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Szanowni Państwo,
Kolejny rok działania KZPRiRB rozpoczynamy konferencją w ramach Polagra Premiery w Pozna-
niu w dniu 17 stycznia 2020 roku. Tematem tegorocznego Forum Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych jest „Jakość rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta”. Wybraliśmy 
taki temat po ubiegłorocznych, po raz pierwszy występujących w takiej skali, problemach z pozio-
mem zaolejenia nasion rzepaku. Przekładało się to na poziom ceny, a tym samym na opłacalność 
produkcji. W gronie ekspertów będziemy starali się zastanowić, co o tym zjawisku decyduje i czy 
można temu zapobiegać.

W roku 2020 w pełni będzie już funkcjonował Fundusz Promocji Roślin Oleistych. W dziewięcio-
-osobowej radzie funduszu jest trzech przedstawicieli KZPRiRB. Przy merytorycznej współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju (też trzech przedstawicieli) będziemy starali się 
wykorzystać ten fundusz na tyle efektywnie, aby skutecznie promować rzepak i jego przetwory na 
rynku. Co przekłada się wprost na popyt na produkowany przez nas surowiec.

W ostatnich latach wzrastają koszty uprawy rzepaku. Wynika to z konieczności stosowania 
większej liczby zabiegów fungicydowych i insektycydowych. Dlatego tak ważna jest dostępność 
skutecznych zapraw nasiennych, które chronią rzepak we wczesnych stadiach rozwoju. Dopóki 
nie będzie na rynku realnej alternatywy będziemy występować o czasowe pozwolenie na stosowa-
nie zapraw z grupy neonikotynoidów. Dzięki zrozumieniu problemu przez Ministra Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego mamy w tym sezonie zaprawy. Tego nam zazdroszczą koledzy z innych krajów 
europejskich.

21 listopada 2019 roku, Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd KZPRiRB wybrał nowy Zarząd Zrze-
szenia. Zjazd wybrał mnie również na Prezesa. To dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuje 
delegatom. Traktuje ten wybór jako kolejne wyzwanie do działania na rzecz trwałości, konkuren-
cyjności, a przede wszystkim opłacalności uprawy rzepaku i roślin białkowych w Polsce. Rolnicy 
muszą mieć szansę na uprawie rzepaku i roślin białkowych zarabiać.

Szanowni Państwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku, wszystkim człon-
kom i sympatykom Zrzeszenia życzę wszystkiego dobrego. Życzę Państwu wytrwałości w dążeniu 
do zamierzonych celów, radości i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu 

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 fi rm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
• udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB

Kalendarium 
imprez rolniczych 
organizowanych 
przez KZPRiRB 
w 2020 roku

XIII Forum Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych
Miejsce: Poznań
Termin: 17 stycznia 2020 r.

Dzień Rzepaku w Pawłowicach
Miejsce: Pawłowice
Termin: maj 2020 r.

XVI Spotkania na Demonstracyjnych 
Polach Rzepakowych
Miejsce: Wiszniów, Plebania Wola
Termin: 4–5 czerwca 2020

Krajowe Dni Pola
Miejsce: Minikowo
Termin: 20–23 czerwca 2020 r.

X Dzień Soi
Miejsce: Głubczyce 
Termin: 04 września 2020 r.
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Szanowni Czytelnicy,
W styczniu czeka nas XIII już Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które 
towarzyszyć będzie Targom Rolniczym Polagra Premiery w Poznaniu. Tematyka Forum 
skupiona została na jakości nasion, która z kolei determinuje jakość produktów, stąd ha-
sło przewodnie tego wydarzenia branżowego brzmi „Jakość rzepaku – wspólna korzyść 
rolnika, przetwórcy i konsumenta”. Forum organizowane przez KZPRiRB razem z Pol-
skim Stowarzyszeniem Producentów Oleju jest dobrą okazją do wspólnego spotkania się 

z Członkami Zrzeszenia.
W numerze nie zabrakło także istotnych informacji branżowych, aktualnych analiz rynku rzepaku 

i perspektyw na sezon 2019/2020, a także tradycyjnie już wiadomości na temat roślin bobowatych, 
w tym doboru odmian w integrowanej ochronie. 

Ważne również jest to, co dzieje się wokół rolnictwa, dlatego w tym numerze poruszamy także 
wątek ciekawej inicjatywy powstania nowej Koalicji na Rzecz Biometanu, jak również przybliżamy 
nieco pojęcie biogospodarki. Prace w tym obszarze wydaje się, że nabierają coraz większego tempa 
i znaczenia, także w ramach inicjatywy Porozumienia Rolniczego, więc warto aby również Członko-
wie Zrzeszenia byli na bieżąco.

Na kolejny sezon życzę wszystkim Czytelnikom wytrwałości przy realizacji zamierzonych celów. 
Do siego roku!

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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prof. dr hab. Andrzej Kowalski
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dr inż. Ewa Rosiak
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Kontakty w regionach

OZPR lubelsko- 
-podkarpacko- 
-świętokrzyski
Arkadiusz Drabko
tel. 502 316 833
Marek Kałużyński 
tel. 604 061 580
Jan Błaszczuk
tel. 608 162 158

OZPR śląsko- 
-małopolski
Jerzy Hławiczka 
tel. 505 022 609
Jan Paweł Zachraj
tel. 698 452 227

OZPR pomorski, 
zachodniopomorski 
Krzysztof Galek 
tel. 600 949 318
Edward Sycz
tel. 513 171 695

OZPR opolsko- 
-dolnośląski
Krzysztof Gawęcki 
tel. 600 441 693
Łukasz Krechowiecki 
tel. 666 021 607
Marek Czerniak
tel. 500 069 199

OZPR mazowiecko- 
-podlaski
Arkadiusz Drabko
tel. 502 316 833
Jerzy Hławiczka 
tel. 505 022 609

OZPR wielkopolsko- 
-lubuski
Mieczysław Kowalczyk 
tel. 697 010 989
Stanisław Matuszewski 
tel. 695 913 677
Irena Gościniak
tel. 605 695 781

