękowe (przystosowane także do 
pracy w nocy) czy systemy tłumienia drgań w ukła-
dach stabilizacji belki polowej. Głównym zadaniem 
tych układów jest stabilne utrzymywanie całej belki 
polowej w stałej odległości od podłoża. Układ ste-
rowania komputerowego w sposób ciągły nadzoruje 
pracę sterowników hydrauliki belki (funkcje otwie-
rania/zamykania, przechyłu w lewo lub w prawo, 
podnoszenie lub opuszczanie belki). W niektórych 
rozwiązaniach stosuje się amortyzację ramion belki 
za pomocą np. akumulatora hydropneumatyczne-
go (opryskiwacz samojezdny Raptor firmy Berthoud 
z belką EKTAR). W tym rozwiązaniu zabezpieczenie 
belki przed uderzeniami uzupełniono o  amortyzatory 
i silentbloki na siłownikach do składania belki. Inny 
producent – John Deere w samojezdnym opryskiwa-
czu serii 4730 z belką z włókna węglowego do stabili-
zacji zastosował tradycyjne sensory ultradzwiękowe. 
Działanie takiego rozwiązania może zostać zakłóco-
ne w przypadku natrafienia sensora na dużą niejed-
norodność w monitorowanej powierzchni np. uszko-
dzenia roślin i gleby powodowane przez zwierzynę. 

W bieżącym roku można zakupić w pełni wypo-
sażony i wszechstronny opryskiwacz samobieżny 
Rogator 600 firmy Fendt. Aparatura odznacza się 
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Nowe odmiany rzepaku 
ozimego w Krajowym 
Rejestrze  

Wpisane do KR odmiany rzepaku ozimego wykaza-
ły się w badaniach rejestrowych dużym potencjałem 
plonowania oraz innymi korzystnymi właściwościami. 
M.in. siedem zarejestrowanych odmian (Ambassa-
dor, Artemis, Attraction, Aurelia, Dominator, Duke, 
Dynamic), według deklaracji hodowcy cechuje się od-
pornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), choroby 
która zakłóca prawidłową fizjologię roślin i w efekcie 
powoduje obniżenie plonowania. Choroba jest prze-
noszona przez mszyce, które w ostatnich sezonach 
wegetacyjnych, jesienią, w niektórych rejonach kraju 
bardzo licznie występują na roślinach rzepaku ozime-
go. Prócz tego, większość nowych odmian wykazała 
się dobrą odpornością na pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion w warunkach intensywnego opadu 
deszczu w fazie dojrzałości do zbioru. Natomiast 
dwie odmiany krajowe (Gemini i Neon) wyróżniają się 
dużą zawartością białka w suchej masie beztłuszczo-
wej nasion. Bardzo ważne jest także zarejestrowanie 
kolejnej odmiany, o nazwie Crocodile, cechującej się 
dużą odpornością na kiłę kapusty, w zakresie patoty-
pów Plasmodiophora brassicae najczęściej występu-
jących w naszym kraju. 

Obecnie w KR wpisanych jest 153 odmiany rzepa-
ku ozimego. Większość stanowią odmiany mieszań-
cowe – 114. Zmniejsza się liczba zarejestrowanych 
odmian populacyjnych, których jest obecnie 39. Bli-
sko dziewięćdziesiąt procent odmian wpisanych do 
KR pochodzi z zagranicy. Ponad połowę zarejestro-
wanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do 
rejestru w ostatnich pięciu latach.
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optymalnym rozkładem masy, zapewniając lepszą 
ochronę gleby przed nadmiernym ugniataniem (bez 
względu na zawartość zbiornika rozkład masy w po-
zycji roboczej zawsze jest w stosunku 50:50). Opry-
skiwacz Rogator jest standardowo wyposażony w hy-
dropneumatyczne niezależne zawieszenie i posiada 
funkcję aktywnej stabilizacji podwozia, co ma zapew-
nić doskonałą stabilność podczas jazdy, nawet na 
pochyłościach. Aby możliwa była bezpieczna jazda 
w wysokich uprawach (bez powodowania uszko-
dzeń roślin) maszyna posiada regulowane podwozie 
OptiRide z prześwitem wynoszącym do 120 cm, co 
w połączeniu z płaskim podwoziem sprawia, że opry-
skiwacz Rogator serii 600 może być z powodzeniem 
stosowany do opryskiwania wysokich upraw, takich 
jak rzepak i kukurydza. Opryskiwacz posiadając hy-
drauliczną oś z funkcją regulacji rozstawu kół może 
być idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych firm 
usługowych, które muszą zmieniać rozstaw kół w za-
leżności od wymagań swoich klientów (rozstaw kół 
jest regulowany podczas jazdy w sposób bezstopnio-
wy z wnętrza kabiny w zakresie 1,80–2,25 m).

Opryskiwacz Rogator 600 został wyposażony 
w sztywną, lekką belkę z aluminium, dostępną w sze-
rokościach od 24 do 36 metrów. Jest ona przymo-
cowana do maszyny za pomocą wysięgnika, który 
jest nie tylko wytrzymały, ale zapewnia także wyjąt-
kową stabilność podczas opryskiwania nawet z dużą 
prędkością roboczą. Po złożeniu belki (składa się na 
boki zbiornika) całkowita szerokość maszyny wyno-
si jedynie 2,55 m, co gwarantuje bezpieczeństwo 
i optymalne przemieszczanie się maszyny po polu 
jak i po drogach publicznych. Aby wyeliminować po-
ziome i pionowe ruchy belki zastosowano specjalny 
siłownik tłumiący Rogator. Jak zapewnia producent, 
belka odchyla się tylko w minimalnym stopniu (ruch 
wokół pionowej osi maszyny), stąd też nie ma efektu 
nakładania się oprysków, który można obserwować 
w standardowych belkach w wyniku znacznych wy-
chyleń belki w przód i do tyłu.

 Dzięki układowi sterowania wysokością bel-
ki OptiSonic, śledzenie podłoża przez prawą i lewą 
część belki odbywa się w sposób automatyczny i in-
dywidualny. Do 5 czujników ultradźwiękowych przez 
cały czas zapewnia stałą wysokość opryskiwania. 
Belka jest ponadto chroniona przed uszkodzeniem 
przez osłonę przeciwkolizyjną. Dla zwiększenia wy-
dajności aparatury (potrzeba wykonania w krótkim 
czasie zabiegu na znacznym areale) ważnym wskaź-
nikiem pracy jest krótki czas napełniania. Jak zapew-
nia producent opryskiwacze Fendt Rogator z roku 
modelowego 2019 zostały wyposażone w nowy za-
wór 5-drogowy, co ma znacząco przyspieszyć pro-
ces napełniania i skrócić czas przestoju do minimum. 

Zaletą opryskiwaczy samojezdnych jest wysokie 
bezpieczeństwo pracy operatora. Wyposażone są 

w klimatyzowane, dobrze wytłumione i przestronne 
kabiny, z bardzo dobrym systemem zabezpieczeń 
przed zatruciem operatora (system filtracji powie-
trza z aktywnymi filtrami węglowymi) co pozwala 
na komfortową nawet wielogodzinną pracę w polu. 
W maszynach tych instaluje się także najnowsze 
rozwiązania techniczne rzadko spotykane w innych 
opryskiwaczach. Przydatnym wyposażeniem, spoty-
kanym w niektórych maszynach samojezdnych jest 
układ automatycznego wyłączania dopływu cieczy 
i podnoszenia belki na końcu pola oraz opuszczania 
belki i włączania opryskiwania po rozpoczęciu wyko-
nywania zabiegu na granicy uprawy.

