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Szanowni Państwo,
Zbiory roku 2019 mamy już za sobą. Wydawało się, jeszcze na początku czerwca, że to będzie 
nareszcie dobry rok dla rolników uprawiających rzepak. Zapowiadały się dobre plony i zbiory. Nie-
stety nienaturalne dla naszej strefy klimatycznej wysokie upały spowodowały, że rzepak zasechł 
zanim zdążył dojrzeć. Spowodowało to niską masę tysiąca nasion (rzepak jak mak) co przełożyło 
się na plony. Wielu z nas, zwłaszcza w rejonie Polski południowej, zachodniej i północnej zebrało 
o ok. 0,5 do 1,0 tony mniej z hektara niż się spodziewali. Wydaje się, że musimy zweryfikować swo-
je wcześniejsze prognozy zbiorów 2,6 do 2,3 mln ton.

Pojawił się również problem, który do tej pory nie występował. Myślę tu o poziomie zaoleje-
nia. Wiele partii rzepaku, zwłaszcza w pierwszym okresie zbiorów, wykazywało zaolejenie niższe 
niż 40%, co jest minimalnym poziomem zapisanym w kontraktach. Z informacji uzyskanych przez 
KZPRiRB wynika, że zjawisko to wystąpiło w większości krajów Europy. Wszystko wskazuje na to, 
że główną przyczyną tej sytuacji są bardzo wysokie temperatury w okresie dojrzewania rzepaku. 
Będziemy jako Zrzeszenie starali się spokojnie i merytorycznie przeanalizować ten problem i zna-
leźć rozwiązania korzystne dla rolników.

Mamy w tym roku, jako jedyni w Europie, zezwolenie czasowe na stosowanie zapraw neonikoty-
noidowych. Jako Zrzeszenie wykazaliśmy we współpracy ze środowiskiem naukowym, zwłaszcza 
z Instytutem Ochrony Roślin, sytuację nadzwyczajną, która uzasadniała konieczność stosowania 
zapraw i dla której nie ma skutecznej alternatywy. To dobra decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zdaniem wielu specjalistów, naukowców i praktyków, zaprawy to najbardziej przyjazny dla 
środowiska sposób ochrony rzepaku przed szkodnikami. To właśnie wykazaliśmy w naszym wnio-
sku o zezwolenie. 

Przed nami kolejny sezon. Na początek potrzebne są nam dobre warunki do siewu i wschodów. 
Ze strony Zrzeszenia robimy wszystko aby dla rzepaku był rynek (biopaliwa, zagospodarowanie 
śruty rzepakowej) i skuteczna ochrona (zaprawy). Przypomnę, że dzięki regulacjom prawnym za-
wartym w dyrektywie RED II, możemy w Polsce wyprodukować i sprzedać 3,5 mln ton rzepaku. 
Musi to być jednak produkcja opłacalna. Nie wszystkie czynniki zależą od nas. Cenę kształtuje 
giełda MATIF, a przez to światowy rynek oleistych. Na plony mamy pewien wpływ, lecz decydujący 
jest tu przebieg pogody od siewów do praktycznie zbiorów. Mam nadzieję, i wszystkim rolnikom 
tego życzę, aby w tym sezonie warunki nam sprzyjały.

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu 
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Szanowni Czytelnicy,

W tym numerze „Naszego Rzepaku” nawiązujemy do tegorocznych wiosennych imprez 
polowych, które organizowane były przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych. Były to m.in. kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Rzepaku Euro-
Raps 2019, Dni Pola w Nowinach i XVI już edycja spotkań rolników na Demonstracyjnych 

Polach Rzepakowych w Plebanii Woli i Wiszniowie.  
Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat przygotowania plantacji do zbioru, jako ważne-

go czynnika, który decyduje o plonie i wartości technologiczno-zdrowotnej nasion, ponadto wydanie 
to zawiera artykuły o jesiennych szkodnikach i chorobach rzepaku.

Nie zabrakło także istotnych informacji branżowych, aktualnych analiz rynku rzepaku i prognoz na 
sezon 2020, a także wiadomości o sukcesie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych – o dobrych 
perspektywach dla biopaliw z rzepaku.

Serdecznie zapraszam na chwilę relaksu z Makramą, czyli opowieść o pasji i sznurkach, warto 
również dowiedzieć się paru ciekawych faktów o muchomorze.

Wszystkim czytelnikom życzę udanej lektury!
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 
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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
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Każdy szkodnik, a więc i rozkruszek w nasionach 
rzepaku, wymaga do życia pokarmu, wody i ciepłej 
kryjówki. Jeśli mu coś z tych potrzeb zabierzemy, to 
wtedy rozkruszek nie zasiedli naszych magazynów 
i będzie żyć w innych miejscach, które mu zapewnią 
podstawowe wymagania życiowe. 

Pozbawimy szkodniki kryjówek, pokarmu albo 
wody, gdy zastosujemy podstawowe zabiegi zwią-
zane z utrzymaniem higieny obiektów magazyno-
wych i ich urządzeń. Najpierw jednak zadbajmy o to, 
aby rozkruszki nie przedostawały się do pomiesz-
czeń przechowalni – zadbajmy więc o szczelność 
magazynów i ich pomieszczeń.

Szczelność magazynów i ich pomieszczeń
Pomieszczenie magazynowe, w którym będziemy 
trzymać zebrane nasiona rzepaku powinno być 
odpowiednich rozmiarów, aby umożliwić swobod-
ne składowanie produktów w zaplanowanej ilości. 
W wielu gospodarstwach można zauważyć, że 
magazyn (silos) jest za mały, wtedy produkty są 
składowane nie tylko w magazynie, ale także w róż-
nych niewłaściwych miejscach, nasiona są uszka-
dzane i w nich rozwijają się różne szkodniki, w tym  
rozkruszki.

Należy uczynić wszystko, aby szkodnikom unie-
możliwić przedostawanie się do budynku gospo-
darczego, w którym będzie przechowywany rze-
pak. Już dziś trzeba zadbać, aby drzwi szczelnie 
przylegały do ściany i podłogi, były bez szpar, gdy 
są zamknięte. Drzwi, które nie zamykają się szczel-
nie, muszą być naprawione lub wymienione. Gdy 
w drzwiach jest szpara wysokości 6 mm, to przez 
nią przeciśnie się młoda mysz; gdy szpara ma 

12 mm, wtedy do środka wtargnie młody szczur. 
Gryzonie te są roznosicielami rozkruszków, które 
przyczepiają się do ich sierści. Częstym i najwięk-
szym błędem jest pozostawianie szeroko otwar-
tych drzwi, szczególnie tych, które otwierają się na 
zewnątrz obiektu. Drzwi pomieszczeń, w których 
trzymane są nasiona rzepaku, nie mogą otwierać 
się na zewnątrz, gdyż szkodniki z łatwością mogą 
wtargnąć do środka. Nieużywane drzwi powinny 
być zawsze zamknięte. Dużych przedmiotów nie 
należy ustawiać przy zewnętrznych ścianach bu-
dynku, a szczególnie przy drzwiach, gdyż szkod-
niki, a zwłaszcza gryzonie, mogą się ukryć w tych 
przedmiotach i wtargnąć do zakładu, gdy tylko 
drzwi zostaną otwarte. 

Przez nieszczelności mogą się wydostawać 
na zewnątrz zapachy przechowywanych nasion 
i z najbliższej okolicy będą wtedy wabić do ma-
gazynu „nieproszonych gości”. Należy ciągle pa-
miętać o tym, aby nie nęcić szkodników w pobliże 
obiektów gospodarczych. Można to osiągnąć po-
przez kontrolowanie zapachów wydostających się 
z obiektu poprzez zainstalowanie odpowiednich 
filtrów i przewodów powietrznych. 

W magazynie z nasionami rzepaku okna w ogó-
le nie są zalecane! Jeśli są już umieszczone i są 
potrzebne, wtedy koniecznie należy je zaopatrzyć 
w siatkę o drobnych oczkach, gdy będą otwierane, 
albo lepiej – nie należy ich otwierać. Należy spraw-
dzić, czy okna te zamykają się szczelnie. Jest to 
ważne podczas zabiegów gazowania (fumigacji), 
aby w środku utrzymać wymagane stężenie gazu. 
Nieszczelne okna należy poprawić lub wymienić  
na nowe.

Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie
Część III. Przygotowanie magazynu do przyjęcia 
nasion rzepaku do przechowywania

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

Specyficzne i rygorystyczne wymogi, jakie stawiane są magazynowaniu nasion rzepaku  
(niska wilgotność surowca, niska wilgotność względna powietrza w magazynie i niska tem-
peratura), a także gruba łupina owocowo-nasienna i specyficzny skład chemiczny samych 
nasion powinny ograniczać lub wręcz uniemożliwiać zasiedlanie tego surowca i żerowanie 
na nim szkodników magazynowych. Okazuje się jednak, że rozkruszki całkiem nieźle radzą 
sobie w magazynach z rzepakiem, o czym wielokrotnie przekonali się już polscy rolnicy i wła-
ściciele magazynów z rzepakiem.

Większość pracujących dziś magazynów i si-
losów zostało zbudowanych ponad 30 lat temu, 
po czym były one poprawiane i remontowane, ale 
nadal mają liczne otwory, przez które do wewnątrz 
wnikają szkodniki, a z nimi lub na nich rozkruszki. 
Otwory te należy zlikwidować jak najszybciej i tym 
samym doszczelnić magazyn.

Usuwanie kryjówek
Nawet do perfekcyjnie wykończonego budynku ma-
gazynowego mogą przedostać się szkodniki, gdy 
zostaną wprowadzone niechcąco przez ludzi lub 
dostaną się wraz nową dostawą produktów, dlatego 
należy zrobić wszystko, aby „zabrać” szkodnikom 
kryjówki w pomieszczeniach budynków gospodar-
czych. Gdy szkodniki przedostaną się do wewnątrz 
magazynu, wtedy w dobrze utrzymanym pomiesz-
czeniu znajdą tylko nieliczne miejsca do ukrycia 
się. Można wtedy je zauważyć i w łatwy sposób 
zniszczyć lub usunąć np. podczas sprzątania. 

Wszystkie ściany, podłoga i sufity muszą być 
gładkie. Usunąć trzeba wszelkie otwory w ścianach 
po śrubach i wkrętach, które mogą służyć owadom 

i rozkruszkom za kryjówki. Wewnętrzne ściany ma-
gazynu nie powinny posiadać występów i zbędnych 
parapetów, gdyż na nich gromadzi się pył, w którym 
mogą żerować i rozwijać się rozkruszki. Miejsca te 
są zwykle trudne w utrzymaniu w czystości i naj-
częściej nie są sprzątane regularnie. 

Przewody i rury, które prowadzone są na ścia-
nach muszą być ukryte w ścianach lub szczelnie 
zamknięte w okrągłych profilach. Silosy muszą być 
zamykane szczelnie (za pomocą siatki drucianej 
lub podobnego materiału), szczególnie od spodu, 
gdyż szereg typów silosów posiada liczne kanały 
(korytarze) biegnące w dolnej części, które szkod-
nikom oferują idealną kryjówkę.

Maszyn nie powinno się montować zbyt blisko 
ścian, gdyż umieszczone tuż przy ścianie zapewnia-
ją liczne kryjówki szkodnikom, a jednocześnie utrud-
niają sprzątanie. Wszystkie urządzenia i maszyny 
znajdujące się w budynku magazynowym muszą być 
z łatwością otwierane w celu ułatwienia ich czysz-
czenia. Nie ma chętnych do wykręcania setek śrub 
z maszyny w celu jej wyczyszczenia, odkurzania lub 
wykonania zabiegu opryskiwania. Palety z produkta-
mi w workach należy ustawiać przynajmniej 50 cm od 
ścian i na podłodze, a na tych 50 cm należy namalo-
wać biały pas (ułatwia to znalezienie owadów, odcho-
dów gryzoni i śladów innych szkodników).

Silosy wewnątrz muszą mieć drabinę, przewody 
wentylacyjne w części dachowej do usuwania po-
wietrza wydmuchiwanego przez turbiny powietrzne, 
a u podstawy na zewnątrz muszą być wycemento-
wane gładko, szczelnie i starannie. Asfalt i różne po-
rowate materiały dostarczają szkodnikom idealnych 
kryjówek, gromadzą wilgoć i w ten sposób ułatwiają 
wzrost pleśni, a na niej rozwój rozkruszków. Silosy, 
które posiadają tunel biegnący pod nimi, muszą 
mieć ten tunel wystarczająco szeroki do przeprowa-
dzenia inspekcji i ewentualnego zabiegu, oświetlony 
i ze szczelnym wejściem dla ludzi.

Usuwanie resztek starych produktów
Rozkruszki, jak i inne szkodniki, potrzebują pokar-
mu do życia i rozwoju. W pustym magazynie i silosie 
ich pokarm stanowią stare nasiona rzepaku i innych 
roślin, a także resztki produktów, które często zale-
gają w niedostępnych miejscach. Resztki te należy 
usuwać podczas sprzątania, czyszczenia oraz mycia 
pomieszczeń i urządzeń magazynowych.

Czyszczenie ma na celu utrzymanie budynków 
gospodarczych wolnych od szkodników. W okresie 
przedżniwnym, gdy magazyny są puste, należy wy-
kryć wszystkie miejsca, w których gromadzą się od-
padki, resztki starych produktów (stary rzepak, stare 
zboże), brud i inne nieczystości. Ich obecność w po-
mieszczeniu stanowi poważne ryzyko skażenia świe-
żego produktu (nasion rzepaku), gdyż resztki ulegają 

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU

Obiekt wymagający uszczelnienia

Okna, gdy są otwierane, należy zaopatrzyć w siatkę 
o drobnych oczkach
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mają średnicę 2 cm i większą. W takiej opasce nie 
pojawią się chwasty, gryzonie nie założą gniazd, 
a szkodniki nie będą występować, gdyż nie jest to dla 
nich atrakcyjne siedlisko. Nie należy ustawiać dużych 
przedmiotów przy ścianach, lecz dla celów sprząta-
nia i czyszczenia zachować przestrzeń wokół nich 
i pod nimi, jeśli to jest możliwe.

Szkodliwe roztocze i owady znajdują schronie-
nie i obfite źródło pokarmu w miejscach groma-
dzenia odpadków i śmieci. Z tych miejsc szkodniki 
przedostają się do magazynów z nasionami rzepa-
ku. W związku z tym należy śmietnik ustawić w od-
ległości 10–15 m od budynków, aby „utrzymywał” 
szkodniki z dala od pomieszczeń, w których prze-
chowujemy produkty rolne. Jeśli odpadki i śmieci są 
gromadzone w specjalnie do tego wybudowanym 
budynku (śmietniku), to jego betonowa posadzka 
powinna być nachylona, aby podczas mycia woda 
mogła swobodnie spływać do ścieku. Kraty za-
mykające otwór prowadzący do kanalizacji należy 
często sprawdzać, czy nie są zatkane. Popłuczyny 
nie powinny zalegać na posadzce. Gromadząca się 
brudna woda może wabić szkodniki, szczególnie 
te, które przenoszą czynniki chorobotwórcze. Kra-
ty muszą być wyjmowane w celu ich dokładnego 
czyszczenia. Odpady w miejscu ich gromadzenia 
należy przetrzymywać w zamkniętych i szczelnych 
pojemnikach, do których owady, roztocze i inne 
szkodniki nie mają dostępu.

Im więcej czasu przeznacza się na 
czyszczenie i mycie, tym mniej czasu 
i kosztów przeznaczy się na zabiegi 
chemiczne w celu rozwiązania 
problemu szkodników.

W okresie przedżniwnym należy wdrożyć 
następujące dobre praktyki w celu 
poprawienia budynków magazynowych:

1.  Gdy budynek posiada okna, wówczas te, 
które są otwierane, muszą być wyposażone 
w siatkę zatrzymującą owady.

2.  Jeśli okna nie zamykają się szczelnie, aby 
w środku utrzymać wymagane stężenie gazu 
podczas fumigacji, muszą być wymienione.

3.  Drzwi, które nie zamykają się szczelnie, 
muszą być naprawione lub wymienione.

4.  Przewody i rury, które prowadzone są na 
ścianach muszą być ukryte w ścianach lub 
szczelnie zamknięte w okrągłych profilach.

5.  Wszystkie urządzenia i maszyny znajdujące 
się w budynku magazynowym muszą być 
z łatwością otwierane w celu ułatwienia ich 
czyszczenia. Nie ma chętnych do wykręcania 
setek śrub w celu czyszczenia, odkurzania 
lub wykonania zabiegu opryskiwania.

6.  Maszyn nie ustawiać zbyt blisko ścian, gdyż 
ich czyszczenie będzie wtedy utrudnione.

7.  Palety z workami wypełnionymi produktami 
należy ustawiać przynajmniej 50 cm od ścian 
i na podłodze, a na tych 50 cm należy 
namalować biały pas (ułatwia to znalezienie 
owadów lub odchodów gryzoni).

8.  Wszystkie ściany, podłoga i sufity muszą być 
gładkie.

9.  Silosy muszą być zamykane szczelnie 
(za pomocą siatki drucianej lub podobnego 
materiału), szczególnie od spodu, gdyż 
szereg typów silosów posiada liczne kanały 
(korytarze) biegnące w dolnej części, które 
oferują szkodnikom idealną kryjówkę.

rozkładowi lub na nich rozwijają się mikroorganizmy, 
pleśnie, a na strzępkach grzybów – rozkruszki i inne 
szkodniki. Magazynowane produkty mogą zostać 
zanieczyszczone ciałami obcymi, a resztki „starego 
rzepaku” mogą wabić szkodniki z innych pomiesz-
czeń lub z zewnątrz, zanim złożone zostaną świeże 
nasiona rzepaku.

Usuwanie tych resztek jest sprzątaniem, czysz-
czeniem i myciem, które należy prowadzić systema-
tycznie we wszystkich pomieszczeniach budynków 
gospodarczych. Czyszczenie i mycie pomieszczenia 
magazynowego wydaje się być proste, ale faktycznie 
jest złożonym procesem. Należy wybrać odpowied-
nią metodę, urządzenia i środki chemiczne, należy je 
zastosować właściwie, po czym ocenić ich skutecz-
ność oraz ciągle sprawdzać ich efekty.

Gdy magazyny są puste, ich ściany, sufit i pod-
łogę należy dokładnie oczyścić usuwając resztki 
nasion rzepaku i innych produktów, a także śmieci, 
zmiotki, pajęczynę i kurz, a nawet je wygładzić. Duża 
ilość pyłu i brudu w pomieszczeniu pochłaniać bę-
dzie stosowane preparaty roztoczobójcze i owado-

bójcze oraz znacznie ograniczać kontakt szkodników 
z każdym insektycydem. Aktywność wielu dobrych 
środków w pomieszczeniach zapylonych i brudnych 
jest krótka.

Resztki starych nasion wymiecione z magazy-
nu i inne zbędne odpadki należy spalić na zewnątrz 
magazynu lub zakopać na głębokość 30–40 cm po 
uprzednim zalaniu 20% roztworem wapna chlorowa-
nego. Po oczyszczeniu podłóg, okien, ścian i sufi-
tów oraz po wyskrobaniu zanieczyszczeń z różnych 
szczelin i pęknięć należy wszelkie szpary zaszpa-
chlować zaprawą murarską lub kitem okiennym.

Podczas sprzątania i czyszczenia pomieszczeń 
magazynowych należy przestrzegać następujących 
dobrych praktyk:
1.  Powietrze używane do czyszczenia nie powinno 

być wydmuchiwane, ale zasysane (stosować od-
kurzacze przemysłowe).

2.  Narzędzia (szczotki, miotły itp.) do czyszcze-
nia poszczególnych pomieszczeń powinny być 
różnego koloru, gdyż stosowanie ich w różnych 
pomieszczeniach może doprowadzić do skaże-
nia lub zanieczyszczenia rozkruszkami i innymi 
szkodnikami.

3.  Musi być wybrana właściwa metoda czyszczenia 
(czyszczenie na sucho, na mokro, wysoką tempe-
raturą, pianką) i odpowiednie środki chemiczne.

4.  Należy określić częstotliwość czyszczenia i mycia 
oraz metodę weryfikacji zabiegu (pułapki feromo-
nowe, inspekcje itp.).
Wszystkie pojemniki na śmieci ustawione w po-

mieszczeniach budynku powinny posiadać szczelne 
pokrywy. Pojemniki te muszą być zawsze zamknięte, 
aby do nich nie były wabione szkodniki lub z nich nie 
wydostawały się. Śmieci należy regularnie usuwać 
z pomieszczenia, a pojemniki na nie dezynsekować  
i/lub odkażać, co jest szczególnie ważne przy rozwią-
zywaniu problemów z rozkruszkami.

Porządki trzeba przeprowadzić też na zewnątrz 
budynków. Plac przed budynkiem magazynowym 
powinien być utwardzony, najlepiej betonem wyla-
nym pod określonym stopniem nachylenia, aby woda 
po opadach deszczu swobodnie spływała i nie za-
trzymywała się w formie kałuż. Betonowa posadzka 
dobrze nadaje się do dokładnego sprzątania i mycia; 
nie będą na niej gromadzić się rozkładające substan-
cje organiczne, które wabią z daleka szkodliwe owa-
dy i inne szkodniki.

 Często plac zabudowywany jest kostką brukową, 
którą układa się na piasku. Wtedy na pewno na ta-
kim placu zamieszkają mrówki. Lepsze są twardsze 
podłoża, które mrówki niechętnie zasiedlają, ale na 
nich gromadzić się może woda deszczowa, dlatego 
należy zapewnić jej odpowiedni odpływ.

Przy fundamentach magazynu lub silosu należy 
założyć opaskę z grubego żwiru, którego kamienie 

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU

Zebrane resztki starych produktów i śmieci należy natychmiast 
usunąć z pomieszczenia

Najważniejsze narzędzia do czyszczenia i mycia

Odkurzacz przemysłowy
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nie ma takiego znaczenia jak Chiny, gdzie utrzy-
mywana jest połowa globalnego pogłowia świń, 
niemniej należy do dziesięciu największych świa-
towych producentów wieprzowiny.

Niewątpliwie zatem rozwój ASF będzie miał 
duże przełożenie na popyt na rośliny białkowe, to 
z kolei na ceny soi, a w konsekwencji również rze-
paku.

Relacje handlowe pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami
Chiny to nie tylko ASF, ale też napięte stosunki tego 
kraju ze Stanami Zjednoczonymi i nałożone przez 
Państwo Środka 25-proc. cła na amerykańską soję. 

Wydawało się, że początek 2019 r. przyniesie 
przełom w tej sprawie, niemniej w maju br. Stany 
Zjednoczone zdecydowały się na podwyższenie 
ceł na eksport z Chin wart 200 mld dolarów rocz-
nie, zaś 1 sierpnia br. prezydent USA, Donald 
Trump poinformował, że 1 września nałoży ko-
lejne, 10-procentowe cła na produkty o wartości  
300 mld USD.

Oczywiście cały czas istnieje szansa na porozu-
mienie obu graczy, ale oddala się to w czasie. Woj-
na handlowa ma duże przełożenie na ceny soi (ich 
spadek w przypadku USA), ale też mocno zmieniła 
strukturę geograficzną handlu. W sezonie 2018/19 
(do połowy kwietnia br.) Unia Europejska zakupi-
ła od Stanów Zjednoczonych 8,2 mln ton soi, czyli 
ponad 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 
2017 r. Stanowiło to ponad 72% zaimportowanej 
przez UE soi. Większa dostępność relatywnie ta-
niej soi zmniejsza popyt na rzepak.

Podsumowując, rynek rzepaku w bieżącym se-
zonie jest mocno niepewny. Susza i jej konsekwen-
cje stanowią wsparcie dla cen. Z drugiej strony 
duża dostępność soi, rozprzestrzeniający się ASF, 
napięcia polityczne oraz sytuacja w Ukrainie będą 
zapobiegały większym podwyżkom. 

W przypadku najważniejszego producenta rze-
paku, Unii Europejskiej, zbiory szacowane są na 
poziomie 17,2 mln ton, czyli o 13% niższym wobec 
2018 r. i jednocześnie najniższym od 13 lat. Duży 
spadek, spowodowany suszą oraz mniejszym are-
ałem zasiewu, spodziewany jest we Francji, Niem-
czech i Rumunii. 

Mniejsza niż w ubiegłym sezonie ma być także 
produkcja canoli w Kanadzie, wynosząc 18,7 mln 
ton wobec 19,8 mln ton szacowanych w kwietniu br. 
i 20,3 mln ton zebranych w ubiegłym sezonie. Ka-
nadyjska firma FarmLink jeszcze bardziej obniżyła 
prognozy zbiorów – do 18,0 mln ton.

Wymienione regiony w ostatnich trzech latach 
odpowiadały za prawie 60% światowej produkcji 
rzepaku, mając tym samym duże przełożenie na 
kształtowanie się sytuacji na rynkach światowych. 
Teoretycznie mniejsza podaż rzepaku w bieżącym 
sezonie, po dość słabym ubiegłym sezonie, po-
winna sprzyjać wzrostom cen. Niemniej, na ryn-
ku coraz większego znaczenia nabiera Ukraina, 
gdzie produkcja może wynieść 3,7 mln ton wobec 
2,7 mln ton w 2018 r. i 1,7 mln ton średnio we wcze-
śniejszych pięciu latach. Ukraina nie jest wpraw-
dzie dużym producentem rzepaku, jest jednak 

jego istotnym eksporterem – drugim po Kanadzie. 
W nadchodzącym sezonie może sprzedać na ryn-
kach trzecich aż 3,7 mln ton nasion i tym samym 
hamować podwyżki cen.

Presję na ceny rzepaku wywiera również re-
kordowa produkcja soi w kończącym się sezonie 
2018/19. W sezonie 2019/20 zbiory mają być już 
o ponad 4% niższe i wynieść 348 mln ton. Tyle tyl-
ko, że w sezon wejdziemy z rekordowymi zapasami 
(55 mln ton). Ponadto, zużycie soi ma wprawdzie 
nadal rosnąć, niemniej tempo przyrostu będzie niż-
sze niż w poprzednich latach, ze względu na sytu-
ację w Chinach.

Afrykański pomór świń 
a popyt na soję i rzepak
Od sierpnia 2018 r., kiedy wykryto pierwsze ogniska 
ASF w Chinach, pogłowie trzody chlewnej w tym 
kraju systematycznie obniża się. Według chińskie-
go Ministerstwa Rolnictwa w marcu br. liczebność 
loch była o 21% niższa niż w marcu 2018 r., zaś 
tuczników o prawie 19%. Jest to największy spadek 
od 10 lat. ADM szacuje, że w całym 2019 r. pogło-
wie prawdopodobnie zmniejszy się o 35% (150 mln 
sztuk świń), choć część ekspertów twierdzi, że ob-
niżka może sięgnąć 50%.

Co to oznacza dla sektora roślin oleistych? 
Chiny są największym światowym konsumentem 
surowców wykorzystywanych do produkcji pasz, 
w tym największym importerem soi, z 65-proc. 
udziałem w globalnym handlu.

Z powodu zmniejszonego popytu ze strony pro-
ducentów trzody chlewnej, import soi przez Chi-
ny w sezonie 2018/19 może spaść o ponad 8 mln 
ton do 84 mln ton. Te 8 mln ton to 2–3% światowej 
produkcji soi oraz prawie 7% globalnego handlu. 
W nadchodzącym sezonie zakupy ze strony Pań-
stwa Środka mogą nieznacznie wzrosnąć i wynieść 
86 mln ton, ale to i tak znacznie mniej niż 96,9 mln 
ton zaimportowanych w sezonie 2016/17.

ASF rozwija się również w innych krajach Azji – 
Wietnamie i Kambodży. Szacuje się, że z powodu 
ASF w Wietnamie roczna produkcja wieprzowiny 
spadnie nawet o 0,8 mln ton. Wprawdzie kraj ten 

Bieżąca i prognozowana 
sytuacja na rynku rzepaku 

ANALIZY RYNKU RZEPAKU

źródło: Międzynarodowa Rada Zbożowa – IGC

Wykres 1.  Zbiory rzepaku w wybrankach krajach  
– w mln ton
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Jednym z kluczowych czynników mających przełożenie na krajowe ceny skupu płodów rol-
nych są uwarunkowania globalne. Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej z koń-
ca lipca br., w bieżącym sezonie 2019/20 światowe zbiory rzepaku wyniosą 69,2 mln ton, 
czyli będą o prawie 4% niższe od osiągniętych rok wcześniej. Jeszcze w kwietniu br. agencje 
analityczne wskazywały, że mogą one wzrosnąć.

20 lat Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Warszawie świętowano 20 lat Związku Pracodawców Przemy-
słu Piwowarskiego. Przy tej okazji odbył się III Kongres Pracowników Branży Piwowarskiej: 
Od przyszłości piwa po piwo przyszłości – perspektywy rozwoju branży piwowarskiej.

W czasie Kongresu odbyły się trzy 
sesje tematyczne:
•  Przyszłość piwa warzy się dziś. 

Wpływ rozwiązań regulacyjnych 
i trendów konsumenckich na ry-
nek piwa w Polsce i w Europie. 
– Temat został przedstawiony 
przez Jana de Grave z Brewers 
of Europe i Rafała Rudzkiego, 
Senior Managera z Deloitte.

Następnie odbył się panel dyskusyj-
ny i kolejne sesje.
•  Przyszłość jest eko. Wpływ wy-

zwań klimatycznych na bran-
żę piwowarską. – Temat został 
przedstawiony przez Julię Pa-
torską z Deloitte, Krzysztofa Ba-
czyńskiego (Związek Pracodaw-
ców EKO-PAK) i Jakuba Śwircza 
(Brady Design). 

•  Przyszłość to odpowiedzialność. 
Pozytywne wzorce rodzinne 
a ochrona dzieci przed używka-
mi. – Temat został zaprezento-
wany w formie rozmowy Łukasza 
Zboralskiego z prof. Andrzejem 
M. Falem (Polskie Towarzystwo 
Zdrowia Publicznego), Agatą Ga-
jos (Partnerstwo dla Bezpieczeń-
stwa Drogowego) oraz Przedsta-
wicielami NSZZ „Solidarność”: 
Arkadiuszem Kozłowskim, Ceza-
rym Kołodziejskim i Andrzejem 
Turlejem.

Wydarzenie zakończyło się uroczy-
stym koktajlem i życzeniami dalsze-
go rozwoju sektora piwowarskiego.