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

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński

Jan Błaszczuk

Krzysztof Gawęcki 
Łukasz Krechowiecki 

Marek Czerniak

Mieczysław Kowalczyk
Stanisław Matuszewski

Irena Gościniak

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak

Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Asystent Biura
tel. 882 133 153

Biuro KZPRiRB 
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Doczyszczanie nasion rzepaku 
przeznaczonych do przechowywania
Surowiec zdrowy, czysty, nieuszkodzony i nieporażo-
ny przez choroby, a także wyrównany pod względem 
dojrzałości nadaje się do magazynowania. Zazwyczaj 
zebrane z pola nasiona rzepaku nie nadają się do 
bezpośredniego składowania. Należy je doczyścić, 
schłodzić i często także dosuszyć. Nasiona rzepa-
ku połamane kombajnem, nasiona zanieczyszczone 
fragmentami roślinnymi, cząstkami chwastów i ku-
rzem organicznym są chętniej zasiedlane przez roz-
kruszki niż całe i czyste nasiona rzepaku. W związku 
z tym przed złożeniem w magazynie należy nasiona 
rzepaku dokładnie doczyścić. Szczególnie należy za-
dbać o to, aby dokładnie usunąć zanieczyszczenia 
organiczne, do których zalicza się fragmenty słomy 
i łuszczyn rzepaku i innych roślin, nasiona chwastów 
i innych roślin uprawnych, zarodniki grzybów, a nawet 
owady pochodzące z pola. Oczyszczenie nasion rze-
paku z takich zanieczyszczeń gwarantuje bezpieczne 
magazynowanie oraz wyrównanie temperatury i wil-
gotności w całym złożu.

Nasiona rzepaku są przechowywane w magazy-
nach płaskich, w pojedynczych silosach lub bateriach 
składających się z kilku, a nawet kilkunastu silosów. 
Są one wyposażone w urządzenia, które umożliwiają 
pełną mechanizację prac załadowczo-rozładunko-
wych i konserwację zgromadzonego w nich surowca 
przez wymuszoną wentylacją. W takich silosach moż-
na długo przetrzymywać suche nasiona i okresowo 
je przewietrzać, schładzać i dosuszyć, jeśli silosy są 
odpowiednio zaprojektowane i wyposażone w m.in. 
w wentylatory znacznie bardziej wydajne niż w ma-

gazynach zbożowych, w urządzenia do schładzania, 
a także system czujników wilgotności i temperatury.

Obniżenie wilgotności nasion rzepaku
Pojedyncze rozkruszki występują w każdym magazy-
nie i silosie z nasionami rzepaku, w każdej jej masie; 
pojedyncze osobniki nie stanowią żadnego problemu. 
Gdy jednak nastaną dla ich rozwoju korzystne warun-
ki, a w szczególności odpowiednia wilgotność, wtedy 
szybko się rozmnażają i stanowią poważny problem, 
gdy pojawią się licznie w nasionach i je zniszczą. 
Stwierdzono wielokrotnie, że w nasionach o wilgot-
ności 13% liczebność rozkruszków wynosiła nawet 
10 000 osobników w 1 kg nasion, przy wilgotności 11% 
– kilka tysięcy, a przy 7% zwykle nie przekracza setki 
osobników w 1 kg nasion. 

Zawsze więcej rozkruszków jest w warstwie 
wierzchniej złoża, która jest bardziej wilgotna niż inne. 
Z tego powodu należy unikać składowania i potem 
przechowywania nowej partii rzepaku na warstwie na-
sion z zeszłego sezonu, ponieważ stwarza to ryzyko 
przejścia rozkruszków do świeżej partii i rozprzestrze-
niania się czynników chorobotwórczych oraz innych 
szkodników.

Nasiona rzepaku znacznie trudniej składować niż 
ziarno zbóż. Magazynowane w nieodpowiednich wa-
runkach psują się i tracą swoją wartość odżywczą 
i technologiczną w krótkim czasie. Przemiany bioche-
miczne przyczyniające się do obniżenia jakości nasion 
rzepaku i sprzyjające rozkruszkom zachodzą szcze-
gólnie intensywnie w okresie bezpośrednio pożniw-
nym, już kilkanaście godzin po zbiorze. Jest to tzw. 
etap „dojrzewania posprzętnego”, któremu towarzyszy 

Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie
Część IV. Przygotowanie nasion rzepaku 
do magazynowania i ich przechowywanie 

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

Przed zbiorem nasion rzepaku w polu należy zadbać o czystość maszyn żniwnych i środków 
transportowych. Zarówno kombajn, jak i środki transportu należy przed żniwami odpowiednio 
przygotować. Urządzenia nie tylko muszą być sprawne technicznie, ale również dokładnie 
doczyszczone, ponieważ między kolejnymi żniwami na resztkach rzepaku znajdującego się 
wewnątrz kombajnu zagnieżdżają się rozkruszki i inne szkodniki. Nieusunięte z zakamarków 
kombajnu trafią potem do magazynu z pierwszą partią nasion. Również środki transportu, 
którymi przewozi się nasiona rzepaku, należy dokładnie doczyścić, a nawet je zdezynseko-
wać stosując metodą chemiczną (opryskiwanie preparatem kontaktowym). 

zjawisko zmniejszenia się zdolności do wiązania wody 
przez starzejące się koloidy nasion. Wtedy część 
wody utrzymywanej uprzednio przez nasiona pojawia 
się w stanie wolnym na ich powierzchni (= efekt „po-
cenia się nasion”). Z tych powodów należy zadbać, 
aby nawet suche nasiona (zawierające około 7% wil-
goci) zebrane z pola od razu nie były umieszczane 
w silosie lub magazynie płaskim, ale należy poddać 
je przynajmniej dwu-dobowej „kwarantannie” połączo-
nej z chłodzeniem i suszeniem. Dopiero po tych za-
biegach nasiona rzepaku mogą być przeznaczone do 
długotrwałego przechowywania.