Opryskiwacze z PSP
Tradycyjne opryskiwacze wyposażone w standardo-
wą belkę polową często nie zapewniają ukierunko-
wanego nanoszenia cieczy w miejsce występowania 
agrofagów (szkodniki, choroby), co w wypadku upraw 
zwartych będących w zaawansowanej fazie rozwojo-
wej (np. zboża, rzepak, kukurydza) odznacza często 
niską skutecznością zabiegu ochronnego. Precyzję 
opryskiwania roślin można poprawić wykorzystując 
do zabiegu opryskiwacze z pomocniczym strumie-
niem powietrza (PSP) jako nośnika rozpylanej cieczy, 
a także jako czynnik ograniczający znoszenie kro-
pel i umożliwiający równomierne nanoszenie cieczy 
na rośliny. W trakcie pracy silny strumień powietrza 
powoduje rozginanie roślin, co ułatwia penetrację 
i wtłaczanie rozpylonej cieczy w głąb zwartego łanu. 
Zaletą opryskiwacza wyposażonego w system PSP 
jest to, że zabieg ochronny może być wykonywany 
w optymalnym terminie, a więc wtedy, gdy działanie 
środka jest najbardziej efektywne. Takie rozwiąza-
nie umożliwia zastosowanie do zabiegów rozpylaczy 
wytwarzających drobne krople, nawet przy wietrznej 
pogodzie, kiedy użycie technik tradycyjnych jest nie-
możliwe z powodu zagrożenia znoszeniem. Belka 
polowa, która ma możliwość pionowego odchylania 
strumienia powietrza i kierowania rozpylonej cieczy 
pod pewnym kątem na opryskiwane rośliny, ułatwia 
nanoszenie środków na pionowe powierzchnie roślin 
(np. zboża). Poprzez zmianę wydajności strumienia 
powietrza można regulować zasięg cieczy, w zależ-
ności od lokalizacji zwalczanych chorób lub szkod-
ników. Odpowiednio dobrana prędkość i kierunek 
tego strumienia umożliwia nanoszenie cieczy użyt-
kowej na obydwie strony blaszek liściowych. Zaletą 
opryskiwaczy z rękawem powietrznym jest znaczące 
ograniczanie znoszenia. Z doświadczeń wynika, że 
znoszenie cieczy jakie powstaje w trakcie stosowa-
nia tradycyjnej techniki opryskiwania, przy prędkości 
wiatru do 3 m/s jest na tym samym poziomie, jak przy 
użyciu opryskiwaczy z PSP pracujących w warun-
kach wietrznej pogody (nawet do 8 m/s). Opryskiwa-
cze z PSP z reguły zużywają o 50% mniej wody i są 

w stanie opryskać w krótszym czasie dużo większą 
powierzchnię niż aparatura tradycyjna. W opryskiwa-
czach wyposażonych w technikę PSP rzadko montuje 
się belki polowe o szerokości przekraczającej 30 m. 
Wiąże się to najczęściej z trudnościami w równomier-
nym rozprowadzaniu strumienia powietrza wzdłuż 
całej belki, a także z koniecznością stosowania bar-
dzo wydajnych wentylatorów o dużej powierzchni ele-
mentów roboczych. Krajowy producent opryskiwaczy 
firma Krukowiak oferuje opryskiwacze samojezdne 
z rękawem powietrznym serii Herkules 4000, wypo-
sażony w stalową lub aluminiową belkę polową (sze-
rokość robocza wersji stalowych od 18 do 24 m, wer-
sje aluminiowe od 18 do 27 m). Pojemność zbiornika 
na ciecz użytkową wynosi 4000 l. Z kolei znana od 
wielu lat z produkcji opryskiwaczy z PSP duńska fir-

ma Hardi posiada w swej ofercie opryskiwacze samo-
jezdne Alpha Evo, wyposażane w belki aluminiowe o 
szerokościach roboczych od 24 do 36 m i zbiornikiem 
na ciecz użytkową od 3500 do 5100 l.

Przytoczone wybrane przykłady opryskiwaczy i no-
woczesnych rozwiązań tylko w niewielkim stopniu 
przybliżają problematykę doboru efektywnej i bez-
piecznej aparatury zabiegowej do zastosowania we 
współczesnym rolnictwie. Troska o bezpieczeństwo 
operatora i środowisko powinny być impulsem do 
ciągłego udoskonalania technik aplikacyjnych, 
a  w  szczególności poszukiwania nowych urządzeń 
i rozwiązań technicznych poprawiających precyzję 
wykonywania zabiegów ochronnych.  

Na początku br. do Krajowego Rejestru Odmian (KR) wpisano 17 nowych odmian rzepaku ozi-
mego, dwie populacyjne i 15 mieszańcowych – F1: Ambassador (DE – kraj pochodzenia od-
miany), Artemis (DE), Attraction (DE/FR), Aurelia (DE/FR), Claudio KWS (DE), Crocodile 
(DE), DK Exporter (FR), Dominator (DE), Duke (DE), Dynamic (DE), ES Fuego (FR), Ge-
min (PL), INV1188 (BE), Luciano KWS (DE), Neon (PL), Riccardo KWS (DE), SY Florian 
(DE). Nowe odmiany pochodzą z dziewięciu różnych firm hodowlanych, w tym jednej krajowej. 

Kwitnący rzepak chetnie oblatują pszczoły
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Ambassador  
(Zgłaszający odmianę do KR: Limagrain 
oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach szybki. Zimotrwałość 
roślin dość duża. Rośliny średniej wy-
sokości, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych średnia. Według de-
klaracji hodowcy odmiana jest toleran-
cyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Plenność bardzo dobra. Zawartość 
tłuszczu i glukozynolanów w nasionach 
średnia. Zawartość białka w suchej ma-
sie beztłuszczowej mniejsza od śred-
niej. Masa 1000 nasion średnia.

Artemis  
(Limagrain oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotrwa-
łość roślin dość duża. Rośliny wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych i choroby 
podstawy łodygi średnia, na czerń krzy-
żowych mniejsza od średniej. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest toleran-
cyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Plenność bardzo dobra. Zawartość 
tłuszczu i glukozynolanów w nasionach 
średnia. Zawartość białka w suchej ma-
sie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 
nasion większa od średniej.

Attraction  
(Limagrain oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny 
średniej wysokości, o średniej odporno-
ści na wyleganie. Termin początku kwit-
nienia i dojrzałości technicznej nieco 
wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i na czerń krzyżowych 
średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).

Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach nieco 
większa od średniej, glukozynolanów 
powyżej średniej. Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej dość duża. 
Masa 1000 nasion większa od średniej.

Aurelia  
(Limagrain oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin po 
wschodach szybki. Zimotrwałość roślin 
dość duża. Rośliny średniej wysokości, 
o średniej odporności na wyleganie. Ter-
min początku kwitnienia i dojrzałości tech-
nicznej nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i na czerń krzyżowych 
średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).
Plenność bardzo dobra. Zawartość 
tłuszczu w nasionach średnia, gluko-
zynolanów poniżej średniej. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Masa 1000 nasion większa od 
średniej.