Ewelina Spłocharska 
KZPRiRB

MARTA  
SKRZYPCZYK
ekspert ds. analiz sektora 
rolno-spożywczego 
BGŻ BNP Paribas
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pień

14  Spotkanie szkoleniowe pn. „Postaw na rzepak”, Boda-
czów – Krzysztof Gawęcki, Ryszard Bandurowski

15  Otrzymanie Zezwolenia nr R/j-3/2019 na wprowadzenie 
do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie 
rzepaku ozimego w celu zwalczania chowacza galasów-
ka, miniarki kapuścianki, w okresie od dnia 20 maja 2019 
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480 FS.
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Ewelina Spłocharska

20  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, Warszawa – 
Roman Jasiński, Dorota Czeszewska, Ewelina Spłochar-
ska

23  Dzień Rzepaku w Pawłowicach – Jerzy Hławiczka
23  Międzynarodowy Dzień Rzepaku Euro-Raps „Biopaliwa 

jako element stabilizujący produkcję rzepaku w Polsce 
i w Europie”, Minikowo – Juliusz Młodecki, Krzysztof Ga-
lek, Waldemar Michalak, Mieczysław Kowalczyk, Stani-
sław Matuszewski, Benedykt Ślęzak, Mariusz Olejnik, 
Ewelina Spłocharska

28  Seminarium eksperckie „Zrównoważone rolnictwo. Dia-
gnoza i perspektywy rozwoju”, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa – Ewelina Spłocharska

28   Spotkanie szkoleniowe pn. „Postaw na rzepak”, Czernin 
– Krzysztof Gawęcki, Ryszard Bandurowski

29  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. odbudowy 
rolnictwa na obszarach górskich, MRiRW, Warszawa – 
Jerzy Hławiczka

30  Posiedzenie Członków Zarządu KZPRiRB, Warszawa 
– Marek Czerniak, Arkadiusz Drabko, Krzysztof Galek, 
Jerzy Hławiczka, Marek Kałużyński, Szymon Kuczyński, 
Grażyna Leśna, Waldemar Michalak, Juliusz Młodecki, 
Marek Stanicki, Benedykt Ślęzak, Ewelina Spłocharska

maj  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 2 (52) 
kwiecień/maj/czerwiec 2019 – Sonia Kamińska-Stępień

CZERWIEC
3  Walne Zebranie Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego, War-

mińsko-Mazurskiego i Łódzkiego OZPRiRB, Minikowo – 
Grażyna Leśna, Waldemar Michalak, Juliusz Młodecki, 
Benedykt Ślęzak, Roman Jasiński, Ewelina Spłocharska

4–5  Konferencja polowa Bayer, Chechło k. Gliwic – Ewelina 
Spłocharska

5  Posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, 
Warszawa, siedziba KIB i PSPO – Juliusz Młodecki

6–7  Posiedzenie Copa-Cogeca, Bruksela – Juliusz Młodecki
6–7  XVI Spotkania na demonstracyjnych polach rzepaku, 

pszenicy i soi KZPRiRB, Plebania Wola, Wiszniów – Szy-
mon Kuczyński, Krzysztof Galek, Arkadiusz Drabko, Ma-
rek Kałużyński, Ryszard Bandurowski, Marek Stanicki, 
Ewelina Spłocharska

10  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-
liw (nr 6/2019 (48), 10 czerwca 2019) – Sonia Kamińska-
-Stępień

11  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. fundu-
szu promocji produktów rolno-spożywczych, Sejm RP, 
Warszawa – Juliusz Młodecki

11  20-lecie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskie-
go, Warszawa – Ewelina Spłocharska

12  Spotkanie uzgodnieniowe ws. Debaty Przedżniwnej 
z KFPZ, Warszawa – Ewelina Spłocharska

13  Spotkanie Demo Farma Grupy KWS 2019, Wybranowo  
k/Inowrocławia – Waldemar Michalak, Grażyna Leśna

13  Spotkanie szkoleniowe pn. „Postaw na rzepak”, Szamo-
tuły – Krzysztof Gawęcki, Ryszard Bandurowski

15  Targi Opolagra, Kamień Śląski k/Opola – Jerzy Hła-
wiczka

18–19  15 Międzynarodowy Kongres Rzepakowy (IRC 2019), 
Berlin – Krzysztof Gawęcki

19–29  Wyjazd studyjny do USA – Jerzy Hławiczka
27  Dzień Pola w Starym Polu, Stare Pole – Waldemar Micha-

lak, Grażyna Leśna
29  Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-

-TECH, Minikowo – Juliusz Młodecki
29  25-lecie firmy Wipasz S.A., Międzyrzec Podlaski – Marek 

Kałużyński

LIPIEC
01  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-

liw (nr 7/2019 (49), 1 lipca 2019) – Sonia Kamińska-Stę-
pień

01  Rozpoczęcie wysyłki mailingowej i smsowej: Notowania 
cen rzepaku w Polsce i w Europie – Ewelina Spłocharska

01  Spotkanie regionalne w ramach konsultacji publicznych 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ry-
bactwa 2030, Bydgoszcz – Waldemar Michalak

04  Debata Przedżniwna w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Warszawa – Juliusz Młodecki, Jerzy Hławiczka, 
Waldemar Michalak, Grażyna Leśna, Krzysztof Mleczko, 
Zygmunt Gacek, Roman Zdziarski, Agata Kuczyńska, 
Ewelina Spłocharska

11  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. wołowiny, 
MRiRW, Warszawa – Waldemar Michalak

12  Otrzymanie Decyzji nr R-417/2019d na zwiększenie  
wprowadzenia do obrotu, z przeznaczeniem do stoso-
wania w uprawie rzepaku ozimego w celu zwalczania 
chowacza galasówka, miniarki kapuścianki, w okresie od 
dnia 1 czerwca 2019 do dnia 28 września 2019 środka 
ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS.

12  Otrzymanie Decyzji nr R-418/2019d na zwiększenie 
wprowadzenia do obrotu, z przeznaczeniem do stoso-
wania w uprawie rzepaku ozimego w celu zwalczania 
chowacza galasówka, miniarki kapuścianki, w okresie 
od dnia 20 maja 2019 do dnia 17 września 2019 środka 
ochrony roślin Modesto 480 FS.

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

17  Konferencja nt. „Innowacje wzmacniające potencjał rol-
nictwa terenów górskich”, MRiRW, Warszawa – Jerzy 
Hławiczka
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Ranking odmian – rzepak ozimy

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych: wprowadzanie mechanizmu ceny referencyjnej 
nie przysłuży się do rozwoju sektora biopaliwowego ani paszowego, a może wprowadzić 
zakłócenia na rynku zbóż i rzepaku sprzyjając importerom zarówno surowców rolnych, jak 
i gotowych produktów w postaci biokomponentów czy pasz nieopartych na krajowych surow-
cach nie objętych tego typu regulacjami. 

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

W związku z propozycją ujęcia surowców rolnych 
służących do wytwarzania biopaliw i pasz białko-
wych tj. zbóż i rzepaku w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzy-
stywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produk-
tami rolnymi i spożywczymi, która miała w założeniu 
służyć stabilizacji rynku owoców miękkich, Polska 
Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych ocenia, że usta-
nowienie ceny referencyjnej na surowce rolne może 
być zbyt daleko idącą regulacją rynku. Zgodnie 
z projektem ustawy cena referencyjna byłaby usta-
lana na surowce rolne, ale już nie byłaby określona 
dla produktów ich przerobu, jakimi są np. olej rze-
pakowy, estry, bioetanol, śruta, makuch czy DDGS 
wytwarzane z tych surowców. Takie podejście może 
zagrozić konkurencyjności polskiego łańcucha wy-
twórczego rozumianego jako całość.

– Ostatnie działania Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi były bardzo dobrze odbierane przez 
nasz sektor, ponieważ były ukierunkowane na 
wzmacnianie bezpieczeństwa paszowego i rozwija-
nie możliwości wykorzystywania krajowych źródeł 
białka. Dotyczy to również całego łańcucha dostaw 
biokomponentów do realizacji NCW, dlatego wszel-
kie działania mogące zaszkodzić dotychczasowym 
osiągnięciom branży musimy poddać negatywnej 
ocenie. Firmy podejmujące się przerobu surowców 
rolnych będą postawione w niekorzystnej sytuacji, 
gdyż na nasz rynek będą mogły wpłynąć biokompo-

nenty i pasze białkowe nie podlegające podobnym 
mechanizmom. Należy dodać, że w obecnych cza-
sach cena referencyjna zawsze będzie oderwana od 
praktycznych realiów rynkowych, czego doskona-
łym przykładem jest rzepak i olej. Ich notowania są 
bardzo dynamiczne – powiedział Mariusz Szeliga, 
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Produ-
centów Oleju.

– Do sprzedaży surowców rolnych dochodzi czę-
sto dopiero, gdy rolnik ma perspektywę osiągnięcia 
satysfakcjonującej go ceny. Nie bez znaczenia jest 
też obecność na rynku firm skupowych, które również 
oferują rolnikom zarówno zakup rzepaku czy zbóż, 
jak i ich przechowywanie. Niezależnie od tego rolnicy 
mają możliwość podpisania kontraktów terminowych 
z przetwórcami z określoną ceną w oparciu o notowa-
nia na światowych giełdach. Dlatego producenci su-
rowców rolnych dysponują szeregiem narzędzi, które 
należy potencjalnie rozwijać i udoskonalać, lecz nie 
ścieżką wyznaczania cen za dany surowiec, w szcze-
gólności w żaden sposób nieskorelowany z produkta-
mi jego przetworzenia. To może dać bowiem jedynie 
pozorne i krótkotrwałe korzyści – powiedział Juliusz 
Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Adam Stępień
 

W 2019 roku w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych są wpisane 153 odmiany 
rzepaku ozimego. Proponowane rolnikom są także liczne odmiany rzepaku ze Wspólnotowe-
go Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Odmiany rzepaku ozimego różnią się znacznie pod 
względem plenności, potencjalnego ryzyka produkcyjnego, koniecznych nakładów na środki 
produkcji i jakości technologicznej nasion. Dlatego wybór odmiany w dużym stopniu wpły-
wa na efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy rzepaku. Duża liczba oferowanych odmian 
sprawia trudność w wyborze najlepszych.
W celu ułatwienia rolnikom podejmowania decy-
zji o wyborze odmiany do uprawy dokonano wie-
locechowych ocen porównawczych1 19 odmian 
populacyjnych i 65 odmian mieszańcowych rze-

1 Według statystycznej metody oceny wielocechowej odmian prof. Franciszka Rudnickiego

paku ozimego, spośród znajdujących się aktual-
nie w Krajowym Rejestrze Odmian lub w katalogu 
wspólnotowym Unii Europejskiej. W takich oce-
nach uwzględniono pięć cech rzepaku o różnym 
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Dzień Rzepaku w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Pawłowicach
W dniu 23 maja 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach koło Tosz-
ka (woj. śląskie) odbył się Dzień Rzepaku. Wydarzenie to rozpoczęło się od przywitania uczest-
ników przez Dyrektora SDOO Pawłowice Pana Norberta Styrca, który później przedstawił 
wszystkim zebranym gościom Listę Odmian Zalecanych Rzepaku Ozimego na 2019 rok dla 
województwa śląskiego.

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

ich wpływie na ocenę łączną odmiany. Dla po-
szczególnych cech przyjęto wagi następująco: plon 
nasion – 50%, zimotrwałość, zawartość tłuszczu 
w nasionach oraz odporność na choroby – po 16%, 
odporność na pochylenie łanu – 2%. Odporność na 
choroby uwzględnia zgniliznę twardzikową, suchą 
zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodyg, 
czerń kapustnych, kiłę kapustnych.

Oceny porównawcze i rankingi odmian wykona-
no osobno dla odmian populacyjnych i dla odmian 
mieszańcowych, na podstawie wyników badań z do-
świadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych [CO BORU) w Słupi Wielkiej. 
Uwzględniono dane z lat 2015–20182. W obu ran-
kingach odmiany są uszeregowane począwszy od 
najlepszych do stosunkowo gorszych, na podstawie 
sumy punktów przeliczeniowych z 5 cech ważonych. 
Liczbę punktów danej odmiany odniesiono do śred-
niej liczby punktów wszystkich porównywanych od-
mian i wyrażono w procencie odchyleń od średniej. 
Wartości dodatnie tego wskaźnika mają odmiany 
lepsze, a wartości ujemne – odmiany gorsze, od 
średniej oceny wszystkich odmian danej grupy. Ko-
lorami oznaczono znaczenie każdej z cech danej od-

miany w porównaniu z pozostałymi odmianami: kolor 
ciemnozielony – odmiana wyróżnia się pozytywnie 
[korzystnie); kolor jasnozielony – umiarkowanie ko-
rzystny pozom cechy; kolor żółty – umiarkowanie 
niekorzystny poziom cechy; kolor czerwony – niższy 
[gorszy) poziom cechy na tle pozostałych odmian.

Wskutek postępu hodowlanego czołowe pozycje 
na listach rankingowych zajmują odmiany nowsze, 
rejestrowane w latach 2016–2018. Takimi są na przy-
kład populacyjne – Galileus, Hevelius, SY liona, oraz 
mieszańcowe – Absolut, Advocat. Albrecht, Anniston, 
Architect, Aspect, OK Expansion, INV1165, Rangar. 

Wybierając do uprawy odmianę populacyjną trze-
ba mieć na uwadze tańszy materiał siewny, niewyma-
gający corocznej wymiany z zakupu nasion, ale zwy-
kle gorsze plonowanie [o około 4–5 dt·ha-1) niż dobrej 
odmiany mieszańcowej.

Ranking odmian rzepaku ozimego 2019 r. został opracowany 
przez prof. Franciszka Rudnickiego z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz zaopiniowany przez Jacka 
Broniarza w Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin 

Uprawnych (COBORU) 

2  Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych, Rzepak ozimy", Nr 121,131, 140, 149 CO BORU Słupia Wielka: ,.Porównanie odmian na 
podstawie wybranych cech" www.coboru.pl/DR/porównanieodmian.aspx „rzepak ozimy" – czerwiec 2019

Następnie Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Pro-
ducentów Rzepaku i Roślin Białkowych Pan Jerzy 
Hławiczka opowiedział o jedynej ogólnopolskiej or-
ganizacji branżowej skupiającej producentów rzepa-
ku i roślin białkowych, podzielił się jej celami i krótko 
przybliżył historię Zrzeszenia. Prezentował również 
wyzwania, przed którymi stoi KZPRiRB, czyli wspo-
mniał o zagwarantowaniu opłacalności produkcji rze-

paku, zwiększeniu produkcji rzepaku i roślin białko-
wych czy stabilizacji branży rzepakowej i białkowej. 
Zaznaczył, że Krajowe Zrzeszenie współpracuje 
z Krajową Izbą Biopaliw (KIB), Polskim Stowarzysze-
niem Producentów Oleju (PSPO), Krajową Federacją 
Producentów Zbóż (KFPZ), Krajowym Związkiem 
Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC), Krajo-
wą Radą Drobiarską – Izbą Gospodarczą (KRD-IG)  

i Federacją Związków Pracodawców Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych (FZPDiWR). Zasygnalizował 
też perspektywy dla biopaliw w świetle kompromisu 
Red II i przedstawił prawdopodobną produkcję rze-
paku w Polsce w przyszłych latach.

Kolejnym punktem wydarzenia była prelekcja 
na temat przeglądu odmian rzepaku ozimego wpi-
sanych do krajowego rejestru, którą wygłosił Pan 
Jacek Broniarz – Kierownik Pracowni WGO Ro-
ślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU 
w Słupi Wielkiej.

Z kolei Pan Sławomir Pala przybliżył ofertę han-
dlową firmy AGROCENTRUM Strzelce Opolskie, po 
której Pan Arkadiusz Gasidło zaprezentował Za-

kłady Tłuszczowe Bielmar – Dział Surowcowo-Agro-
techniczny.

Warto dodać, że w Stacji w Pawłowicach prowa-
dzone są doświadczenia rzepakowe, z którymi mo-
gli się zapoznać producenci rolni, studenci uczelni, 
czy też młodzież ze szkół rolniczych. Dostępne były 
także prezentacje odmian rzepaku różnych firm, 
a oprócz tego można było dowiedzieć się o ochronie 
chemicznej i nawożeniu rzepaku ozimego.

Dzień Rzepaku w Pawłowicach zakończył się 
żywą dyskusją i losowaniem nagród rzeczowych.

Ewelina Spłocharska, KZPRiRB

15 Międzynarodowy 
Kongres Rzepakowy
15 Międzynarodowy Kongres Rzepakowy odbył się w dniach 16–19 czerwca 2019, z dużą liczbą 
zarejestrowanych uczestników kongresu i 530 pracami naukowymi przedłożonymi w odpowiedzi 
na zaproszenie do składania dokumentów. Kongres ten to platforma dla wysokiej klasy wymiany 
naukowej pomiędzy międzynarodowymi gośćmi a zainteresowanymi osobami. 

Oprócz Niemiec najważniejszymi krajami, które wzię-
ły udział w wydarzeniu były: Chiny, Kanada, Francja, 
Polska (reprezentowana przez Wiceprezesa Kra-
jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Ro-
ślin Białkowych Krzysztofa Gawęckiego) i Wielka 
Brytania. IRC 2019 został zorganizowany przez Unię 
Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP) we 
współpracy z „Międzynarodową Grupą Konsultacyj-
ną ds. Badań Rzepaku” (GCIRC).

Bezpośredni dialog w warsztatach
Oprócz tematycznych sesji równoległych, warsztaty 
były poświęcone szczególnie istotnym tematom indy-
widualnym. Dla przykładu warsztaty skupiały się na:

• chorobach rzepaku, 
•  tematach agronomicznych, takich jak stres 

związany z wysoką temperaturą i suszą,
•  nowoopracowywanych metodach zwalczania 

szkodników,
•  spojrzeniu na rzepak nie tylko jako na roślinę 

oleistą, ale także jako na ważną z punktu widze-
nia produkcji pasz – roślinę białkową. 
– Szeroko zakrojona Agenda nie tylko pozwa-

lała przybliżyć najnowsze wyniki badań, ale dzięki 
warsztatom, umożliwiała wymianę pomysłów i do-
świadczeń, udostępniając je całej międzynarodowej 
społeczności rzepakowej  – wyjaśnia profesor Wol-
fgang Friedt, przewodniczący IRC i prezes GCIRC.



19

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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Pan Krzysztof Gawęcki zaprezentował wszyst-
kim słuchaczom powierzchnię uprawy i uzyskiwane 
w Polsce plony rzepaku w ostatnich latach. Wspo-
mniał o sposobie zagospodarowania zbiorów: 
z uwzględnieniem potrzeb przemysłu spożywcze-
go oraz na cele związane z biopaliwami. Przedsta-
wił także najważniejsze problemy, z jakimi muszą 
się mierzyć plantatorzy w związku z ogranicze-
niami stosowania środków ochrony roślin oraz re-
strykcjami dotyczącymi stosowania nawozów azo-
towych w krajach UE.

Wystawa handlowa
Obok głównego programu naukowego równolegle 
odbyła się wystawa handlowa oferująca firmom 
możliwość zaprezentowania swoich działań. We 
współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolni-
czym (DLG) firmy, organizacje i instytuty miały 
szansę nawiązać bezpośrednie kontakty z między-
narodowymi uczestnikami kongresu.

Wizyty na rzepakowych 
polach w Niemczech
W programie znalazły się również wizyty studyj-

ne w gospodarstwach, Instytutach, przedsiębior-
stwach, wyjazdy na pola produkcyjne z rzepakiem 
w rejonie Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, Sakso-
nii, Hesji i Meklemburgii-Pomorzu Zachodnim.

W kilku słowach o IRC
15 Międzynarodowy Kongres Rzepakowy (IRC) 
to pierwszy kongres rzepakowy, który odbywa się 
w Niemczech od 45 lat. W dniach 16–19 czerw-
ca w Berlinie spotkało się ponad 800 naukowców 
i przedstawicieli sektora rolnego. IRC to najważ-
niejszy międzynarodowy kongres naukowy na 
temat rzepaku. Nowe osiągnięcia w genetyce, 
hodowli, uprawie, ochronie roślin, analizie i wyko-
rzystaniu oleju rzepakowego i śruty jako paszy dla 
zwierząt zostały przedstawione i omówione pod-
czas wykładów plenarnych, sesji wykładowych te-
matycznych i grup roboczych. To wszystko w ciągu 
cztery ważnych dla przyszłości uprawy rzepaku dni 
w Centrum Kongresowym w Berlinie (BCC).

Ewelina Spłocharska, 
KZPRiRB na podstawie www.irc2019-berlin.com

NASIONA EURALIS.

RZEPAK OZIMY EURALIS 
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Debata przedżniwna Kolejna edycja Międzynarodowego Dnia 
Rzepaku EuroRzepak 2019 już za nami!
(International Day of Rapeseed 2019)

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyła się 
w dniu 4  lipca 2019 r. „Debata Przedżniwna”, która corocznie organizowana jest przez Kra-
jową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych. Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany 
informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia 
rynku europejskiego i globalnego.

W Minikowie w województwie kujawsko-pomorskim odbyła się debata liderów kluczowych 
europejskich organizacji producentów rzepaku. 

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu 
i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania 
rynków rolnych. Wśród nich zwrócił uwagę na:
•  projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji 

niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczym,

•  budowę Platformy Sprzedażowej, która umożli-
wi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym 
ziarnem zbóż,

•  budowę państwowego nabrzeża do przeładunku 
zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infra-
struktury,

•  nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, doty-
czącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia 
ich zużycia,

•  plan rozwoju krajowej produkcji białka,

•  podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwo-
lenia stosowania neonikotynoidów.
Ponadto minister zwrócił uwagę na znaczenie 

dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na ko-
nieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnie-
nia swojej pozycji rynkowej.

Przedstawiona została sytuacja na światowym 
i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wska-
zano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich 
rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi tempera-
turami i suszą.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże zna-
czenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy 
producentami rolnymi a odbiorcami produktów rol-
nych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia 
Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb.

Źródło: www.gov.pl 

W debacie wzięli udział:
•  Stephan Arens – UFOP Union for the Promotion 

of Oil and Protein Plants (Niemcy),
•  Zdenek Linhart – Czech University of Life Scien-

ces, Prague (Czechy),
•  Claude Soude – The French Union of Oilseeds 

and Proteins Producers (Francja),
•  Juliusz Młodecki – Prezes Krajowego Zrzesze-

nia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
(Polska),

•  Adam Stępień – Dyrektor Generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju (Polska).
Wydarzenie to było miejscem spotkań produ-

centów roślin oleistych i białkowych, którzy nale-
żą do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów 
Roślin Białkowych (EOA) z państw Unii Europej-
skiej, a także miejscem do merytorycznej dysku-
sji na temat: „Biopaliwa jako element stabilizujący 

produkcję rzepaku w Polsce i w Europie”, której 
moderatorem był Redaktor Naczelny Top Agrar 
Polska Karol Bujoczek.

W czasie wydarzenia dr Witold Szczepaniak 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedsta-
wił prezentację na temat nawożenia rzepaku w ekstre-
malnych warunkach pogodowych. – W tym roku wy-
grali ci, którzy na wiosnę azot w rzepaku zastosowali 
na początku marca w jednej dawce – powiedział.

Po prezentacji i debacie przedstawiciele kra-
jowych i europejskich związków branżowych przy 
udziale ponad trzystu rolników i ekspertów uprawy 
rzepaku zwiedzali pola pokazowe w dwóch sys-
temach ochrony rzepaku INNVIGO i SYNGENTA 
oraz kompleksowego nawożenia z YARA, a także 
kolekcję 37 odmian rzepaku ozimego. Następnie 
wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie pole-
tek PDO w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w Chrząstowie.

Warto dodać, że w tej edycji Eurorzepaku, tak 
jak i w poprzednich latach, patronat nad tym wyda-
rzeniem objął Jan Krzysztof Ardanowski Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który uświetnił swoją obec-
nością wydarzenie, oraz Mikołaj Bogdanowicz wo-
jewoda kujawsko-pomorski. 

Szef resortu rolnictwa stwierdził – Rzepak to 
bardzo ważna roślina dla europejskiego rolnictwa. 
Jest niezbędna w zmianowaniu, przerywa monokul-
tury zbożowe, zabójcze dla gleby. Ponadto z rzepa-
ku otrzymuje się produkty wykorzystywane w wielu 
branżach, a jeszcze nie wszystkie zastosowania 

Rafał Mładanowicz KFPZ, Juliusz Młodecki KZPRiRB, 
Krzysztof Bojar KFPZ, Jerzy Hławiczka KZPRiRB;  
fot. E. Spłocharska

fot. E. Spłocharska fot. E. Spłocharska

Waldemar Michalak, Grażyna Leśna, Krzysztof Mleczko 
KZPRiRB; fot. E. Spłocharska

Stanisław Matuszewski, Mieczysław Kowalczyk KZPRiRB;  
fot. E. Spłocharska

Waldemar Michalak KZPRiRB; fot. E. Spłocharska
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odkryliśmy. Dwa podstawowe kierunki wykorzysta-
nia nasion rzepaku to olej spożywczy i biopaliwa. 
Zapotrzebowanie na olej spożywczy jest stabilne 
i raczej nie będzie wzrastać, natomiast będziemy 
zwiększać zapotrzebowanie na biopaliwa – ten kie-
runek rząd zamierza wspierać. 

Krzysztof Ardanowski dodał także – Rozwijając 
produkcję zwierzęcą, a będziemy to robić, musimy 
mieć stabilne źródło białka krajowego. Nie ma bo-
wiem żadnego uzasadnienia gospodarczego dla 
sprowadzania śruty sojowej z soi zmodyfikowa-
nej genetycznie, o wartości 4–4,5 miliarda złotych 

rocznie, jeśli mamy w kraju źródła białka paszowe-
go – rośliny bobowate i rzepak.

Podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku w Mi-
nikowie Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych reprezentowali: Juliusz Młodec-
ki – Prezes Zrzeszenia, Krzysztof Galek – Wice-
prezes Zrzeszenia, Członkowie Zarządu: Waldemar 
Michalak, Mieczysław Kowalczyk, Stanisław 
Matuszewski, Benedykt Ślęzak, Mariusz Olejnik 
oraz Ewelina Spłocharska, Asystent Biura.

Ewelina Spłocharska

Fundusz Promocji Roślin Oleistych
1 sierpnia 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Jest to nowy, 
dziesiąty fundusz powstały w ramach ustawy z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 z późn. zm). Ustawa zakłada funk-
cjonowanie tego funduszu promocji na zasadach, które obowiązują od 2009 r. dla dziewięciu 
funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Celem tworzonego funduszu jest wspieranie marke-
tingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji:
•  roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i ko-

nopi oraz przetworów pochodzących z ich prze-
tworzenia;

•  lub produktów pszczelich, tj.: miodu, pyłku kwia-
towego, propolisu oraz mleczka pszczelego.
Wsparcie działań, dotyczących:

•  roślin oleistych, przetworów pochodzących z ich 
przetworzenia oraz pasz w rozumieniu przepisów 
o paszach;

•  oraz produktów pszczelich,
nie może przekroczyć odpowiednio 85% i 15%, 

maksymalnej kwoty środków finansowych Funduszu 
Promocji Roślin Oleistych w danym roku.

Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wspie-
rał m.in. działania mające na celu informowanie 
o jakości i cechach, w tym zaletach roślin oleistych, 
przetworów nasion oleistych a także produktów 
pszczelich, działania mające na celu promocję spo-

życia tych produktów, udział 
w wystawach i targach zwią-
zanych z ich produkcją lub 
przetwórstwem, badania ryn-
kowe dotyczące spożycia 
oraz badania naukowe i prace 
rozwojowe mające na celu po-
prawę jakości roślin oleistych, 
przetworów nasion oleistych 
lub produktów pszczelich, 
a także prowadzące do wzro-
stu ich spożycia.

Zgodnie z nowelizacją 
ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spo-
żywczych, do naliczania wpłat na Fundusz Promocji 
Roślin Oleistych oraz Fundusz Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych zobowiązany jest przedsię-
biorca prowadzący działalność gospodarczą w za-
kresie przetwórstwa, odpowiednio:
•  roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i kono-

pie)
•  lub zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, 

owies oraz gryka),
bez względu na ich przeznaczenie (cele kon-

sumpcyjne czy cele paszowe).
Dlatego też, w celu wspierania marketingu rolne-

go, w ramach obydwu funduszy w ustawie przyjęto 
także możliwość wspierania działań mających na 
celu informowanie o cechach i zaletach pasz w rozu-
mieniu przepisów o paszach, pochodzących z prze-
tworzenia roślin ujętych w powyższych funduszach.

Źródło i grafika: MRiRW
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Dni Pola w Nowinach
16 maja br. w Nowinach koło Dzierzgonia w województwie pomorskim odbyły się Dni Pola. 
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych reprezentowane przez  
Juliusza Młodeckiego, Edwarda Sycza i Ewelinę Spłocharską brało udział w tym wy-
darzeniu i było jego współorganizatorem.

Głównymi organizatorami Dni Pola w Nowinach 
były: PPUH Nowiny, Apera oraz KZPRiRB. 

Spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez Pana 
Macieja Skibniewskiego z PPUH „Nowiny” sp. 
z o.o. 

Wydarzenie obejmowało oglądanie poletek z od-
mianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz 
różnych wariantów nawożenia tych upraw, prezen-
tację Prezesa KZPRiRB Pana Juliusza Młodec-
kiego na temat działalności zrzeszenia i perspek-

tyw dla uprawy rzepaku do 2030 
roku w świetle dyrektywy RED 
II, wykład Pana Jarosława Woj-
ciechowskiego na temat naj-
ważniejszych aspektów uprawy 
i nawożenia w świetle dyrektywy 
azotanowej i najnowszych badań. 

Przedstawiciel firmy Agrinavia  
Radosław Ryder przedstawił 
najnowsze sposoby zarządzania 
gospodarstwem przy pomocy 
modułów informatycznych. Pro-
gramy i urządzenia wspomaga-

jące prowadzenie gospodarstwa rolnego mogą 
ułatwić określenie stopnia zachwaszczenia pól, 
a nawet podpowiedzieć w jakiej kolejności wyko-
nać zabiegi chemiczne.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się na uro-
czystą biesiadę, w czasie której nawiązano nowe 
kontakty oraz wymieniono się cennymi doświad-
czeniami.

Ewelina Spłocharska

Zapraszamy na konferencję
19 listopada 2019 r. we Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) Polskie Stowarzyszenie Producentów 
Oleju wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Krajową Radą 
Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą organizuje III Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepako-
wej pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia 
wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – wstęp bezpłatny, obowiązuje uprzednie zgłoszenie swojego udziału na 
adres biuro@pspo.com.pl (w treści maila wpisać Konferencja paszowa) lub pod numerem telefonu: 22 628 38 06. 
Więcej informacji na stronie www.pspo.com.pl.

Merytoryczny zakres konferencji jest kontynuacją działań rozpoczętych w poprzednich latach w związku z to-
czącą się dyskusją nad potrzebą zwiększania niezależności białkowej oraz budowania bezpieczeństwa żywno-
ściowego kraju poprzez zwiększenie wykorzystania w bilansie białka paszowego krajowych jego źródeł, a tym 
samym ograniczenie zależności polskiej produkcji zwierzęcej od importu, w szczególności wysokobiałkowych 
komponentów paszowych. Wydarzenie to wpisuje się jednocześnie w szeroko zakrojone działania Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego tworzony jest m.in. zespół ds. odbudowy suwerenności paszowej 
i ograniczenia GMO w ramach Porozumienia Rolniczego. Zgodnie z opinią środowiska eksperckiego śruta rze-
pakowa jest jednym z krajowych surowców o największym potencjale produkcyjnym, którego zwiększenie lokal-
nej absorpcji rynkowej wymaga jednak m.in. dalszych inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych wśród rolników. 
Idea PSPO organizacji dużej konferencji o charakterze ogólnokrajowym, ale jednocześnie z nachyleniem stricte 
regionalnym dostosowanym do realnych potrzeb lokalnego rolnictwa spełnia wprost tego rodzaju potrzeby.

Celem szczegółowym konferencji jest budowanie świadomości hodowców na temat walorów żywieniowych 
śruty rzepakowej i praktycznych możliwości jej szerszego stosowania w codziennej praktyce produkcji zwie-
rzęcej. Zależy nam, aby wskazać nie tylko korzyści ekonomiczne wynikające z substytucji importowanej śruty 
sojowej, ale również obalić pewne mity żywieniowe, które niestety sprawiają, że produkt ten cieszy się większym 
uznaniem na zagranicznych rynkach niż wśród rodzimych hodowców.

PSPO

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Juliusz Młodecki KZPRiRB; fot. E. Spłocharskafot. E. Spłocharska
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Doroczne Spotkania Rolników na Polach 
Demonstracyjnych w Plebanii Woli i Wiszniowie

Czerwcowe spotkania producentów rzepaku i firm oferujących środki do jego produkcji 
to już wieloletnia tradycja wpisująca się w kalendarz stałych wydarzeń na Lubelszczyźnie.

Za nami XVI edycja spotkań rolników na Polach 
Demonstracyjnych, które organizowane są nie-
zmiennie przez Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych oraz firmę TeamAgro 
Kuczyńska w Plebanii Woli (gm. Dębowa Kłoda) 
oraz Wiszniowie (gm. Mircze).

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, przedstawiciele instytucji 
rolniczych, organizacje związkowe, liczna grupa 
przedstawicieli firm związanych z szeroko pojętą 
obsługą rolnictwa, rolnicy uprawiający rzepak, de-
legacja francuskich rolników, plantatorów rzepa-
ku, a także reprezentanci Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Naj-
liczniejszą grupą gości (blisko 850 osób) stanowili 
producenci rzepaku z województwa lubelskiego, 
ale także nie zabrakło rolników z sąsiednich wo-
jewództw, m.in. z: województwa podkarpackiego, 

podlaskiego czy też mazowieckiego, a ponadto in-
nych regionów Polski.

Wśród uczestników spotkania byli rolnicy, któ-
rzy nie opuścili żadnej edycji.

Spotkanie rolników na Polach Demonstracyj-
nych składało się z dwóch część: demonstracyjnej 
oraz konferencyjnej.