W trakcie przechowywania nasion rzepaku ule-
gają one zmianom jakościowym związanym z rozkła-
dem tłuszczu, który pod wpływem enzymów i tlenu 
rozpada się na wolne kwasy tłuszczowe. Najbardziej 
narażone na destrukcję są nasiona wilgotne z powo-
du kondensacji pary wodnej lub nawilżania wilgocią 
z powietrza. Wilgoć intensyfikuje oddychanie nasion, 
a nawet stymuluje kiełkowanie, którego następstwem 
jest wydzielanie ciepła i nowej porcji wilgoci. W takich 
warunkach, wyraźnie zależnych od wilgotności nasion 
i ich temperatury, następuje rozwój grzybów pleśnio-
wych, szkodliwych roztoczy i owadów, które decydują 
o dalszych i nieodwracalnych procesach destrukcyj-
nych produktu.

Nasiona różnych roślin różnią się składem tkanki 
spichrzowej i zdolnością do wiązania wody, dlatego wy-
różnia się nasiona białkowe, białkowo-skrobiowe, skro-
biowe i oleiste, do których zalicza się nasiona rzepaku. 
Rodzaj nasion wyraźnie wpływa na poziom i zakres 
wilgotności nasion określanej jako wilgotność kondy-
cjonalna, która decyduje o długotrwałym i bezpiecznym 
przechowywaniu nasion. Wilgotność kondycjonalna 
ziarna zbóż, które zawiera duże ilości substancji hydro-
filowych (skrobia i inne cukry, białko) waha się od 12 do 
15%. Wilgotność kondycjonalna nasion rzepaku boga-
tych w substancje hydrofobowe (tłuszcze) jest znacznie 
mniejsza i wynosi od 6 do 11%. Powszechnie uznaje 
się, że wilgotność nasion rzepaku na poziomie 7% gwa-
rantuje bezpieczne ich przechowywanie.

W nasionach o wilgotności kondycjonalnej wolna 
woda nie występuje, gdyż jest ona całkowicie zwią-
zana przez koloidy komórkowe. Nasiona mają wła-
ściwość pochłaniania pary wodnej z otoczenia lub jej 
oddawania, dlatego ich wilgotność nigdy nie jest war-
tością stałą, lecz podlega zmianom w zależności od 
wilgotności względnej powietrza. Oznacza to, że za-
wartość wody w nasionach zależy od stopnia nasyce-
nia powietrza parą wodną w określonej temperaturze.

Po przekroczeniu górnej granicy wilgotności kon-
dycjonalnej, tzw. granicznej wilgotności wzmagają się 
procesy enzymatyczne uaktywniające przemianę ma-
terii, a tym samym wzrost aktywności życiowej nasion. 
Oddychanie nasion i intensywne spalanie substan-
cji organicznych przyczynia się do strat wyrażanych 

ubytkiem masy ziarna. Należy więc uczynić wszystko, 
aby graniczna wilgotność kondycjonalna nasion rze-
paku nie została przekroczona podczas przechowy-
wania, gdyż wtedy nastąpi intensywny wzrost pleśni 
i populacji rozkruszków. Zapewnienie niskiej wilgot-
ności nasion rzepaku w zbiorniku jest podstawową 
zasadą magazynowania, która zapewnia utrzymanie 
na niskim poziomie liczebności rozkruszków zagra-
żających nasionom rzepaku. Z tego powodu należy 
przede wszystkim sprawdzić stan techniczny obiektu 
(silos, magazyn płaski), w którym przetrzymywane 
będą nasiona rzepaku. Czy nie pojawiły się w nim roz-
szczelnienia? Czy do nasion rzepaku nie dostają się 
opady atmosferyczne? Czy produkt może nawilżyć się 
od podłoża?

Oprócz wilgotności o tempie rozwoju populacji ple-
śni i rozkruszków decyduje też temperatura i dostęp 
tlenu. W związku z tym wyróżnia się trzy główne spo-
soby przechowywania nasion rzepaku: w stanie su-
chym, ochłodzonym oraz bez dostępu tlenu.

Przechowywanie nasion roślin w stanie suchym 
polega na obniżeniu zawartości w nich wody 
do takiego poziomu, by zachodzące w nich 
procesy życiowe ograniczyć do minimum. 
Określono bezpieczny poziom wilgotności dla 
nasion bobowatych jako 14–15%, dla ziarna 
zbóż jako 14%, a dla rzepaku – tylko 7%, gdyż 
nasiona te zawierają znaczne ilości tłuszczu. 
Przechowywanie w stanie suchym (7% wil-
gotności nasion) skutecznie hamuje rozwój 
i rozmnażanie się rozkruszków, a także grzybów 
pleśniowych, na których te szkodniki żerują.

Przechowywanie nasion rzepaku 
w stanie ochłodzonym
Aktywność i długość cyklu rozwojowego rozkrusz-
ków bardzo zależy od temperatury otoczenia. Rozwój 
niektórych gatunków rozkruszków rozpoczyna się już 
przy temperaturze 3°C, a u wszystkich zachodzi już 
w temperaturze 7°C. Wymagania cieplne rozkrusz-
ków są mniejsze niż owadów szkodliwych w produk-
tach magazynowanych (np. wołek zbożowy rozwija się 
w temperaturze >10°C). Wzrost temperatury od 12 do 
18°C skraca rozwój pokolenia rozkruszka mącznego 
do połowy, tj. z 36 do 18 dni. Dalszy wzrost tempera-
tury od 18 do 25°C skraca rozwój znów blisko połowy 
– do 9,5 dnia. Dla wszystkich poznanych rozkruszków 
optymalną temperaturą jest 24°C. Maksymalną tem-
peraturą, w której jeszcze odbywa się rozwój, jest tem-
peratura 30–32°C. 

W związku z powyższymi danymi należy wdrożyć 
przechowywanie nasion rzepaku w stanie ochłodzo-
nym, aby zahamować funkcje życiowe organizmów 

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU
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żyjących w masie rzepaku. Ochłodzenie jej do tempe-
ratury niższej niż 10°C spowoduje spowolnienie proce-
sów życiowych szkodników znajdujących się w prze-
strzeniach między nasionami. W temperaturze około 
5°C nastąpi zahamowanie rozwoju bakterii i grzybów 
pleśniowych, ale nasiona rzepaku zachowają wszyst-
kie istotne właściwości biologiczne.