Claudio KWS  
(KWS Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotrwa-
łość roślin przeciętna. Rośliny wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych, choroby podstawy łodygi 
i na czerń krzyżowych średnia.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach mniejsza 
od średniej, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej mniejsza od śred-
niej. Masa 1000 nasion średnia. 

Crocodile  
(Saaten-Union Polska, NPZ)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. Zi-
motrwałość roślin średnia. Rośliny dość 
niskie, o średniej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrza-
łości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, su-

chą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżo-
wych średnia, na choroby podstawy łody-
gi większa od średniej. Odmiana o dużej 
odporności na kiłę kapusty, w zakresie 
patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w Polsce.
Plenność dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach większa od średniej, glu-
kozynolanów średnia. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej większa 
od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

DK Exporter  
(Monsanto Polska).
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny 
dość wysokie, o średniej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
nieco wcześniejszy od średniego, doj-
rzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzy-
żowych średnia, na choroby podstawy 
łodygi mniejsza od średniej.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu i glukozynolanów w na-
sionach średnia. Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej mniejsza od 
średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Dominator  
(DSV Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotrwa-
łość roślin dość duża. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej nieco wcze-
śniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i na czerń krzyżowych 
średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).
Plenność bardzo dobra. Zawartość 
tłuszczu w nasionach duża, glukozy-
nolanów dość mała. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion dość mała.

Duke  
(DSV Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach szybki. Zimotrwałość 

roślin średnia. Rośliny średniej wysoko-
ści, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco wcze-
śniejszy od średniego, dojrzałości tech-
nicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzy-
żowych średnia, na choroby podstawy 
łodygi większa od średniej. Według de-
klaracji hodowcy odmiana jest toleran-
cyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłusz-
czu w nasionach dość duża, glukozynola-
nów powyżej średniej. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Dynamic  
(DSV Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotrwa-
łość roślin średnia. Rośliny średniej wy-
sokości, o średniej odporności na wyle-
ganie. Termin początku kwitnienia nieco 
wcześniejszy od średniego, dojrzałości 
technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzy-
żowych średnia, na choroby podstawy 
łodygi większa od średniej. Według de-
klaracji hodowcy odmiana jest toleran-
cyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach duża, 
glukozynolanów powyżej średniej. Za-
wartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej dość duża. Masa 1000 nasion 
mniejsza od średniej.

ES Fuego  
(Euralis Nasiona)
Odmiana populacyjna. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
dość niskie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i suchą zgniliznę kapustnych średnia, 
na choroby podstawy łodygi większa od 
średniej, na czerń krzyżowych mniejsza 
od średniej.
Plenność dość dobra. Zawartość tłusz-
czu w nasionach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów dość mała. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
dość mała. Masa 1000 nasion powyżej 
średniej.

Gemini  
(Hodowla Roślin Strzelce)
Odmiana populacyjna. Rozwój roślin po 
wschodach umiarkowanie szybki. Zimo-
trwałość roślin dość duża. Rośliny dość 
niskie, o średniej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrza-
łości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych i choroby 
podstawy łodygi średnia, na czerń krzy-
żowych większa od średniej.
Plenność dość dobra. Zawartość tłusz-
czu w nasionach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów mała. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej duża. 
Masa 1000 nasion dość duża.

INV1188  
(BASF Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotr-
wałość roślin średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej nieco wcze-
śniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i choroby podstawy łodygi mniejsza od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia. 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach mniejsza 
od średniej, glukozynolanów średnia. 
Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 
powyżej średniej.

Luciano KWS  
(KWS Polska))
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach szybki. Zimotrwałość ro-
ślin dość duża. Rośliny średniej wysoko-
ści, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco wcześniejszy od śred-
niego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i choroby podstawy łodygi mniejsza od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia. 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów większa od średniej. 
Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 
1000 nasion poniżej średniej.

Neon  
(Hodowla Roślin Strzelce)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny 
średniej wysokości, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia nieco późniejszy od średnie-
go, dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i na czerń krzyżowych 
średnia. 
Plenność dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów większa od średniej. 
Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej duża. Masa 1000 nasion 
średnia.

Riccardo KWS  
(KWS Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach dość szybki. Zimotrwa-
łość roślin dość duża. Rośliny wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, 
suchą zgniliznę kapustnych średnia, na 
choroby podstawy łodygi większa od 
średniej, na czerń krzyżowych mniejsza 
od średniej. 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów powyżej średniej. Za-
wartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej dość duża. Masa 1000 nasion 
średnia.

SY Florian  
(Syngenta Polska)
Odmiana mieszańcowa. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. Zi-
motrwałość roślin średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wyle-
ganie. Termin początku kwitnienia i doj-
rzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i choroby podstawy łodygi większa od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów dość mała. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Masa 1000 nasion poniżej 
średniej.

Opisy odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian w roku 2019 
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Nowe mają duży potencjał
Nowe odmiany cechują się z reguły dużą plennością, 
a także bardzo dobrą jakością nasion. Są to stałe ele-
menty ulepszania odmian w pracach hodowlanych. 
Wytworzony przez roślinę rzepaku plon stanowi wypad-
kową wielu różnych cech odmiany, zwłaszcza jej wytrzy-
małość na warunki stresowe (m.in. niskie temperatury 
lub niedobór opadów) oraz odporność na  choroby. Po-
ziom plonowania jest również jednym z głównych kry-
teriów oceny odmian w badaniach urzędowych przed 
ich wpisaniem do Krajowego Rejestru Odmian. Cecha 
plenności jest warunkowana genetycznie, jednak duży 
wpływ mają na nią warunki siedliskowe (głównie  gleba), 
czynniki agrotechniczne i warunki pogodowe. Wszystko 
to powoduje niestety dość dużą zmienności plonowania 
w latach, a także rejonach kraju, jakkolwiek stabilność 
plonowania jest ważną właściwością odmiany. Warto 
wskazać, że producent rzepaku w swoich decyzjach 
powinien uwzględnić wybór odpowiedniej odmiany, 
właściwego stanowiska oraz dochować staranności 
i terminowości wykonywanych zabiegów agrotechnicz-
nych, w tym zwłaszcza dotyczących siewu i zbioru oraz 
nawożenia i ochrony roślin. Takie podejście w dużym 
stopniu eliminuje ryzyko nieudania się uprawy rzepaku 
spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowy-
mi. Oceniając jakość nasion odmian, istotna jest duża 
zawartość tłuszczu, a uwzględniając paszowe wyko-
rzystanie rzepakowej śruty poekstrakcyjnej ważna jest 
także wysoka zawartość białka oraz niska zawartość 
glukozynolanów i włókna. 