W części polowej licznie uczestniczący w wy-
darzeniu rolnicy mogli porównać ze sobą aż 42 od-
miany rzepaku ozimego, prowadzonego w 3 różnych 
technologiach ochrony, dodatkowo w różnych kom-
binacjach nawożenia. Oprócz tego zaprezentowano 
18 odmian pszenicy, 15 kukurydzy, 11 soi oraz 2 bo-
biku. Doradcy z firm hodowlanych, chemicznych 
oraz nawozowych bardzo chętnie i rzeczowo odpo-
wiadali na nurtujące rolników pytania. Po części de-
monstracyjnej, w namiocie konferencyjnym odbyły 
się wykłady poprowadzone przez znakomitych eks-

pertów i zaproszonych gości, w tym pana Ryszar-
da Bandurowskiego i Marka Kałużyńskiego – 
Członków Zarządu KZPRiRB oraz doświadczonych 
agronomów i specjalistów z TeamAgro Kuczyńska. 
Wszystkie prelekcje zostały przyjęte z dużym zain-
teresowaniem odbiorców. 

Zwieńczeniem dwudniowych wydarzeń, a tak-
że kolejną atrakcją (po licznych konkursach), był 
koncert zespołu Trio Beethovenowskie Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, który 
urozmaicił tegoroczne Spotkania Rolników na Po-
lach Demonstracyjnych.

Ewelina Spłocharska

– Jest mi niezmiernie miło, że z każdej 
edycji, z roku na rok, na Polach 
Demonstracyjnych spotykamy się w coraz 
większym gronie uczestników. Warto 
zauważyć, że przez ten czas nastąpiło 
wiele zmian w uprawie rzepaku, pojawiły 
się nowe odmiany, a rolnicy doskonalili 
agrotechnikę uprawy.  

Arkadiusz Drabko
Członek Zarządu KZPRiRB.

– Każdego roku zarzekam się, że po raz 
ostatni organizujemy to wydarzenie, 
że nie mam już siły, ale za każdym razem 
kiedy rozmawiam z setkami plantatorów, 
których goszczę w moim gospodarstwie 
uświadamiam sobie, że bardzo miło jest 
spotykać się z nimi i cóż, zapraszam ich 
ponownie za rok.  

Szymon Kuczyński
Wiceprezes KZPRiRB

- Cenię sobie Dni Pola ze względu na 
możliwość bezpośredniego spotkania 
z kolegami po fachu, rozmowy i wymiany 
doświadczeń odnośnie plonowania 
i zastosowania danej agrotechniki 
związanej z uprawą rzepaku w naszych 
gospodarstwach. Dostrzegam ogrom 
prac włożonych przez organizatorów 
w przygotowanie całego Spotkania 
Rolników, dlatego jestem ich stałym 
uczestnikiem aż od 2002 roku i ponownie 
pojawię się w przyszłym roku.

Bogdan Sadura
Członek KZPRiRB z Lubelsko-Podkarpackiego 

OZPR i przedstawiciel HR Strzelce

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

fot. E. Spłocharska

fot. E. Spłocharska

Trio Beethovenowskie; fot. E. Spłocharska

Ryszard Bandurowski KZPRiRB, Władysław Kuźmiak;  
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Praktyczny wymiar innowacji Bayer 
W dniach 4–5 czerwca firma Bayer zorganizowała Konferencję Polową dla dziennikarzy mediów 
rolnych. Spotkanie mające na celu ukazanie praktycznego wymiaru innowacji Bayer odbyło się na 
terenie Centrum Doradztwa Technicznego Bayer zlokalizowanego na południu Polski w Chechle.

Firma Bayer od czterech lat w gospodarstwie Ber-
nadety i Ryszarda Sładek prowadzi Centrum Do-
radztwa Technicznego (CDT). CDT na pograniczu 
województwa śląskiego i opolskiego o powierzchni 
12 ha pełni funkcję szkoleniową, jak również poka-
zową. Dominują tu gleby trzeciej i czwartej klasy 
bonitacyjnej, jednak zdarzają się również słabsze 
– klasy piątej. W tej lokalizacji w sezonie 2019 zloka-
lizowanych jest około 1900 poletek. Dużą część po-
wierzchni wykorzystuje się również do prowadzenia 
doświadczeń odmianowych oraz pestycydowych 
o charakterze rejestracyjnym. Mnogość różnych ty-
pów prowadzonych doświadczeń czyni to miejsce 
unikatowym na mapie Górnego Śląska.

Rzepak
Na plantacji pokazowej rzepaku ozimego w Chechle 
w sezonie jesiennym obserwowano bardzo liczne na-
loty mszyc. Nasilenie było tak duże, iż koniecznym 
okazało się wykonanie dwóch zabiegów insektycy-
dowych – w tym celu zastosowano Decis 50 EW. Dłu-
ga i ciepła jesień sprzyjała silnemu wzrostowi roślin 
oraz niestety również rozwojowi chorób: suchej zgni-
lizny kapustnych i mączniaka rzekomego. W fazie 
ok.4–6 liści rzepaku interwencyjnie wykonano zabieg 
fungicydem Tilmor 240 EC. Rzepak do zakończenia 
jesiennej wegetacji wykształcił rozetę składającą się 
z 12–13 liści. Łagodna zima pozwoliła na bardzo do-
bre przezimowanie rzepaku – obsada wyjściowa wy-

niosła średnio 42 szt/m2. 
Wiosenne prowadzenie 
łanu polegało na kontro-
li szkodników, których 
nasilenie nie było zbyt 
wysokie. Do zwalcza-
nia szkodników łodygo-
wych użyto Decis 50 EW 
natomiast słodyszka 
i szkodniki łuszczynowe  
zwalczono przy pomo-
cy insektycydów  Pro-
teus 110 OD i Biscaya 
240 OD. 
Do ochrony fungicydo-
wej plantacji oraz by 
wspomóc regenerację 
roślin po zimie i odpo-
wiednio ukształtować 
ich pokrój zastosowano  
Tilmor® 240 EC. Na 

„kwiat” wykonano zabieg Propulse 250 EC w fazie 
opadania pierwszych płatków, przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej i czerni krzyżowych.

Rośliny Strączkowe
Jedną z nowości produktowych Bayer w sezo-
nie 2019 jest herbicyd Bandur 600 SC (aklonifen 
600 g/l). Jest to produkt do przedwschodowego 
stosowania w uprawie ziemniaka, grochu na suche 
nasiona, słonecznika w dawce 2,5–3 l /ha, a także 
w innych uprawach m.in. warzyw. Preparat nanie-
siony na glebę tworzy powłokę ochronną, najlepiej 
działa na chwasty w fazie liścieni i pierwszych liści 
właściwych. Pierwszymi objawami działania Bandu-
ra jest żółkniecie, bielenie liści chwastów prowadzą-
ce do ich zasychania.  

Na poletkach pokazowych CDT Bayer w Chechle 
Bandur zastosowano w uprawie grochu na suche 
nasiona. Groch wysiano 27 marca, herbicyd Bandur 
zastosowano 7 kwietnia, tj 10 dni po siewie w jed-
norazowej dawce 3 l/ha. Zarówno podczas siewu 
jak i aplikacji herbicydu panowała sucha pogoda, 
pierwsze deszcze spadły około 12 dni po zastoso-
waniu herbicydu Bandur. Widać, że przy tak zmien-
nych warunkach pogodowych Bandur doskonale 
radzi sobie z  zachwaszczeniem, nie było koniecz-
ności wykonywania zabiegu poprawkowego. 

Informacja prasowa Bayer

Corteva Agriscience finalizuje  
odłączenie się od DowDuPont,  
stając się tym samym wiodącą, niezależną, globalną firmą 
specjalizującą się w rolnictwie.

Wilmington, Del. – 03 
czerwca 2019 r. – Cor-
teva, Inc. (NYSE: CTVA) 
z sukcesem sfinalizowa-
ła swoje odłączenie od 
DowDuPont, tym samym 
stając się wiodącą, glo-
balną firmą zorientowaną 
na rolnictwo, oferującą 
rolnikom pełną ofertę, 
dzięki której mogą zwięk-
szać plony i zyski.

Corteva Agriscience 
wprowadza dziś na ry-
nek, na globalną skalę, 
zbalansowaną ofertę na-
sion i środków ochrony 
roślin wraz z nowymi roz-
wiązaniami cyfrowymi dla 
rolnictwa oraz najbogat-
szym spektrum innowacji w branży. 

Dystrybucja akcji Cortevy została zakończona 
1 czerwca, kiedy to każdy z zarejestrowanych udzia-
łowców DowDuPont otrzymał jedną akcję Cortevy na 
każde trzy akcje DowDuPont posiadane na koniec 
dnia biznesowego 24 maja 2019 roku. Akcjonariusze 
DowDuPoint otrzymają również gotówkę zamiast akcji 
cząstkowych Cortevy. Akcje Cortevy wchodzą dziś do 
obiegu giełdowego na Nowojorskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych (NYSE) pod nowym symbolem giełdo-
wym „CTVA”.

„Dzisiejsza data wyznacza początek nowego ro-
dzaju firmy rolniczej, znajdującej się w unikatowym 
położeniu, które pozwala konkurować i wygrywać 
poprzez dostarczanie rolnikom pełnych rozwiązań 
niezbędnych do trwałego i długoterminowego rozwo-
ju oraz zwiększenia zysków” mówi Jim Collins, Chief 
Executive Officer Corteva Agriscience. „Jako globalny 
lider, wartych łącznie ponad 100 miliardów dolarów 
rynków nasion oraz ochrony zbóż, Corteva Agriscien-
ce dysponuje najsolidniejszymi innowacjami oraz fa-
woryzującymi drogami do rynków, które pozwalają 
nam na bliskie kontakty z klientami – wszystko to na-
pędza nasz wzrost jako niezależnej firmy i zwiększa 
naszą wartość dla akcjonariuszy. Nasze 21000 zaan-
gażowanych pracowników jest gotowych do wspiera-
nia zarówno tych, którzy produkują żywność, jak i tych, 
którzy ją konsumują, zapewniając rozwój przyszłym 
pokoleniom”.

Obecna w ponad 140 krajach firma Corteva Agri-
science osiągnęła w 2018 roku zysk netto w wysokości 
14 miliardów dolarów. Firma ma ponad 150 ośrodków 
badań i rozwoju i ponad 65 aktywnych działów.

„Jako nowa, niezależna firma rolnicza jesteśmy 
świadomie zorientowani na inwestycje w innowacje, 
żeby zapewnić organiczny wzrost powyżej średniej 
rynkowej oraz poprawić wzrost na zainwestowanym 
kapitale (ROIC)” mówi Grieg Friedman, Executive 
Vice President i Chief Financial Officer Corteva Agri-
science. „Realizując plan, osiągniemy zyski w wyso-
kości 1,2 miliarda dolarów w synergii kosztowej w 2021 
roku. Jesteśmy pewni, że nasz plan pozwoli zwiększyć 
marże. Tak samo ważne jest nasze zobowiązanie do 
znaczącego zwrotu kapitału akcjonariuszom zarówno 
przez dywidendy, jak i wykupienie akcji”.

Nazwa nowej firmy – Corteva Agriscience (kohr-
-'teh-vah) jest połączeniem słów oznaczających „ser-
ce” i „naturę”. Nazwa ta potwierdza historię firmy, a jed-
nocześnie wybiega w przyszłość w kierunku planów 
związanych ze wzrostem produktywności rolników 
oraz dobra ich konsumentów. Główna siedziba firmy 
znajduje się w Wilmington w stanie Delaware, global-
ne centra biznesowe w Johnston w stanie Iowa, India-
napolis w stanie Indiana oraz pięć regionalnych biur 
w Calgary (Kanada), Johannesburgu (RPA), Genewie 
(Szwajcaria), Singapurze i Alphaville (Brazylia).

Informacja prasowa Corteva  
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Dni Pola, czyli pełne technologie INNVIGO 
w praktyce
Spotkania polowe to dla rolników doskonała okazja, aby w praktyce przekonać się o skutecz-
ności dostępnych na rynku preparatów oraz skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. 
W czasie tegorocznego cyklu Dni Pola INNVIGO plantatorzy mają także możliwość poznać 
pełne technologie do ochrony głównych upraw rolnych, które zostały stworzone w ramach 
rozbudowywania oferty firmy. 

Tradycyjnie w czerwcu firma Syngenta zaprasza na swoje poletka pokazowe w ramach cyklu 
Pola Klasy S. Jedno z takich spotkań odbyło się w Rogóźnie-Zamek w woj. kujawsko-pomor-
skim.  Rolnicy mogli obejrzeć efekty zastosowania programów ochrony oraz odmiany zbóż 
i rzepaku firmy Syngenta. Pokazano sprawdzone technologie, ale również kilka nowości, w tym 
m.in. nowy regulator wzrostu zbóż Moddus Flexi oraz fungicyd rzepaczany Amistar Gold.

INNVIGO, polski producent chemii rolniczej, od kilku 
lat dostarcza użytkownikom skuteczne i konkuren-
cyjne cenowo rozwiązania do kompleksowej ochro-
ny upraw. Aby zapewnić plantatorom z całego kraju 
możliwość zapoznania się z efektami stosowania 
rekomendowanych preparatów i technologii, a tak-
że z wynikami prowadzonych doświadczeń wdroże-
niowych i demonstracyjnych, firma już po raz trzeci 
zorganizowała Dni Pola. Tegoroczny cykl składa się 
z siedmiu spotkań w wybranych gospodarstwach, 
zlokalizowanych w różnych regionach Polski. – 
Przed wprowadzeniem preparatów na rynek stara-
my się sprawdzić w praktyce na polach rolników, 
jak one działają. Dlatego szukamy gospodarstw in-
nowacyjnych, w których mamy możliwość zastoso-
wania naszych rozwiązań i przekonania klientów do 
naszych produktów – wyjaśniał Andrzej Borychow-
ski, Specjalista ds. badań i rozwoju w INNVIGO.

Podczas wydarzenia odbywającego się 
12 czerwca w Gospodarstwie Rolnym Hulcze (gmina 
Dołhobyczów, województwo lubelskie) miała miej-
sce konferencja prasowa, którą otworzył Krzysztof 
Golec, Prezes zarządu: – INNVIGO to firma, która 
od ponad czterech lat oferuje rozwiązania do ochro-
ny głównych upraw. Tutaj będą mogli państwo zo-
baczyć rozwiązania w zbożach, rzepaku, burakach 
cukrowych. Do tej pory mówiliśmy o pojedynczych 
produktach, w tej chwili to już pełne technologie – po-
cząwszy od zapraw nasiennych, poprzez regulatory 

wzrostu, insektycydy, 
fungicydy i herbicydy. 

– Dni Pola to takie 
wydarzenie, kiedy po-
kazujemy działanie 
naszych produktów. 
Nie ma chyba ważniej-
szej rzeczy dla prakty-
ków niż zobaczenie na 
uprawach, na polach 
działania preparatów 
– opowiadał o idei spo-
tkań polowych Jacek 
Zawadzki, Wicepre-
zes zarządu INNVIGO. 
– W okresie zimowym 
prowadzimy wiele szko-

leń, wtedy opowiadamy o naszej ofercie, o naszej 
technologii. Natomiast pola to miejsce, gdzie moż-
na skonfrontować to, co mówimy, z tym, co mamy 
w praktyce. I to jest najcenniejsza rzecz dla rolni-
ków, bo mogą zobaczyć, jak te nasze produkty się 
sprawdzają. 

Tego dnia w trakcie części praktycznej Dni Pola 
Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwo-
ju, zaprezentował w namiocie diagnostycznym i na 
poletkach odmianowych rekomendowane przez 
INNVIGO rozwiązania do ochrony rzepaku ozime-
go, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz buraka 
cukrowego. Goście wzięli także udział w wykładzie 
prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu 
na temat najważniejszych agrofagów w uprawach 
roślin rolniczych, w tym szarka komośnika – do nie-
dawna szkodnika w zasadzie nieznanego, a w ostat-
nim czasie masowo występującego na plantacjach 
buraków cukrowych w tym regionie.

Dni Pola INNVIGO 2019 odbyły się w: Gospodar-
stwie Rolnym Ołobok (woj. lubuskie), Rozbitym Ka-
mieniu (woj. mazowieckie), Gospodarstwie Rolnym 
Hulcze (woj. lubelskie), Spytkówkach (woj. wielko-
polskie), Dąbrówce (woj. wielkopolskie), SD Rado-
stowo (woj. pomorskie) oraz w SD Karżniczka (woj. 
pomorskie).

Informacja prasowa Invigo

Rolnicy licznie odwiedzają pokazy polowe 
Syngenta w ramach Pól Klasy S

Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Pana Tomasza 
Michalczyka, z którym Syngenta współpracuje już od 
2004 roku. Na powierzchni 1000 ha, na glebach płowych 
klasy IIIa–V, uprawiane są zboża: pszenica ozima i jara, 
pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy, buraki cukrowe i ku-
kurydza. Dzięki otwartości na nowe projekty i dbałości 
o ich realizację Gospodarstwo Rogóźno często prezen-
tuje najbardziej złożone doświadczenia Syngenta.

Skuteczny plan ochrony rzepaku
Rzepak jest rośliną bardzo wymagającą, dlatego potrze-
buje kompleksowego podejścia. Na plantacji w Rogóź-
nie zastosowano sprawdzony program ochrony, które-
go szczegóły omówił Jarosław Malanowski, Crop Field 
Expert Syngenta. – Rozpoczęliśmy od ochrony herbi-
cydowej. Na tej plantacji zastosowaliśmy Colzor Trio. 

Jak widać, plantacja jest czysta, wolna od chwastów. 
Następnie przygotowaliśmy plantację do przezimowa-
nia poprzez zastosowanie preparatu Toprex w dawce 
0,3 l/ha. Dalej kontynuowaliśmy ochronę wiosenną 
poprzez zastosowanie Toprexu w dawce 0,5 l/ha, aby 
zwalczyć zagrożenie ze strony suchej zgnilizny kapust-
nych. Zastosowaliśmy również Karate Zeon do ochrony 
przed szkodnikami. Program ochronny zakończyliśmy 
w okresie okołokwitnieniowym stosując nowy fungicyd 
Amistar Gold w dawce 1,0l/ha w czasie pełni kwitnienia. 
Jest to nowy produkt w naszym portfolio o wysokiej sku-
teczności, zarejestrowany również do ochrony buraka 
cukrowego – podsumował Malanowski.

Oprócz programów ochrony roślin, firma zaprezen-
towała swoje flagowe odmiany nasion upraw polowych 
– jęczmienia hybrydowego, pszenicy i rzepaku.

SY Iowa (KR 2018) Wyróżnia się du-
żymi i wiernymi plonami nasion (115% 
wzorca, COBORU 2016, 2017) o pod-
wyższonej zawartości tłuszczu (115% 
wzorca). Odmiana odporna (gen Rlm7) 
na suchą zgniliznę kapustnych o bar-
dzo wysokiej zimotrwałości (spraw-
dziła się podczas trudniej dla rzepaku 
zimy w roku 2016). Charakteryzuje się 
przeciętnymi wymaganiami glebowy-
mi, wczesnym kwitnieniem i średnim 
terminem dojrzewania, przy wysokiej 
odporności na pękanie łuszczyn i osy-
pywanie nasion.

SY Alibaba (KR 2018) Odmiana mie-
szańcowa rzepaku ozimego odporna 
na patotypy kiły kapusty najczęściej 
występujące w Polsce, zalecana do 
uprawy na polach zagrożonych wy-
stąpieniem kiły kapusty. Plony nasion 
w doświadczeniach COBORU 2016 
i 2017 w warunkach braku porażenia 
kiłą kapusty na poziomie 97% wzorca 
(odmiany bez odporności na kiłę ka-
pusty). Zimotrwałość bardzo dobra.  
Jest jedną z najczęściej uprawianych 
odmian w warunkach porażenia gleby 
kiłą kapusty.

SY Florida (KR 2015) Odmiana wcze-
sna, wysoko lub bardzo wysoko plo-
nująca (118 proc. wzorca, COBORU 
2014–2018), o podwyższanej zawarto-
ści tłuszczu w nasionach (113% wzorca) 
i wysokiej zimotrwałości. Odmiana od-
porna (gen Rlm7) na suchą zgniliznę ka-
pustnych. Wymagania glebowe mniej-
sze. SY Florida sprawdza się w uprawie 
na terenie całego kraju, znalazła się na 
Liście odmian zalecanych do uprawy 
miedzy innymi w województwach: dol-
nośląskim, lubuskim, opolskim, podkar-
packim, pomorskim, śląskim.

Odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego

Podczas tegorocznych spotkań polowych Syngenta promuje 
nową odsłonę znanego już rolnikom serwisu Infopole. Teraz jest to 
platforma społecznościowo-edukacyjna zaprojektowana specjal-
nie dla rolników. Pod adresem www.infopole.pl oprócz monitorin-
gu chorób i szkodników znajduje się wiele nowych i użytecznych 
funkcji, takich jak raporty polowe ekspertów, ewidencja zabiegów, 
kalkulator środków ochrony roślin, atlas chorób i szkodników, no-
towania giełdowe czy prognoza pogody. Nowe Infopole to przede 
wszystkim miejsce wymiany informacji na temat prowadzenia 
gospodarstwa. Rolnicy mogą tu na bieżąco dzielić się doświad-
czeniami, zdjęciami i filmami z gospodarstw, śledzić eksperckiego 
vloga czy zadawać pytania ekspertom. 

Informacja prasowa Syngenta
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Celem badania jest diagnozowanie podejścia pro-
ducentów żywności do bezpieczeństwa zabiegów 
ochrony roślin: w odniesieniu do własnych praktyk 
oraz do konsumentów i środowiska. Najnowszą, 
trzecią edycję badania przeprowadzono na ogól-
nopolskiej próbie 400 respondentów: 300 rolników 
i 100 sadowników1.

Rolnicy o zmianowaniu
Dbałość o żyzność gleb jest najważniejszym czyn-
nikiem, decydującym o zmianowaniu: wskazywana 
jest dwukrotnie częściej niż w poprzedniej edycji 
badania (z 2016 roku). Z 50 do 60% wzrosła liczba 
gospodarstw badających glebę przynajmniej raz 
na 3 lata.

Odporność na środki ochrony roślin
Odporność agrofagów na środki ochrony roślin jest 
znaczącym problemem dla obu grup respondentów 
(rolnicy 82%, sadownicy 96%). Sadownicy lepiej od 
rolników definiują czym jest odporność (58 wobec 
35%) i wykazują się większą wiedzą o sposobach 
radzenia sobie z odporności – np. przez rotację sub-
stancji (68% wobec 20%). Zarazem nastąpił zdecy-
dowany wzrost zadowolenia z jakości usługi zwrotu, 
jak i odbierania opakowań po środkach ochrony ro-
ślin w porównaniu z poprzednią edycją badania.

2019: Zrównoważona Ochrona Roślin
Tematami poprzednich edycji programu „Grunt to 
bezpieczeństwo” (którego elementem jest badanie 
opinii) była ochrona bioróżnorodności organizmów 
glebowych, organizmów wodnych oraz owadów za-

1  Badanie, na zlecenie Bayer Sp. z o.o., zrealizował Kleffmann Group w czwartym kwartale 2018; N=400, reprezentatywna grupa gospodarstw 
rolnych (specjalizacja: uprawy polowe, sadownictwo), zasięg: ogólnopolski.

pylających. W bieżącym roku temat 
to zrównoważona ochrona roślin. 
Obejmuje ona takie zagadnienia, 
jak dobór właściwego poziomu 
ochrony roślin do typu uprawy gle-
by, uprawianych odmian i radzenie 
sobie z odpornością agrofagów na 
zwalczające je preparaty.

Centrum Badania 
Odporności: zapowiedź

W bieżącym roku, po raz pierwszy w historii Cen-
trum Badania Odporności firmy Bayer, będzie moż-
na obserwować pełne spektrum efektów kombina-
cji trzech czynników: doboru herbicydów, sposobu 
uprawy oraz zmianowania upraw. Na 44 poletkach 
doświadczalnych plantacji, zlokalizowanej w miej-
scowości Paluzy na Warmii, prezentowane są zróż-
nicowane strategie zwalczania miotły zbożowej, od-
pornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS.

Bayer w kolejnej kampanii edukacyjnej
W 2019 roku firma Bayer przyłączyła się do nowej 
inicjatywy, propagującej bioróżnorodność i, za-
razem, zdrowy styl życia. To edukacyjny projekt 
tworzenia ogródków szkolnych, zainicjowany przez 
markę Marwit. W 25 szkołach podstawowych w ca-
łej Polsce powstaną ogródki warzywno-ziołowe, 
tworzone wspólnie przez uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców. W ogródkach odbędą się lekcje zdrowia 
oraz warsztaty kulinarne, promujące zdrowe odży-
wianie. Dzieci będą uprawiać rośliny, obserwować 
ich rozwój i uczyć się o ich właściwościach, a z ze-
branych plonów przygotowywać zdrowe przekąski. 
Bayer dostarcza nasiona roślin miododajnych do 
założenia łąk kwietnych, hotele dla dzikich zapyla-
czy oraz tablice informacyjne o roli owadów zapy-
lających w produkcji żywności. Projekt, rozpoczęty 
wiosną, będzie realizowany m.in. w Warszawie, Ka-
towicach, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku, 
Toruniu.

Informacja prasowa Bayer

Bayer popularyzuje nowoczesne 
i zrównoważone rolnictwo
Warszawa, 16 kwietnia 2019 – Rolnicy znają pojęcie rolnictwa zrównoważonego (78%) 
i utożsamiają je głównie z kwestiami agrotechnicznymi, ale także z ochroną środowiska na-
turalnego (21%). W kontekście rolnictwa zrównoważonego większą potrzebę szkoleń wska-
zują sadownicy niż rolnicy (47% wobec 31%) – to wnioski z badania, przeprowadzonego 
przez Bayer w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.

Obszary górskie
Innowacje wzmacniające potencjał rolnictwa terenów górskich to temat omawiany podczas 
konferencji, która odbyła się 17 lipca 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Chcemy rozwijać rolnictwo w górach, bo bez niego 
góry staną się martwe i turystów tam nie będzie – po-
wiedział podczas konferencji minister Jan Krzysztof 
Ardanowski.

To kolejna, po odbywającej się kilka miesięcy 
temu w Balicach, konferencja z cyklu Innowacyjne 
rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Podczas spo-
tkania prezentowano innowacje wzmacniające po-
tencjał rolnictwa terenów górskich. Uczestnikami 
wydarzenia byli przedstawiciele sejmu, administracji 
rządowej, samorządowej, jednostek doradztwa rol-
nego, związków i organizacji rolniczych, jednostek 
naukowych, a także mieszkańcy obszarów górskich.

– Góry są ważnym dla rolnictwa obszarem, za-
równo gospodarczym, ekologicznym, jak i kulturo-
wym. Dziś mówimy o tym, jakie działania podjąć, aby 
na tym terenie rolnictwo utrzymać, rozwijać lub, tam 
gdzie uległo ono wypchnięciu, przywrócić je. Chce-
my, żeby ludzie niezależnie od 
tego, w jakim rejonie nasze-
go kraju żyją, mieli podobne 
możliwości rozwoju i realizacji 
swoich pragnień – mówił mini-
ster. Szef resortu rolnictwa za-
znaczył, że atutem gór są nie 
tylko piękne widoki, lecz także 
agroturystyka oraz wysokiej 
jakości produkty wytwarza-
ne z miejscowych surowców, 
jak na przykład oscypki czy  
bryndza.

W resorcie rolnictwa trwa-
ją prace nad przygotowaniem 
odpowiedniego programu 
wsparcia rolnictwa na obszarach górskich, który po-
prawi rentowność produkcji rolnej oraz pozwoli za-
chować unikalność tych terenów. Program powinien 
również pomóc w podtrzymaniu rolniczego wykorzy-
stania gruntów rolnych na obszarach górskich.

Minister podkreślił, że w górach produkcja rolna 
jest trudniejsza i potrzebne jest tu specjalne wspar-
cie. Zdaniem szefa resortu nie powinny to być do-
tacje, ale inne formy wsparcia np. pomoc w promo-
waniu produktów górskich, czy wyższy zwrot akcyzy 
za paliwo rolnicze. Szef resortu przypomniał, że na 
korzyść obszarów górskich zostały zmienione zasa-
dy wyznaczania obszarów o trudnych warunkach go-
spodarowania (ONW), które uprawniają do starania 
się o wyższe wsparcie.

– Dochody rolników powinny jednak pochodzić 
z dobrze zorganizowanej produkcji i sprzedaży za 
dobrą ceną produktów wysokiej jakości. Musimy 

zastanowić się wspólnie nad tym jakie rozwiązania 
wprowadzić, aby produkty te były dostępne na ryn-
ku i rozpoznawalne jako produkty wyróżniające się 
jakością – mówił minister i dodał, że jednym z do-
brych rozwiązań jest aplikowanie o unijne certyfi-
katy żywności. Dzięki nim produkt jest chroniony, 
a jednocześnie producent uzyskuje wyższą cenę, 
natomiast konsument gwarancje jakości i pocho-
dzenia.

Jako dobry przykład tego typu działań minister Ar-
danowski wskazał Włochów, którzy zarejestrowali już 
w unijnym systemie 299 swoich produktów, podczas, 
gdy Polska w ciągu 15 lat zarejestrowała tylko 42.

Kolejnym dobrym rozwiązaniem dla tych terenów 
jest, w opinii ministra, rozwój rolniczego handlu deta-
licznego.

– Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy są 
bodaj najlepsze w Europie i umożliwiają praktycznie 

sprzedaż wszystkiego, co rol-
nicy mogą wytworzyć. W tej 
chwili 4,5 tys. gospodarstw 
sprzedaje żywność przetwo-
rzoną w gospodarstwie, a ok. 
11 tys. zajmuje się sprzedażą 
produktów nieprzetworzonych 
– informował szef resortu rol-
nictwa.

Kolejnym rozwiązaniem dla 
terenów górskich może być re-
aktywowanie małych ubojni.

–  Przywrócimy możliwość 
uboju zwierząt w małych go-
spodarstwach, podobnie jak 
jest to w Austrii, czy Bawarii. 

Jest to szczególnie ważne nie tylko w przypadku by-
dła, ale także innych gatunków zwierząt, np. na tere-
nach górskich owiec. Przygotowujemy już  odpowied-
nie przepisy w tej sprawie. Bedą musiały być one 
notyfikowane w KE, ale spodziewam się, że w świetle 
rozwiązań stosowanych w innych krajach problemów 
z tym nie będzie – zaznaczył minister.

Identyfikując potrzeby i wyzwania, na które po-
winna reagować polityka górska MRiRW, podjęto 
dotychczas szeroką współpracę z regionami woje-
wództw Polski południowej. W tym zakresie prowa-
dzone były również prace w ramach Porozumienia 
Rolniczego.

Na spotkaniu obecny był Pan Jerzy Hławiczka, 
Członek Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Źródło:MRiRW

INFORMACJE RYNKOWE
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Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na niestabilność 
rynku i na zachowania jego uczestników. Podał przy-
kład związany z rynkiem wieprzowiny, kiedy to w sytu-
acji bardzo niskich cen dochodziło do protestów.

– Teraz, gdy ceny bardzo wzrosły w wyniku sy-
tuacji na rynku chińskim, gdzie występują ogromne 
problemy z ASF, nikt nie przychodzi, nie grozi prote-
stami. A może teraz jest właśnie najlepszy moment, 
aby zastanowić się, co robić i jakie wprowadzić 
mechanizmy stabilizujące rynek. Może próbować 
wprowadzić jakiś fundusz kryzysowy? Ale nie. Nie 
ma żadnego głosu tych, którzy wówczas protesto-
wali – zwracał uwagę minister.

Szef resortu przypomniał, że jego zamiarem było 
wykorzystanie trwałych użytków zielonych w ilości 
około 3 mln ha, które teraz nie są wykorzystywane 
w produkcji rolnej do rozwoju hodowli bydła mięsne-
go. Zwrócił przy tym uwagę, że na koniec swojej ka-
dencji KE zawarła porozumienie z krajami Mercosur, 
w myśl której produkty rolne z tych państw uzyskają 
dostęp do rynku europejskiego.

– Formalnie Komisja Europejska ma takie prawo, 
ale w mojej ocenie nie powinna tego robić na kilka 
miesięcy przed końcem kadencji – stwierdził mini-
ster Ardanowski.

– Tak się nie robi. Kraje Mercosur to nie są kra-
je biedne. Tam nie ma głodu. Przehandlowano sa-
mochody, elektronikę, sprzęt AGD wytwarzane 
w najbardziej rozwiniętych krajach UE za południo-
woamerykańską żywność – podkreślił minister do-
dając, że nie ma na to zgody polskiego rządu.

– Na najbliższym posiedzeniu unijnej Rady Mini-
strów ds. rolnictwa będę domagał się wprowadzenia 
klauzul ochronnych, które będą wprowadzały na-
tychmiastowe ograniczenia w przypadku zakłócenia 
danego rynku w związku z realizacją tej umowy oraz 

całkowitego zakazu importu produktów nie spełnia-
jących bardzo wysokich norm europejskich. Będę 
też domagał się uruchomienia skupu interwencyjne-
go wołowiny na poziomie UE – dodał minister.