Przechowywanie nasion bez dostępu powietrza 
w zbiornikach hermetycznie zamkniętych polega na 
doprowadzeniu do stanu maksymalnego zahamowania 
procesów życiowych w nasionach oraz organizmach 
żywych na skutek odcięcia dopływu tlenu do złoża na-
sion rzepaku. Z czasem przechowywania zużywa się 
tlen znajdujący się w masie nasion rzepaku, a rośnie 
stężenie ditlenku węgla. Przechowywanie nasion bez 
dostępu powietrza możliwe jest tylko wtedy, gdy ziarno 
rzepaku zawiera 7% i mniej wody. Większa wilgotność 
nasion może spowodować powstanie specyficznych 
i nieprzyjemnych odorów, a także pogorszenie właści-
wości odżywczych (jakość oleju) i paszowych produktu. 

Monitorowanie warunków 
przechowywania nasion rzepaku
Monitorowanie polega na pomiarze temperatury i wil-
gotności względnej w przestrzeniach między nasio-
nami. W celu monitorowania temperatury zaleca się 
rozmieszczanie sond temperatury w zbiornikach do 
magazynowania nasion rzepaku w formie geometrycz-
nej siatki sond. Punkty pomiarowe należy rozmieścić 
w odległości nie większej niż 3 m od siebie w kierunku 
pionowym i poziomym. Górne punkty pomiarowe na-
leży umieścić 1–2 m od spodziewanej powierzchni na-
sion, a dolne pół metra powyżej dnia zbiornika. Osiąga 
się wtedy przestrzenny obszar kontroli wybranej son-
dy w kształcie kuli o promieniu 1,5 m. Monitorowanie 
wilgotności względnej w przestrzeniach między na-
sionami generuje dane, które doskonale opisują stan 
złoża nasion rzepaku w danym momencie. 

Zbyt wysoki poziom wilgotności nasion rzepaku 
przyczynia się zwykle do powstania strat w czasie ich 
przechowywania, dlatego czynnik ten należy dokład-
nie monitorować. Regularne sprawdzanie wilgotności 
nasion rzepaku, stopnia rozwoju pleśni, a także zapa-
chu powietrza wewnątrz obiektu (organoleptycznie) 
może zapobiec powstaniu zjawiska samonagrzewania 
nasion, które definitywnie przekreśla ich wartość prze-
twórczą. Zwykle proces ten powstaje wtedy, gdy do si-
losu zasypane zostały nasiona z pominięciem okresu 
spoczynku pożniwnego, nasiona o wysokiej wilgotno-
ści, nieoczyszczone, zachwaszczone, w których gwał-
townie rozwinęła się duża populacja rozkruszków. 

Ogniska zagrzania nasion początkowo są trudne 
do wykrycia, ponieważ mogą być niewielkie i oddalone 
od kontrolnych czujników temperatury. Proces samo-
nagrzewania najintensywniej przebiega w centralnej 
części zbiornika, z dala od ścian, jego dna i warstwy 

wierzchniej nasion. W nim można wyróżnić 5–6 dnio-
wą fazę z powolnym przyrostem temperatury przy sta-
łej wilgotności względnej powietrza w przestrzeniach 
między nasiennych, po czym fazę z przyspieszonym 
wzrostem temperatury i niewielkim spadkiem wilgot-
ności względnej powietrza w przestrzeniach między 
nasiennych lub jego brakiem.

Wykrywanie roztoczy w nasionach rzepaku
Jedną z podstawowych metod zapobiegania stratom 
powodowanym przez roztocze w przechowywanych 
nasionach rzepaku jest wczesne wykrycie szkodnika, 
a więc wtedy, gdy występuje w surowcu pojedynczo. 
Odróżnienie i oddzielenie roztoczy od produktu jest 
trudne. Rozkruszki poruszają się powoli, są ledwo wi-
doczne gołym okiem, a tylko jasnym ubarwieniem róż-
nią się od koloru nasion rzepaku. Należy więc wybrać 
z palety różnych metod wykrywania odpowiedni spo-
sób dostosowany do nasion rzepaku, ich kształtów, 
rozmiarów i barwy.

Aby określić stopień porażenia nasion rzepaku 
przez rozkruszki konieczne jest właściwe pobranie 
próbki nasion do badania. Próbki nasion pobiera się 
z różnych warstw, potem je się łączy, dokładnie mie-
sza i odsypuje się część nasion rzepaku do sporzą-
dzenia analizy. Ponieważ rozkruszki liczniej występują 
w produktach wilgotniejszych, należy więc brać próbki 
nasion z partii przylegających do zawilgoconych ścian 
czy podłóg. Należy skontrolować na obecność roz-
kruszków zebrane podczas sprzątania pyły i zmiotki.

Pobraną próbkę nasion rzepaku odsiewa się na si-
cie o tak dobranych oczkach, aby nasiona pozostały 
na sicie, a pył z roztoczami mógł opaść na czarny kar-
ton. Używając szkła powiększającego (lupy) liczymy 
roztocze znajdujące się we wszystkich stadiach roz-
wojowych. Metoda ta jest prosta, ale nie jest dokład-
na, gdyż nie wykrywa tych rozkruszków, które żerują 
wewnątrz nasion rzepaku i  nie opadają razem z pyłem 
podczas przesiewania.

Dokładniejsze wyniki uzyskujemy stosując tzw. 
lejki Berlese’a, które łatwo jest zbudować. W górnej 
części metalowego lejka umocowuje się siatkę o drob-
nych oczkach, które nie przepuszczają nasion rzepa-
ku. Na siatce tej umieszcza się pobrana próbkę rzepa-
ku, a nad nią zawiesza się żarówkę elektryczną. Pod 
wpływem światłą i ciepła uwalnianego przez żarówkę 
wypłoszone rozkruszki wychodzą z produktu i wpada-
ją do naczynka podstawionego pod lejkiem. Przy lejku 
o nachyleniu ścian pod kątem 42 stopni i zastosowa-
niu 40–60 W żarówki oddzielenie rozkruszków od na-
sion rzepaku trwa do 8 godzin. Metoda jest dokładna, 
ale nie wykrywa stadiów znieruchomiałych roztoczy 
(hypopusów), jaj i osobników martwych. Dla celów 
ochrony przechowywanych nasion rzepaku przed roz-
kruszkami jest całkowicie wystarczająca.