Największy postęp obserwuje się w hodowli od-
mian mieszańcowych, a to ze względu na wykorzy-
stywanie efektu heterozji, powstałego w wyniku kon-
trolowanego krzyżowania odpowiednio dobranych 
linii wyjściowych. Odmiany te odznaczają się przede 
wszystkim większym potencjałem plonowania. Przy-
kładowo, w roku ubiegłym w doświadczeniach reje-
strowych, badane odmiany mieszańcowe rzepaku 
ozimego plonowały średnio o 16% lepiej od odmian 
populacyjnych. Odmiany mieszańcowe wnoszą także 
postęp w hodowli odpornościowej, w której tworzy się 
linie syntetyczne dla wprowadzania genów determinu-
jących odporność np. na kiłę kapusty, suchą zgniliznę 
kapustnych, czy też wirusa żółtaczki rzepy. W ostat-
nich latach wyraźne zwiększył się także udział odmian 
mieszańcowych uprawianych w naszym kraju. Dobór 
takich odmian jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany, 
a nasiona są powszechne dostępne w ofercie handlo-
wej. Mimo wielu zalet odmian mieszańcowych, wielu 

rolników nadal dobrze ocenia przydatność odmian 
populacyjne do własnych warunków gospodarowania 
i często uprawia je na swoich polach. Takie odmiany 
zostały w br. również zarejestrowane. Niestety, dobór 
odmian populacyjnych będzie w najbliższych latach 
coraz mniej liczny i mniej konkurencyjny wobec od-
mian mieszańcowych.

Zdrowotność jest ważna
Hodowcy dużą uwagę przywiązują też do poprawy 
zdrowotności odmian w realizowanych programach 
hodowlanych rzepaku ozimego. W ostatnich latach 
prace te, oprócz zwiększania odporności na naj-
częściej występujące choroby, zostały rozszerzone 
o hodowlę odpornościową obejmującą w większym 
zakresie kiłę kapusty oraz wirusa żółtaczki rzepy, pa-
togeny, których w zasadzie nie można zwalczyć pre-
paratami chemicznymi.

Wirusowa infekcja
Od kilku latach, głównie w okresie jesiennej wege-
tacji, obserwowana jest dość częsta infekcja roślin 
rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (ang. TuYV – Turnip 
Yellows Virus). Wektorem przenoszącym wirusa są 
mszyce, głównie mszyca brzoskwiniowa (Myzus per-
sicae). Mniejszą rolę w infekowaniu wirusem roślin 
rzepaku ma mszyca kapuściana (Brevicoryne brassi-
cae). Wirus ten posiada szeroki zakres żywicieli i naj-
częściej występuje w regionach zwiększonej uprawy 
rzepaku, buraków, ziemniaków i warzyw, zwłaszcza 
kapustowatych. Można przyjąć, że w przypadku po-
jawienia się mszycy na roślinach rzepaku i braku 
możliwości jej szybkiego i skutecznego zwalczenia, 
infekcja jest nieunikniona. Symptomy porażenia ro-
ślin rzepaku można zaobserwować najczęściej na 
starszych liściach, które mają fioletowo-czerwone 
przebarwienia, początkowo na brzegach, a z czasem 
obejmujące całą powierzchnię blaszki liściowej. Mło-
de zainfekowane rośliny odznaczają się także pofau-
dowaniem liści. Później następuje także spowolnienie 
wzrostu i stopniowe karłowacenie roślin. Przy silnym 
porażeniu wirusem następuje zakłócenie przebiegu 
procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko to po-
woduje znaczące obniżenie plonowania. Natomiast 
odmiany posiadające genetycznie uwarunkowaną 
odporność na wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach 
dużej presji mszycy i tym samym zagrożenia infekcją 
wytwarzają plon nasion większy i bardziej stabilny niż 
odmiany nieodporne. 

Ochrona upraw rzepaku przed tą chorobą wy-
maga skutecznego zwalczania mszycy, a to nie jest 
łatwe przy aktualnie dostępnych i zalecanych pre-
paratach chemicznych (brakuje środków o działaniu 
układowym). Aktualnie, najbardziej efektywnym spo-
sobem ograniczania skutków porażenia przez wirusa 
żółtaczki rzepy jest hodowanie odmian odpornych/
tolerancyjnych na TuYV. Takie prace prowadzone 
są w kilku zagranicznych ośrodkach hodowlanych. 
W ostatnich trzech latach do Krajowego Rejestru zo-
stało wpisanych już kilkanaście takich odmian (w tym 
roku siedem). 

Problem z kiłą kapusty
Bardzo ważna jest także dostępność odmian rzepa-
ku tolerancyjnych na kiłę kapusty. Niestety, obszar 
występowania tego groźnego patogenu sukcesywnie 
się zwiększa w naszym kraju. W ostatnich latach do 
Krajowego rejestru zostało wpisanych kilka odmian 
rzepaku ozimego (SY Alister, Mentor, Archimedes, 
DK Platinium, Alasco, Augusta i SY Alibaba) wyka-
zujących dużą odporność na patotypy kiły kapusty 
Plasmodiophora brassicae najczęściej występują-
ce w Polsce. W br. zarejestrowano jedną odmianę 
o zwiększonej odporności na kiłę kapusty, a mia-
nowicie Crocodile. Warto wiedzieć, że potencjał 

plonowania takich odmian jest mniejszy od odmian 
nieodpornych. Jednakże w przypadku zainfekowania 
pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty, 
oprócz zaprzestania uprawy rzepaku, alternatywną 
możliwością jest uprawa odmian tolerancyjnych. Tak-
że wtedy konieczne jest przestrzeganie, co najmniej 
czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym sa-
mym polu, również po to, aby zapobiegać przełama-
niu odporności. Odmiany odporne stanowią najbar-
dziej efektywny sposób na zapobieganie porażeniom 
roślin, a co za tym idzie, uniknięcie znacznych strat.

Wysiewać nasiona kwalifikowane
Materiał siewny nowych odmian, które będą dostęp-
ne u dystrybutorów nasion będzie zapewne drogi. 
Warto jednak zaopatrzyć się w bardzo dobre, chociaż 
drogie nasiona. Ich cena stanowi przeciętnie jedynie 
około 5-7% wszystkich kosztów uprawy rzepaku. Bez 
wątpienia wysiew kwalifikowanych nasion, bardzo 
dobrych nowych odmian, jest jednym z czynników 
warunkujących uzyskanie wysokich plonów o odpo-
wiedniej jakości. Oferowany przez firmy hodowlano-
-nasienne materiał siewny powinien gwarantować 
tożsamość odmianową, a także odpowiednią jakość 
siewną. 

Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego
wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KR) w roku 2019

Nazwa odmiany
Plon nasion

Zaw
artość 

tłuszczu

Zaw
artość 

białka

Stan roślin 
po zim

ie

W
ysokość 

roślin

Zgnilizna 
tw

ardzi-
kow

a

C
horoby 

podstaw
y 

łodygi

C
zerń 

krzyżo-
w

ych

dt z ha % 
wzorca % s.m. % s.m.b. skala 9o cm % roślin 

porażonych skala 9o

Wzorzec 41,1 100 48,2 36,9 7,1 146 17 23 7,0
Średnia odmian 45,8 111 48,1 37,3 7,2 151 19 26 7,0
Ambassador F1 50,2 122 47,8 36,5 7,3 149 22 29 6,7
Artemis F1 49,3 120 48,3 37,2 7,4 157 19 29 6,8
Attraction F1 47,2 115 48,4 38,1 7,5 151 18 29 7,0
Aurelia F1 48,2 117 48,1 37,6 7,3 147 18 27 7,0
Claudio KWS F1 45,8 111 47,4 36,2 7,1 157 21 24 7,0
DK Exporter F1 45,8 111 48,2 36,3 7,1 153 19 29 6,9
Dominator F1 48,0 117 49,3 37,5 7,3 149 16 24 7,1
Duke F1 47,7 116 48,9 37,3 7,2 152 18 22 7,2
Dynamic F1 46,3 113 49,2 38,1 7,1 152 15 20 7,2
INV1188 F1 46,6 113 46,7 37,2 7,3 150 22 31 6,7
Luciano KWS F1 46,7 114 47,8 36,5 7,2 151 22 31 7,3
Neon F1 43,4 106 47,4 38,8 7,3 155 17 28 7,1
Riccardo KWS F1 46,3 113 48,1 38,0 7,3 155 18 22 7,0
SY Florian F1 46,6 113 48,4 37,4 7,0 145 14 21 6,7
Crocodile * F1 43,0 105 48,5 37,7 7,1 144 18 22 6,9
ES Fuego p 39,0 95 48,2 35,3 6,9 144 19 22 6,6
Gemini p 38,8 94 47,5 38,7 7,3 147 19 26 7,3