Szef resortu podkreślił również, że ważne jest 
aby wszystkie organizacje, które mają swoje repre-
zentacje w Unii Europejskiej wyrażały swój wyraźny 
sprzeciw i szukały sojuszników w tych działaniach.

Minister zwrócił również uwagę, że państwo 
członkowskie nie ma żadnych możliwości wprowa-
dzenia skupu interwencyjnego.

– Natomiast to, co jest możliwe i to, co zapowia-
damy, jest realizowane. To jest nasza wiarygod-
ność. Tak jest np. w odniesieniu do obśmiewanego 
programu podwyższonego dobrostanu zwierząt. Te 
rozwiązania są wprowadzane i już od przyszłego 
roku, jeszcze w tej perspektywie finansowej będzie 
wsparcie do bydła i świń – przypomniał minister.

Szef resortu zwrócił uwagę, że ciągle poszukiwa-
ne są nowe rynki zbytu i zaapelował o wskazywanie, 
gdzie jeszcze ewentualnie należałoby wysłać misje 
i uzgadniać warunki dostępu.

Pytał się ponadto członków zespołu, jakie mają 
konkretne propozycje realnych rozwiązań. Zapo-
wiedział również udostępnienie list zakładów, które 
sprowadzają surowce z zagranicy kosztem polskich 
rolników.

– Nie chodzi o zakaz importu, ale społeczeństwo 
ma prawo wiedzieć i niech to się odbywa jawnie – 
podkreślił minister.

Na spotkaniu obecny był Pan Waldemar Micha-
lak, hodowca bydła, a także Członek Zarządu Kra-
jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych.

MRiRW

Spotkanie zespołu do spraw wołowiny
– Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczegól-
nymi tematami wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, 
a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski 
podczas spotkania z grupą zajmującą się rynkiem wołowiny.
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Zachęcam jednocześnie by 
jak co roku uczestniczyć 
w dniach pola organizowa-
nych przez wiele instytucji 
i firm nasiennych. Niewątpli-
wie ten temat będzie się tam 
przewijał, więc łatwiej bę-
dzie rozwiać wasze wszyst-
kie wątpliwości na bieżąco 
podczas prelekcji. Informa-
cje możecie znaleźć w No-
woczesnej Uprawie oraz np. 
na stronie COBORU w za-
kładce kalendarium.

Przez ostatnie dwa lata 
badań COBORU plon soi 
był w miarę stabilny i wy-
nosił około 3,0–3,2 t z ha. 
Bardzo więc jestem cieka-
wy tegorocznych zbiorów, 
gdyż jak wszyscy wiemy, 
plon rzepaku wypadł słabo 
w porównaniu do poprzednich lat, więc zobaczy-
my jak w tym roku wypadnie soja. Jeżeli udałoby 
się jej utrzymać zeszłoroczny poziom plonowania 
to byłby to dla Was dodatkowy sygnał co do tego, 
by jeszcze bardziej wnikliwie pochylić się nad soją 
i zwiększać sukcesywnie jej areał w waszych go-
spodarstwach.

Ostatnim tematem, który 
chciałem dzisiaj poruszyć 
jest jakość ziarna soi przez 
pryzmat zawartości białka. 
Według badań COBORU 
ilość białka waha się pomię-
dzy 38% a 39%. Jest to bar-
dzo dobry wynik, jednak nie 
zawsze na polu w uprawie 
udaje się takie parametry 
utrzymać. Zawartość białka 
jest warunkowana kilkoma 
czynnikami. Na kilka macie 
wpływ – jedynie na nasło-
necznienie i temperaturę  
nie, więc tym bardziej po-
winniście skupić się na tych 
innych. Po pierwsze gene-
tyka – z badań COBORU 
można wyciągnąć informa-
cje jaka odmiana w danym 
rejonie ma najlepsze wyniki. 

Stanowisko – w aspekcie wystawy na słońce i za-
wartości substancji organicznej w glebie, ale także 
zasobności w mikro i makro elementy. Nie zapomi-
najmy także o odpowiednim zaprawieniu nasion soi 
bakteriami.

W ostatnich latach nie mogliśmy się skarżyć na 
temperatury i słońce w czasie tworzenia się ziarna, 

stąd pewnie takie wyniki w doświadcze-
niach – by jednak uzyskać takie same 
na polu to najlepiej odwiedzić Dni pola 
by na miejscu zapoznać się z technolo-
gią jaka była stosowana i wprowadzić ją 
do swojego gospodarstwa.

Do zobaczenia na niektórych 
dniach pola!!

Sierpniowe 
informacje

W ramach uzupełnienia poprzedniego artykułu Prezydent podpisał 20 lipca ustawę o ozna-
kowaniu produktów odzwierzęcych jako non GMO, więc oficjalnie zacznie ona działać od 
1 stycznia 2020 roku. To półroczne vacatio legis, jest po to, by wszystkie strony chcące 
brać udział w tym systemie miały czas na przygotowanie, a szczególnie mam na myśli firmy 
spożywcze czekające obecnie na rozporządzenie Ministerstwa w sprawie znaku, jaki będą 
stosować na opakowaniach. Dotyczy to jednak oczywiście całego łańcucha zaczynając od 
samych Państwa. Dla ułatwienia w następnym artykule omówię przepisy tej ustawy, które 
dotyczą hodowców zwierząt tak, byście na spokojnie wiedzieli, jakie obowiązki nakłada 
na was ta ustawa.

Ostatni niemal rok intensywnych działań Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych w za-
kresie zmiany w krajowym prawodawstwie biopaliwowym można z pełną premedytacją na-
zwać walką o krajowe rolnictwo i przyszłość sektora biopaliw nie tylko na najbliższe lata, ale 
kolejną dekadę. 

ADAM STĘPIEŃ
Krajowa Izba Biopaliw
Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

Sukces Koalicji: 
dobre perspektywy 
dla biopaliw z rzepaku

Po decyzjach najpierw Rządu, a po nim Parlamen-
tu w dniu 9 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał przyjętą przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. 
ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, dzię-
ki czemu ten etap naszych działań możemy uznać 
za ostatecznie zakończony. Jak je możemy ocenić? 
Oczywiście to pryzmat rynkowy da na tak postawio-
ne pytanie ostateczną odpowiedź, ale z pewnością 
możemy czuć satysfakcję, że po raz kolejny byliśmy 
merytorycznym partnerem w dyskusji o przyszłości 
branży i faktycznym głosem branży, który został re-
alnie uwzględniony w finalnych rozwiązaniach. Rzecz 
jasna każda nowelizacja ustawy biopaliwowej (a było 
już kilkanaście!) to trudne manewry i sztuka kom-
promisu pomiędzy interesem sektora rolno-spożyw-
czego, a paliwowego, dla którego z kolei realizacja 
Narodowego Celu Wskaźnikowego to wciąż niestety 
głównie przykry obowiązek. Czy udało się tym razem 
uzyskać odpowiedni balans pomiędzy oczekiwania-
mi, a możliwościami? 

No cóż, trzeba mierzyć siły na zamiary, w związku 
z czym kluczowym punktem obranej przez Koalicję 
strategii było przede wszystkim utrzymanie dotych-
czasowego wolumenu krajowych biokomponentów 
na rynku, których wykorzystanie w ramach NCW po-
zwala na efektywne zagospodarowanie ponad 2 mln 
ton rzepaku i blisko 700 tys. ton zbóż. Cel, wydawało-
by się, minimum, bo przyjęło się myśleć o gospodar-
ce w kontekście permanentnego wzrostu, ale trzeba 
zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres, w którym 
się poruszamy. Ten determinowany jest prawodaw-
stwem europejskim, gdzie dobra perspektywa nowej 
dyrektywy RED2 dla tzw. biopaliw konwencjonalnych, 
czyli wytwarzanych właśnie z surowców rolnych to de 
facto utrzymanie… ustanowionego jeszcze w 2015 
roku limitu na poziomie 7% w ramach celu dla ener-
gii odnawialnej w transporcie o nominalnej wysokości 
14%. Przy efektywnej realizacji ustawy w przyjętym 
kształcie mamy szansę na utrzymanie tego limitu na 
zbliżonej wartości, jako że kluczowym aspektem bę-
dzie tu faktyczna wartość osiągnięta na koniec 2020 
roku. Mając na względzie fakt, że jesteśmy w czołów-
ce producentów biodiesla w Unii Europejskiej tj. po 
Niemczech, Francji i Hiszpanii zajmujemy 4, ale jakże 

nadal chlubne, miejsce z produkcją oscylująca wokół 
900 tys. ton estrów rocznie, było czego bronić. 

Trzeba również podkreślić, że generalny wolumen 
biodiesla konieczny do realizacji NCW w kolejnych 
latach będzie nieznacznie, ale jednak rósł w związku 
z wzrastającym poziomem nominalnym celu. Ustawa 
reguluje tę kwestię do 2024 roku włącznie i w kon-
tekście wartości, celu w poszczególnych latach, jakie 
zostały wstępnie zaproponowane przez Ministerstwo 
Energii jeszcze w projekcie należy podkreślić, że 
dzięki efektywnym działaniom Koalicji NCW zosta-
ło podwyższone do docelowej wartości na koniec 
okresu przejściowego 9,1%! Oznacza to, że nawet 
w przypadku szybkiego wzrostu produkcji biopaliw 
zaawansowanych i tych wytwarzanych z odpadów 
i pozostałości wciąż do klasycznych biokomponen-
tów ze zbóż i rzepaku pozostanie duża przestrzeń 
rynkowa umożliwiając wykorzystanie odgórnego 
limitu 7% wynikającego z dyrektywy (co nie byłoby 
możliwe w przypadku, gdyby nominalne NCW znaj-
dował się poniżej tej wartości). Progresu w tym zakre-
sie nie ograniczy nawet opłata zastępcza, którą kon-
cerny paliwowe mogą wnieść zastępując tego typu 
daniną maksymalnie 20% nominalnej wartości NCW 
w danym roku. Można więc powiedzieć, że wilk syty, 
a i owca cała (przynajmniej teoretycznie). Zwłaszcza, 
że kontynuowany będzie również „pozytywny regres” 
NCW w postaci mechanizmu współczynnika reduk-
cyjnego gwarantującego dominujący udział krajowej 
produkcji w ramach realizacji tego obowiązku, żeby 
skorzystać z tej preferencji podmioty paliwowe mu-
szą bowiem wykorzystać na poczet realizacji NCW 
co najmniej 70% krajowych estrów i co najmniej 60% 
polskiego bioetanolu. Szczegółowe wyliczenia towa-
rzyszące ustawie wskazują, że już przy tych warto-
ściach zabezpieczana jest nasza obecna produkcja. 
A to z kolei oznacza, że osiągnięte porozumienie jest 
swoistego rodzaju planem minimum, który przy od-
powiedniej koniunkcji zdarzeń rynkowych może dać 
nam ostatecznie wzrost wolumenowy wykorzysta-
nia rodzimej produkcji biopaliw. Stąd też się bierze 
generalnie pozytywna ocena ustawy z perspektywy 
branżowej. 

Podobnie jak w przypadku NCW tak i kluczowy 
mianownik w tych wyliczeniach ustawowych w zakre-

BIOPALIWA
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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.

sie potencjału i budowania przestrzeni rynkowej dla 
biopaliw tj. sam rynek paliw ciekłych, nadal podlegał 
progresowi, co się tyczy zarówno oleju napędowego, 
jak i benzyn silnikowych.

Co równie ważne to stabilizujący sytuację na ryn-
ku biopaliw konwencyjnych efekt wprowadzonych 
ograniczeń ustawowych w zakresie wykorzystania 
w ramach NCW mechanizmu podwójnego nalicza-
nia biopaliw wytwarzanych z odpadów i pozostałości 
(np. oleje posmażalnicze, tłuszcze zwierzęce), jak 
również tzw. biowęglowodorów ciekłych, które póki 
co nie są wytwarzane w Polsce, a zatem nie stanowią 
przestrzeni rynkowej dla krajowego rzepaku. 

Kolejnym ważnym wymiarem praktycznym no-
welizacji ustawy jest zapewnienie zwiększenia kon-
sumpcji estrów poprzez blendowanie tj. dodawanie 
biodiesla do oleju napędowego w ramach normy jako-
ściowej przewidującej ich udział do 7% objętościowo 
(stąd na stacjach paliwowych oznaczenie dystrybu-

torów ON w postaci 
„B7”). Dotychczaso-
we rozwiązanie za-
kładające różne po-
ziomy minimalnego 
obligatoryjnego blen-
dingu w poszczegól-
nych kwartałach, ale 
średniorocznie dają-
ce nieco poniżej 4,5% 
(tym razem w ujęciu 
energetycznym) za-
stąpiło rozwiązanie 
bardziej generalne 
przewidujące jedną 
normę dla całego 
roku kalendarzowego 
poczynając od 4,9% 
w 2020 roku i zmie-
rzając do docelowego 
poziomu od 2023 roku 
6,2%. Taka wartość 
oznacza de facto cał-
kowite wykorzystanie 
opcji B7, co jest już 
praktykowane w wie-
lu unijnych krajach 
m.in. w Austrii czy 
bliskiej nas Słowacji. 
Już w przyszłym roku 
jednak dzięki takiemu 
rozwiązaniu wolumen 
biodiesla, który bę-
dzie musiał zostać 
wprowadzony na 
krajowy rynek paliw 
przekroczy 1 mln ton. 

I to niezależnie od samego obowiązku realizacji NCW, 
ponieważ blending funkcjonuje niezależnie i stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie rynkowe dedykowane 
głównie właśnie estrom metylowym. O ile bowiem 
krajowe rafinerie uruchomią produkcję biokomponen-
tów w ramach tzw. technologii współuwodornienia (tj. 
powstających poprzez dodawanie oleju roślinnego do 
procesu rafinacji ropy naftowej) potencjalny uzysk pa-
liwa odnawialnego w ramach tej ścieżki produkcyjnej 
nie będzie mógł być zaliczony w poczet realizacji obli-
gatoryjnego blendingu. 

Reasumując, perspektywy dla sektora biopaliwo-
wego w Polsce w świetle ostatniej nowelizacji ustawy 
są dobre. Jako branża jesteśmy gotowi, aby je wyko-
rzystać – warto więc stawiać na uprawę rzepaku, bo 
bez krajowego surowca zabraknie nam i argumentów 
na rzecz efektywnej kontynuacji dotychczasowych 
trendów.

Wykres 1. Prognoza konsumpcji paliw (tys. ton) w Polsce na lata 2020–2022 
według Information Market SA

Wykres 2. Nominalna wysokość NCW na lata 2020–2024
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Z wizytą…

Makrama,
czyli opowieść o sznurkach i pasji

Artystka makramą zajmuje się już ponad 35 lat. Jej sznurkowe 
obrazy zdobywają uznanie w całym kraju, bo makramistka 
zdobywa niemal wszystkie możliwe nagrody i wyróżnienia 
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej prace 
zostały też docenione przez przemysł filmowy. Makramy 
Jolanty Surmy były częścią scenografii do filmu "Mroczne 
Cienie" Tima Burtona z Johnym Deppem w roli głównej. Prace 
artystki zadziwiają oryginalnością i precyzją splotów. 
Jolanta Surma jest założycielką Klubu Artystów Pasja ze 
Złotowa, nagrodzona została odznaką honorową „Zasłużona 
dla Kultury Polskiej” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Co to jest makrama?
Makrama to sztuka artystycznego 
wiązania sznurków, to rodzaj koro-
nek, pasmanterii z nici lub sznurków 
wykonanych za pomocą splatania 
kilku podstawowych węzłów, wypla-
tanych bez jakichkolwiek narzędzi. 
Dla mnie to wielka pasja, to wiele 
wolnych chwil jej poświęconych, to 
tworzenie i zaszywanie się we wła-
snej wyobraźni. To właśnie w takich 
chwilach powstaje sznurkowy obraz 
lub element dekoracyjny.

W jaki sposób wykonuje się 
makramę?
Zależy jaką makramę? Jeżeli tkani-
nę ścienną, to patyk, sznurki, pro-
jekt – odpowiednio pocięte sznurki 
nakładamy na patyk i wyplatamy 
wzór. Jeżeli np. kwiaty to wyplata-

my płatki, liście i łączymy elementy. 
Na pewno zawsze musi być pomysł, 
projekt pracy, wymiary, żeby odpo-
wiednio przyciąć sznurki i wyplata-
my według projektu. Czasem może 
się zdarzyć, że coś zmieniamy, ale 
jest to już inwencja twórcy. Teraz 
dużo osób korzysta z gotowych fil-
mów na YouTube, ja nie mam na to 
czasu, korzystam z własnych pomy-
słów i doświadczenia.

Co można wyplatać stosując 
technikę makramy? 
Techniką makramy możemy wyplatać 
przeróżne rzeczy, co tylko podpowie 
nam wyobraźnia, potrzebna jest tylko 
inwencja i chęć tworzenia. Wyplatam 
tkaniny dekoracyjne do mieszkań, 
firany, abażury do lamp, galanterię, 
biżuterię, odzież. Wyplatam kwiaty, 

które mogą być wspaniałą dekoracją, 
a także w kolorze naturalnym można 
wykorzystać do wieńców dożynko-
wych. Na moich autorskich zajęciach 
makramy dzieci wyplatają dekoracje 
z okazji świąt: gwiazdki, choinki, anio-
ły, zajączki, zwierzątka: sowy, motyle, 
pająki, słonie, żyrafy, papugi, tkaniny 
ścienne i przestrzenne i mnóstwo in-
nych prac.

Jak zaczęła się Pani przygoda 
z makramą? Kto Panią nauczył 
tej techniki?
W latach 80. ubiegłego stulecia bar-
dzo modne stały się makramy, poja-
wiło się na ten temat wiele książek. 
Gdy zaczęłam je przeglądać, jeszcze 
nie zdawałam sobie sprawy, że bę-
dzie to pasja na całe życie. Książka 
„Uczmy się makramy” Jadwigi Tur-

SONIA 
KAMIŃSKA- 
-STĘPIEŃ

skiej była moim pierwszym prze-
wodnikiem. Początkowo uczyłam się 
z książek − wzorów, wiązań, supeł-
ków, a potem zaczęłam projektować 
własne kompozycje. Swoje prace 
prezentuję na wystawach, imprezach 
plenerowych, biorę udział w konkur-
sach, akcjach charytatywnych. Moje 
makramy podobają się i to motywuje 
mnie do tworzenia nowych form.

Czy pamięta Pani swoją 
pierwszą makramę? Co to było?
Tak dokładnie nie pamiętam, albo to 
był kwietnik do kwiatów (ampla) lub 
nieduża tkanina ścienna z wplecio-
nym kołem, tę pracę zachowałam na 
pamiątkę; wtedy wydawało mi się, 
że to cudowna praca, ale nie była 
tak dokładnie zapleciona…

Jak zaczęła się Pani 
historia z makramami 
w hollywoodzkim filmie?
Dużo prac przekazuję na cele chary-
tatywne. Gdy Polonia organizowała 
aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, przekazałam makramę 
na licytację. Pewnego dnia otrzyma-
łam maila, czy wykonam maskę ze 
sznurka. Wplotłam dwie maski ze 
sznurka sizalowego i spotkałam się 
w Londynie z asystentką scenarzy-
sty, która opowiedziała o filmie i za-
pewniła mnie, że jak spodoba się 
praca, to otrzymam więcej takich za-
mówień. I spodobała się, wplotłam 
dużo prac na podstawie zdjęć, które 
mi przysyłali, a także w scenografii 
znalazły się moje autorskie wzory: 
sowa, wazon, kwiaty, motyl i biżute-
ria wyplatana z cieniutkich nitek. 

Czym charakteryzuje się Pani 
styl? Co szczególnie lubi Pani 
tworzyć?
Przez ponad 30 lat wyplatałam 
głównie ze sznurka sizalowego, jest 
to sznurek produkowany z włók-

na agawy, kiedyś używany do prac 
w rolnictwie – do snopowiązałek. 
Wyplatałam z niego duże prace 
ścienne, a po skończeniu malo-
wałam je pędzlem. Wydobywałam 
głębię kolorów. Obecnie mamy na 
rynku duży wybór sznurków, poja-
wiły się sznurki bawełniane, o różnej 
grubości i zaczęłam z nich wyplatać 
firany, prace dekoracyjne, „łapacze 
snów”. Sama wymyślam i tworzę 
własne oryginale wzory. 

Jaka jest Pani największa 
makrama, a jaka najmniejsza?
Największą pracą jest drzewo wyko-
nane ze sznurka sizalowego dł. ok. 
6 metrów, które wykonałam razem 
z młodzieżą w szkole w Zakrzewie 
w ramach projektu, a najmniejsza 
– na pewno biżuteria – kolczyki, 
naszyjniki, bransoletki wyplatane 
z cienkich nitek grubości 0,8 mm.

Co jest Pani źródłem inspiracji 
i co zapewnia motywację do 
pracy nad kolejnymi pracami?
Na pewno źródłem inspiracji jest 
przyroda, motywy roślinne, kwia-
towe. To mój ogród pełen kwiatów 
był inspiracją do napisania książki. 
A motywacja do pracy – czasem 
konkurs, na który wysyłam pracę, 
wystawy prac, ale najważniejszą dla 
mnie jest potrzeba z głębi serca, po-
trzeba tworzenia…

Gdzie doskonali Pani 
swoją sztukę artystyczną? 
Czy uczestniczy Pani 
w warsztatach? Ile czasu 
poświęca Pani na swoją pasję?
Na pasję poświęcam każdą wolną 
chwilę, jest to miłość do tworzenia 
prac wyjątkowych, niepowtarzal-
nych, jedynych w swoim rodzaju. 
Szukam także profesjonalnych źró-
deł rozwoju w tej dziedzinie, takim na 
pewno była nauka w Uniwersytecie 

Ludowym Rzemiosła Artystyczne-
go w Woli Sękowej, gdzie zdobyłam 
wiedzę i doświadczenie, a także tytuł 
mistrza tkactwa i kwalifikacje instruk-
tora rękodzieła artystycznego. Od tej 
pory sama prowadzę dużo warszta-
tów, zarówno dla dzieci w przedszko-
lach (projekty kwiatek dla mamy, ser-
ce od serca), a także dla młodzieży, 
osób dorosłych, starszych, w kołach 
gospodyń, w bibliotekach, na impre-
zach plenerowych.  Jest to pasja od 
ponad 35 lat, a także praca jako in-
struktorki rękodzieła artystycznego, 
nauczycielki zajęć makramy w Po-
wiatowym Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej w Złotowie, gdzie młodzież 
poznaje tajniki makramy, uczy się 
splotów i wyplata przepiękne prace, 
które zdobywają czołowe miejsca 
w konkursach międzynarodowych. 

Gdzie Pani wystawia swoje 
prace? Gdzie można je obejrzeć 
i kupić?
Prace wystawiam w domach kultury, 
bibliotekach w galeriach w kraju i za 
granicą. Miałam autorskie wysta-
wy w Londynie, Sofii, Berlinie. Mój 
dom, to także moja galeria prac, do 
której serdecznie zapraszam. Chęt-
nie przyjadę z wystawą i warszta-
tami do kół gospodyń, klubów, do 
osób pragnących poznać makramę 
i się w niej zakochać. Dziękuję, że 
mogłam podzielić się z Wami moją 
pasją. Zapraszam na moją stronę 
www.macrame-art.com i fanpage: 
Macrame Art oraz Instagram: ma-
crame_jolanta, na którym można 
zobaczyć prace, które tworzę. 

Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna „Nasz Rzepak”
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Rozmowa z Jolantą Surmą, artystką, mistrzem tkactwa artystycznego, tworzącą kwiatowe fantazje 
ze sznurka i autorką książki „Makrama. Kwiaty sznurkiem wyplatane”. Pochodzi ze Złotowa 
w województwie Wielkopolskim. Makrama to jej wielka pasja, codzienność i ciężka praca.
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Muchomor czerwony, Amanita muscaria, jest w Pol-
sce bardzo pospolity. Rośnie w lasach różnego typu, 
zwłaszcza na glebach kwaśnych, a jego malownicze 
owocniki widujemy, pojedynczo lub w grupach, od lata 
do późnej jesieni. Nietrudno zauważyć, że ten gatu-
nek lubi towarzystwo świerków, sosen i brzóz. Jedną 
z tajemnic grzybiarzy jest przekonanie, że tam, gdzie 
wyrasta on, są dobre warunki 
do owocnikowania także dla 
innych grzybów.

Jego wygląd wyklucza 
w zasadzie możliwość po-
myłki. Kapelusze w kolorach 
żywej czerwieni dorastają 
do 20 cm średnicy. Czasem 
w ich barwach więcej jest 
odcieni ceglastych, poma-
rańczowych, a nawet żółtych. 
Na tej podstawie wyróżnia się 
warianty gatunku: muscaria, 
formosa czy aureola; jednak 
– o ile wiem – w Polsce się ich 
nie definiuje. Powierzchnia 
kapelusza jest zwykle gład-
ka, jedynie u starych owoc-
ników delikatnie karbowana. 
Skórka zazwyczaj sucha, w czasie wilgotnej pogody 
staje się lepka. Łatwo można ją oderwać od miąż-
szu, który pozostaje niezmiennie biały, tak jak i bia-
łe, miękkie i gęste blaszki pod kapeluszem. Owocnik 
wspiera się na wysokim, walcowatym, białym trzonie, 
w młodości pełnym, później pustym, opatrzonym ob-
wisłym pierścieniem. U nasady trzonu znajdziemy 

bulwiaste zgrubienie z kilkoma rzędami wałeczkowa-
tych prążków, ale bez wyraźnej pochwy, jak u innych 
muchomorów.   

Opis muchomora byłby niekompletny bez charak-
terystycznych białych łatek na czerwonej powierzchni 
kapelusza. Skąd się biorą te białe kropki? We wcze-
snej fazie rozwoju muchomor ma formę zamkniętą, 

w kształcie jaja całkowicie 
okrytego białą, błoniastą 
osłoną. W trakcie wzrostu 
kapelusz rozrywa tę osłonę, 
której resztki pozostają na 
jego powierzchni, kontrastu-
jąc pięknie z barwą dojrzałe-
go owocnika. Jeśli ten proces 
przebiega harmonijnie i bez 
zakłóceń, kapelusz rozwija 
się równomiernie, a strzępki 
osłony układają się w mniej 
więcej regularny wzór. Gdy 
coś zaburzy ten proces, bia-
łe łatki na powierzchni kape-
lusza usiane są jak Bóg dał 
i mają różną wielkość. Ponie-
waż bywają bardzo delikatne 
i nietrwałe, czasem wystar-

cza porządny deszcz, żeby zetrzeć je raz na zawsze.   
Muchomory to grzyby ektomikoryzowe. Oznacza 

to, że utrzymują pewien rodzaj symbiozy z roślinami. 
Mikroskopijne strzępki podziemnej grzybni wnikają 
pomiędzy ściany komórek korzeni rośliny tworząc 
niesłychanie gęstą i rozgałęzioną sieć Hartiga. Się-
ga ona dalej i głębiej niż korzenie rośliny, dzięki cze-

Muchomor 
nie tylko 
z fartuszka
Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych grzybów. Jego owocniki jednoznacznie kojarzymy z tru-
cizną, a jednocześnie ich wizerunek akceptujemy w dziecięcych bajkach i żartobliwych ilustracjach. 
Nie widzimy nic niestosownego w tradycyjnym wierszyku przedszkolaka, który sięgając brodą ponad 
stół ma fartuszek z emblematem tego grzyba, chociaż nie pozwolilibyśmy dziecku promować ubio-
rem innych substancji odurzających czy śmiercionośnych. Taki życzliwie pobłażliwy stosunek mamy 
tylko do muchomorka.  

JACEK  
CIECHANOWSKI

mu umie pozyskać o wiele więcej wody i substancji 
pokarmowych, które są wykorzystywane przez rośli-
nę. W zamian grzyb otrzymuje produkty fotosynte-
zy – przede wszystkim cukry, jakich sam nie potrafi 
wytworzyć. Dla muchomora czerwonego partnerami 
mikoryzowymi są drzewa, szczególnie brzozy, sosny 
i świerki.

Zjawisko mikoryzy obejmuje niepomiernie więcej 
relacji grzybowo-roślinnych niż wcześniej mniema-
no. Odkrycie tej symbiozy przez polskiego badacza 
Franciszka Kamieńskiego w 1881 r. (i nazwanie jej 
w 1885 r. przez niemieckiego mykologa Alberta Fran-
ka) dało asumpt do prawdziwego przewrotu w bota-
nice i fizjologii roślin. Dopiero współcześnie wiemy, 
że zjawisko to dotyczy ponad 85% wszystkich roślin. 
Dzięki współdziałaniu z mikoryzowymi grzybami ro-
śliny rozwijają się szybciej, plonują obficiej i są lepiej 
chronione przed różnymi patogenami. Jak wielkie ko-
rzyści można by odnieść, gdybyśmy nauczyli się two-
rzyć mikoryzę z roślinami uprawianymi na roli!

Tymczasem na muchomorze czerwonym ciąży 
odium grzyba zabójczego, wręcz symbolu truciciela. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że zła opinia nie jest 
wystarczająco uzasadniona. Opublikowane w 2014 r. 
wyniki badań prowadzonych przez zespół polskich 
uczonych (Grzyby neurotropowe, Marek Halama i in.) 
potwierdzają wprawdzie występowanie w owocni-
kach tego gatunku trujących alkaloidów, takich jak 
muscymol, kwas ibotenowy oraz śladowych ilości 
muskazonu i muskaryny. Zarówno ilość jak i stęże-
nie tych substancji zależy od miejsca występowania 
owocników, warunków wzrostu, czasu, w jakim grzyb 
zebrano oraz czasu i warunków jego przechowywa-
nia. Spożycie surowych grzybów tego gatunku wywo-
łuje silne objawy zatrucia: poważny i gwałtowny roz-
strój żołądka, duszności, zaburzenia tętna, drgawki, 
nadwrażliwość słuchową i wzrokową, oszołomienie 
i halucynacje.  

Profesor Krzysztof Grzywnowicz z Uniwersytetu 
Mari Curie-Skłodowskiej twierdzi jednak, że w hi-

storii toksykologii nie odnotowano ani jednego zgo-
nu wskutek zjedzenia muchomora czerwonego. Co 
więcej, istnieją dowody, że spożywali go świadomie 
rozmaici poszukiwacze odmiennych stanów świa-
domości. Wiadomo na pewno, że muchomory były 
wykorzystywane niemal do czasów współczesnych 
przez szamanów różnych ludów zamieszkujących 
Syberię. Być może także w czasach prasłowiań-
skich takie praktyki miały jakieś znaczenie religijne 
w naszym regionie. Wprowadzenie i rozpowszech-
nienie się chrześcijaństwa wśród naszych przod-
ków doprowadziło do zaniechania tych praktyk. 
Spekuluje się, że pierwsi misjonarze chrześcijań-
scy na ziemiach słowiańskich wskazali muchomora 
czerwonego jako jeden z symboli pogaństwa i od 
tamtych czasów cieszy się on złą sławą.

Jednak przez wieki był on wykorzystywany 
w medycynie ludowej jako lek na bóle reumatycz-
ne i „wszelkiego rodzaju darcia”. W Świętokrzyskim 
do tego celu należało wyciśnięty z muchomora i za-
mknięty w szczelnym naczyniu sok zagrzebać w koń-
skim łajnie na 9 dni, a następnie nacierać nim bolące 
miejsca. Ludowe recepty z innych regionów polecają 
najrozmaitsze nalewki spirytusowe na muchomorach 
na bóle i egzemy. Jeszcze w latach 90-tych XX wieku 
podobne praktyki odnotowano na Podlasiu.

Tradycyjnie od wieków stosowano muchomory 
do trucia owadów. Specyficzny epitet z łacińskiej na-
zwy gatunku ‘muscaria’ pochodzi od słowa ‘musca’, 
czyli mucha, a polskie miano bezpośrednio nawiązu-
je do uśmiercania tych uprzykrzonych stworzeń. To 
pokazuje, jaki walor grzyba uważano za najważniej-
szy. Z zachowanych przekazów (Mirosław Marczyk, 
Grzyby w kulturze ludowej) wynika, że do trucia much 
przygotowywano specjalny wywar, często z dodat-
kiem mleka, cukru czy miodu. Sceptycy podważają 
skuteczność tych działań, sądząc, że więcej oszoło-
mionych much topiło się w mleku, niż ginęło od mu-
chomorowych toksyn. 
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Biologiczna ochrona wyki  
przed szkodnikami, 
jako część integrowanej 
ochrony 

Wyka siewna i wyka kosmata są najczęściej uprawianymi gatunkami w Polsce. Wyka jest ro-
śliną znaną już w czasach prehistorycznych, a jej nasiona znaleziono w osadzie słowiańskiej 
w Biskupinie. 