ANALIZY RYNKU RZEPAKU

ANNA KITALA
BGŻ BNP Paribas

Bieżąca i prognozowana sytuacja na rynku rzepaku   

Spadek światowych zbiorów oleistych
Według prognoz największych agencji analitycznych, 
w bieżącym sezonie 2019/20 światowe zbiory ole-
istych będą niższe od rekordowo wysokich odnoto-
wanych w sezonie poprzednim. Tym samym zostanie 
przerwany wzrostowy trend produkcji, obserwowany 
od 2015/16. 

Ze względu na bardzo duże zapasy początkowe, 
światowa podaż oleistych obniży się w mniejszym 
stopniu niż produkcja. To, w połączeniu z prognozo-
wanym wzrostem zużycia, powinno spowodować spa-
dek zapasów na koniec sezonu. Niemniej, wciąż będą 
kształtować się one na dość wysokim poziomie. Bilans 
podażowo-popytowy na światowym rynku oleistych 
w krajach należących do światowej czołówki ekspor-
terów, mimo nieznacznego pogorszenia, pozostanie 
zatem stosunkowo komfortowy. 

W globalnej strukturze oleistych dominuje soja, 
z udziałem przekraczającym 60%. Według Amerykań-
skiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), świato-
we zbiory soi w bieżącym sezonie wyniosły 337 mln t. 
Oznacza to, że były o 6% niższe niż rok wcześniej. 

W odniesieniu do średniej z poprzednich pięciu lat 
były jednak o 4% wyższe. Wśród krajów należących 
do czołówki największych eksporterów najgłębszy 
spadek produkcji odnotowano w Stanach Zjednoczo-
nych (o 20% r/r, do ok. 97 mln t). Z jednej strony obniż-
ka była konsekwencją zmniejszenia zasiewów w wa-
runkach niskiej opłacalności produkcji (tzn. niższej 
względem kukurydzy), natomiast z drugiej – spadku 
plonów, wynikających z niesprzyjających warunków 
pogodowych. 

Od połowy 2018 r., poza wysoką podażą soi na 
rynku światowym, znaczący wpływ na kształtowanie 
się cen tego surowca ma występowanie afrykańskie-
go pomoru świń (ASF) w Chinach, będących do tej 
pory największym importerem soi na świecie, mają-
cych ok. 60% udział w globalnym handlu. Ponadto, 
w kierunku utrzymania niskich cen oddziałują na-
pięte stosunki dyplomatyczne na linii Stany Zjedno-
czone – Chiny (wojna handlowa), których przejawem 
było m.in. wprowadzenie przez Chiny ceł na amery-
kańską soję. 

NASIONA EURALIS.

RZEPAK OZIMY EURALIS 
– WYPRÓBUJ NASZE ODMIANY: 

HYBRYDOWE
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Niższa produkcja rzepaku
Światowa produkcja rzepaku w sezonie 2019/20 wy-
niosła 68,5 mln t, czyli była niższa o ok. 5% niż rok 
wcześniej. W odniesieniu do średniej z poprzednich 
pięciu sezonów zmniejszyła się o 3%.

W samej Unii Europejskiej, która jest największym 
producentem rzepaku w skali globalnej zbiory rzepaku 
wyniosły 16,65 mln t, co oznacza, że były najniższe od 
13 lat. W stosunku do sezonu poprzedniego zmniej-
szyły się o 17%, natomiast w odniesieniu do  średniej 
z ostatnich 5 sezonów aż o 22% (dane Komisji Euro-
pejskiej, DG Agri). 

Aby pokryć unijne zapotrzebowanie na rzepak, 
niezbędne będzie zwiększenie importu. Najwięcej 
nasion, jak co roku, Wspólnota kupi z Ukrainy, gdzie 
tegoroczne zbiory rzepaku były rekordowo wysokie. 
Przywóz ukraińskiego rzepaku na większą skalę za-
kończy się jednak z nadejściem stycznia, co spowodu-
je, że UE przestawi się na zakupy australijskiej canoli. 
Mniejszą rolę w zaopatrzeniu unijnego rynku będzie 
pełnić Kanada, jako że popyt Wspólnoty na genetycz-
nie modyfikowane odmiany canoli jest ograniczony.

Oleiste są produktami w dużym stopniu substytu-
cyjnymi, co tłumaczy obserwowane powiązania po-
między ich cenami, szczególnie widoczne w dłuższym 
okresie. W krótszym okresie powiązania te mogą 
słabnąć, np. gdy zbiory rzepaku mocno obniżają się, 
natomiast produkcja pozostałych oleistych pozostaje 
względnie wysoka. Wówczas obserwujemy pewne 
oderwanie się cen rzepaku od kompleksu oleistych.

Napięty bilans podażowo-popytowy na rynku świa-
towym i unijnym wpływa na kształtowanie się cen rzepa-
ku na giełdzie MATIF, które od marca 2019 r. wykazują 
wzrostowy trend.  4 marca 2019 r. cena rzepaku wyno-
siła 351,5 EUR/t, podczas gdy na przełomie listopada 
i grudnia osiągnęła poziom już ok. 390 EUR/t. W Pol-
sce, według notowań Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, ceny skupu rzepaku w październiku 2019 r. 
kształtowały się na poziomie 1638 zł/t, a w listopadzie 
1639 zł/t, czyli były zbliżone do notowań sprzed roku. 

Drożejący olej 
palmowy może 
wspierać ceny rzepaku
Oczekujemy, że w najbliż-
szych miesiącach ceny 
rzepaku będą rosnąć, 
aczkolwiek mało prawdo-
podobne jest, aby był to 
bardzo duży wzrost. Poza 
napiętym bilansem poda-
żowo-popytowym, czynni-
kiem wspierającym ceny 
może być drożejący olej 
palmowy. Podwyżki tego 
surowca wynikają z zapo-
wiedzi zwiększenia jego 
zawartości w produkcji bio-
diesla przez największych 
producentów, tj. Malezji 

i Indonezji. W konsekwencji dostawy oleju palmowe-
go na potrzeby przemysłu spożywczego mogą zo-
stać ograniczone.