wzorzec: 2018 – ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro; 2017 – ES Valegro, Marcelo, Atora, DK Expiro, 
* – odmiana o dużej odporności/tolerancji na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2017 i 2016 (2015)
stan roślin po zimie – większa wartość w skali 9o oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność

Objawy porażenia wirusem TuYV na liściu Poletka doświadczeń odmianowychZdeformowany korzeń porażony 
kiłą kapusty
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Wiosną rzepak należy zasilić 
azotem, magnezem i siarką 
oraz dokarmić dolistnie 

Plony rzepaku ozimego kształtują się w okresie jesiennym, bowiem po wykształceniu rozety 
– w fazie 8 liści, tworzą się w ich kątach zawiązki przyszłych pędów bocznych i organów gene-
ratywnych. Niemniej ostatecznie na uzyskany plon wpływa zrównoważone zaopatrzenie roślin 
w azot i inne składniki w całym okresie ich wegetacji. W przeliczeniu na 1 t nasion, rośliny 
rzepaku pobierają przeciętnie (w kg): 55–60 azotu (N), 25 fosforu (P2O5), 60 potasu 
i wapnia (K2O i CaO), 12–15 siarki (S) i 12 magnezu (MgO) oraz (w g): 75 boru (B), 
120 manganu (Mn), 150 żelaza (Fe), 90 cynku (Zn), 25 miedzi (Cu) i 3 molibdenu (Mo). 
Przy wysokich plonach nasion (ponad 4 t/ha) pobranie jednostkowe poszczególnych składni-
ków zmniejsza się.
Najważniejszy wiosną jest azot, ale nie sam
Istotne dla plonowania rzepaku jest ustalenie racjo-
nalnej dawki azotu, który w największym stopniu de-
cyduje o plonach. W zależności od stanowiska oraz 
prognozowanych plonów, wiosenna dawka azotu po-
winna się kształtować w granicach 120–180 kg/ha N. 
Najlepiej ją wnieść w dwóch dawkach doglebowych 
oraz 2–3 dolistnych. Główną dawkę azotu (do 60%) 
poleca się przed lub z chwilą ruszenia wiosennej 
wegetacji (marzec-początek kwietnia). Jeśli rzepak 
po zimie jest uszkodzony przez zwierzęta lub prze-
mrożony, a więc z dużym ubytkiem liści, ale rośliny 
są żywotne (zdrowy korzeń), należy plantację zasilić 
zwiększoną dawką saletry amonowej lub saletrzaku, 
ewentualnie saletrosanu lub RSM. Forma saletrza-
na (NO3) azotu zawarta w tych nawozach pobu-
dzi rośliny do odbudowy liści i pędów bocznych, 
choć wystąpi wówczas większe ryzyko osła-
bienia ich mrozoodporności (niewielkie w przy-
padku saletrosanu i RSM). Forma amonowa azotu 
(NH4), również zawarta w tych nawozach (w 50–75%) 
oraz w 100% w siarczanie amonu, jest w tej sytuacji 
mniej korzystna, gdyż nie stymuluje roślin rzepaku 
do regeneracji liści, ale też nie zwiększa ryzyka ich 
wymarznięcia. Stąd jeśli plantacja dobrze przezimo-
wała (optymalna obsada i niewielkie straty liści) po-
lecić można w okresie wczesnowiosennym 150–200 
kg/ha siarczanu amonu (by dostarczyć dodatkowo 
36–48 kg/ha S) + saletrę amonową lub saletrzak (od-
powiednio do 200 lub 250 kg/ha), ewentualnie wy-
łącznie saletrosan (do 400 kg/ha) lub RSM S (do 250 
l/ha). Większe dawki tych nawozów zaleca się przy 
widocznych objawach niedoboru azotu, a także przy 
prognozowanej suszy w najbliższych tygodniach we-
getacji rzepaku. Wskazana jest także w tym okresie 
niezbędna dawka magnezu i siarki, niekiedy także 
potasu i fosforu. Należy jednak przestrzec przed sto-
sowaniem zbyt dużych dawek siarki, która wywiera 
zakwaszający wpływ na glebę i niekorzystny na jej 
strukturę, poza tym zwiększa w nasionach rzepaku 
zawartość niepożądanych glukozynolanów. Siarka 

znajduje się w wielu nawozach, głównie  siarczanach: 
azotu, potasu, magnezu, wapnia (gipsie), superfosfa-
cie pojedynczym, jak też nawozach wieloskładniko-
wych. Stąd stosowanie  siarczanu amonu nie zawsze 
jest uzasadnione. Ponieważ rzepak pobiera także 
znaczne ilości magnezu, polecić można w okresie 
wiosennym doglebowo siarczan magnezu, występu-
jący w ofercie handlowej pod różnymi nazwami – mia-
nowicie: Kizeryt (zawiera 25% MgO i 20% S); MagSul 
(18% MgO i 15,2% S), Siarczan Magnezu (21% MgO 
i 12% S), jak też Siarczan Magnezu z mikroelementa-
mi (23% MgO, 12% S oraz 0,1% B i 0,025 Zn). 

Drugą wiosenną dawkę azotu w postaci sale-
try amonowej lub mocznika należy zastosować 
po 2–3 tygodniach (najlepiej przed spodzie-
wanym deszczem), czyli w fazie intensywnego 
wzrostu roślin rzepaku (do 40% zaplanowanej 
ilości). Ostateczną decyzję o terminie i wielkości 
dawek azotu należy podejmować na podstawie ob-
serwacji łanu (intensywności zieleni) i przebiegu po-
gody. Zaproponowany podział wiosennej doglebowej 
dawki azotu na 2 części, czyli 60+40%, np. 90+60 kg/
ha N można przyjąć jako optimum. Jednak w prak-
tyce, w przypadku dłuższej suszy w okresie wiosen-
nym, wniesiony doglebowo azot nie zostanie w pełni 
wykorzystany. Stąd jako optymalna może się okazać 
zwiększona wczesnowiosenna dawka azotu, nawet 
do 120 kg/ha N. Są to oczywiście rozważania teore-
tyczne, trudno bowiem prorokować przebieg pogody 
w dłuższym horyzoncie czasowym.