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

Bioróżnorodność rolnicza jest najcenniejszym dzie-
dzictwem biologicznym dla człowieka. Ta różnorod-
ność jest naszym zabezpieczeniem przed klęską 
nieurodzaju, atakiem szkodników czy chorobami ro-
ślin. Pola uprawne wyki siewnej i kosmatej stwarzają 
dobre warunki bytowania oraz rozwoju bardzo wielu 
gatunków owadów. Obok szkodników wyki takich 
jak: oprzędziki, mszyce, pachówka strąkóweczka, 
śmietki oraz szkodniki glebowe (biorąc pod uwagę te 
występujące najliczniej) można spotkać na polu i na-
szych sprzymierzeńców zwalczających wymienione 
szkodniki. Na polach podobnie jak na miedzach żyje 
wiele gatunków owadów pasożytniczych i drapież-
nych, które pomagają nam w ograniczaniu liczby 
fitofagów. Ważna jest duża różnorodność gatunko-
wa roślin w agroekosystemach. Największe starania 
musimy uczynić by utrzymać miedze i zadrzewienia 
przy drogach polnych. Takie zakrzewienia śródpolne 
stanowią ostoję dla zwierząt, w tym owadów. 

Biegacz złocisty (Carabus auratus) fot. K. Nijak

Jedną z ważniejszych grup są drapieżne owady 
naziemne z rodziny biegaczowatych będące w Pol-
sce jedną z większych grup taksonomicznych owa-
dów. Zaliczanych jest do niej ponad 500 gatunków 
chrząszczy. Przeważająca większość owadów do-
rosłych żeruje nocą. Larwy biegaczowatych polujce 
również nocą są bardzo ruchliwe, a często również 
bardziej drapieżne niż dorosłe. Wśród biegaczowa-
tych występuje zjawisko specjalizacji pokarmowej. 
Ich ofiarami mogą być larwy i postacie dorosłe owa-
dów, pierścienice, ślimaki i inne drobne organizmy 
w tym również organizmy drapieżne. Do ofiar biega-
czowatych zaliczają się również mszyce żerujące na 

bobowatych, mrówki, gąsienice motyli np. rolnic, lub 
muchówek np. śmietki, nieruchome poczwarki owa-
dów oraz dżdżownice. Czynnikiem wpływającym na 
różnorodność i wielkość zgrupowań biegaczowatych 
jest nawożenie mineralne i organiczne. 

Również chrząszcze z rodziny kusakowatych 
należą do owadów ograniczających liczebność 
szkodników. Jest to najliczniejsza rodzina owadów 
w Polsce reprezentowana przez ponad 1400 gatun-
ków. Polują zarówno formy larwalne jak i w pełni 
dorosłe na różne drobne organizmy. Wiosną na-
stępuje wzrost liczby gatunków, co spowodowane 
jest migracją do nowych ekologicznych nisz utwo-
rzonych w zmodyfikowanym środowisku. Uważa 
się, że kusakowate są drapieżcami słabo przysto-
sowanymi, uprawiającymi łowiectwo przeważnie 
przygodnie, niszczącymi jaja owadów takich jak 
śmietki, oprzędzików lub pachówki strąkóweczki, 
larwy śmietki i oprzędzików oraz poczwarki a także 
drobne gatunki stawonogów nie zabezpieczonych 
grubym pancerzem chityny. Im liczniej zasiedlona 
przez nie jest gleba, tym mniejsze są szanse ma-
sowego rozmnażania się dla wielu gatunków rośli-
nożerców. Dotyczy to głównie szkodników, które 
w diapauzujących stadiach rozwoju przebywają 
w glebie stanowiąc dobrą bazę pokarmową dla bie-
gaczowatych i kusakowatych.

Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata) fot K. Nijak

Każdy z nas zna i bardzo lubi biedronki ale nie 
każy wie, jakie są pożyteczne. Na świecie opisa-
nych jest 3500 biedronek, a w Polsce mamy ich 
ponad 70 gatunków. Pożyteczne chrząszcze z tej 
rodziny są naturalnymi wrogami czerwców, mączli-

ków oraz roztoczy. Owady te są ważnymi regulato-
rami liczebności mszyc na polach wyki i nie tylko. 
Na dynamikę liczebności biedronkowatych wpływać 
może cały szereg czynników, a wzrost populacji bie-
dronek występuje w czasie wzrostu populacji mszyc 
na roślinach. Biedronki są bardzo ruchliwe, a do tego 
sprawnie latają, co znacznie ułatwia odnajdywanie 
kolonii mszyc. Larwa biedronki podczas swojego 
rozwoju jest w stanie zniszczyć nawet do dwóch ty-
sięcy mszyc. Dorosłe owady zjadają ich od 30 do na-
wet 250 w ciągu dnia. Żaden gatunek biedronek nie 
jest zagrożony przez czynniki naturalne takie jak np. 
inni drapieżcy z powodu dużej zdolności reproduk-
cyjnej. Jednakże liczebność i rozmieszczenie gatun-
ków z tej rodziny w środowisku naturalnym drastycz-
nie spada z powodu zanieczyszczenia środowiska 
i powszechnego stosowania pestycydów.

Owadami drapieżnymi i pasożytującymi są nie-
które muchówki, głównie należące do rodzin: bzy-
gowatych oraz rączycowatych. Larwy bzygowatych 
są jednymi z najważniejszych wrogów naturalnych 
mszyc. Bzygowate mają kilkanaście pokoleń w se-
zonie, co stanowi o ich wysokiej skuteczności jako 
drapieżników. Najbardziej efektywne działanie ich 
larw ma miejsce w okresie masowego pojawienia się 
mszyc żerujących na polach wyki. Wynika to z faktu, 
że larwy bzygowatych są mało ruchliwe i wyszukują 
swoje ofiary „na ślepo”, stąd zagęszczenie kolonii 
mszyc ma istotny wpływ na efektywność tych dra-
pieżców. Larwy tylko częściowo wysysają zawartość 
mszyc, co zwiększa liczbę porażonych osobników. 
W trakcie rozwoju larwalnego 1 osobnik niszczy od 
200 do 1000 mszyc. 

Z pluskwiaków różnoskrzydłych duże znaczenie 
mają drapieżniki reprezentujące rodziny: taszniko-
wate, dziubałkowate oraz tarczówkowate. Zwłaszcza 
dużą rolę odgrywa dziubałek gajowy w ograniczaniu 
liczebności mszyc i przędziorków, jaj oprzędzików 
i parchówki, larw parchówki oraz młodych gąsienic 
zwójek i namiotników. Zarówno larwy jak i postacie 
dorosłe tych pluskwiaków wysysają płyny ustrojowe 
ze schwytanych owadów. 

Złotook pospolity (Chrysopa vulgaris) fot. P. Strażyński

Znaczenie w ograniczaniu liczebności szkod-
ników zarówno wyki siewnej jak i kosmatej mają 
również sieciarki z często dominującym złotookiem 
pospolitym. Wiosną żeruje on na krzewach, potem 
przenosi się na pola uprawne a na koniec zasiedla 
drzewa liściaste, które są stałą bazą pokarmową dla 
złotooków. Złotooki żerują głównie na mszycach, 
roztoczach oraz larwach miodówek. 

Istotną rolę w ograniczaniu szkodników roślin od-
grywają również błonkówki. Są to głównie drapieżne 
mrówkowate, a także pasożytnicze gąsienicznikowa-
te. Pola wyki siewnej i kosmatej są dla tych owadów 
świetnym miejscem zdobywania pokarmu. Mrówki 
żywią się przedstawicielami 150 gatunków bezkrę-
gowców z 58 rodzin spośród 21 rzędów. Wśród nich 
przewagę stanowią muchówki, chrząszcze, gąsieni-
ce motyli i larwy rośliniarek. Mrówki należą do gru-
py najważniejszych drapieżników zamieszkujących 
środowiska ustabilizowane. Owady te oprócz zasad-
niczej roli regulatora liczebności szkodników, biorą 
udział w inicjowaniu procesów glebowych i oddziału-
ją na inne grupy organizmów (mikroorganizmy). 

Krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus) Fot. K. Nijak

Ogólnie znane a także często nielubiane są 
pająki, ponieważ w większości nie zdajemy sobie 
sprawy, że są pożyteczne. Pająki jako niewyspe-
cjalizowani drapieżcy niewątpliwie są zwierzętami 
ograniczającymi liczebność szkodników na polach 
i trwałym elementem agrocenoz. W Polsce żyje oko-
ło ośmiuset gatunków tych zwierząt. Zamieszkują te 
same środowiska, w których żyją owady ponieważ 
to one stanowią ich główny pokarm. Wiele pająków 
tworzy sieci łowne, inne wolą jednak polować aktyw-
nie, poszukując ofiar lub atakując je z zaskoczenia. 

Dlatego jeżeli chcemy mieć pomocników w walce 
ze szkodnikami roślin, a w tym wyki, dbajmy o za-
drzewienia i zakrzewienia śródpolne. Przypusz-
czalnie to właśnie stanowiska roślinne z udziałem 
krzewów i drzew mają największe znaczenie w pro-
gramach biologicznej walki ze szkodnikami roślin, 
bowiem charakteryzują się one bogatym składem 
gatunkowym owadów pożytecznych.
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Jesienna ochrona rzepaku 
przed szkodnikami
Szkodniki rzepaku ozimego w dużej mierze przyczyniają się do 
strat plonu. Ich szkodliwość wynika przede wszystkim z duże-
go areału rzepaku, intensyfikacji produkcji i często stosowania 
uproszczeń uprawy, zmian klimatycznych czy w końcu niewła-
ściwego doboru odmian dla danego rejonu uprawy. Podobnie jak 
w poprzednim sezonie, także i w tym w walce ze szkodnikami 
w pierwszych fazach wzrostu roślin pomogą zaprawy nasienne.

Dr inż.  
PRZEMYSŁAW 
STRAŻYŃSKI
IOR–PIB  
w Poznaniu

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

W okresie jesieni wschody rzepaku ozimego mogą 
być uszkadzane przez kilka ważnych gospodarczo 
gatunków szkodników. Aktualnie wzrasta ryzyko 
uszkodzeń powodowanych przez śmietkę kapuścia-
ną, mszyce, tantnisia krzyżowiaczka, pchełki i mi-
niarki. W niektórych rejonach kraju duże znaczenie 
ma także gnatarz rzepakowiec czy chowacz galasó-
wek, a na plantacjach z ograniczoną agrotechniką 
– szkodniki glebowe. Lokalnie szkody powodować 
mogą także gąsienice bielinków, nicienie, ślima-
ki oraz mączliki. Uszkodzenia powodowane przez 
szkodniki poważnie osłabiają młode rośliny rzepaku, 
co dodatkowo sprawia, że są bardziej podatne na 
porażenia przez sprawców chorób i nieprawidłowo 
wykształcone, tym samym gorzej przygotowane do 
okresu zimowego.

Larwy śmietki kapuścianej żerują na korzeniach 
i szyjce korzeniowej rzepaku. Uszkodzone tkanki 
korzenia to słabszy wzrost roślin oraz ryzyko wtór-
nych porażeń powodowanych przez sprawców cho-

rób. Korzenie rzepaku w okresie jesiennej wegetacji 
uszkadzają także larwy chowacza galasówka, drążąc 
chodniki w korzeniu głównym lub szyjce korzeniowej 
powodują powstawanie charakterystycznych wyro-
śli, czyli tzw. galasów. W ostatnich latach narasta 
problem z mszycami – kapuścianą i brzoskwiniową. 
Szczególnie niebezpieczny jest drugi gatunek, któ-
ry zaczął pojawiać się jesienią na rzepaku masowo 
i który dodatkowo jest bardzo efektywnym wektorem 
wirusów żółtaczki rzepy. Kolejny problem pojawił się 
ze zwalczaniem mszyc – lokalne populacje uodpor-
niły się na niektóre z substancji czynnych (zwłasz-
cza z grupy pyretroidów), a z uwagi na zasiedlanie 
głównie dolnej strony liści zadowalającą skuteczność 
wykazywały tylko insektycydy o działaniu układo-
wym w roślinie. Podczas przedłużającej się jesieni 
mszyce mogą tworzyć liczniejsze kolonie utrzymują-
ce się do pierwszych przymrozków. Ciepła i sucha je-
sień sprzyja masowym pojawom pchełki rzepakowej 
i pchełek ziemnych. Chrząszcze pchełek żerują na 

Larwa śmietki kapuścianej

Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

Pchełka rzepakowa

Larwa gnatarza rzepakowca

Mszyca brzoskwiniowa

Uszkodzenie korzenia przez larwę chowacza galasówka

Mszyca kapuściana

Mączlik warzywny

liścieniach i liściach. Początkowo wygryzają niewiel-
kie otwory, ale występując masowo mogą całkowicie 
szkieletować liście. Larwy pchełki rzepakowej drążą 
korytarze w nerwach głównych, ogonkach liściowych 
i pędach, larwy pchełki smużkowanej minują liście, 
a larwy pozostałych gatunków żerują na korzeniach. 
Ciepła jesień sprzyja także rozwojowi ostatniego 
pokolenia tantnisia krzyżowiaczka, którego gąsieni-
ce zeskrobują miękisz z liści pozostawiając zwykle 
górną skórkę – stąd charakterystyczne „okienka”. 
W latach masowego pojawu, gdy kilka gąsienic że-
ruje na jednej roślinie, może dojść do całkowitego 
zniszczenia uprawy. Natomiast wyjedzony miękisz 
pomiędzy dolną i górną skórką liścia (tzw. miny) to 
objaw żerowania larw miniarki kapuścianki. Żerując 
w ten sposób ograniczają powierzchnię asymilacyj-
ną, a zasiedlone rośliny słabiej rosną i mogą nawet 
całkowicie zamierać. Lokalnie masowo pojawiają się 
żarłoczne larwy gnatarza rzepakowca, które potrafią 
zniszczyć plantację w ciągu zaledwie kilku dni. Ogra-
niczona agrotechnika i uprawa w pobliżu nieużytków 
to ryzyko pojawu szkodników glebowych (pędraków, 
drutowców, rolnic i leni). Szczególnie wschodom rze-
paku zagrażają gąsienice rolnic, zjadające młode 
siewki w całości.

W ochronie integrowanej duży nacisk położony 
jest na działania niechemiczne, o charakterze za-
pobiegawczym (tabela 1). Właściwa agrotechnika 
i płodozmian (z wykorzystaniem m.in. wieloletnich 
bobowatych) to podstawa skutecznych programów 
ochrony rzepaku przed agrofagami. Minimum 4-let-
nia przerwa w uprawie rzepaku czy innych kapusto-

watych i przestrzeganie odpowiednio dużej izolacji 
przestrzennej (także między ubiegłoroczną plantacją 
rzepaku) znacznie redukuje presję ze strony szkodni-
ków. Regulacja zachwaszczenia i usuwanie resztek 
pożniwnych ogranicza występowanie tantnisia krzy-
żowiaczka i rolnic. Duże znaczenie w ograniczaniu 
chemizacji ma dobór właściwej odmiany z wykorzy-
staniem jej cech odpornościowych, zarówno w kie-
runku agrofagów jak i warunków klimatyczno-glebo-
wych w danym rejonie uprawy.

W przypadku konieczności zastosowania ochrony 
chemicznej istotny jest wcześniejszy, systematycz-
ny monitoring własnej plantacji z wykorzystaniem 
różnych metod, np. żółtych naczyń. Jest to wypró-
bowany sposób monitorowania pierwszych nalotów 
i aktywności owadów szkodliwych w początkowym 
okresie wzrostu rzepaku. Dla większości szkodników 
rzepaku ozimego określono progi szkodliwości, które 
są podstawą do wykonania zabiegu zwalczania (ta-
bela 2). Insektycydy należy stosować zgodnie z ety-
kietą i z uwzględnieniem optymalnych temperatur 
dla skutecznego działania danego środka ochrony 
(tabela 3). Z uwagi na możliwość uodparniania się 
niektórych populacji szkodników (szczególnie wspo-
mnianych wcześniej mszyc) w miarę możliwości in-
sektycydy należy stosować przemiennie, z różnych 
grup chemicznych o odmiennym mechanizmie dzia-
łania. Skutecznym i bezpieczniejszym dla środowi-
ska od serii zabiegów nalistnych sposobem ograni-
czania szkodników występujących bezpośrednio po 
siewie i w początkowych fazach wzrostu rzepaku (do 
3–4 liści właściwych) jest przedsiewne zaprawianie 
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Tabela 3. Insektycydy zarejestrowane do zwalczania jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Grupa chemiczna 
(IRAC / FRAC)

Substancja 
czynna Insektycyd Dawka

Optymalna 
temp. 

działania
BBCH –00 (przed siewem – zaprawianie)

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne
Śmietka kapuściana
Gnatarz rzepakowiec

Diamidy 
antranilowe (28) cyjanotraniliprol Lumiposa 625 FS 450 ml / 500 

tys. nasion

nie dotyczy

Pyretroidy (3A) cypermetryna Belem 0,8 MG* 12 kg

Miniarka 
kapuścianka
Chowacz galasówek

Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

chlotianidyna + 
beta-cyflutryna

Modesto 480 FS 
(do 17.09.2019)

12,5 ml / 
1kg nasion

Neonikotynoidy (4A) 
+ fenylopirole (12) + 
acyloalaniny (A1)

tiametoksam + 
fludioksonil + 
metalaksyl-M

Cruiser OSR 322 FS 
(do 28.09.2019)

11,25-15,0 ml 
/ 1 kg nasion

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Mszyce

Pyretroidy (3A) deltametryna

Decis 2,5 EC 0,35 l

poniżej 20°CDecis Mega 50 EW 0,15 l
Delta 50 EW 0,15 l
Khoisan 25 EC 0,35 l

Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG 0,25-0,30 kg
szeroki zakresInpower 130 WG 0,25-0,30 kg

Nepal 130 WG 0,25-0,30 kg
Fosforoorganiczne 
(1B) + pyretroidy (3A)

chloropiryfos + 
beta-cyflutryna

Pyrinex Supreme 
262 ZW 1,0 l powyżej 15°C

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne

Pyretroidy (3A)

alfa-cypermetryna Fasthrin 10 EC 0,1 l

poniżej 20°C

deltametryna

Decis 2,5 EC 0,25 l
Decis Mega 50 EW 0,15 l
Delmetros 100 SC 0,05 l
Delta 50 EW 0,15 l
Khoisan 25 EC 0,25 l
Koron 100 SC 0,05 l
Patriot 100 EC 0,065 l
Pilgro 100 SC 0,05 l

lambda-cyhalotryna

Judo 050 CS 0,12-0,15 l
Karate Zeon 050 CS 0,12-0,15 l
Karate Zeon 100 CS 0,075 l
Kusti 050 CS 0,12-0,15 l
Ninja 050 CS 0,12-0,15 l
Sparrow 0,075 l
Sparviero 0,075 l

Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG 0,25-0,30 kg

szeroki zakres

Inpower 130 WG 0,25-0,30 kg
Nepal 130 WG 0,25-0,30 kg

Tantniś 
krzyżowiaczek
Mączliki
Śmietka kapuściana

Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG 0,25-0,30 kg
Inpower 130 WG 0,25-0,30 kg

Nepal 130 WG 0,25-0,30 kg

Śmietka kapuściana Pyretroidy (3A) deltametryna
Delmetros 100 SC 0,05 l

poniżej 20°C

Koron 100 SC 0,05 l
Pilgro 100 SC 0,05 l

Gnatarz rzepakowiec Pyretroidy (3A)

deltametryna Decis Mega 50 EW 0,15 l
Delta 50 EW 0,15 l

lambda-cyhalotryna

Judo 050 CS 0,12-0,15 l
Karate Zeon 050 CS 0,12-0,15 l
Kusti 050 CS 0,12-0,15 l
Ninja 050 CS 0,12-0,15 l

Tabela 2. Progi ekonomicznej szkodliwości jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Próg szkodliwości
Chowacz galasówek 2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie
Miniarka kapuścianka nie określono
Mszyca kapuściana na brzegu pola 2 kolonie mszyc na 1m2

Mszyce-wektory pierwsze zauważone jesienią osobniki
Pchełka rzepakowa 3 chrząszcze na 1 mb rzędu
Pchełki ziemne 1 chrząszcz na 1 mb rzędu
Rolnice 6–8 gąsienic na 1m2

Ślimaki 2 ślimaki w pułapce i uszkodzenie 5% siewek w fazie 1–4 liści lub 4 i więcej 
ślimaków na pułapkę i zniszczenie 10% roślin w fazie od 5 liści  

Śmietka kapuściana 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Tantniś krzyżowaczek 1 gąsienica na 1 roślinie

AGROTECHNIKA
49

*insektycyd zarejestrowany do zwalczania śmietki kapuścianej i pchełki rzepakowej do stosowania podczas siewu.

Tabela 1. Niechemiczne metody ograniczania jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Niechemiczne metody i sposoby ochrony
Bielinkowate agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych 
Chowacz galasówek agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew nasion 
Drutowce agrotechnika, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion 
Gnatarz rzepakowiec izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, zwiększenie normy wysiewu nasion

Mączliki izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych i upraw pod osłonami, ograniczanie 
zachwaszczenia i samosiewów

Miniarka kapuścianka izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew nasion, zwiększenie 
normy wysiewu nasion

Mszyca kapuściana izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, ziemniaków, sadów brzoskwiniowych, 
zbilansowane nawożenie N, ograniczanie zachwaszczenia i samosiewów

Mszyca brzoskwiniowa agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych 

Nicienie izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, usuwanie chwastów kapustowatych 
i samosiewów, wczesny siew zaprawionych nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion

Pchełka rzepakowa izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew zaprawionych nasion, 
zwiększenie normy wysiewu nasion

Pchełki ziemne izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew zaprawionych nasion, 
zwiększenie normy wysiewu nasion

Pędraki agrotechnika, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion

Rolnice agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, ograniczanie 
zachwaszczenia, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion

Ślimaki agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, ograniczanie 
zachwaszczenia, wczesny siew nasion, zwiększenie normy wysiewu nasion

Śmietka kapuściana izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew zaprawionych nasion, 
zwiększenie normy wysiewu nasion

Tantniś krzyżowiaczek izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, usuwanie chwastów kapustowatych 
i samosiewów

Zwierzęta łowne i ptaki izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny siew nasion, zwiększenie 
normy wysiewu nasion, odstraszanie mechaniczne

nasion. Zaprawy przemieszczają się w całej rośli-
nie układowo i działają niezależnie od temperatury. 
Niewielka część substancji czynnej znajduje się tak-
że w glebie, w strefie okołokorzeniowej. Zaprawia-
niem nasion rzepaku zaprawami objętymi aktualnie 
derogacją (Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS) 

zajmują się wyłącznie profesjonalne firmy nasienne 
posiadające certyfikat jakości ESTA (obecnie jest ich 
10), który gwarantuje równomierne pokrycie nasion 
zaprawą z restrykcyjnym ograniczeniem poziomu py-
lenia do minimum.
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Jesienne zwalczanie 
sprawców chorób rzepaku
Choroby w uprawie rzepaku mogą powodować straty o znaczeniu 
ekonomicznym. Z tego powodu już przed siewem trzeba pomyśleć, 
jak takiej sytuacji uniknąć poprzez zastosowanie elementów metody 
agrotechnicznej i hodowlanej, a w okresie wegetacji, gdy zajdzie taka 
potrzeba, również chemicznej.

Plantacje rzepaku często zajmują wiele hektarów 
czyli, że na danym stosunkowo niewielkim terenie 
koncentracja roślin jest duża. Jest to jedna z ważnych 
przyczyn występowania chorób w dużym nasileniu 
(tab. 1). 

Istotny wpływ na nasilenie chorób ma przebieg 
pogody, a dokładniej ilość i rozkład opadów, tempe-
ratura i wilgotność. Warunków pogodowych nie moż-
na przewidzieć, będą one zawsze dużą niewiadomą, 
ale pozostałe czynniki dotyczące uprawy można sku-
tecznie kontrolować. Często są to czynności, które 
nie wymagają nakładów finansowych. Przykładem 
takiego działania jest dbałość o odpowiednio długie 
przerwy w uprawie rzepaku i innych roślin z rodziny 
kapustowatych. Innym ważnym elementem jest nisz-
czenie resztek pożniwnych oraz chwastów i samo-
siewów, aby w ten sposób ograniczać potencjalne 
źródła infekcji. Ważny jest również wybór do uprawy 
odmian z genami warunkującymi odporność na po-
rażanie przez grzyby chorobotwórcze oraz odmian, 
które najlepiej sobie radzą w danym rejonie uprawy. 
Są to odmiany, których reakcja genotypowo-środo-
wiskowa jest taka, że ich plonowanie przez lata jest 
wierne, pomimo zmiennych warunków w latach uzy-
skuje się taką ilość nasion, że jest to ekonomicznie 
opłacalne. Realizacja metody hodowlanej w rzepaku 
jest obecnie możliwa w przypadku trzech ważnych 
chorób tj. suchej zgnilizny kapustnych (Leptospha-
eria maculans), kiły kapusty (Plasmodiophora bras-
sicae) i wirusa żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus). 
Wysiew takich odmian, w rejonach, gdzie często po-
jawiają się te patogeny, pozwala w dużym stopniu na 
ograniczenie strat w plonie.

Ciekawym rozwiązaniem, po które należałoby 
sięgnąć też przed siewem rzepaku jest biofungicyd 
zawierający jako s.cz. nadpasożytniczego grzyba 
Coniothyrium minitans. Jego przedsiewne zastoso-
wanie ma na celu zniszczenie przetrwalników grzyba 
Sclerotina sclerotiorum sprawcy zgnilizny twardziko-
wej. W konsekwencji poprawia się stan fitosanitarny 
gleby, bowiem w okresie kwitnienia, zdolnych do roz-
woju struktur przetrwalnikowych zgnilizny twardziko-
wej, będzie dużo mniej. 

Stosowanie zapraw nasiennych do zwalczania 
grzybów powodujących choroby to jeden z istotnych 

i ważnych elementów profilaktyki. Zaprawa ma zapo-
biec porażeniu przez patogeny wschodzących roślin 
powodujące, przykładowo, zgorzel siewek. Stworze-
nie optymalnych warunków do kiełkowania i począt-
kowego wzrostu roślin oraz ochrona przy użyciu za-
praw, to niezawodny fundament ochrony chemicznej 
w zwalczaniu wielu organizmów chorobotwórczych.

Jesień to czas, kiedy w masach powietrza prze-
suwających się nad zasiewami rzepaku znajduje się 
wiele zarodników workowych grzyba Leptospha-
eria maculans i L. biglobosa. Grzyby te powodują 
w uprawie rzepaku ważną chorobę o nazwie sucha 
zgnilizna kapustnych. O ilości zarodników można się 
dowiedzieć korzystając z systemu SPEC. Informu-
je on o ilości zarodników sprawców suchej zgnilizny 
kapustnych w 1 m3 w konkretnych dniach. Gdy sys-
tem ten pokazuje gwałtowny wzrost ilości zarodników 
to należy przygotować się do wykonania zabiegu 
opryskiwania poprzez zastosowanie odpowiedniego 
fungicydu. Fungicydy zalecane do tego celu zostały 
wymienione w tabeli. W tym samym czasie, gdy za-
grożenie stanowią grzyby powodujące suchą zgnili-
znę kapustnych obecne są też zarodniki sprawców 
czerni krzyżowych, szarej pleśni i mączniaka rzeko-
mego kapustnych oraz niekidy również cylindrospo-
riozy. Z tego powodu nawet jak uprawia się odmiany 
o zwiększonej odporności na porażenie przez spraw-
cę suchej zgnilizny kapustnych warto, a nawet trze-
ba zastosować środek grzybobójczy. W tym okresie, 
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Najbardziej oczekiwana

odmiana w Polsce!
A po rzepaku ...

W tym roku już w sprzedaży
w dobrych firmach nasiennych.
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Rewelacyjna zimotrwałość 5,5 / 6

Odporna na porastanie

Odporna na choroby grzybowe

Sztywna słoma – nie wylega

Tabela 1. Cechy diagnostyczne chorób rzepaku w okresie jesiennym

Choroba Sprawca Cechy diagnostyczne

Czerń  
krzyżowych Alternaria spp.

Siewka – przewężenie szyjki korzeniowej 
oraz czarne plamy na części podliścieniowej 
łodygi; na liścieniach brunatne, owalne 
plamy i nekrozy; rośliny są osłabione 
i zamierają (zgorzel siewek).
Liście – owalne, wklęsłe plamy o barwie 
od jasnobrunatnego do czarnego z żółtą 
obwódką, na większych plamach często 
koncentryczne strefowanie; plamy 
stopniowo zlewają się.

Cylindro-
sporioza 

Pyrenopeziza 
brassicae, st. kon. 
Cylindrosporium 
concentricum

Liście – koncentrycznie ułożone białe 
punkty (owocniki grzyba), które rozwijając 
się powodują pękanie skórki, deformację 
oraz zamieranie liści.
Jesienią objawy tej choroby występują 
bardzo rzadko.

Kiła 
kapusty

Plasmodiophora 
brassicae

Korzeń – początkowo kremowobiałe, twarde 
narośla o różnym kształcie i wielkości, 
które następnie brunatnieją i rozpadają się; 
występują zarówno na korzeniu głównym jak 
i na korzeniach bocznych; na ich powierzchni 
nie ma  włośników.
Liście – żółte, czerwone lub fioletowe 
zabarwienie liści; wiedniecie i zahamowanie 
wzrostu (objawy niespecyficzne).

Mączniak 
rzekomy 

Hyaloperonospora 
parasitica

Liścienie – delikatny, szarobiały nalot 
struktur patogena na dolnej stronie blaszki; 
liścienie żółkną, a następnie zamierają.
Liście – delikatny, szarobiały nalot 
struktur patogena na dolnej stronie 
blaszki; na górnej stronie blaszki liściowej 
(w miejscu wystąpienia nalotu) żółte plamy 
z nieregularną, brunatną obwódką, liście 
żółkną oraz zamierają.

Sucha 
zgnilizna 
kapustnych

Leptosphaeria 
maculans, L. 
biglobosa; st. kon. 
Phoma lingam

Siewka – brunatne, owalne nekrozy oraz 
przewężenie szyjki korzeniowej lub części 
korzenia; rośliny zamierają (zgorzel siewek).
Liście – owalne jasnobrązowe lub beżowe 
nekrozy często z żółtą (chlorotyczną) 
otoczką; na powierzchni plam skupiska 
piknidiów (czarne, kuliste punkty).
Szyjka korzeniowa – początkowo 
ciemnobrunatne plamy, które pogłębiając 
się korkowacieją i murszeją. 

Szara pleśń 
Botryotinia 
fuckeliana; st. kon. 
Botrytis cinerea

Liście – zagłębione, nieregularne plamy 
o barwie sinozielonej pokryte szarobrązowym 
nalotem grzybni i zarodników konidialnych; 
liście deformują się i zamierają.

Zgorzel 
siewek

Pythium 
debaryanum, 
Rhizoctonia 
solani, Alternaria 
spp., Phoma 
lingam, Fusarium 
spp. i inne

Siewka – owalne nekrozy o barwie 
brunatnej na szyjce korzeniowej oraz (lub) 
na korzeniu; roślina więdnie i zamiera.
Liścienie – więdnięcie oraz chlorotyczne 
lub brunatne nekrozy.

Wirus 
żółtaczki 
rzepy

Turnip yellow 
mosaic virus, 
TuYV

Często przebiega bezobjawowo.
Liście – początkowo starsze liście zmieniają 
kolor na czerwony lub fioletowy, zwłaszcza 
na brzegach, następnie objawy pojawiają 
się również na młodszych liściach.