Przeciwdziałać większym podwyżkom rzepaku 
będą z kolei wysokie światowe i unijne zapasy nasion 
oleistych. Nie bez znaczenia są też aspekty popytowe 
– ASF w Chinach oraz, mimo złagodzenia, wciąż na-
pięte relacje pomiędzy tym krajem a Stanami Zjedno-
czonymi przekładające się na mniejszy import soi, nie 
pozwalający na większe odbicie jej cen. Oczywiście, 
jeśli wkrótce zostałoby zawarte porozumienie handlo-
we pomiędzy ww. krajami, ceny oleistych zyskałyby 
wsparcie dla wzrostu. W tym momencie trudno jednak 
wyrokować w tej sprawie.

Krótkookresowo wpływ na wahania cen rzepaku 
mogą mieć także warunki pogodowe w Ameryce Po-
łudniowej, przede wszystkim w Argentynie i Brazylii, 
czyli w krajach należących do światowej czołówki pro-
ducentów soi. Ponadto duża pozostaje niepewność co 
do notowań ropy naftowej, zmian kursów walutowych 
czy polityki dotyczącej sektora biopaliw.

Kształtowanie się cen rzepaku w kolejnych mie-
siącach będzie w coraz większym stopniu uzależnio-
ne od przewidywanych zbiorów w kolejnym sezonie 
2020/21. Według IERiGŻ, powierzchnia zasiewów rze-
paku ozimego w Polsce pod zbiory w 2020 r. może być 
mniejsza o 3% rok do roku i wynieść ok. 830 tys. ha. 
Obniżenie areału upraw jest spowodowane spadkiem 
zainteresowania uprawą rzepaku ze strony mniejszych 
producentów w warunkach stosunkowo niskich cen 
tego surowca w ostatnich latach. Podobnie wygląda 
sytuacja w innych krajach UE. Z nieoficjalnych danych 
wynika, że powierzchnia zasiewów rzepaku pod przy-
szłoroczne zbiory może być mniejsza. 

Tabela 1. Bilans dla światowego rynku soi (mln t)

 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 wobec 2018/19
zapasy początkowe 95,6 99,1 109,7 10,7%
produkcja 341,6 358,2 336,6 -6,0%
zużycie 338,3 344,2 349,6 1,6%
zapasy końcowe 99,1 109,7 95,4 -13,0%

Źródło: USDA, 5.12.2019

Tabela 2. Bilans dla światowego rynku rzepaku (mln t)

 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 wobec 2018/19
zapasy początkowe 5,0 7,6 8,3 9,3%
produkcja 74,9 71,9 68,5 -4,7%
zużycie 71,6 70,9 69,9 -1,5%
zapasy końcowe 7,6 8,3 6,6 -19,7%

Źródło: USDA, 5.12.2019
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Kalendarium KZPRiRB 2019
SIERPIEŃ
sierpień  Wysyłka mailingowa i SMS: Notowania cen rzepaku 

w Polsce i w Europie – Ewelina Spłocharska
09  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-

liw (nr 8/2019 (50), 9 sierpnia 2019) – Sonia Kamińska-
-Stępień

26  Krajowy Dzień Soi, SDOO w Chrząstowie, Nakło nad 
Notecią – Juliusz Młodecki, Grażyna Leśna, Mieczysław 
Kowalczyk, Stanisław Matuszewski

29  Posiedzenie Prezydium KZPRiRB, Warszawa – Juliusz 
Młodecki, Krzysztof Galek, Jerzy Hławiczka, Szymon 
Kuczyński, Mariusz Olejnik, Ewelina Spłocharska

29  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. klęski 
suszy, Senat RP, Warszawa – Marek Kałużyński

WRZESIEŃ
04  Dzień Soi – Konferencja Polowa, Wschowa – Stanisław 

Matuszewski, Mieczysław Kowalczyk
05  Dzień Soi – Konferencja Polowa, Pielgrzymowice – Jerzy 

Hławiczka, Ewelina Spłocharska
06  Dzień Soi – Inicjatywa Białkowa COBORU, Głubczyce – 

Krzysztof Gawęcki
09  Walne Zebranie Wyborcze Opolsko-Dolnośląskiego 

OZPRiRB, Opole – Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik, 
Krzysztof Gawęcki, Ryszard Bandurowski, Marek Cze-
riak, Ewelina Spłocharska

09  20-lecie Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., Prószków koło 
Opola – Juliusz Młodecki, Krzysztof Gawęcki, Mariusz 
Olejnik

11  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-
liw (nr 9/2019 (51), 11 września 2019) – Sonia Kamińska-
-Stępień

17–18  Konferencja „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 
2020”, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Oddział w Starym Polu – Edward Sycz

20  Rozpoczęcie wysyłki mailingowej Informatora: Notowa-
nia cen soi w Polsce i na świecie – Ewelina Spłocharska

24  Konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”, 
MRiRW, Warszawa – Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik, 
Marek Czerniak

25–26  Konferencja „Bardziej zielone rolnictwo dla zrówno-
ważonego Bałtyku, GRASS 2019”, Warszawa – Ewe-
lina Spłocharska

26  Konferencja prasowa: „Nawozy nowych wyzwań od firmy 
INTERMAG”, Warszawa – Ewelina Spłocharska

27  Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin ole-
istych i włóknistych, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich, Poznań – Juliusz Młodecki

wrzesień  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 3 
(53) lipiec/sierpień/wrzesień 2019 – Sonia Kamiń-
ska-Stępień

PAŹDZIERNIK
02  Posiedzenie Rady Konsultacyjnej, GIORiN, Warszawa – 

Ewelina Spłocharska
3–4  Konferencja: „15 lat PROCAM. Prezentacja Ludzi, Wie-

dzy i Rozwiązań tworzących nowoczesną agronomię”, 
Gdańsk – Juliusz Młodecki

11  Walne Zebranie Wyborcze Lubelsko-Podkarpackiego 
OZPRiRB, Piaski – Szymon Kuczyński, Arkadiusz Drab-
ko, Marek Kałużyński