Znaczącą dawkę azotu i innych 
składników można też wnieść dolistnie
W okresie wegetacji rzepaku, znaczącą dawkę 
azotu można też wnieść dolistnie. Roślina ta znosi 
dość wysokie stężenie mocznika w roztworze cie-
czy roboczej, zwłaszcza w fazie jesiennej i wiosen-
nej rozety, tj. 12–15% – większe stężenie w niższych 
temperaturach (do 18oC) i pochmurnych dniach. 
W okresie pąkowania stężenie mocznika nie po-
winno przekroczyć 8%. Oznacza to, że  w 200–400 

litrach roztworu można dostarczyć jednorazowo do 
30 kg mocznika, zaś w 3 opryskach, przeciętnie 
90 kg mocznika, czyli ponad 40 kg/ha N. Mocznik 
stosowany dolistnie nie tylko dostarcza azot, ale 
także „rozluźnia” zewnętrznej warstwy liścia (kutiku-
lę i substancje woskowate), co ułatwia wnikanie mi-
kroelementów oraz substancji czynnych ze środków 
ochrony roślin. Do sporządzanego roztworu można 
dodać jedno- lub 7-wodny siarczan magnezu (jedno-
wodny ociepli sporządzany roztwór), niekiedy także 
nawóz z podwyższoną zawartością fosforu (głównie 
jesienią i wczesną wiosną) oraz potasu (podczas  
intensywnego wzrostu roślin), a przede wszystkim 
mikroelementy. 

Dokarmianie dolistne rzepaku zaleca 
się w następujących przypadkach:

•  profilaktycznie, by wyeliminować 
potencjalny niedobór składników 
w krytycznych fazach wegetacji tej rośliny, tj. 
podczas intensywnego wzrostu i tworzenia 
organów generatywnych (kwiecień - maj); 

•  interwencyjnie, przy widocznych objawach 
niedoboru składników, choć lepszy 
efekt  uzyskuje się po wcześniejszym 
oprysku, zanim wystąpi ich niedobór; 

•  niskiej zasobności gleby, spowodowanej  
niskimi dawkami składników wnoszonych 
w nawozach naturalnych i mineralnych; 

•  przy uprawie roślin na glebach 
o niewłaściwym pH. 

Z mikroelementów najważniejszy dla 
rzepaku jest bor, mangan i molibden
W dolistnych nawozach wieloskładnikowych ich 
zawartość jest zazwyczaj niewystarczająca dla 
zaspokojenia potrzeb pokarmowych rzepaku. 
Dlatego zasadne jest dodatkowe wniesienie tych 
składników w postaci bardziej skoncentrowanych 
nawozów pojedynczych. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę, iż zbyt wysokie stężenie utrudnia 
przyswajalność składników oraz może powodować 
poparzenia roślin, zwłaszcza przy niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura 
i usłonecznienie, niska wilgotność powietrza, wiatr). 
Bor pobierany jest przez rzepak w znacznej ilości, 
a jednocześnie jest najbardziej deficytowym mikro-
elementem w naszych glebach. Jego niedobór wy-
stępuje głównie na glebach o pH powyżej 6,8 a więc 
obojętnych, a zwłaszcza alkalicznych (bogatych 
w wapń), ale też kwaśnych (pH poniżej 5,0). Poza 
tym na glebach lekkich oraz w okresach chłodnych 
i mokrych (łatwe wymywanie), jak też gorących i su-

chych (gorsza dostępność). Z kolei niedobór man-
ganu spotykany jest głównie w glebach o odczynie 
obojętnym i zasadowym oraz napowietrzonych, kie-
dy przechodzi  w formę trudno dostępną dla roślin. 
Z kolei w glebach kwaśnych i niedotlenionych (zwię-
złych, przesyconych wodą) występuje w formach ła-
two przyswajalnych i może być pobierany w dużych, 
a nawet nadmiernych  ilościach.  Molibden odpo-
wiada głównie za prawidłowy  metabolizm azotowy 
roślin. Jego niedobór może skutkować objawami 
niedoboru azotu w roślinie, mimo wysokich  dawek 
tego składnika. Powodem jest  zaburzona działal-
ność enzymu – reduktazy azotanowej (molibden jest 
jej składnikiem), który odpowiada za prawidłową 
przemianę azotanów. Wynikiem tych nieprawidło-
wości jest m.in. spadek zimotrwałości ozimych form 
rzepaku i zbóż, bowiem azotany powodują większe 
„uwodnienie” i wydelikacenie roślin. Molibden od-
grywa też ważną rolę w przemianach fosforu. Jego 
niedobór powoduje nagromadzenie w roślinach mi-
neralnych form tego składnika, który powinien być 
wbudowany w struktury organiczne. Wspólnie z bo-
rem odpowiada też za prawidłowy przebieg tworze-
nia pyłku i skutecznego zapylania kwiatów, a w kon-
sekwencji tworzenia łuszczyn i nasion rzepaku.  

Na plantacjach rzepaku ozimego uzasadnione 
jest dolistne dokarmianie w następujących 
terminach i dawkach (w przeliczeniu na 1 ha):

1.  Jesienią – gdy rośliny wykształcą rozetę 
4-6 liści (zwykle druga lub trzecia dekada 
października). Wskazany wybrany „nawóz 
rzepakowy”, z dodatkiem  siarczanu 
magnezu oraz nawozów z podwyższoną 
zawartością fosforu i boru (jednorazowo 
od 75 do 150 g B). Przy pH gleby poniżej 6,5 
oraz na plantacjach dobrze odżywionych 
azotem, celowy jest też dodatek molibdenu 
(do 10 g Mo), zaś przy pH powyżej 6,5 
manganu (w dawce 150–250 g Mn). 

2.  Przeciętnie tydzień po ruszeniu 
wiosennej wegetacji – podobny zestaw 
nawozów i  składników jak jesienią.

3.  Po kolejnych 10–14 dniach – podobny 
zestaw nawozów i  składników jak 
wcześniej, choć nawóz fosforowy 
można zastąpić potasowym. 

4.  W fazie zielonego zwartego pąka – 
z mikroelementów istotny jest bor 
(w dawce 150 g B), zaś z makroelementów 
fosfor oraz  magnez i siarka. 
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Z opublikowanych w mediach informacji wynika, że 
pracami nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego zainteresowanych jest szereg instytucji oraz 
organizacji rolniczych. Krytycznie na temat niektó-
rych zapisów projektu ustawy wypowiadało się mi-
nisterstwo sprawiedliwości, ministerstwo finansów, 
a także Rządowe Centrum Legislacji. Dodatkowo 
obecnie znajdujemy się w okresie przedwyborczym, 

co sprawia, że trudno przewidzieć, kiedy faktycznie 
ustawa zostanie uchwalona oraz w jakim ostatecz-
nym kształcie.

Mała liberalizacja
Sam projekt wraz z uzasadnieniem jest dość ob-
szernym dokumentem (druk nr 3298 z dn. 13 marca 
2019 r.), dostępnym na stronach internetowych sejmu. 

Ustrój rolny 
do korekty

W ostatnim czasie opublikowano rządowy projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego oraz niektórych innych ustaw. Obecnie znajduje się on na wczesnym etapie sejmowych 
prac legislacyjnych. Głównym założeniem nowelizacji jest niewielka liberalizacja zasad obro-
tu ziemią rolną, aczkolwiek to tylko pewien fragment całości zmian. 

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Na potrzeby niniejszego tekstu przywołamy zatem 
tylko najbardziej istotne zmiany. 