Sucha zgnilizna kapustnych
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o ile jest to możliwe, zabezpiecza się rośliny przed 
porażeniem jeszcze, gdy nie doszło do infekcji lub 
jest ona bardzo niewielka. W przypadku suchej zgni-
lizny kapustnych – głównej choroby, której nie powin-
no być na liściach rzepaku, jest to bardzo ważne. Do 
tego celu zarejestrowanych jest wiele fungicydów 
zawierających najczęściej s.cz. z grupy chemicznej 
triazole, ale nie tylko, ponieważ w zalecanych fungi-
cydach do stosowania w fazie BBCH 14–18 (cztery 
do ośmiu liści właściwych) są środki, które zawierają 
s.cz należące do grupy chemicznej benzimidazole, 
strobiluryny oraz karboksyamidy. W tym czasie moż-
na też, już od fazy jednej pary liści właściwych (BBCH 
12), stosować środek biologiczny – biofungicyd, który 
zawiera oospory Pythium oligandrum. Warto w inte-
growanej ochronie korzystać też ze środków biolo-
gicznych, choć ich działanie nie jest tak radykalne.

Chemiczne zwalczanie kiły kapusty jest bardzo 
trudne, jak dotąd nie ma w pełni skutecznego środ-

ka. Na rynku dostępnych jest w tej chwili kilka fun-
gicydów, zawierających tiofanat metylowy z grupy 
chemicznej benzimidazole. Zarejestrowane są one 
do zwalczania ważnych gospodarczo chorób rze-
paku, jak sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń 
i czerń krzyżowych oraz do ograniczania kiły kapu-
sty. W przypadku tej ostatniej choroby skuteczność 
środka zależy w dużej mierze od nasilenia choroby 
i terminu zastosowania fungicydu, a więc im wcze-
śniejsza faza rozwojowa roślin, tym szansa na od-
powiedni efekt, jest większa. 

Objawy chorób występujących na liściach rzepa-
ku przedstawione są na fotografiach oraz zostały opi-
sane w tabeli. Choroby jesienią są groźne w uprawie 
rzepaku, ponieważ zwiększają podatność tej rośliny 
na wymarzanie i zmniejszają powierzchnię asymila-
cyjną liści, spowalniając rozwój systemu korzeniowe-
go i nadziemnej części rośliny. Mówiąc krótko, trzeba 
je zwalczać, aby mieć dorodny rzepak.

Czerń krzyzowych Cylindrosporioza Kiła kapusty

Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób jesienią

Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób jesienią; cd.

Środki 
ochrony 

roślin

Substancja 
czynna / 

zawartość

Grupa chemiczna / 
klasyfikacja FRAC

Dawka
 [kg (l)/ha]

Maks. liczba 
zabiegów / min. 
odstęp między 
zabiegami (dni)  

j – jesień, w – wiosna

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

C
zerń 

krzyżow
ych

Szara  
pleśń

C
ylindro-

sporioza

M
ączniak 

rzekom
y

Amistar 
Gold Max

azoksystrobina (125 
g/l), difenokonazol 
(125 g/l)

strobiluryny (C3) 
triazole (G1) 1,0 l/ha 2/w/j + - - - -

Bounty 430 SC
tebukonazol 
(430 g/l)

triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -

Cantus boskalid (500 g/kg) karboksyamidy (C2) 0,2-0,5 kg/
ha 2/14 + - - - -

Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -

Caryx 240 SL 
chlorek mepikwatu 
(210 g/l), 
metkonazol (30 g/l)

piperydyny–
pentametylenoiminy, 
triazole (G1)

1,0 l/ha 2/wj + + - - -

Clayton 
Tabloid EW 

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/14 + + + - -

Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -

Corinth 240 EC 
protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Dąb 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Darcos 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/14 + + + - -

Difpaklo 
375 SC

difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 2/wj + + - - -

Domnic 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Erasmus 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/14 + + + - -

Fenopak 
375 SC

difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 2/wj + + - - -

Fezan tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5 l/ha 1/wj - - - + -

Furtado 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5–0,75 l/

ha 2/wj + + - - -

Hajduk 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5–0,75 l/

ha 1 - + - - -

Helicur 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5–0,75 l/

ha 2/wj + + - - -

Horizon 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5 l/ha 2 + + - - -

Kosa 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Magnello 
350 EC

difenokonazol (100 
g/l), tebukonazol 
(250 g/l)

triazole (G1) 0,8 l/ha 2/90 + - - - -

Maxior
difenokonazol (100 
g/l), tebukonazol 
(250 g/l)

triazole (G1) 0,8 l/ha 2/90 + - - - -

Mystic 250 EC tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2 + + - - -

Opresc 375 SC
difenokonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 2/wj + + - - -

Orius Extra 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 1 co 2 lata lub 2/wj co 

3 lata + + - - -

Paclodifenin 
375 SC

difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

Paklo D 
375 SC

difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -
Polygreen 
Fungicyde WP

oospory 
Pythiumoligandrum metoda biologiczna 0,1 kg/ha 3/14 + - - - -

Protebul 
240 EC

protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Riza 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 2/14 + + + - -

Sendo 60 EC metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -
Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -
Simveris metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -

Sintop 500 SC* tiofanat metylowy 
(500 g/l) benzimidazole (B1) 1,2 l/ha 1 + + + - -

Spartakus metkonazol (60 g/l) triazole (G1) 0,7–1,0 l/ha 2/21 + + + + -

Sparta 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 2/14 + + + - -

Spekfree 
430 SC

tebukonazol 
(430 g/l) triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -
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Środki 
ochrony 

roślin

Substancja 
czynna / 

zawartość

Grupa chemiczna / 
klasyfikacja FRAC

Dawka
 [kg (l)/ha]

Maks. liczba 
zabiegów / min. 
odstęp między 
zabiegami (dni)  

j – jesień, w – wiosna

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

C
zerń krzy-
żow

ych

Szara  
pleśń

C
ylindro-

sporioza

M
ączniak 

rzekom
y

Starpro 430 SC tebukonazol 
(430 g/l) triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -

Syrius 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 1 co 2 lata lub 2/wj co 

3 lata + + - - -

Tarcza Łan 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Tarcza Łan 
Extra 250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5-0,75 l/ha 1 - + - - -

Tarcza Plus 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5-0,75 l/ha 1 - + - - -

Tauron 240 EC
protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Tebkin 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Tebu 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5-0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Tebuprotin 
240 EC

protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Tebusha 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Tilmor 240 EC
protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Teodor 240 EC
protiokonazol (80 
g/l), tebukonazol 
(160 g/l)

triazole (G1) 0,75 l/ha 2/wj + + - - +

Tiptop 500 SC* tiofanat metylowy 
(500 g/l) benzimidazole (B1) 1,2 l/ha 1 + + + - -

Tiofan 500 SC tiofanat metylowy 
(500 g/l) benzimidazole (B1) 1,2 l/ha 1 + + + - -

Tiofanat 
Metylowy 
500 SC

tiofanat metylowy 
(500 g/l) benzimidazole (B1) 1,2 l/ha 1 + + + - -

Tobias-Pro 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5 l/ha 2/wj + + - - -

Toledo 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,75 l/ha 2/14 + + + - -

Toledo Extra 
430 SC

tebukonazol 
(430 g/l) triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -

Toprex 375 SC
difenokonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 2/wj + + - - -

Topsin M 
500 SC*

tiofanat metylowy 
(500 g/l) benzimidazole (B1) 1,2 l/ha 1 + + + - -

Topstar 375 SC
difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

Trident 375 SC
difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

Trion 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5-0,75 l/ha 2/wj + + - - -

Troja 250 EW tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 2 + + + - -

Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób jesienią; cd.

Tropek 375 SC
difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

Tyberius 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 1,0 l/ha 1 co 2 lata lub 2/wj co 

3 lata + + - - -

Ulysses 
430 SC

tebukonazol 
(430 g/l) triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -

Ventoux 
430 SC

tebukonazol 
(430 g/l) triazole (G1) 0,45 l/ha 2/14 + + + - -

Victosar 
250 EW

tebukonazol 
(250 g/l) triazole (G1) 0,5-0,75 l/ha 1 - + - - -

Vima-Difeno-
paklobutrazol

difekonazol (250 
g/l), paklobutrazol 
(125 g/l)

triazole (G1) 0,3 l/ha 1 + + - - -

*środki zarejestrowane również do ograniczania kiły kapusty

40 % K₂O · 6 % MgO · 4 % Na₂O · 12,5 % SO₃

www.ks-polska.com ·  K+S Polska
K+S Polska sp. z o.o. · Spółka należąca do Grupy K+S

Więcej informacji na stronie  
www.ks-polska.com/superprodukty

Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób jesienią; cd.



Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

56 57
w przedziale 41–50 dt z ha. 
W dwóch doświadczeniach 
(8% doświadczeń) zebrano 
plon w nieco powyżej 50 dt 
z ha. Odmiany mieszańcowe 
plonowały średnio o 13% po-
wyżej odmian populacyjnych. 
Plonowanie odmian popu-
lacyjnych i mieszańcowych 
rzepaku badanych w ostat-
nich trzech latach (2019, 2018 
i 2017) w doświadczeniach 
porejestrowych (PDO) za-
mieszczono w tab. 1 i 2. 

Na polach produkcyjnych 
plony rzepaku były przeważ-
nie jeszcze mniejsze, a roz-
piętość uzyskanych plonów 
duża. Na północy i wschodzie 
kraju producenci rzepaku 
zbierali średnio 30–40 dt z ha, 
natomiast na południu i w cen-
trum plony na wielu polach nie 
przekraczały 30 dt z ha.

Z wielu plantacji zebrano 
nasiona drobne, o małej ma-
sie. Najczęściej był to efekt 
bardzo wysokich temperatur 
w czerwcu, które spowodowa-
ły przyspieszone zasychanie 
roślin, a te miały krótszy okres 
na wzrost i wypełnienie na-
sion w łuszczynach. Mniejsze 
nasiona uzyskano zwłaszcza 
z plantacji uprawianych na 
słabszych glebach, na któ-
rych dodatkowo w okresie doj-
rzewania wystąpił deficyt opadów. Zbierane nasiona cechowały się małą 
wilgotnością (najczęściej 5–10% wilgotności), a także bardzo małą masą 
tysiąca nasion wynoszącą przeważnie 4–4,5 g. Zawartość oleju w na-
sionach również była bardzo mała, często poniżej 40% w suchej masie. 
Z takiego surowca nie są zadowoleni zarówno rolnicy, jak też podmioty 
skupujące. 

Niekorzystne zjawiska
Uprawa rzepaku ozimego jest wymagająca dla rolników, zarówno pod 
względem nakładów, jak też dokładności i terminowości wykonywanych 
zabiegów agrotechnicznych. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniej od-
miany. Szczególnie cenne są te, które stabilnie plonują mimo zmiennych 
warunków pogodowych. Ostateczny sukces w uprawie tej rośliny zale-
ży od wielu różnych czynników, jednak w ostatnich latach bardzo duże 
znaczenie ma przebieg warunków atmosferycznych w okresie wegetacji, 
zwłaszcza w niektórych okresach wzrostu roślin. Tak było w minionym już 
sezonie wegetacyjnym, w którym również wystąpiły niekorzystne zjawi-
ska atmosferyczne, mające wpływ na wielkość i jakość zebranego plonu 
nasion rzepaku. 

Ubiegłoroczne siewy rzepaku w wielu rejonach kraju wykonywane 
były w warunkach przesuszonej gleby. Na zwięzłych glebach, już samo 
przygotowanie pola nastręczało wiele trudności. Mało opadów było tak-

AGROTECHNIKA

JACEK BRONIARZ 
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Kolejny trudny sezon 
dla rzepaku ozimego 
za nami

Zróżnicowane 
plonowanie
Plonowanie rzepaku było 
mniejsze w centralnym 
pasie kraju oraz w rejonie 
południowo-zachodnim. 
Wpływ na to miał duży defi-
cyt opadów i bardzo wyso-
ka temperatura powietrza 
– zwłaszcza w czerwcu – 
oraz lokalnie duża presja 
szkodników w okresie je-
siennej wegetacji, głównie 
mszycy i śmietki kapuścia-
nej. Tymczasem na półno-
cy i wschodzie kraju plo-
nowanie rzepaku ozimego 
było większe, jakkolwiek 
ze względu na ograniczo-
ną ilość opadów w okresie 
zawiązywania i wzrostu 
łuszczyn, uzyskane plony 
były przeważnie średnie. 

W sezonie wegetacyjnym 2018/2019 w systemie 
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego 
(PDO) realizowano łącznie 28 doświadczeń. Plon ze-
brano z 26. Średni plon nasion zebrany z doświadczeń 
PDO wyniósł 39,7 dt z ha i był nieco większy w porów-
naniu do roku 2018 o 1,4 dt z ha, czyli o 4%. Plonowanie 
rzepaku było bardzo zróżnicowane w poszczególnych 

miejscowościach, a także rejonach kraju. Wielkość ze-
branych plonów w doświadczeniach wyniosła od 23,0 
dt z ha do 51,8 dt z ha. W dwóch doświadczeniach, 
w których opad gradu spowodował częściową utratę 
plonu, zebrano plon poniżej 30 dt z ha. W połowie do-
świadczeń plonowanie odmian rzepaku było średnio 
w przedziale 30–40 dt z ha, a w 34% doświadczeń 

Bieżący sezon wegetacyjny 2018/2019 okazał się ponownie bardzo trudny do uprawy rzepa-
ku ozimego. Najpierw w okresie siewu i początkowego rozwoju roślin jesienią wystąpił prawie 
w całym kraju deficyt opadów, a to skutkowało nierównomiernymi i wieloetapowymi wschodami 
oraz zróżnicowaniem we wzroście. Natomiast wiosną (zwłaszcza w kwietniu i czerwcu), oprócz 
długotrwałego braku opadów odnotowano także wyjątkowo wysokie temperatury powietrza, 
które bardzo mocno wpłynęły na przebieg wegetacji. Plonowanie było bardzo zróżnicowane, 
przeważnie małe. To już kolejny rok, w którym zebrane plony są mniejsze od oczekiwanych. 
Również cena zbytu nasion rzepaku jest umiarkowana i w przypadku mniejszych plonów nie-
wystarczająca, aby pokryć wzrastające nakłady na jego uprawę. 

Porównanie plonowania rzepaku ozimego w doświadczeniach PDO w latach zbioru 2019 i 2018

Rok zbioru
Plon nasion w dt z ha

Średni min. max.
Rejon

I II III IV V VI
2019 39,7 31,0 51,8 42,7 45,8 39,4 36,2 35,9 45,1
2018 38,3 13,2 60,3 31,2 39,9 26,9 42,7 46,3 44,0
Różnica ’19–’18 1,4 17,8 -8,5 11,5 5,9 12,5 -6,5 -10,4 1,1

Tab. 1. Porównanie plonowania rze-
paku ozimego w doświadczeniach 
PDO w latach zbioru 2019 i 2018

Odmiany
Plon nasion

(w % wzorca)
2019 2018 2017

Wzorzec, 
dt z ha 36,0 38,6 40,2

odmiany populacyjne
Bazalt 99 99 95
Birdy 113 103 114
Chrobry 91 101 99

Derrick 112 110 114

ES Fuego* 104 108 108

ES Valegro 98 104 103

Galileus 107 102 105

Gemini * 115 103 112

Hevelius 100 102 105

Marcelo 99 101 100

Quartz 91 100 92

Sherlock 98 99 102

SY Ilona 100 113 109

SY Rokas 93 107 107

Liczba 
doświadczeń 24 19 25

wzorzec: 2019, 2018, 2017 – średnia 
plonowania odmian populacyjnych 
badanych w doświadczeniach PDO 
w poszczególnych latach;
* – odmiana wpisana do KR w roku 
2019 (wyniki plonowania pochodzą 
z doświadczeń rejestrowych)

Dojrzewający rzepak na poletkach 
doswiadczeń

Doświadczenia odmianowe z odmianami 
rzepaku ozimego
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Tab. 2. Plon nasion odmian rzepaku ozimego 
w doświadczeniach PDO.
Lata zbioru: 2019, 2018, 2017

Tab. 2. Plon nasion odmian rzepaku ozimego 
w doświadczeniach PDO.
Lata zbioru: 2019, 2018, 2017; cd.

Odmiany
Plon nasion (w % wzorca)
2019 2018 2017

Wzorzec, dt z ha 36,0 38,6 40,2
odmiany mieszańcowe

Absolut 127 135 132
Advocat 122 127 135
Alasco  kk. 99 119 113
Ambassador * 124 142 131
Angelico 126 124 128
Anniston 122 128 121
Arango 97 110 108
Architect  119 129 132
Arkansas 122 125 121
Artemis * 128 137 132
Aspect 114 128 124
Astana 117 120 126
Atora 111 116 115
Attraction * 126 131 127
Augusta kk. 107 123 112
Aurelia * 129 138 125
Bonanza 118 115 119
Chopin 123 116 127
Claudio KWS * 120 127 123
Copernicus 112 120 116
Crocodile *  kk. 118 117 120
DK Exotter 116 131 115
DK Expansion 121 128 127
DK Expiro 120 123 121
Dk Exporter * . 128 122
DK Expression 116 122 120
DK Extract 119 122 125
DK Platinium kk. 103 108 115
Dominator * 128 131 131
Duke * 124 131 130
Dynamic * 124 124 129
Einstein 109 109 117
ES Barocco 108 120 117
ES Cesario 114 125 117
ES Imperio 121 120 123
Garou 105 110 109
Hamilton 119 112 125
Inspiration 109 118 . 
INV1165 108 125 122
INV1188 * 114 129 126
Kicker 111 115 117

Kuga 109 108 120
Luciano KWS * 112 128 127
Marcopolos 115 111 116
Mentor kk. 91 93 96
Mercedes 110 110 111
Neon * . 122 117
Oriolus 105 103 113
Popular 104 106 110
Prince  120 116
PT248 110 110 112
Ragnar 106 122
Riccardo KWS * 114 128 125
Roberto KWS 107 123 123
Rumba 107 108 112
Sergio KWS 107 118  .
Stefano KWS 118 127 123
SY Alibaba kk. 101 104 106
SY Florian * 104 125 129
SY Florida 110 115 116
SY Iowa 112 115 125
SY Saveo 110 . 109
Taifun 107 111 114
Tatiana 113  . 122
Thure pk. 105 110 106
Tigris 117 122 119
DK Exception  CCA 118 120 124
Gordon KWS  CCA 115 121 119
Severino KWS  CCA 116 122 127
Trezzor  CCA 120 116 129
Liczba doświadczeń 24 19 25

wzorzec: 2019, 2018, 2017 – średnia plonowania odmian 
populacyjnych  badanych w doświadczeniach PDO 
w poszczególnych latach;
* –  odmiana wpisana do KR w roku 2019 (wyniki plonowania 

pochodzą z doświadczeń rejestrowych)
kk –  odmiana odporna na kiłę kapusty, w zakresie patotypów 

Plasmodiophora  brassicae najczęściej występujących 
w Polsce;

pk. – odmiana półkarłowa; 

CCA –  odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin 
rolniczych, włączona do doświadczeń PDO na podstawie 
wyników doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do 
Krajowego rejestru

. – odmiana nie była badana w danym roku

że we wrześniu 2018 roku, ich suma wyniosła jedynie 
77% normy wieloletniej. Brak wilgoci w glebie powo-
dował trudności ze wschodami, które często były 
nierównomierne i wielopetapowe. Na wielu polach wi-
doczna była nierównomierna obsada roślin, trafiały się 
również części pól, na których rzepak nie powscho-
dził. Wiele wskazuje no to, że podobnie może być w br. 
Wprawdzie nasiona rzepaku potrzebują do wschodów 
niewielkiej ilości wody, jednakże w przypadku długo-
trwałego przesuszenia gleby i braku opadów również 
one nie powschodzą. Przesuszona gleba nie sprzyja-
ła także zwalczaniu chwastów herbicydami doglebo-
wymi (w tym gramicydami), które w takich warunkach 
były mało skuteczne. Warunki wilgotnościowe po-
prawiły się w kolejnych miesiącach po siewie, a sto-
sunkowo ciepła i długa jesień umożliwiła nadrobienie 
wolniejszego początkowego rozwoju roślin. W niektó-
rych rejonach, głównie na południu kraju, a także na 
plantacjach wcześniej zasianych pojawiła się nawet 
obawa nadmiernego wybujania roślin, realna zwłasz-
cza tam, gdzie w odpowiedniej fazie nie zastosowano 
zabiegu regulującego wzrost. Wegetacja roślin rze-
paku przeciągnęła się także na listopad, jednak ze 
względu na bardzo krótki dzień i  spadek temperatury 
w tym okresie, przyrost roślin był minimalny. Zróżnico-
wanie w rozwoju roślin rzepaku przed zimą było dość 
duże porównując plantacje w różnych rejonach kraju. 
Przeważnie jednak rośliny w okres zimy weszły w fazie 
9–10 liści. Rozety liściowe były średnie i duże, a sys-
tem korzeniowy dobrze rozrośnięty.  

W przypadku chorób, jesienią najczęściej obser-
wowano porażenie mączniakiem rzekomym oraz su-
chą zgnilizną kapustnych.

Warunki zimowania prawie przez cały okres były 
stosunkowo łagodne. Jedynie w styczniu, głównie na 
wschodzie i w centrum kraju nastąpiły dość duże spad-
ki temperatury, przy gruncie nawet do -20oC. W tym 
okresie niewielka okrywa śniegowa we wschodniej 
części kraju w dużym stopniu zabezpieczała rośliny 
przed przemarznięciem. 

Producenci rzepaku ozimego powinni zwracać 
uwagę na odporność odmian na warunki zimowania, 
zwłaszcza wytrzymałość na mróz. W niektórych sezo-
nach wegetacyjnych to właśnie ten czynnik decyduje 
o powodzeniu uprawy. Stosunkowo silne wymarznię-
cia roślin rzepaku obserwowano w sezonie wegetacyj-
nym 2015/2016, kiedy straty roślin odmian badanych 
w doświadczeniach PDO wyniosły średnio 28%. Na-
tomiast w ostatnich trzech sezonach większych strat 
roślin po zimie praktycznie nie było. Niemniej ryzyko 
wymarzania roślin rzepaku występuje każdej zimy 
i jest szacowane w wieloleciu na około 15–20%. Dlate-
go warto wybierać do uprawy odmiany lepiej zimujące, 
zwłaszcza w tych rejonach, gdzie ryzyko wymarznięć 
jest większe.

Zaszkodziły warunki posuchy
Po zimie nie obserwowano strat roślin na polach. 
Osłabione po zimie rośliny wymagały odpowiedniego 

i terminowego nawożenia, przy czym chłodna aura ogra-
niczała szybkie pobieranie składników pokarmowych 
z dostarczonych nawozów. Na wielu plantacjach pierw-
sza dawka nawożenia azotowego była niestety spóźnio-
na, ze względu na obowiązujący wymóg stosowania na-
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wożenia nie wcześniej niż 1 marca. (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych”). Trwałe wznowienie wegetacji 
roślin nastąpiło na przełomie pierwszej i drugiej de-
kady marca. W tym okresie niekorzystne dla rzepaku 
były duże różnice temperatur między dniem i nocą. 
Później odnotowano ocieplenie i dość szybki rozwój 
roślin rzepaku. Opady w kwietniu były znacznie poni-
żej średniej wieloletniej. Brak dostatecznie uwilgotnio-
nej wierzchniej warstwy gleby nie pozwolił na całkowi-
te wykorzystanie drugiej dawki nawożenia azotowego. 
Wskutek wysokiej temperatury i deficytu opadów na-
stąpiło przyspieszenie faz rozwojowych. Kwitnienie 
rozpoczęło się w trzeciej dekadzie kwietnia, wcześniej 
niż zwykle. 

W maju warunki wilgotno-
ściowe poprawiły się, opady były 
większe niż średnia wieloletnia, 
a temperatura umiarkowana. Na-
stąpił intensywny rozwój roślin, 
które wyrosły i wytworzyły pędy 
boczne. Dostateczna ilość opa-
dów w tym okresie sprzyjała po-
czątkowemu wzrostowi łuszczyn, 
których na roślinach było prze-
ważnie dużo. Niestety, w czerwcu 
wystąpił bardzo duży deficyt opa-
dów, natomiast temperatura była 
bardzo wysoka. Średnia tempera-
tura miesiąca o kilka ºC była wyż-
sza niż w wieloleciu. Przy upalnej 
temperaturze i dużym nasłonecz-
nieniu nastąpiło przedwczesne 
i gwałtowne dojrzewanie. Nasiona 
w łuszczynach nie zostały odpo-
wiednio wypełnione i zaolejone. To właśnie ten okres 
zdecydował w największym stopniu o mniejszym 
plonowaniu. Proporcjonalnie większa redukcja plonu 
nastąpiła u odmian później dojrzewających. Warunki 
posuchy w czerwcu wystąpiły na terytorium prawie 
całego kraju, jakkolwiek według Instytutu Uprawy, Na-
wożenia i Gleboznawstwa – PIB monitorującego su-
szę, jej skutki były najbardziej odczuwalne dla rzepaku 
w zachodniej i środkowej części Polski. 

Warunki posuchy ograniczyły rozwój chorób po-
chodzenia grzybowego. W umiarkowanym nasileniu 
obserwowano porażenie roślin rzepaku suchą zgni-
lizną kapustnych, i lokalnie także werticiliozą. Na-
tomiast pod koniec wegetacji nastąpiło dość silne 
porażenie  zgnilizną twardzikową (sklerotinią). Straty 
spowodowane wystąpieniem chorób tym razem były 
zapewne mniejsze.

Ze względu na przyśpieszone dojrzewanie, przede 
wszystkim górnej części łanu, zbiór rzepaku rozpoczął 

się wcześniej niż zwykle. Początkowo problem sta-
nowiły zielone i uwodnione łodygi, które trudniej było 
zdesykować. Dopiero odpowiednio dosuszone pędy 
rzepaku pozwalały na jego sprawny zbiór. Na tych 
plantacjach, na których rośliny były niższe i mniej wy-
rośnięte, ze względu na suszę szybko i dość równo-
miernie zasychały. Dużym zagrożeniem dla plantacji 
rzepaku były i są coraz częściej występujące gwał-
towne zjawiska atmosferyczne w postaci nawalnych 
burzowych opadów, którym towarzyszą opady gradu. 
Pojawienie się takich opadów w okresie, gdy rośliny 
rzepaku są już dojrzałe powoduje z reguły bardzo duże 
osypanie się nasion. Lokalnie takie zjawiska wystąpiły 
również w tym roku powodując dodatkowe i dotkliwe 
straty plonu. 

Reasumując, można stwierdzić, że plonowanie 
rzepaku ozimego w zakończo-
nym już sezonie wegetacyjnym 
było wprost proporcjonalne do 
przebiegu warunków atmosfe-
rycznych. Większość producen-
tów rzepaku była rozczarowana 
poziomem plonowania ponieważ 
przez długi okres wegetacji nie-
wiele czynników na to wskazywa-
ło. Inaczej niż w ubiegłym roku, 
gdy plonowanie było także sto-
sunkowo małe, ale warunki suszy 
dość jednoznacznie na to wska-
zywały.

Szkodniki ciągle groźne
Presja szkodników rzepaku, które 
występują na roślinach w okresie 
jesiennego wzrostu była w roku 
2018 ogólnie dość duża i zróżni-
cowana terytorialnie. Umiarkowa-

na na północy i wschodzie oraz duża i bardzo duża 
na południu, zachodzie i w centrum kraju. W okresie 
wschodów najczęściej obserwowano żerujące pchełki 
(ziemne i rzepakową). Później, w niektórych rejonach 
kraju nastąpiła dość duża presja śmietki kapuścianej, 
której kolejne pokolenie nalatywało na rośliny rzepaku. 
Na wielu plantacjach próg szkodliwości tego szkodnika 
(określany jako jedna śmietka czyli muchówka w żół-
tym naczyniu w ciągu 3 dni) był przekraczany. Śmietka 
jest bardzo groźnym szkodnikiem, którego larwy żeru-
ją na korzeniach roślin rzepaku, uszkadzając go w róż-
nym stopniu. W ostatnich latach szkodliwość larw 
śmietki była duża, a uszkodzone rośliny mogą gorzej 
zimować. Poza tym uszkodzony przez larwy śmietki 
system korzeniowy jest mniej efektywny w pobieraniu 
składników pokarmowych, a to może skutkować gor-
szym rozwojem roślin i w efekcie mniejszym plonem. 
Na roślinach rzepaku coraz częściej obserwowane 
są także inne szkodniki, m.in. gnatarz rzepakowiec, 

tantniś krzyżowiaczek oraz mszyce, a także mączlik 
warzywny.

Natomiast najliczniej na roślinach rzepaku jesienią 
ubiegłego roku wystąpiła mszyca. Szczególnie dużą 
presję tych szkodników obserwowano na południu kra-
ju. Pojawienie się na roślinach rzepaku mszycy (zwłasz-
cza brzoskwiniowej) powoduje nie tylko ich ogłodzenie 
i ogólne osłabienie poprzez wysysanie soków komórko-
wych, ale także ryzyko przenoszenia groźnego wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV), którego są wektorami. W efek-
cie, przy silnym porażeniu wirusem następuje zakłóce-
nie przebiegu procesów fizjologicznych rośliny, a to po-
woduje znaczące obniżenie plonowania, a także m.in. 
spadek zawartości tłuszczu w nasionach. Ochrona 
upraw rzepaku przed tą chorobą wymaga skutecznego 
zwalczania mszycy, co nie jest łatwe przy aktualnie za-
lecanych preparatach chemicznych, wśród których bra-
kuje środków o działaniu układowym. Przeważnie za-
biegi zwalczające mszyce są spóźnione, nie eliminują 
zagrożenia infekcją, a jedynie ją ograniczają.  Bardziej 
efektywnym sposobem ograniczania skutków poraże-
nia przez wirusa żółtaczki rzepy jest hodowla odmian 
tolerancyjnych na TuYV. W Krajowym Rejestrze wpi-
sanych jest aktualnie dziewiętnaście tego typu odmian 
(Absolut, Advocat, Albrecht, Ambassador, Angelico, 
Anniston, Architect, Artemis, Aspect, Astana, Attrac-
tion, Aurelia, Dominator, Duke, Dynamic, Chopin, Prin-
ce, Ragnar, Smaragd).

Tolerancja na kiłę
Bardzo ważna jest także dostępność odmian rzepa-
ku tolerancyjnych na kiłę kapusty. Niestety, obszar 
występowania tego groźnego patogena sukcesywnie 
się zwiększa w naszym kraju. W ostatnich latach do 
Krajowego rejestru zostało wpisanych kilka odmian 
rzepaku ozimego (Alasco, Archimedes, Augusta, Cro-
codile, DK Platinium, Mentor, SY Alibaba, SY Alister) 
wykazujących dużą odporność na patotypy kiły kapu-
sty Plasmodiophora brassicae najczęściej występują-
ce w Polsce. Warto wiedzieć, że potencjał plonowania 
takich odmian jest mniejszy od odmian nieodpornych. 
Jednakże w przypadku zainfekowania pól gospodar-
stwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty, oprócz za-
przestania uprawy rzepaku, alternatywną możliwością 
jest uprawa odmian tolerancyjnych. Także wtedy ko-
nieczne jest przestrzeganie, co najmniej czteroletniej 
przerwy w uprawie rzepaku na tym samym polu, rów-
nież po to, aby zapobiegać przełamaniu odporności. 
Odmiany odporne stanowią najbardziej efektywny 
sposób na zapobieganie porażeniom roślin, a co za 
tym idzie, uniknięcie znacznych strat.

Już niedługo nowy sezon
Gorsze plonowanie w ostatnich sezonach wegetacyj-
nych, a także kolejne trudności w uprawie i tej rośliny 
mogą niestety zniechęcić niektórych rolników do wysie-

wu rzepaku w nowym sezonie A przecież w wielu go-
spodarstwach stanowi on podstawową roślinę w struk-
turze zasiewów. Jest także bardzo ważnym elementem 
zmianowania przede wszystkim na tych polach, na 
których dominuje uprawa zbóż. Bardzo często stanowi 
wtedy główny i najlepszy przedplon. Dlatego i pomimo 
realnych uwarunkowań nadal warto siać rzepak. 

Warto zadbać o odpowiednie przygotowanie i na-
wożenie pola oraz optymalny dla rejonu termin siewu. 
Oby tylko warunki wilgotnościowe gleby były sprzy-
jające wschodom roślin. Należy pamiętać, że rzepak 
„buduje” swój potencjał plonowania jesienią. Rośliny, 
które wytworzą dużą masę rozet oraz rozwiną silny 
i długi system korzeniowy mają większą szansę prze-
zimowania, a ostatecznie wytworzenia dużego plonu 
nasion. Rolnik powinien zatem stworzyć jak najlepsze 
warunki wzrostu roślin rzepaku. Oprócz podstawowe-
go nawożenia rzepak potrzebuje dużo siarki i magne-
zu. Na glebach mało zasobnych ich niedobory trzeba 
uzupełnić, np. siarczanem magnezu. Wymaga także 
dolistnego dokarmiania mikroelementami (m.in. bo-
rem, cynkiem, manganem), które można zastosować 
również jesienią, w celu poprawienia stanu młodych 
roślin. Warto również wykonać niezbędne zabiegi od-
chwaszczające, które najskuteczniejsze są po siewie. 
Odpowiednie herbicydy można zastosować również 
później, nalistnie. Zabiegi powschodowe przeważnie 
stosowane są do usuwania samosiewów zbóż. 