11  VI Forum Rolnicze, Bydgoszcz – Juliusz Młodecki
11  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-

liw (nr 10/2019 (52), 11 października 2019) – Sonia Kamiń-
ska-Stępień

22  II Ogólnopolska Giełda Strączkowa, Wąbrzeźno – Juliusz 
Młodecki

23  II Ogólnopolska Giełda Strączkowa, Skarbimierz-Osie-
dle k. Brzegu – Krzysztof Gawęcki, Mariusz Olejnik

23–24  Posiedzenie Copa-Cogeca, Bruksela – Juliusz Mło-
decki

29  Podsumowujące posiedzenie Prezydium KZPRiRB, War-
szawa – Juliusz Młodecki, Krzysztof Gawęcki, Jerzy Hła-
wiczka, Szymon Kuczyński, Ewelina Spłocharska

LISTOPAD
05  Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu, Łysomi-

ce – Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik
05  Konferencja prasowa: BASF dla planety, Warszawa – 

Ewelina Spłocharska
07  Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, Warsza-

wa – Ryszard Bandurowski
08  Konferencja „Inicjatywa białkowa COBORU”, Włodzimie-

rzowo – Krzysztof Gawęcki
12  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-

liw (nr 11/2019 (53), 12 listopada 2019) – Sonia Kamińska-
-Stępień

19  III Ogólnokrajowa konferencja śrutowa, Włoszakowice – 
Juliusz Młodecki, Mieczysław Kowalczyk, Stanisław Ma-
tuszewski, Edward Warych

20–22  Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego 
PDO, Dźwirzyno k/Kołobrzegu – Krzysztof Gawęcki

21  XV Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB, Warszawa
25–27  Posiedzenie Copa-Cogeca i EOA, Bruksela – Ewelina 

Spłocharska

GRUDZIEŃ
06   Seminarium: Innowacyjność i zrównoważony rozwój 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Warszawa – Eweli-
na Spłocharska

09  Test Farms Showcase, Warszawa – Ewelina Spłocharska
11  Posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi 

i Rolnictwa, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 
Bydgoszcz – Juliusz Młodecki

11  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopa-
liw (nr 12/2019 (54), 11 grudnia 2019) – Sonia Kamińska-
-Stępień

13  Uroczyste wręczenie nagrody MRiRW za Metodyki rze-
pakowe oraz wdrożenie, MRiRW, Warszawa – Juliusz 
Młodecki, Ewelina Spłocharska

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

16  Grupa robocza Zespołu ds. opracowania Planu Strate-
gicznego WPR na lata 2021–2027, MRiRW, Warszawa – 
Juliusz Młodecki

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych
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Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku 

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

2. Data i miejsce urodzenia 

3. Imiona rodziców 

4. Adres – Województwo  Powiat 

 Miejscowość  Kod poczt 

 Ulica  Nr 

5. Telefon/ fax 

6. E-Mail 

7. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

8.  Treść statutu KZPRiRB (patrz strona internetowa www.kzprirb.pl) i regulaminu przyjąłem/przyjęłam do wiadomości.

9. Deklaruję składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie KZPRiRB.

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

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

Zatwierdzono przez Zarząd KZPRiRB           Data i podpis członka

w dniu      

Biuro KZPRiRB: ul. Szkolna 2/4 lok. 403; 00-006 Warszawa
tel. (22) 826 80 07, tel. kom. 604 340 703, e-mail: biuro@kzprirb.pl
Rachunek: ING Direct Business w PLN, nr konta: 93 1050 1504 1000 0090 3032 7762
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21 listopada 2019 r. w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywno-
ściowej – Państwowym Instytucie Badawczym, odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów Kra-
jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego wybrano 
nowe organy KZPRiRB na lata 2019–2023. 

Na stanowisko Prezesa Zarządu został wybrany po-
nownie Juliusz Młodecki – Prezes OZPR kujawsko-
-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódz-
kiego, natomiast Wiceprezesami zostali – Krzysztof 
Gawęcki z OZPR opolsko-dolnośląskiego, Jerzy 
Hławiczka z OZPR śląsko-małopolskiego, Arka-
diusz Drabko z OZPR lubelsko-podkarpacko-świę-
tokrzyskiego, Mieczysław Kowalczyk z OZPR wiel-
kopolsko-lubuskiego oraz Krzysztof Galek z OZPR 
pomorskiego.

W skład nowego Zarządu KZPRiRB weszli: 
z OZPR opolsko-dolnośląskiego: Łukasz Krecho-

wiecki oraz Marek Czerniak, 
z OZPR kujawsko-pomorskie-
go, warmińsko-mazurskiego 
oraz łódzkiego: Waldemar 
Michalak, Benedykt Ślęzak 
oraz Grażyna Leśna, z OZPR 
śląsko-małopolskiego Jan Za-
chraj, z OZPR lubelsko-pod-
karpacko-świętokrzyskiego: 
Marek Kałużyński oraz Jan 
Błaszczuk, z OZPR wielko-
polsko-lubuskiego: Stanisław 
Matuszewski oraz Irena Go-
ściniak, z OZPR pomorskiego: 
Edward Sycz.

Podczas posiedzenia wy-
brano również Członków Komi-
sji Rewizyjnej KZPRiRB, któ-

rej Przewodniczącym został Szymon Kuczyński 
z OZPR lubelsko-podkarpacko-świętokrzyskiego, 
Wiceprzewodniczącym zaś Wojciech Mojzeso-
wicz z OZPR kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
-mazurskiego oraz łódzkiego. Członkami komisji 
zostali również z OZPR opolsko-dolnośląskiego: 
Mariusz Olejnik oraz Jarosław Stopyra i z OZPR 
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
oraz łódzkiego: Krzysztof Mleczko.

KZPRiRB

Delegaci KZPRiRB wybrali nowy Zarząd
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Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa, 
a następnie odbyło się pierwsze posiedzenie. 
W jego trakcie Komisja uchwaliła regulamin prac, 
zasady gospodarowania funduszem oraz wybrała 
prezydium i uchwaliła strategię na 2020 r.

– Fundusz Promocji Roślin Oleistych, który wła-
śnie rozpoczął działalność, jest jednym z ważniej-
szych spośród wszystkich dziesięciu już działają-
cych – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski.