Przede wszystkim zakłada się rozszerzenie defi-
nicji osoby bliskiej w rozumieniu ustawy, poprzez do-
pisanie rodzeństwa rodziców oraz pasierbów. Projekt 
przewiduje również skrócenie z 10 do 5 lat okresu, 
w ciągu którego nabywca nieruchomości rolnej bę-
dzie zmuszony prowadzić osobiście gospodarstwo 
rolne, w skład którego wejdzie nabywany grunt (w tym 
czasie nie może być on sprzedany ani też oddany 
w posiadanie osobom trzecim). Powyższe zmiany są 
niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku.

Nowe kompetencje KOWR
Istotną zmianą jest pozbawienie sądów powszech-
nych kompetencji do wyrażania zgody na sprzedaż 
lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości 
rolnej przed upływem 5 lat. Projekt przewiduje, że 
rozstrzygał będzie o tym dyrektor generalny KOWR 
w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z oficjal-
nie wyrażonymi intencjami autorów ustawy ma być 
to, w założeniu, szybsze i tańsze. W praktyce jednak 
znacząco zwiększy faktyczny zakres władzy KOWR. 
Warto przy tym pamiętać, że do tej pory sądy po-
wszechne, co do zasady, nie stwarzały większych 
problemów w wydawaniu zgód na zbycie nierucho-
mości.

Bardzo ważną zmianą jest to, że w przypadku na-
bycia prawa własności nieruchomości rolnej (m.in. 
także udziału we własności, prawa użytkowania wie-
czystego, a także nabycia akcji i udziałów w spółkach 
prawa handlowego, będących właścicielami takich 
nieruchomości) niezgodnie z przepisami ustawy, to 
nie sądy ale dyrektor generalny KOWR będzie stwier-
dzał nieważność takiej transakcji. Regulacja taka 
może budzić zastrzeżenia od strony prawnej, gdyż 
co do zasady zagadnienia orzekania o ważności lub 
nieważności umów w państwie prawa powinny po-
zostawać w gestii sądów powszechnych. Zobaczy-
my jednak czy taki zapis utrzyma się w ostatecznym 
kształcie ustawy, niemniej pomysły autorów projektu 
znacząco rozszerzają zakres kompetencji KOWR.

Złagodzenie rygorów
Rozwiązania zawarte w projekcie umożliwią w nie-
co szerszym zakresie nabywanie nieruchomości 
rolnych przez osoby nie posiadające statusu rolnika 
indywidualnego. Nowelizacja umożliwi, bez zgody 
dyrektora KOWR, nabywanie nieruchomości rolnych 
o powierzchni mniejszej niż 1 hektar m.in. w przy-
padkach podziału, łączenia lub przekształceń spół-
ek prawa handlowego, w przypadku działu spadku, 
podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, 
także w wyniku zniesienia współwłasności, ponadto 
również w postępowaniach: upadłościowym i egze-
kucyjnym.

Inna ważna zmiana polega na tym, iż dowodem 
potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodar-
stwa będzie samo pisemne oświadczenie osoby pro-
wadzącej to gospodarstwo. Odstąpiono od koniecz-
ności poświadczania takiego dokumentu przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. Oprócz tego roz-
szerzono nieco listę kategorii nieruchomości, co do 
których nie będzie się stosować przepisów ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Czego brakuje
W toku wstępnych prac nad stworzeniem projektu 
organizacje rolnicze lub gospodarcze oraz różne in-
stytucje zgłosiły szereg różnego rodzaju wniosków. 
W szczególności postulowano rozszerzenie definicji 
osoby bliskiej o teścia, teściową, zięcia i synową. Po-
nadto proponowano wprowadzenie precyzyjnej defi-
nicji pojęcia nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. 
Ta ostatnia kwestia budzi szczególne kontrowersje, 
ponieważ brak jasnych, jednoznacznych kryteriów 
może prowadzić do dużej dowolności w interpretacji 
przez urzędników lub sądy.

Mgliste perspektywy
Wprowadzenie drastycznych ograniczeń w obrocie 
ziemią rolną trzy lata temu, nie zostało dobrze przy-
jęte przez społeczeństwo. W praktyce okazało się, 
że czasami nawet sami rolnicy nie spełniali jednego 
z ustawowych kryteriów i mieli problemy z zakupem 
ziemi. Duże zastrzeżenia budził bardzo niski próg 
obszarowy, tj. 0,3 hektara, a także konieczność 
uzyskiwania zgody urzędników, co - jak wszyscy 
wiemy - w polskich warunkach jest zazwyczaj pro-
blemowe.

Pomysł niewielkiego złagodzenia obrotu ziemią 
rolną jest krokiem w dobrym kierunku. Na pewno jed-
nak obecny projekt wymaga doprecyzowania i uzu-
pełnienia. Nie jest dobrym pomysłem przeniesienie 
kompetencji do wyrażania zgody na zbycie gruntów 
lub stwierdzania nieważności umów przenoszących 
własność nieruchomości z sądów powszechnych na 
rzecz dyrektora generalnego KOWR. Droga sądowa, 
mimo że dość długotrwała, daje stronom większe pra-
wa w toku postępowania.

Na pewno warto rozważyć rozszerzenie katalogu 
osób bliskich zbywcy a być może, także wyłączyć 
pewne kategorie nieruchomości z ustawy (np. zabyt-
kowe, na terenach zurbanizowanych itp.). 

W obecnym stanie, nie znając ostatecznej wersji 
ustawy trudno jednoznacznie oceniać postulowane 
zmiany. Niemniej można już teraz stwierdzić, że oma-
wiany projekt zawiera pewne rozwiązania o charakte-
rze łagodzącym, ale też i takie, które zaostrzają kon-
trolę obrotu ziemią rolną. 
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Opryski najlepiej wykonywać w godzinach wie-
czornych. W załączonej tabeli podano skład wybra-
nych nawozów dolistnych pod rzepak, pochodzących 
z różnych firm.

Właściwie dobrany zestaw składników powinien 
zapewnić co najmniej 8% wzrost plonów rzepaku, 
dochodzący do 20%, w przypadku ich większego 

niedoboru i w miarę szybkim dostarczeniu w okre-
sie wegetacji. Koszt nawozów przewidziany w 3–4 
opryskach to wydatek rzędu 120–160 zł/ha. Stąd 
sens dolistnego dokarmiania wydaje się oczywisty, 
zwłaszcza przy łącznym stosowaniu ze środkami 
ochrony roślin.