Problem stanowią ciągle szkodniki pojawiające się 
na roślinach rzepaku w okresie jesiennej wegetacji. 
Konieczne jest więc częste monitorowanie plantacji 
wschodzących roślin i sprawdzanie zagrożenia ich żero-
waniem. Presja szkodników może być duża, jednak tym 
razem ich szkodliwość będzie organiczana ze względu 
na stosowanie zaprawionych insektycydem nasion ofe-
rowanych przez dystrybutorów różnych firm. Czasowe 
zezwolenie na zastosowanie zapraw nasiennych z gru-
py neonikotynoidów (Modesto 480 FS i Cruiser OSR 
322 FS, Cruiser 70 WS) oraz dopuszczonej już w roku 
poprzednim zaprawy Lumiposa 625 FS daje szansę na 
skuteczną ochronę roślin przed ich żerowaniem.

Jednakże, w przypadku nadmiernego pojawienia 
się szkodników niezbędne będzie zastosowanie od-
powiedniego insektycydu w formie oprysku po wscho-
dach. Możliwe jednak, że tym razem szkodniki nie 
będą tak groźne dla uprawy rzepaku ozimego. W ogra-
niczaniu ich liczebności, w poprzednim i w bieżącym 
sezonie producenci rzepaku mają do dyspozycji nowe 
środki. Dostępnymi preparatami do zwalczania nalist-
nego są insektycydy Inazuma 130 WG oraz Inpower 
130 WG (substancje czynne obu preparatów – aceta-
mipryd + lambda-cyhalotryna). Produkty mają rozsze-
rzoną etykietę, zgodnie z którą można je stosować do 
zwalczania śmietki kapuścianej, pchełki rzepakowej, 
tantnisia krzyżowiaczka, a także mączlików i mszyc. 

Doświadczenia odmianowe z odmianami 
rzepaku ozimego
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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.

Energia przetrwania, rozwoju, 
plonowania

SPECJALISTA
NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ

Energia CARYXU – potrzebna rzepakowi:
 do regulowania wzrostu jesienią
 do poprawy odporności przed zimą
 do magazynowania asymilatów

Caryx 240 SL działa już od 5°C

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

PROMOCJA!

brutto rabatu

szczegóły na:
www.agro.basf.pl

200 zł
na każde

Caryx jesienny promocja 204x284 BASF JW 2019.indd   1 27.06.2019   15:41

Szkody jesienne powodowane 
przez zwierzynę łowną 
w rzepaku ozimym

Szkody powodowane przez niektóre gatunki zwierząt łownych i niełownych w rzepaku mają 
miejsce w całym okresie wegetacji tej rośliny. Jednak szkody powodowane jesienią ze wzglę-
du na okres krytyczny dla dalszego rozwoju młodych roślin mają szczególne znaczenie. 
Przypadają one na fazy rozwojowe od BBCH 10, kiedy liścienie rozwijają się na powierzchni 
gleby, aż do fazy BBCH 18, kiedy to rośliny wykształcają liście i rozetę oraz przygotowują się 
do hartowania, gromadząc związki zapasowe do optymalnego zimowania. 

PAWEŁ WĘGOREK 
DARIA DWORZAŃSKA, 
JOANNA ZAMOJSKA,  
IOR–PIB

Największe straty w tym czasie powodują następują-
ce gatunki: jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik, gęś 
zbożowa, gęś gęgawa, oraz nienależący do zwierząt 
łownych łabędź niemy. Uszkodzenia młodych roślin 
dotyczą mechanicznego zgryzania liści i stożków 
wzrostu na skutek żerowania, ale również ścinania 
racicami szyjki korzeniowej i całych części nadziem-
nych. W niektórych przypadkach rośliny są wyciągane 
z gleby wraz z korzeniem i całkowicie niszczone. Szko-
dliwość wymienionych gatunków zwierząt w uprawach 
rzepaku polega nie tylko na bezpośrednim niszczeniu 
roślin w trakcie żerowania i tratowania, ale również na 
powodowaniu zranień, które mogą ułatwić rozwój cho-
rób powodowanych przez grzyby i bakterie. Rośliny 
silnie porażane przez choroby w następstwie zgryzień 
przez zwierzęta gorzej zimują i często zamierają.

Choć spośród gatunków ssaków łownych dzik 
uważany jest powszechnie za sprawcę najwięk-
szych szkód w rolnictwie, to jeśli chodzi o rzepak 
ozimy podstawowym gatunkiem uszkadzającym 
plantacje w okresie jesieni jest jeleń. W dalszej ko-
lejności można wymienić sarnę i daniela. Czynni-
kiem decydującym o atrakcyjności rzepaku dla jeleni 
oraz innych przeżuwaczy łownych jest zredukowana 
do minimum zawartość glukozynolanów, kwasu eru-
kowego i niska zawartość włókna w obecnie użyt-
kowanych odmianach. W przeszłości wymienione 

substancje jako czynnik antyżywieniowy ogranicza-
ły ilość zjadanych roślin. 

Populacja jelenia w Polsce wynosi obecnie oko-
ło 180–200 tys. osobników i jest w ostatnich latach 
ustabilizowana. Samce osiągają średnią masę 150–
250 kg, a samice 80–120 kg. Jeleń jest zwierzęciem 
społecznym, żyjącym w ugrupowaniach stadnych, 
wyłącznie roślinożernym, zjadającym dziennie oko-
ło 15–20 kg pokarmu. Łatwość zdobycia smaczne-
go, strawnego i energetycznego pokarmu na polach 
uprawnych sprawia, że od zmierzchu do świtu jelenie 
chętnie wychodzą na pola uprawne rzepaku. Z tych 
samych powodów plantacje te już od momentu wscho-
dów roślin odwiedzane są przez stada saren i danieli. 
Małe powierzchniowo pola mogą w okresie jesien-
nym ulec poważnemu zniszczeniu na skutek zjadania 
przez jeleniowate zielonych części roślin. Tego typu 
uszkodzenia nie zawsze koncentrują się w pasie bez-
pośrednio przylegającym do lasu, ponieważ zwierzęta 
jeleniowate potrafią wędrować na duże odległości od 
miejsc ostojowych. W odróżnieniu od jeleni i danieli, 
które na polach przebywają w nocy, a za dnia ukrywają 
się w niedostępnych miejscach i tam żerują, ugrupo-
wania saren, mogące liczyć kilkadziesiąt osobników, 
odżywiają się na polach stale, zarówno w dzień jak 
i w nocy. Sarny bardzo chętnie zjadają młode liście 
rzepaku na całej powierzchni pól, na których żerują. 
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Przypomnijmy, że są to zwierzęta znacznie mniejsze 
od jeleni, z którymi często są mylone. Samce osiągają 
około 18–26 kg, a samice 17–23 kg. Liczebność tego 
gatunku w Polsce szacowana jest na około 830 tys. 
osobników. Sarny mają swoje osobnicze areały, które 
w środowisku polnym wynoszą około 200 ha. Rzadko 
wędrują na odległość większą niż kilka kilometrów.

Jeśli chodzi o daniela to populacja tego gatunku 
liczy w Polsce ponad 20 tys. osobników i ma stałą, 
silną tendencję wzrostową. Największe zagęszczenie 
populacji daniela występuje w Wielkopolsce. Waga 
dorosłych samców wynosi około 70–100 kg, a samic 
45–60 kg. Dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym 
gatunek ten przystosowuje się dobrze do różnych śro-
dowisk przyrodniczych. Typowym biotopem daniela 
jest rzadki las. Jest gatunkiem społecznym, tworzą-
cym chmary rodzinne składające się w lasach z 4–6 
osobników, natomiast na polach z 15–20 osobników. 
W okresie zimy mniejsze chmary łączą się w stada, 
mogące liczyć nawet 150 osobników. Daniel podobnie 
jak sarny i jelenie, bardzo chętnie odwiedza pola rze-
paku, a obraz uszkodzeń jest podobny do uszkodzeń 
powodowanych przez jelenie. 

Również dzikie gęsi i łabędzie są coraz częściej 
szkodnikami upraw rzepaku. Nierzadko spotyka się 
stada tych ptaków liczące kilkadziesiąt, a czasami na-
wet kilkaset osobników, żerujące jesienią na polach 
sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi lub leżących 
w pobliżu tras przelotu dzikich gęsi. Największe za-
gęszczenie populacji dzikich gęsi w trakcie migracji je-
siennej obserwuje się w zachodnich województwach 
Polski. W czasie przelotów nad Polską jesienią prze-
bywa około 200 tysięcy tych ptaków. Na skutek zmian 
klimatycznych, polegających na ociepleniu i wydłuże-
niu okresu wegetacji roślin, część przelatujących stad, 
około 70 tysięcy, coraz częściej zimuje w Polsce. 

Wielkim smakoszem rzepaku ozimego stał się 
również łabędź niemy, który jest najcięższym latają-
cym ptakiem w Polsce osiągającym średnio 10–15 kg 
wagi. Ptak ten jest gatunkiem częściowo wędrownym, 
przemieszczając się od października na południe Eu-
ropy i powracając do miejsc lęgowych w lutym. Od-
rodzona populacja łabędzia niemego w Polsce liczy 
obecnie około 17 000 osobników i stale wzrasta. Na 
polach rzepaku ozimego sąsiadujących ze zbiorni-
kami wodnymi nierzadko spotyka się stada tych pta-
ków liczące kilkadziesiąt, 
a czasami nawet powyżej 
200 osobników. Żerujące 
jesienią łabędzie upodoba-
ły sobie szczególnie młode 
rośliny rzepaku ozimego, 
którymi dosłownie objadają 
się. Często widzi się na po-
lach rzepaku ptaki leżące, 
wręcz przejedzone, które 
płoszone przez rolników 
z wielkim trudem podrywa-

ją się do lotu by wylądować nieopodal na innym polu 
z rzepakiem.

Z kolei dzik należy do ważnych szkodników rzepa-
ku w okresie od fazy pąkowania aż do pełnej dojrzało-
ści, a więc głównie w fazach BBCH 50–79. Natomiast 
w okresie jesieni dziki nie wyjadają kiełkujących roślin 
rzepaku. Jako zwierzęta wszystkożerne poszukują 
jednak na polach rzepaku źródeł białka zwierzęcego, 
którym są myszy i nornice. O ile więc na uprawie zwie-
rzęta te występują to dziki w poszukiwaniu ich tworzą 
na polach głębokie „kratery” i mogą wydeptywać mło-
de rośliny. Ma to często miejsce na polach sąsiadu-
jących z zakrzewieniami, lasem lub na plantacjach, 
gdzie przedplonem dla rzepaku były zboża lub, co 
się obecnie często spotyka, rzepak. Często też dziki 
poszukują na polach rzepaku larw chrząszczy nazy-
wanych drutowcami i pędrakami, larw muchówek oraz 
gąsienic motyli zwanych rolnicami, a także dżdżownic. 
Porycia są wówczas płytkie, lecz również silnie uszka-
dzają młode rośliny. Liczebność populacji dzika w Pol-
sce wynosi obecnie około 230 tys. osobników. Poja-
wienie się w Polsce w 2014 roku śmiertelnej dla dzika 
choroby powodowanej przez wirusa afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) oraz intensywna redukcja popu-
lacji spowodowana odstrzałem sanitarnym, powoduje 
spadek liczebności dzika w naszym kraju.

W badaniach prowadzonych w Instytucie Ochrony 
Roślin PIB w Poznaniu stwierdzono korelację między 
jesiennym występowaniem jeleniowatych i dzikich 
gęsi, a porażeniem roślin przez suchą zgniliznę ka-
pustnych oraz kiłę kapustnych. Taki związek istnieje, 
ponieważ zarodniki wymienionych gatunków grzybów 
wnikają do rośliny najczęściej poprzez zranienia. Po-
nadto, zwierzęta odżywiając się porażoną przez grzy-

Łabędzie nieme na rzepaku

Grodzenie pól jest jedną z metod zapobiegania szkódUszkodzenia powstałe na skutek buchtowania dzików, które poszukują w glebie larw oraz myszarek

Występowanie gryzoni polnych prowokuje dziki Pędraki

Pole rzepaku ogrodzone pastuchem elektrycznym

by rośliną, przenoszą zarodniki na inne, zdrowe rośli-
ny, zarówno na odnóżach, jak i poprzez zgryzanie. 

Sucha zgnilizna kapustnych może być przyczyną 
zamierania do 60% roślin, których porażenie jest zwią-
zane z różną podatnością odmian rzepaku ozimego na 
tę chorobę. Inne gatunki patogenów rzepaku infekują-
ce rośliny jesienią mogą potencjalnie obniżyć plon do 
30%. Na polach silnie uszkadzanych przez zwierzęta 
łowne i ptaki zabiegi jesienne fungicydami należy wy-
konać zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierw-
szych objawów, w fazie 4–6 liści rzepaku. 

Żerowanie omawianych gatunków na plantacjach 
rzepaku ozimego najczęściej nie zabija roślin rzepa-
ku. Należy pamiętać, że ta roślina dysponuje silnymi 
mechanizmami regeneracyjnymi, związanymi z fizjolo-
gicznymi i biochemicznymi reakcjami na mechaniczny 
stres. Na podstawie wyników badań przeprowadzo-
nych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym In-
stytucie Badawczym w Poznaniu można stwierdzić, że 
rośliny rzepaku ozimego z silnie uszkodzonymi liśćmi 
i stożkiem wzrostu przeżywają, ale mają zmieniony 
pokrój i zarówno jesienią jak i wiosną wolniej się rozwi-
jają niż rośliny nieuszkodzone. Pozbawione głównego 
stożka wzrostu rośliny wytwarzają pąki, a następnie 
4–8 pędów bocznych z szyjki korzeniowej i w stosun-
ku do roślin nieuszkodzonych dojrzewają  o 10–12 dni 
później. Wyniki badań świadczą o tym, że zmiana po-
kroju i wielkości roślin oraz zaburzenia w ich rozwoju 
na skutek zranień i kosztów regeneracji, były powo-
dem obniżki plonu w zakresie 20–25%. 

Ochrona upraw rzepaku przed zwierzętami jele-
niowatymi, dzikami i dzikimi gęsiami w integrowanej 
technologii uprawy tej rośliny powinna rozpocząć się 
od właściwego wyboru stanowiska pod zasiewy. Naj-

lepsze przedplony dla rzepaku to wcześnie schodzą-
ce z pola mieszanki pastewne – koniczyna i lucerna, 
wczesne ziemniaki, jęczmień ozimy, pszenżyto, żyto, 
pszenica. W zależności od geograficznego położe-
nia bardzo istotny jest właściwy termin siewu. Duże 
znaczenie ma uprawa roli, odpowiednie nawożenie 
mineralne dostosowane do pH gleby oraz jej zasob-
ności w N, P, K. Ważny jest właściwy dobór odmiany 
do warunków klimatycznych oraz glebowych danego 
rejonu. Jeśli chodzi o szkody powodowane przez dziki 
to bardzo dużą rolę w zapobieganiu odgrywa właściwa 
agrotechnika mająca na celu zapobieganie masowe-
mu występowaniu gryzoni i szkodników glebowych.

Zakładając uprawę rzepaku w rejonach licznego 
występowania zwierząt jeleniowatych należy unikać 
miejsc graniczących z kompleksami leśnymi. W miarę 
możliwości należy stosować ogrodzenia utrudniające 
ssakom kopytnym wejście na uprawę. Chemicznej 
ochrony rzepaku przy użyciu repelentów zapacho-
wych i smakowych jesienią się nie stosuje, ponieważ 
obecnie jest ona nieskuteczna. Omawiane gatunki 
zwierząt zmieniły swoje zachowanie i bodźce lękowe 
skuteczne w przeszłości obecnie na nie nie działają. 
Pamiętajmy, że prawny obowiązek ochrony upraw 
rolniczych przed zwierzyną łowną leży w gestii kół ło-
wieckich lub Ośrodków Hodowli Zwierzyny prowadzą-
cych gospodarkę łowiecką na terenach występowania 
szkód. W niektórych przypadkach odpowiedzialność 
za szkody powodowane przez niektóre gatunki zwie-
rząt ponosi Skarb Państwa. Aspekt prawny odpo-
wiedzialności za szkody łowieckie opisuje dokładnie 
znowelizowana  w dniu 15 czerwca 2018 roku ustawa 
Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.
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Dr hab.  
ROMAN KRAWCZYK  
Instytut Ochrony Roślin 
– Państwowy Instytut 
Badawczy Zakład Herbologii 
i Techniki Ochrony Roślin

Niedługo rolnicy będą wysiewać rzepak 
ozimy. Już teraz warto pomyśleć o jego od-
chwaszczaniu. Dobór herbicydów i terminu 
ich stosowania w głównej mierze będzie 
podyktowany przebiegiem warunków pogo-
dowych, a przede wszystkim wilgotnością 
gleby, od której zależna jest skuteczność 
środków doglebowych. 

Jesienna ochrona rzepaku 
przed zachwaszczeniem

Należy podkreślić, że w warunkach mniej korzystnych, 
gdy wilgotność gleby jest niewystarczająca, efektyw-
ność zabiegów może być mniejsza i wskazane będzie 
wykonanie drugiego zabiegu już po wschodach rzepa-
ku. Herbicydy w pełnej dawce, które w programie ochro-
ny zalecane są w różnych terminach rozwoju rzepaku, 
mogą być zastosowane tylko jeden raz w sezonie.

Program odchwaszczania rzepaku ozimego jest 
bardzo szeroki. Jest wiele możliwości stosowania her-
bicydów w oparciu o produkty jednoskładnikowe, jak 
i  fabrycznie opracowane mieszaniny substancji czyn-
nych, tak aby zwalczyć jak najszersze spektrum chwa-
stów. W programie odchwaszczania rzepaku ozimego 
zawarto również informacje o mieszaninach zbiorniko-
wych, które zostały przetestowane w kierunku łączne-
go ich stosowania. Trzeba jednak pamiętać, że użycie 
mieszanin na własną rękę może wywołać wiele skut-
ków ubocznych. Mogą zachodzić niekorzystne zmiany 
cieczy opryskowej polegające na kłaczeniu albo wy-
trącaniu osadu w mieszaninie, co powoduje zapycha-
nie sit. Zjawiskiem niekorzystnym może być również  
tak zwany antagonizm, czyli obniżenie skuteczności 
jednego lub wszystkich komponentów mieszaniny, 
a w skrajnych przypadkach fitotoksyczne działanie 
względem rośliny uprawnej.

Pierwszy zabieg herbicydowy można wykonać już 
krótko przed siewem, stosując preparat zawierający 
s.cz. napropamid, który bezpośrednio po zabiegu na-
leży wymieszać z glebą na głębokość 3–5 cm. Wrażli-
wymi gatunkami chwastów na napropamid stosowany 
przedsiewnie są gatunki chwastów dwuliściennych, 
takie jak: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, cha-
ber bławatek, iglica pospolita, komosa, maruna bez-
wonna, rdesty, rumianek pospolity, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity.

Po siewie, ale jesze przed wschodami rzepaku 
możliwości stosowania herbicydu są większe. W tym 
terminie duża popularność s.cz. chlomazon, stoso-
wanej pojedynczo jaki i w mieszaninach fabrycznych 
lub zbiornikowych, wynika z niskiej ceny oraz wysokiej 
skuteczności w zwalczaniu przytuli czepnej i bodzisz-
ków, jednocześnie chroniąc przed zachwaszczeniem 

Tabela 1. Program zwalczania chwastów w terminie 
jesiennym: przedwschodowo i powschodowo

Tabela 1. Program zwalczania chwastów w terminie 
jesiennym: przedwschodowo i powschodowo; cd.

Nazwa substancji 
czynnej Nazwa herbicydu Dawka 

herbicydu
Przed siewem rzepaku

(napropamid)

Colzamid 3,0 l/haDevrinol 450 SC
Baristo 500 SC

2,4 l/haInventor 500 SC
Wicher 500 SC

Bezpośrednio po siewie rzepaku

(chlomazon)

Angelus 360 CS 0,33 l/ha
Boa 360 CS 0,33 l/ha
Brasiherb 480 EC 0,25 l/ha
Chlomazon 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Chlomazon 480 EC 0,2–0,25
Clomate 360 CS 0,33 l/ha
Clomaz 36 CS 0,25–0,33 l/ha
Comandor 480 EC 0,2–0,25 l/ha
Command 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Command 480 EC 0,2–0,25 l/haComodo 480 EC
Efektor 360 CS  0,33 l/ha
Hadar 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Helm-clomi 480 EC 0,25 l/ha
Kalif 360 CS

0,2–0,25 l/haKalif 480 EC
Kilof 480 EC
Koncept 360 CS  0,33 l/haLibeccio 360 CS
Marqis 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Reactor 360 CS 0,33 l/ha
Reactor 480 EC 0,2–0,25 l/ha
Szabla 480 EC 0,25 l/ha
Szpada 480 EC 0,2–0,25 l/ha

(metazachlor)

Bantux 2,5 l/ha
Bantux 500 1,5 l/ha
Butisan 400 SC 2,5 l/ha
Butisan 500 SC 1,5 l/ha
Butisan Mono 2,5 l/ha
Butisan S 1,5 l/ha
Dakota 500 SC 2,0 l/ha
Naspar 500 SC 2,0 l/ha
Naspar SOLO 500 1,5 l/ha
Parsan 500 SC 2,0 l/haRaper 500 SC
Raper SOLO 500  1,5 l/haRapsan SOLO 500
Rapsan 500 SC 2,0 l/haRexxan SC

(petoksamid)

Conan 600 EC

2,0 l/ha
Kliner 600 EC
Koban 600 EC
Koban Pro 600 EC
Successor Pro 600 EC

(chinomerak + 
dimetenamid-P)

Butisan Mix
1,5 l/haButisan PRO

Solanis 

(chinomerak + 
metazachlor)

Butisan Star 416 SC 2,5–3,0 l/ha
Butisan TOP 2,0 l/ha
Impesco 416 SC 2,5–3,0 l/haPermuson 416 SC
Rapsan Plus 2,5-3,0 l/ha
Rapsan Turbo

2,0 l/haSultan Top 500 SC
Tazachmer 500 SC

(chlomazon + 
dimetachlor)

Brasan 540 EC 2,0 l/ha
Pronap Extra 430 EC 2,5 l/ha

Nazwa substancji 
czynnej Nazwa herbicydu Dawka 

herbicydu

(chlomazon + 
metazachlor)

Kalif Mega 283   SC 2,5–3,0 l/haKalif Mega 283 ZC
Circuit CS synctectec 2,5 l/ha
Nimbus 283 SE 2,5–3,0 l/ha

(chlomazon) + 
(metazachlor)

Command 480 EC 
+ Butisan 400 SC

0,2 l/ha +  
2,0 l/ha

Kilof 480 EC + 
Butisan 400 SC
Szpada 480 EC + 
Butisan 400 SC
Chlomazon 480 EC 
+ Macho 500 SC

0,2 l/ha + 
1,6 l/ha

Chlomazon 480 EC 
+ Met-Nex 500 SC
Chlomazon 480 EC 
+ Rapex 500 SC 
Chlomazon 480 EC 
+ Znachor 500 SC
Comandor 480 EC 
+ Macho 500 SC
Comandor 480 EC 
+ Met-Nex 500 SC
Comandor 480 EC 
+ Rapex 500 SC
Comandor 480 EC 
+ Znachor 500 SC
Comodo 480 EC + 
Macho 500 SC
Comodo 480 EC + 
Met-Nex 500 SC
Comodo 480 EC + 
Rapex 500 SC
Comodo 480 EC + 
Znachor 500 SC

(chlomazon + 
napropamid)

Altiplano DAM tec   3,0 kg/ha
Command Top 375 CS

2,75–3,0 l/haColzamid Top   
Devrinol Top 375 CS

(chlomazon) + 
(napropamid)

Boa 360 CS + 
Baristo 500 SC

0,16 l/ha + 
2,0 l/ha

Boa 360 CS + 
Inventor 500 SC
Boa 360 CS + 
Wicher 500 SC
Efector 360 CS + 
Baristo 500 SC
Efector 360 CS + 
Inventor 500 SC
Efector 360 CS + 
Wicher 500 SC
Koncept   360 CS 
+ Baristo 500 SC
Koncept   360 CS + 
Inventor 500 SC
Koncept   360 CS 
+ Wicher 500 SC

(chlomazon + 
petoksamid) Nero 424 EC 2,5–3,0 l/ha

(chlomazon) + 
(petoksamid)

Reactor 360 CS + 
Conan 600 EC

0,25 l/ha + 
1,75 l/ha

Reactor 360 CS + 
Kliner 600 EC
Reactor 360 CS + 
Koban 600 EC

(dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Butisan Duo 400 EC 2,0–2,5 l/haSpringbok Duo

(napropamid) + 
(metazachlor)

Baristo 500 SC + 
Metax 500 SC 2,0 l/ha + 

1,0 l/haBaristo 500 SC + 
Mezotop 500 SC

gwiazdnicą pospolitą, jasnotami, tasznikiem, tobołka-
mi polnymi oraz farbownikiem (krzywoszyj) polnym. 
Charakterystyczne symptomy działania preparatu 
w formie bielenia roślin (w następstwie zanikania chlo-
rofilu) często są również widoczne na rzepaku, który 
jednak szybko się regeneruje, a działanie to nie ma 
wpływu na jego przezimowanie i plon. Do optymalne-
go działania minimalna temperatura powietrza powin-
na być wyższa niż 2oC. Stosując chlomazon, który jest 
substancją bardzo lotną, należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby zabiegów tym środkiem nie wykonywać 
podczas wiatru stwarzającego możliwość znosze-
nia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje. Ryzyko 
uszkodzeń lub zniszczenia sąsiadujących plantacji 
występuje także podczas wysokich temperatur po-
wietrza w bezchmurne i bezwietrzne dni, sprzyjające 
wystąpieniu zjawisku inwersji czyli unoszenia się cie-
płego powietrza, a wraz z nim cząsteczek cieczy użyt-
kowej. Na pewnej wysokości zostają one ochłodzone 
i mogą opadać w promieniu nawet kilkuset metrów. 
Jeżeli spadną na plantacjach upraw wrażliwych na 
chlomazon, mogą spowodować ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. Dlatego podczas zabiegu chlomazonem 
temperatura powietrza nie powinna przekraczać 20oC.

Równie popularny w odchwaszczaniu rzepaku 
metazachlor zalecany jest w kilkudziesięciu dogle-
bowych i wczesnonalistnych wariantach zabiegowych 
do zwalczania gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy, 
maku polnego, maruny bezwonnej, miotły zbożowej, 
przetaczników, psianki czarnej, rdestówki powojowa-
tej, rumianku, starca zwyczajnego i tasznika pospoli-
tego. Produkty zawierające s.cz. metazachlor, należy 
stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie czę-
ściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczają-
cych łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Substancja czynna dimetachlor niszczy chwasty 
w fazie ich kiełkowania. Przeznaczona jest do zwalcza-
nia bodziszków, chabra bławatka, gwiazdnicy pospo-
litej, jasnot, komosy, maków, przetaczników, przytuli 
czepnej, rdestówki powojowatej, tasznika, tobołków 
polnych, wilczomlecza obrotnego oraz chwastów ru-
mianowatych.  Dimetachlor zastosowany w zabiegach 
powschodowych wykazuje mniejszą skuteczność 
w porównaniu do zabiegu przedwschodowego, w wa-
runkach dobrego uwilgotnienia gleby. Produkty zawie-
rające s.cz. dimetachlor należy stosować na tej samej 
powierzchni nie częściej niż raz na trzy lata, w daw-
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kach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji 
czynnej na 1 ha.

Herbicydy zawierające petoksamid stosowane 
są przedwschodowo. Polecany jest do ochrony plan-
tacji przed bodziszkami, farbownikiem (krzywoszyj) 
polnym, jasnotami, przetacznikiem perskim, psianką 
czarną, rdestem plamistym, rumianem polnym, taszni-
kiem pospolitym, tobołkami polnymi i wilczomleczem 
obrotnym. Produkty zawierające petoksamid należy 
również stosować nie częściej niż raz na trzy lata na 
tym samym obszarze.

Substancja czynna chinomerak występuje jako 
komponent kilkunastu herbicydów stosowanych w za-
biegach przed i po wschodach rzepaku. Produkty za-
wierające chinomerak należy stosować nie częściej  
niż raz na trzy lata, na tym samym obszarze. Substan-
cja czynna aminopyralid zalecana jest szczególnie 
do do zwalczania chabra bławatka, maków i chwastów 
rumianowatych. Natomiast herbicydy zawierające 
chlopyralid stosowane do zwalczania chwastów ru-
mianowatych, rdestów i chabra bławatka oraz siewek 
mleczów i ostrożenia polnego.

Do nowości należy mieszanina handlowa s.cz ha-
lauksyfen metylu + pikloram (Belkar, Mozzar) prze-
znaczona do zwalczania uciążliwych chwastów, takich 
jak: bodziszki, chaber bławatek, maki, przytulia czep-
na i stulicha psia. Niszczone są również chwasty ru-
mianowate oraz dymnica pospolita, komosa, jasnoty, 
tasznik i tobołki polne.

Zachwaszczenie samosiewami zbóż jest po-
wszechne, co wynika przede wszystkim ze zmianowa-
nia, gdzie siew rzepaku następuje po zbożach, a ter-
min od zbioru przedplonu do siewu jest najczęściej 
bardzo krótki. Zwalczanie samosiewów zbóż jest sto-
sunkowo łatwe w oparciu o jeden z wielu polecanych 
graminicydów (s.cz.: chizalofop-P-etylu, chizalo-
fop-P-tefurylowy, cykloksydym, fluazyfop-p-bu-
tyl, haloksyfop-P, kletodym, propachizafop) czyli 
środków chwastobójczych selektywnie zwalczających 
rośliny jednoliścienne. W okresie jesiennej wegetacji 
są stosowane od fazy pierwszej pary liści właściwych 
rzepaku. W niższych dawkach zwalczane są samosie-
wy zbóż i roczne chwasty jednoliścienne. wyższych 
dawek należy użyć do zwalczania wieloletnich chwa-
stów jednoliściennych, w tym perzu.

Herbicyd zawierający bifenoks (Fox 480 EC) na-
leży stosować po przekroczeniu przez rośliny fazy 

Nazwa substancji 
czynnej Nazwa herbicydu Dawka 

herbicydu

(napropamid) + 
(metazachlor)

Baristo 500 SC + 
Mezzo 500 SC

2,0 l/ha + 
1,0 l/ha

Inventor 500 SC + 
Metax 500 SC
Inventor 500 SC + 
Mezotop 500 SC
Inventor 500 SC + 
+ Mezzo 500 SC
Wicher 500 SC + 
Metax 500 SC
Wicher 500 SC + 
Mezotop 500 SC
Wicher   500 SC + 
Mezzo 500 SC

(chinomerak + 
dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Butisan Avant 2,5 l/ha
Butisan Star 
Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha

(chlomazon + 
dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Nimbus Gold 2,5 l/ha

(chlomazon + 
dimetachlor + 
napropamid)

Colzor Trio 405 EC 2,5–4,0 l/ha

(chlomazon + 
metazachlor + 
napropamid)

Colzor SYNCTEC 5,0 l/ha

(chinomerak + 
metazachlor + 
napropamid)

Torso SC 3,5 l/ha

Po siewie rzepaku do 4–7 dni (BBCH 00-05)
(dimetachlor) Teridox 500 EC 2,0 l/ha

(chinomerak + 
metazachlor)

Butisan Star 416 SC
2,5 l/haImpesco 416 SC

Permuson 416 SC
Rapsan Plus

(chinomerak + 
dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Butisan Star 
Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha

Po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-09)
(aminopyralid) Runway 0,2 l/ha

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych 
liścieni do fazy 4 lisci (BBCH 10–14)

(aminopyralid 
+ chlopyralid 
+ pikloram)

Blast
0,2 l/haIguana 

Navigator 360 SL 

(metazachlor) 
Metax 500 SC 

2,0 l/haMezotop 500 SC
Mezzo 500 SC

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych 
liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10–16)

(chinomerak + 
imazamoks*) 
+ adiuwant 

Cleravo 285 SC 
+ Dash HC 1,0 l/ha + 

1,0 l/haCleversa 285 SC 
+ Dash HC

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych 
liścieni do fazy 7 liści (BBCH 10–17)

(chinomerak + 
dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Butisan Avant 2,5 l/ha

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych 
liścieni do fazy 8 liści (BBCH 10–18)

(chinomerak + 
imazamoks*) 
+ adiuwant 

Clentiga + Dash HC 1,0 l/ha + 
1,0 l/ha

(aminopyralid) Runway 0,267 l/ha

(metazachlor) 

Bantux 500

1,5 l/haButisan 500 SC
Butisan S
Naspar SOLO 500

Nazwa substancji 
czynnej Nazwa herbicydu Dawka 

herbicydu
(metazachlor) Raper SOLO 500  1,5 l/haRapsan SOLO 500
(chinomerak + 
metazachlor)

Butisan TOP 2,0 l/haRapsan Turbo
(chinomerak + 
dimetenamid-P)

Butisan Mix
1,5 l/haButisan PRO

Solanis 
Rzepak od fazy pierwszego liścia 

właściwego (od BBCH 11)
(aminopyralid 
+ metazachlor 
+ pikloram)

Kliper
1,5 l/haSpark

(metazachlor)

Macho 500 SC

2,0 l/ha
Metaz 500 SC
Met-Nex 500 SC
Rapex 500 SC
Znachor 500 SC

BBCH 12–14 (rzepak w fazie od 2 do 4 liści właściwych)
(chinomerak + 
imazamoks* + 
metazachlor) 
+ adiuwant

Cleravis 492,5 
SC + Dash HC

1,5–2,0 l/ha 
+  1,0 l/ha

(halauksyfen 
metylu + pikloram)

Mozzar 0,25 l/haBelkar
(dimetachlor) Teridox 500 EC 2,0 l/ha
(metazachlor + 
chinomerak)

Sultan Top 500 SC 2,0 l/haTazachmer 500 SC
Rzepak od fazy 2 liści właściwych (BBCH 12)

 (metazachlor)

Bantux
2,5 l/haButisan 400 SC

Butisan Mono
Dakota 500 SC

2,0 l/ha

Fuego 500 SC
Mashona
Mechlor 500 SC
Metazachlor 500 SC
Metazanex 500 SC
Naspar 500 SC
Parsan 500 SC
Raper 500 SC
Rapsan 500 SC
Rego 500 SC
Rexxan SC
Tenet 500 SC
Zatem 500 SC

(chinomerak + 
dimetenamid-P 
+ metazachlor)

Butisan Star 
Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha

Rzepak w fazie minimum 2 liści właściwych 
do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12-18)

(metazachlor + 
dimetenamid-P)

Butisan Duo 400 EC 2,0–2,5 l/haSpringbok Duo

(metazachlor + 
chinomerak)

Butisan Star 416 SC
3,0 l/haImpesco 416 SC

Permuson 416 SC
Rapsan Plus

Rzepak od fazy 2 liści właściwych (od fazy BBCH 12)

(propachizafop) 
+ adiuwant

Agil-S 100 EC + 
Olejan 85 EC

0,5–0,7 l/ha 
+ 1,5 l/ha

Agil-S 100 EC + 
Olemix 84 EC
Aria 100 EC + 
Olejan 85 EC
Aria 100 EC + 
Olemix 84 EC
Bosiak 100 EC + 
Olejan 85 EC
Bosiak 100 EC + 
Olemix 84 EC

(propachizafop) 
+ adiuwant

Vima-Propachizafop 
+ Olejan 85 EC

0,5–0,7 l/ha 
+ 1,5 l/ha

Vima-Propachizafop 
+ Olemix 84 EC
Zetrola 100 EC + 
Olejan 85 EC
Zetrola 100 EC + 
Olemix 84 EC

(kletodym)
Centurion Plus 120 EC 0,8 l/ha
Select Super 120 EC 0,8 l/ha
V-Dim 240 EC 0,5 l/haVextaDim 240 EC

(haloksyfop-P) Gallant Super 104 EC 0,5 l/haPerenal 104 EC
(chizalofop-
P-etylu) Targa 10 EC 0,35–0,4 l/ha

(chizalofop-P-
etylu) + adiuwant

Lampart 05 EC + 
Olejan 85 EC

0,75–1,0 l/ha 
+ 1,5 l/ha,

Lampart 05 EC + 
Olemix 84 EC
Leopard Extra 05 
EC + Olejan 85 EC
Leopard Extra 05 
EC + Olemix 84 EC

(chizalofop-
P-etylu)

Achiba   05 EC 0,75–2,5 l/ha
Agard 100 EC 0,45–1,0 l/ha
Buster 100 EC 0,3–0,4 l/ha
Demetris 100 EC 0,45–1,0 l/haDigator 100 EC
Grasser 100 EC 0,45–1,0 l/ha
Investo 100 EC 0,3–0,4 l/haJenot 100 EC
Labrador Extra 50 EC 0,75–3,0 l/ha
Labrador Pro 0,75–2,0 l/ha
Lampart 05 EC 0,75–3,0 l/haLeopard Extra 05 EC
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Pilot Max 10 EC 0,35–1,5 l/ha
Superb 100 EC 0,45–1,0 l/haSuperic 100 EC
Szogun 10 EC 0,35–1,5 l/ha
Targa Max 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 0,75–2,5 l/ha
Wizjer   50 EC 0,75–2,0 l/ha

(chizalofop-P-
etylu) + adiuwant

Leopard Extra 05 
EC + Olbras 88 EC

2,0 l/ha + 
1,5 l/ha

(fluazyfop-p-butyl)
Fusilade Forte 150 EC 0,63–1,7 l/ha
Privium 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–2,0 l/ha

(chizalofop-P-
tefurylowy)

Grapan Extra 040 EC 2,0 l/ha
Bagira 040 EC 0,6–2,0 l/haPantera 040 EC 

(cykloksydym) Focus Ultra 100 EC 1,0–5,0 l/ha
Rzepak w fazie 3 do 4 liści (BBCH 13–14)

(aminopyralid 
+ chlopyralid 
+ pikloram)

Astor 360 SL
0,3 l/haKratos Trio

Mariner 360 SL 

(chlopyralid) 
+ (pikloram)

Cloe 300 SL + 
Pikas 300 SL 

0,3 l/ha + 
0,078 l/ha

Cloe 300 SL + 
Raldico 300 SL
Cloe 300 SL + 
Zorro 300 SL 
Major 300 SL + 
Pikas 300 SL
Major 300 SL + 
Raldico 300 SL
Major 300 SL + 
Zorro 300 SL
ProSto 300 SL + 
Pikas 300 SL
 ProSto 300 SL + 
Raldico 300 SL

Tabela 1. Program zwalczania chwastów w terminie 
jesiennym: przedwschodowo i powschodowo; cd. Tabela 1. Program zwalczania chwastów w terminie jesiennym: przedwschodowo i powschodowo; cd.
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4 liści. Rzepak jest wrażliwy na działanie środka sto-
sowanego we wcześniejszych fazach wzrostu. Wy-
konanie zabiegu na liście rzepaku niedostateczne 
pokryte kutykulą lub na liście wilgotne skutkuje prze-
mijającym ich przebarwieniem. Produkt zawierający 
bifenoks stosowany jest do zwalczania przytuli czep-
nej w późniejszych fazach wzrostu rzepaku, chociaż 
równocześnie niszczy farbownika (krzywoszyj) polne-
go, fiołki, gwiazdnicę pospolitą, komosę oraz rumian 
polny i tasznik pospolity. 

Substancja czynna imazamoks zalecana w tech-
nologii Clearfield może być stosowana na plantacjach 
rzepaku tylko w określonych odmianach – odpornych 
na imazamoks. Po zastosowaniu herbicydów w ra-
mach technologii Clearfield uzyskuje się pole wolne 
od chwastów dwuliściennych takich jak: bodziszki, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komo-
sa biała, maki, przetaczniki, przytulia czepna, rumian 
polny, rzodkiew świrzepa, stulicha psia, tasznik po-
spolity, tobołki polne oraz miotła zbożowa i samosie-
wy zbóż.

Herbicydy zawierające s.cz. propyzamid zwal-
czają gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, samosiewy zbóż, 
miotłę zbożową oraz ograniczają występowanie przy-
tuli czepnej. Skuteczność działania propyzamidu jest 
największa, gdy preparat jest stosowany jesienią na 
wilgotną glebę. Preparat pod wpływem światła ulega 
szybszemu rozkładowi, dlatego im późniejszy termin 
stosowania w okresie jesiennym, tym wolniejszy roz-
kład i większa skuteczność chwastobójcza. 

Trzeba podkreślić, że przedstawiony w tabeli pro-
gram stanowi zbiór wytycznych pomocnych w podej-
mowaniu decyzji, w tak obszernym temacie jakim jest 
odchwaszczanie rzepaku ozimego. Przed zabiegiem 
koniecznie należy zapoznać się ze szczegółowymi 
zaleceniami zawartymi w etykietach herbicydów, tak 
aby właściwie dobrać termin i dawki do fazy rozwojo-
wej rzepaku oraz przewidywanego lub stwierdzonego 
zachwaszczenia.

Nazwa substancji 
czynnej Nazwa herbicydu Dawka 

herbicydu
(chlopyralid) 
+ (pikloram)

ProSto 300 SL + 
Zorro 300 SL

0,3 l/ha + 
0,078 l/ha

Rzepak w fazie 3 do 5 liści (BBCH 13–15)
(chlopyralid + 
pikloram)

Barka 334 SL 
0,2 l/haCyklop 334 SL 

Gala 334 SL 
Rzepak w fazie 4–5 liści (BBCH 14–15)

(propyzamid) Kerb 400 SC 1,875 l/ha
Rzepak w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16

(chlopyralid)

Auksendy 300 SL 

0,3–0,4 l/ha

Cliophar 300 SL
Effigo
Golden Clopyralid 
300 SL
Hoder 300 SL
Kak-Piral 300 SL
Lontrel 300 SL
Songhai 300 SL
Vivendi 300 SL

(propyzamid)

Barclay Propyz SC 

1,25–2,1 l/ha
Barclay Propyz SC 
PPZ-400 SC 
Prince 400 SC 
Propyzaflash SC 
TurboPropyz SC 

Rzepak w fazie 4–9 liści  (BBCH 14–19)
(bifenoks) Fox 480 EC 0,6–1,0 l/ha
(bifenoks) + 
(metazachlor)

Fox 480 EC + Fuego 
Extra 500 SC

1,0 l/ha 
+1,0 l/ha

Rzepak w fazie 5–6 liści (BBCH 15–16)
(propyzamid) Kerb 50 WP 1,0–1,5 kg/ha

Rzepak w fazie 6–8 liści (BBCH 16–18)
(halauksyfen 
metylu – Arylex™ 
+ pikloram)

Mozzar
0,5 l/haBelkar

Podczas spoczynku wegetacyjnego 
na glebę bez okrywy śnieżnej

(propyzamid) Barclay Propyz SC 1,25–1,875 l/ha

Tabela 1. Program zwalczania  chwastów w terminie 
jesiennym: przedwschodowo i powschodowo; cd.



73

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

72

Fot. 1. Określenie dojrzałości technicznej rzepaku na podstawie zginania łuszczyn w kształcie litery „U”.
A – różne stadia dojrzałości łuszczyn (pełna, techniczna, zielona); 
B – łany w dojrzałości technicznej;
C – łany w fazie późnej dojrzałości technicznej;
D – łuszczyny w dojrzałości pełnej.

Fot. 2. Łan rzepaku w fazie dojrzałości technicznej.

AGROTECHNIKA

Mgr  
MARIOLA  
CHMIELEWSKA  
Instytut Agrofizyki 
PAN Lublin  

Przygotowanie plantacji 
do zbioru, jako ważny 
czynnik decydujący o plonie 
i wartości technologiczno- 
-zdrowotnej nasion

Susza w tym roku nie mogła nie mieć istotnego wpływu na plon i jakość nasion rzepaku. Brak 
wody w okresie kwitnienia oraz w okresie dojrzewania łuszczyn obniżył plony nasion rzepaku 
ozimego i miał ujemny wpływ na zawartość tłuszczu w nasionach. Efektem są bardzo drobne, 
niewykształcone nasiona oraz małe ich zaolejenie. Należy jednak pamiętać, że straty, jakie 
wywołuje przyroda można ograniczać lub je pogłębiać. 

Jakie mogą być inne (niż susza) przyczyny słabego 
wykształcenia nasion rzepaku? Rzepak jest rośliną 
znacznie bardziej wrażliwą na błędy i niedopatrzenia 
popełniane w technologii jego produkcji szczególnie 
w końcowym okresie jego dojrzałości w porównaniu 
do innych roślin uprawnych. Efektem tych błędów 
będzie znacząco niższy plon i jakość nasion. 

Końcowy etap dojrzewania łanu (koniec czerw-
ca, początek lipca) to okres intensywnej fotosyntezy 
i przemieszczenie asymilatów do nasion. Przerwanie 
tego procesu przy najwyższej sprawności życiowej 
roślin musi odbić się niekorzystnie zarówno na plo-
nie, jak i na jakości nasion. W technologii produkcji 
rzepaku jest to bardzo newralgiczny okres. Tymcza-
sem właśnie wtedy należy podjąć szereg ważnych 
decyzji. Będą wymagać one dużej wiedzy i doświad-
czenia rolnika i będą decydować zarówno o wielko-
ści plonu nasion, jak i o jego walorach jakościowych. 
Jak więc możemy uzyskać wysoki plon nasion (nie 
marnując włożonych pieniędzy na jego nawożenie 
i środki chemiczne) oraz zapewnić nasionom wyso-
ką ich wartość technologiczno-zdrowotną. Niestety 
o wartości zdrowotnej nasion rzepaku zbyt słabo 
walczą odbiorcy nasion (nie określając w momen-
cie skupu takich cech jak: zawartość tłuszczy, profil 
kwasów tłuszczowych, LK, LN, zawartość chlorofi-
lu, zawartość rakotwórczych pozostałości glifosatu, 
czy WWA (w tym benzo(a)pirenu). Problemami tymi 
nie są również zainteresowani (z wiadomych wzglę-
dów) producenci nasion. 

Jak zatem zapewnić optymalny 
plon i jakość nasion w końcowym 
etapie ich dojrzewania: 
1.  Określić na podstawie posiadanego sprzętu i sta-

nu plantacji technologię zbioru (I-, II-etapowy). 

2.  Określić prawidłowo termin rozpoczęcia żniw 
rzepakowych.  

3.  Zadecydować czy zabieg desykacji jest dla da-
nej plantacji konieczny (Czy plantacja jest za-
chwaszczona? Czy łan jest niewyrównany?).  

4.  Określić prawidłowo moment desykacji roślin 
i właściwie go przeprowadzić (w przypadku, 
gdy ten zabieg jest niezbędnie konieczny).  

W podjęciu właściwej decyzji ważne będzie:  

Prawidłowe określenie 
dojrzałości technicznej
Określenie dojrzałości technicznej jest wymagane 
w trzech przypadkach: 
a)  Jeżeli chcemy zbierać łan metodą II-etapową, 

ścinanie roślin na pokosy; 
b)  Jeżeli zamierzamy stosować środki wzmacnia-

jące wytrzymałość łuszczyn (sklejacze łusz-
czyn);

c)  W przypadku konieczności oprysku plantacji 
środkami powodującymi gwałtowne przerwanie 
czynności życiowych roślin (desykacja). 

Dojrzałość łanu łatwiej określić w przypadku, 
gdy plantacja jest zadbana zarówno, jeżeli cho-
dzi o ochronę przed chorobami i szkodnikami, jak 
również w sensie agrotechnicznym (właściwa gę-
stość łanu, wyrównanie czy pokrój roślin). Znacz-
nie trudniej właściwą dojrzałość łanu określić na 
plantacji zachwaszczonej i porażonej przez cho-
roby i szkodniki.

Prostą i skuteczną metodą pozwalającą na wy-
znaczenie dojrzałości technicznej jest testowa-
nie wytrzymałości łuszczyn poprzez ich zginanie 
w palcach na kształt litery „U” (Fot. 1). 

A B
C D
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Nowy Fundusz Promocji 
Roślin Oleistych

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. został utworzony Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Jest to już 
dziesiąty podmiot tego typu. Istniejące wcześniej dziewięć funduszy (mleka, mięsa wie-
przowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów 
zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego i ryb) zostało powołanych ustawą z dnia 
22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2009, 
Nr 97, poz. 799 ze zm.).

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Nowy fundusz powstał przede wszystkim w odpo-
wiedzi na liczne postulaty zgłaszane od dłuższe-

go czasu przez środowisko producentów rzepaku 
oraz innych roślin oleistych. Ma on funkcjonować 

w oparciu o zasady bardzo zbliżone do tych, które 
obowiązują pozostałe dziewięć już wcześniej dzia-
łających funduszy.

Zakres wsparcia 
Przepisy dotyczące Funduszu Promocji Roślin Ole-
istych określiły szeroko zakres udzielanego przez 
niego dofinansowania. Przede wszystkim chodzi 
o działania mające na celu informowanie o jakości 
i cechach, w tym zaletach rzepaku, rzepiku, soi, 
lnu, konopi oraz przetworów pochodzących z prze-
tworzenia roślin oleistych, a także miodu, pyłku 
kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego. 

Wsparciu z Funduszu podlegają także działa-
nia mające na celu promocję spożycia przetworów 
nasion oleistych lub produktów pszczelich, udział 
w wystawach i targach związanych z produkcją lub 
przetwórstwem roślin oleistych, a także ich prze-
tworów. 

Dofinansowane będą mogły być także badania 
rynkowe, naukowe oraz prace rozwojowe mające 
na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetwo-
rów nasion oleistych lub produktów pszczelich, 
a także prowadzące do wzrostu ich spożycia. 

Fundusz będzie wspierał także szkolenia pro-
ducentów i przetwórców nasion oleistych lub pro-
duktów pszczelich, a także działalność krajowych 
organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 
biorących udział w pracach organizacji międzyna-
rodowych zajmujących się problemami rynku roślin 
oleistych, przetworów nasion oleistych lub produk-
tów pszczelich.

Nowe przepisy zakładają także możliwość do-
finansowania przez Fundusz działań polegających 
na informowaniu o cechach i zaletach pasz (w ro-
zumieniu przepisów o paszach), pochodzących 
z przetworzenia roślin oleistych.

Nowe opłaty
Przyjęte regulacje zakładają, że wpłaty na Fundusz 
Promocji Roślin Oleistych będą naliczane w stawce 
0,2% wartości netto od roślin oleistych będących 
przedmiotem czynności podlegających opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie 
do odprowadzania opłat będą obowiązani przed-
siębiorcy prowadzący działalność gospodarczą za-
kresie przetwórstwa roślin oleistych. Według publi-
kowanych w mediach szacunków będzie to kwota 
w wysokości ok. 3 zł od każdej tony, co łącznie daje 
sumę ok. 8 mln złotych które pozyska Fundusz.

Szczegółowy wykaz towarów od których opła-
ty będą naliczane i odprowadzane do funduszu 
określony będzie w drodze rozporządzenia mini-
ster właściwego do spraw rynków rolnych. Ma to na 
celu uwzględnienie przepisów ustawy o VAT oraz 
przepisów dotyczących Polskiej Klasyfikacji Wyro-

bów i Usług. Tego typu rozwiązanie nie jest żadną 
nowością, gdyż obowiązuje już od dawna w odnie-
sieniu do pozostałych Funduszy Promocji.

Stawki dofinansowania
Jeżeli chodzi o przewidzianą wysokość dofinanso-
wania, to w przypadku wsparcia działań dotyczą-
cych roślin oleistych, przetworów pochodzących 
z ich przetworzenia oraz pasz (w rozumieniu przepi-
sów o paszach) nie będzie mogło ono przekroczyć 
85% maksymalnej kwoty środków finansowych 
Funduszu Promocji w danym roku (dla produk-
tów pszczelich przewidziano odpowiednio stawkę 
15%). Należy też w tym miejscu przypomnieć, że 
podmioty wykorzystujące środki z funduszy pro-
mocji muszą stosować konkurencyjne procedury 
wyboru wykonawców.

Komisja zarządzająca
Rozdziałem pieniędzy z Funduszu Promocji Ro-
ślin Oleistych zajmować się będzie komisja zarzą-
dzająca, obejmująca dziewięciu przedstawicieli 
organizacji branżowych. W skład komisji będzie 
wchodzić pięciu członków reprezentujących pro-
ducentów, z czego czterech reprezentujących 
producentów roślin oleistych, natomiast jeden re-
prezentujący producentów produktów pszczelich. 
Kolejnych trzech członków komisji, to przedstawi-
ciele zakładów przetwórczych roślin oleistych oraz 
niebędących zakładami przetwórczymi podmiotów 
skupujących rośliny oleiste. Wreszcie jeden czło-
nek będzie przedstawicielem Izb Rolniczych.

Kandydatów do komisji zarządzającej Fundu-
szem Promocji Roślin Oleistych będą zgłaszać 
odpowiednio ogólnokrajowe organizacje produ-
centów, ogólnokrajowe organizacje zrzeszające 
zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące ro-
śliny oleiste, a także Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

Reasumując, dużym plusem jest fakt, że nowy 
fundusz będzie działał w oparciu o sprawdzone 
wzorce, na jakich już od dawna funkcjonowało po-
zostałych dziewięć tego typu podmiotów. 

Powołanie Funduszu Promocji Roślin Oleistych 
jest bardzo dobrym, aczkolwiek dość późno zre-
alizowanym pomysłem. Środowisko producentów 
rzepaku od lat postulowało o stworzenie osobnego 
funduszu, dedykowanego wyłącznie szeroko poję-
tym roślinom oleistym.

Wytwórcy innych produktów rolnych już od pra-
wie dziesięciu lat mogą korzystać z osobnych fun-
duszy promocyjnych. Najwyższy czas, aby takie 
samo rozwiązanie zostało wdrożone w odniesieniu 
do roślin oleistych. 

OKIEM PRAWNIKA

Znacznie trudniejsze jest określenie tej doj-
rzałości na podstawie wilgotności łodyg, łuszczyn 
i  nasion. 

Rośliny są w stadium dojrzałości 
technicznej, gdy: 
•  Większość (ok 60%) nasion osiągnie wilgotność 

30–35%; 
•  Większość nasion uzyska kolor jasno- i ciemno-

brązowy, a pozostałe już są czarne; 
•  Zmiany te dotyczą nasion na głównej łodydze. 

Prawidłowe określenie 
dojrzałości pełnej 
W odróżnieniu od metody dwuetapowej, określenie 
terminu rozpoczęcia żniw metodą jednoetapową 
nie jest tak problematyczne. W dojrzałości tej na-
siona są w pełni wykształcone, o barwie ciemno-

-brunatnej lub czarnej a ich wilgotność 
nie przekracza 17%. Poziom wilgotności 
nasion jest praktycznie jedynym kryte-
rium zbioru rzepaku metodą jednoetapo-
wą. Niektórzy sugerują, że zbioru należy 
dokonywać, gdy nasiona osiągają mniej 
niż 12% wilgotności. Najczęściej jednak 
zaleca się jego realizację przy wilgotno-
ści nasion 8–10%. Tak uzyskane nasiona 
gwarantują maksymalny plon i najwyższą 
wartość technologiczną, nie wymaga-
ją także dodatkowej obróbki termicznej. 
Jest to jednak uzależnione zarówno od 
przebiegu pogody, wielkości plantacji 
i możliwości wykonania szybkiego zbio-
ru. Należy przy tym jednak zaznaczyć, 
że przeprowadzanie zbioru przy niższych 
wilgotnościach może skutkować zwięk-
szeniem się ilości uszkodzonych nasion 

przez poszczególne podzespoły kombajnu, w tym 
szczególnie przez jego zespół omłotowy. Dlatego 
też celowym jest prowadzenie bieżącej kontro-
li pracy tego zespołu i dokonywanie ewentualnie 
odpowiednich korekt w zależności od wilgotności 
nasion. Koszenie w terminie wcześniejszym po-
woduje większą ilość niedomłotów oraz dużą ilość 
nasion niedojrzałych (podobnie jak zbyt wczesna 
desykacja plantacji). Przedłużanie terminu zbioru 
jednoetapowego ponad 5 dni skutkuje wzrostem 
samoosypywania łanu i znacznymi stratami (nawet 
do 30% plonu). Straty te wywołane są pracą nagar-
niacza, listwy tnącej, rozdzielacza, przenośnika śli-
makowo-palcowego oraz młocarni. 

Składam serdeczne podziękowania prof. Jerzemu Tysowi 
za cenne uwagi i wskazówki przy pisaniu tego opracowania.

Fot. 3. Łan w fazie dojrzałości pełnej.



Biegnie facet za odjeżdżającym z peronu 
pociągiem, macha rękami, krzyczy… W końcu 
pociąg znika powoli w oddali, zdyszany facet 
ciężko opada na ławkę. Podchodzi do niego kolejarz:
– Co, spóźnił się pan na pociąg?
– Niee! wyganiałem go z dworca!

***
Przechwala się trzech myśliwych. 
Pierwszy z nich: – Ja to byłem w Afryce 
i polowałem na lwy.
Drugi: – A ja to byłem na Alasce i polowałem na 
łosie.
Na to ostatni:
– Hmm, a ja to panowie bylem w Norwegii.
– A fiordy to ty widziałeś?
– Fiordy?! Panowie, fiordy to mi z ręki jadły!

***
Żona mówi do męża:
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś 
takiego, co sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż Kochanie

***
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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 września 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

Sałatka późnego lata
Tarta z malinami 
i kremem mascarpone

Przepisy 
SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:Składniki:
• 3 papryki w różnych kolorach
• 2 nieduże cukinie
• słodka cebula
• 4 ząbki czosnku
• olej rzepakowy
• listek laurowy
• łyżeczka mielonej słodkiej papryki
• łyżeczka mielonego imbiru
• 2 gałązki tymianku
• 2 szczodre łyżki przecieru pomidorowego
• mały pęczek natki
• ocet winny (do smaku)

Przygotowanie:
Papryki kroimy wzdłuż na pół, usuwamy ogonki 
i  gniazda nasienne. Myjemy, osuszamy i kroimy 
w zgrabną kostkę. Cukiniom odcinamy końce, my-
jemy i kroimy w taką samą kostkę, co papryki. Ce-
bulę i czosnek obieramy i drobno siekamy.

Na patelnię wlewamy 4 łyżki oleju rzepakowe-
go i stawiamy na średnim ogniu. Kiedy olej będzie 
gorący, wrzucamy cebulę z czosnkiem i smażymy 
przez chwilę, mieszając, aż cebula zacznie się ro-
bić szklista. Dodajemy listek laurowy, mieloną pa-
prykę, imbir i gałązki tymianku, mieszamy, po czym 
dodajemy przecier pomidorowy. Chwilę podsma-
żamy, po czym dodajemy kostki papryki. Smażymy, 
co jakiś czas mieszając, przez 5 minut. Dodajemy 
cukinię i smażymy jeszcze z 10 minut, aż warzywa 
zmiękną, ale nie będą się rozpadać. Doprawiamy 
solą i pieprzem.

W międzyczasie myjemy i osuszamy natkę, po 
czym drobno ją siekamy. Uduszone warzywa prze-
kładamy do miski, usuwamy listek laurowy i gałązki 
tymianku. Dodajemy natkę i łyżkę-dwie octu win-
nego (do smaku), mieszamy. Sałatkę podajemy na 
ciepło lub po zupełnym ostudzeniu.

Spód
•  250 g mąki (np. pszennej 

tortowej)
•  150 g masła, schłodzonego 

(lub 130 g masła i 20 g 
smalcu lub margaryny)

• szczypta soli
• 3 łyżki cukru

• 1 jajko
Krem
• 250 g sera mascarpone
•  250 ml mleka zagęszczonego 

słodzonego (z puszki)
• 2 jajka
oraz jedno kartonowe 
pudełeczko świeżych malin

Przygotowanie:
Spód
Formę na tartę o średnicy 24 cm posmarować grubo masłem. Mąkę prze-
siać do miski, dodać pokrojone w kosteczkę zimne masło, sól oraz cukier. 
Miksować lub rozcierać składniki palcami lub siekać nożem na desce aż 
powstaną drobne okruchy ciasta, dodać jajko i zmiksować lub ręką zacząć 
łączyć składniki w kulę. Gładką kulę z ciasta rozpłaszczyć na placek i wło-
żyć do lodówki na około godziny.

Piekarnik nagrzać do 190 °C. Ciasto rozwałkować na stolnicy na 
grubość około 1/2 cm. Możemy je rozwałkować podsypując mąką, ale 
najlepszą metodą jest wałkowanie na papierze do pieczenia (również 
oprószonym mąką). Ciasto razem z papierem przenosimy do formy, od-
wracamy papierem do góry i wykładamy nim dno oraz boki formy, odkle-
jamy papier. Odcinamy nadmiar ciasta. Wstawiamy do lodówki na czas 
nagrzania piekarnika.

Ciasto nakryć folią aluminiową (dno i boki), na spód wysypać obciąże-
nie w postaci np. suchej fasoli lub ryżu (aby ciasto nie podnosiło się pod-
czas pieczenia). Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 15 minut, 
następnie usunąć folię wraz z obciążeniem i piec przez kolejne 15 minut. 
Wyjąć z piekarnika. Piekarnik nastawić na 180 °C.

Krem
W misce zmiksować ser mascarpone z jajkami i mlekiem skondensowa-
nym (krótko miksować, tylko do połączenia się składników). Delikatnie 
wylać na spód (może pozostać część masy) i wstawić do piekarnika. Piec 
przez około 15 minut, do czasu aż masa zastygnie.

Wyjąć z piekarnika i od razu ułożyć w miarę gęsto maliny, delikatnie 
dociskając je do kremu.

Samolot wystartował z lotniska. 
Po osiągnięciu wymaganego pułapu, 
kapitan odzywa się przez intercom:
– Panie i Panowie, witam na pokładzie 
samolotu. Pogodę mamy dobrą, 
niebo czyste, więc zapowiada nam 
się przyjemny lot. Proszę usiąść, 
zrelaksować się i… o Boże!…
Po chwili nerwowej ciszy intercom 
odzywa się znowu:
– Panie i Panowie, najmocniej 
przepraszam, jeśli przed chwilą 
państwa wystraszyłem, ale w trakcie 
mojej wypowiedzi drugi pilot wylał 
na mnie filiżankę gorącej kawy. 
Powinniście państwo zobaczyć przód 
moich spodni.
Na to odzywa się jeden z pasażerów:
– To pewnie nic, w porównaniu z tyłem 
moich spodni.

***



Poziomo 
Tytuł piosenki z repertuaru podanego wykonawcy, 
odgadnięty na podstawie fragmentu tekstu.
5) „Nie wiedziałem, że odnajdę Cię, każdy szuka 
kogoś, kto odmieni los...” Bartek Wrona.
8) „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć 
grudniowy...” Czerwone Gitary. 
10) „Zakwita raz, tylko raz, biały kwiat…” Alibabki. 
12) ”Ty znalazłaś dla mnie uśmiech dnia. Ty uczyłaś 
mnie jak kochać świat...” Czerwone Gitary. 

Pionowo:  
1) głowa w gwarze Tońcia i Szczepcia. 
2) Ignacy Jan, pianista premier rządu II RP. 
3) klub, w którym obecnie gra Robert Lewandowski. 
4) ubiór przepasywany pasem obi. 
6) córka króla Feaków, która udzieliła 
pomocy Odyseuszowi, gdy został wyrzucony 
przez fale na wyspę Scheria. 
7) bylina na kompot, rabarbar. 
9) filc używany na buty, derki. 
11) 1000 kg.
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Litery z pól ponumerowanych dodatkowo 
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które 
prosimy nadsyłać pod adresem redakcji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka 
nr 9”, rozwiązanie krzyżówki prosimy 
nadsyłać do 30 września 2019 roku.
Nagrodą w tym numerze są 3 parasolki 
ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju. Nagrody otrzymają 
trzy pierwsze osoby, które nadeślą do 
Redakcji prawidłowe hasło – decyduje 
data stempla pocztowego. www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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



Pięć gwiazdek za:

 Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 Niezależność w doborze terminu i dawki, nawet w trudnych warunkach polowych
 Podstawę ochrony rzepaku przed chwastami, także w mieszaninach

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Z troską o Twój rzepak
Butisan® Star 416 SC

ZNANA 
MARKA

DOBRA 
CENA

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.

PROMOCJA!

brutto rabatu

szczegóły na:
www.agro.basf.pl

na każde
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