Zawartość składników pokarmowych (w % wagowych) w wybranych nawozach dolistnych polecanych pod rzepak

Nawóz Azot  
N

Fosfor 
P2O5

Potas 
K2O

Magnez 
MgO

Siarka 
S

Bor  
B

Miedź 
Cu

Cynk 
Zn

Mangan 
Mn

Molibden 
Mo

Żelazo 
Fe

Inne 
składniki

ActiPlon Rzepak 7,4 - - 9,1 7,4 1,0 1,0 1,0 1,8 0,01 1,1 -
Actimag Rzepak - - - 21,6 17,2 0,13 0,13 0,13 0,23 0,013 0,14 -
Actipol MIX U - - - 2,4 2,0 2,1 2,3 2,3 3,7 0,21 2,4 -
Basfoliar 12-4-6+S 12,0 4,0 6,0 0,2 2,5 0,02 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 -
Boron Forte 3,0 - 17,0 - - 21,0 - - - - - -
Ekolist mikro RB 4,0 - - 5,0 4,3 0,56 0,55 0,55 1,0 0,004 0,6 -
Fertileader Gold BMo - - - - - 7,0 - - - 0,4 - Biost.
FoliarActiv Fosfor+ 10,0 52,0 10,0 - - 0,02 0,015 0,015 0,06 0,01 0,12 -
FoliarActiv Potas-Fosfor+ 6,0 20,0 36,0 - 1,0 2,5 0,015 0,016 0,06 0,015 0,12 -
FoliCare 22-4-22 22,2 4,0 22,1 1,5 3,6 0,02 0,1 0,02 0,35 0,01 0,2  -
Insol 5 - - - 3,3 - 0,63 0,063 0,25 0,38 0,006 0,19 -
Plonvit R 15,0 - - 2,5 2,5 0,50 0,1 0,50 0,5 0,005 0,5 Tytan
PRO-SIARKA S - - - - 80,0 - - - - - - -
Rosaleaf 1 10,0 52,0 5,0 2,0 2,24 0,01 0,008 0,023 0,032 - 0,026 -
Rosaleaf 6 10,0 5,0 40,0 2,0 7,0 0,01 0,008 0,023 0,032 - 0,026 -
Rosasol 8-24-34-2 8,0 24,0 34,0 2,0 1,4 0,01 0,008 0,02 0,03 - 0,03 -
SiarkoMag - - - 5,0 34,0 - - - - - - -
Sonata Rzepak - - - 15,0 13,0 0,8 0,25 0,50 0,60 0,01 0,55 Kobalt
Wuxal Boron 11,0 13,7 - - - 9,59 0,069 0,069 0,069 0,0014 0,137 -
Wuxal Mg 5,4 - - 18,0 6,5 0,25 - 1,05 1,5 - - -
YaraVita Rzepak - - - 8,3 11,5 8,00 - - 7,0 0,4 - -



1. Mówi dyrektor do 
sprzątaczki:
- Pani Jadziu, gdzie się podział 
kurz z mojego biurka?
- Starłam panie dyrektorze. Coś 
nie tak?
- Cholera, miałem tam zapisane 
ważne telefony!

***

2. Pyta znajomy znajomego:
- Z kim jedziesz nad morze 
w tym roku?
- Z żoną, dziećmi i z teściową.
- Z teściową?- pyta zdziwiony.
- A niech się franca do piachu 
przyzwyczaja.

3. Pyta Pan na matematyce:
- Jasiu, a jak podzielić cztery 
jabłka między pięć osób?
- Ugotować kompot, proszę 
pana.

***

4. Siedzą dwie koleżanki przy 
kawie:
- Wiesz, kocham naturę- mówi 
jedna.
- Tak? To dziwne, szczególnie 
po tym, co z Tobą zrobiła…
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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 czerwca 2019. 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

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

Chwila relaksu

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI

Fuczki – bieszczadzkie 
placki z kiszonej kapusty

Rogaliki krucho-
drożdżowe z makiem 
i orzechami

Przepisy 
SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:
250 g mąki pszennej
100 g masła
4 g suchych drożdży
3 łyżki śmietany 18%
1 opakowanie cukru waniliowego
3 łyżki cukru pudru
1 jajko
2 żółtka

Masa makowa:
1 szklanka maku
4 łyżki miodu płynnego
100 ml mleka
50 g orzechów włoskich uprażonych i posiekanych
30 g blanszowanych migdałów
lukier

Przygotowanie:
•  Orzechy uprażyć i zmielić. Migdały sparzyć i drobno 

posiekać.
•  Składniki na ciasto zagnieść tak jak kruche, przykryć 

i pozostawić w temperaturze pokojowej.
•  Mak zalać wodą, dodać miód i gotować około 45 minut. 

Następnie wlać mleko i gotować do odparowania pły-
nu. Ugotowany mak zmielić i połączyć z orzechami.

•  Ciasto rozwałkować na duży, okrągły placek (średnica 
około 45 cm), podzielić na 14 trójkątów (7 razy prze-
krawając średnicę placka). Na każdy kawałek wyłożyć 
farsz. Ciasto zwijać, zaczynając od zewnętrznego boku 
do czubka.

•  Na wyłożonej pergaminem blasze układać rogale. 
Przykryć suchą ściereczką i zostawić do wyrośnięcia 
w ciepłym miejscu na około 30 minut. Piekarnik roz-
grzać do 170 st. C. Rogaliki piec około 30 minut. Po 
upieczeniu polać lukrem i posypać migdałami.

Składniki:
300 g odciśniętej kiszonej kapusty
200 g mąki
150 g mleka lub wody
1 jajko
sól i pieprz do smaku
opcjonalnie: kminek i cząber
olej rzepakowy do smażenia
śmietana z czosnkiem oraz zielenina – do podania

Przygotowanie:
•  Z mąki, mleka i jajka przygotować ciasto takie jak na 

naleśniki. Kapustę posiekać, dodać do ciasta, do-
prawić solą i pieprzem, ewentualnie mielonym kmin-
kiem lub cząbrem. Łyżką nakładać porcje ciasta na 
rozgrzany olej, smażyć na złoty kolor z obu stron. 

•  Ciepłe placuszki podawać ze śmietaną lub sosem 
czosnkowym, posypane zieleniną.

•  Fuczki mogą być również serwowane do mięsa lub 
ryby. 



Pionowo:  
(piosenki z owadem w tytule z repertuaru podanego wykonawcy)
1) Danuta Rinn & Bogdan Czyżewski.
3) Zbigniew Wodecki.
7) Irena Jarocka.

Poziomo 
2) wiosenne ptasie ćwierkanie.
4) stadium rozwojowe pszczoły.
5) dwie tworzą tor.
6) jeden ze zmysłów.
8) papierowy pieniądz.
9) święty z pary … i Jowita.
10) instruktor z domu wczasowego lub „Rejsu”.
11) lepsza ocena od dwói.
12) ważny dla strzelca.
13) uczęszcza do szkoły.
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Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, napisane od 1 do 12 
utworzą rozwiązanie, które prosimy nadsyłać pod adresem redak-
cji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka nr 8”, rozwiązanie 
krzyżówki prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019 roku.
Nagrodą w tym numerze są 3 gry biznesowe Imperium Upraw 
ufundowane przez  firmę Bayer Sp. z o.o. Nagrody otrzymają trzy 
pierwsze osoby, które nadeślą do Redakcji prawidłowe hasło- de-
cyduje data stempla pocztowego. 

Dni Pola w Nowinach (koło Malborka)
Miejsce: Nowiny
Termin: 16 maja 2019

Dzień Rzepaku w Pawłowicach
Miejsce: Pawłowice 
Termin: 23 maja 2019

IX Europejski Dzień Rzepaku EURO-RAPS 2019
Miejsce: Minikowo 
Termin: 23 maja 2019

XVI spotkanie na Demonstracyjnych Polach Rzepakowych
Miejsce: Wiszniów, Plebania Wola
Termin: 06-07 czerwca 2019

Kontakt:
Biuro Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych:
Ewelina Spłocharska – Asystent Biura
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
tel. 22 826 80 07, 882 133 153
e-mail: biuro@kzprirb.pl
www.kzprirb.pl

Kalendarium 
imprez rolniczych 
organizowanych 
przez KZPRiRB 
w 2019 roku
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