Skład Komisji FPRO:
•  trzech przedstawicieli Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju: 
Agnieszka Jastrzębska, Ewa 
Myśliwiec, Radosław Stasiuk

•  trzech przedstawicieli Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych: Agata Kuczyńska, 
Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński

•  jeden przedstawiciel Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”: Tomasz Obszański

•  jeden przedstawiciel pszczelarzy 
z ramienia Stowarzyszenia Polska 
Ekologia: Marek Barzyk

•  jedenprzedstawiciel Izb Rolniczych: 
Wiktor Szmulewicz

W wyniku głosowania Prezy-
dium Komisji stanowią:
•  Mariusz Olejnik (KZPRiRB)  

– Przewodniczący Komisji
•  Ewa Myśliwiec (PSPO) – Wi-

ceprzewodnicząca Komisji
•  Marek Barzyk (pszczelarz) – 

Sekretarz

Środki, którymi będzie dys-
ponował Fundusz Promocji Ro-
ślin Oleistych będą pochodziły 
z wpłat, do których zobowiązany 
jest przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą w za-
kresie przetwórstwa roślin ole-
istych (rzepak, rzepik, soja, len 
i konopie), bez względu na ich 

przeznaczenie. Wysokość wpłaty na Fundusz Pro-
mocji Roślin Oleistych wynosi 0,2% wartości netto 
od roślin oleistych (będących przedmiotem czyn-
ności podlegających opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług).

Istotnym dokumentem jest Strategia dla branży 
roślin oleistych na rok 2020 jednogłośnie uchwalo-
na przez Komisję, w oparciu o którą Komisja będzie 
rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działań. 

Obszary, do których można ubiegać się finanso-
wanie w 2020 r. to:
•  obszar rolny
•  obszar konsumencki
•  obszar białkowy
•  obszar biopaliwowy
•  obszar pszczelarski
•  obszar działalności organizacji branżowych

KZPRiRB
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Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji 
Roślin Oleistych rozpoczęła działalność
4 października 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył 
uroczyście nominacje członkom Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych.

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

III Ogólnokrajowa konferencja śrutowa 
za nami!
We Włoszakowicach, w województwie wielkopolskim, 19 listopada 2019 r. odbyła się trzecia z ko-
lei, ogólnopolska konferencja pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu 
śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz 
bydła mięsnego”. Na wydarzenie tłumnie zjechali okoliczni hodowcy drobiu i bydła mięsnego, 
przedstawiciele producentów śruty rzepakowej, firm paszowych, a także osoby reprezentujące 
firmy zapewniające nowoczesne technologie do produkcji i przetwórstwa pasz. Udało się nam 
zgromadzić rekordową frekwencję, w wydarzeniu wzięło bowiem udział około 230 osób, co po-
twierdza tylko istotę poruszanej tematyki.

Konferencję tradycyjnie otworzył Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam 
Stępień, który do wygłoszenia krótkiej przemowy za-
prosił również Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
– Piotra Walkowskiego oraz Prezesa Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
– Juliusza Młodeckiego, a więc reprezentantów or-
ganizacji, które współorganizowały wydarzenie.

Ponadto na sali znaleźli się przedstawiciele organi-
zacji, które objęły konferencję patronatem merytorycz-
nym. Byli to reprezentanci: Izby Zbożowo-Paszowej, 
Krajowej Rady Drobiarstwa, Krajowej Izby Biopaliw, 
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła 
Mięsnego, a także Spółdzielni Grup Polski Rzepak 
i Zboża.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jan Arda-
nowski. Podkreślił on znaczenie organizacji takich 
spotkań i radość z podejmowania działań informacyj-
nych i edukacyjnych skierowanych do rolników oraz 
budowanie świadomości hodowców na temat walorów 
żywieniowych śruty rzepakowej i praktycznych możli-
wości jej szerszego stosowania w codziennej praktyce 
produkcji zwierzęcej. Słowa te wybrzmiały za pośred-
nictwem listu Ministra do organizatorów, który został 
odczytany przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Poza Ministerstwem, patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął Instytut Biotechnologii 

Artykułów Rolno-Spożywczych, a także Instytut Zoo-
techniki z Krakowa.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął swoim 
wystąpieniem główny technolog firmy paszowej Gol-
pasz – Tomasz Tryk, który przedstawił zgromadzonym 
prezentację na temat możliwości zwiększenia udziału 
śruty rzepakowej w żywieniu drobiu. Podczas swojego 
wystąpienia dokonał szczegółowej analizy porówna-
nia składów śruty rzepakowej i śruty sojowej, nie tylko 
pod kątem zawartości tłuszczu i białka w tych produk-
tach, ale również pod kątem zawartości aminokwasów 
ogólnie, czy aminokwasów strawnych. Zwrócił uwagę 
na postrzeganie śruty rzepakowej przez poszczególne 
ogniwa łańcucha, a więc przez producentów rolnych, 
producentów śruty (tłocznie oleju), wytwórnie pasz, 
hodowców, a nawet wskazał jakie jest generalne po-
strzeganie śruty rzepakowej wśród lekarzy wetery-
narii. Zwrócił przy tym uwagę na nadal obowiązujące 
mity dotyczące śruty rzepakowej, przez które klienci 
firm paszowych postrzegają często jej dodatek jako 
składnik obniżający cenę produktu. Podkreślił, że na-
leży nieustannie edukować zarówno hodowców zwie-
rząt gospodarskich jak i lekarzy weterynarii z zakresu 
możliwości stosowania śruty w żywieniu różnych ga-
tunków zwierząt, a także jej właściwości.

Kolejną prelekcję wygłosił dr Marcin Gołębiewski 
z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedry Szczegóło-
wej Hodowli Zwierząt, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, specjalisty z zakresu żywie-
nia bydła mięsnego. Podzielił się z zebranymi swoją 
wiedzą na temat możliwości zastąpienia śruty sojowej 
paszami rzepakowymi w żywieniu bydła opasowego. 
Zwrócił on uwagę na widoczny trend rynkowy pole-
gający na większym zainteresowaniu konsumentów 
produktami bez GMO. To właśnie w tym kontekście 
podkreślił znaczenie stosowania niegenetycznie mo-
dyfikowanych pasz rzepakowych w produkcji mięsa 
wołowego. Podkreślił fakt, że wprowadzenie zakazu 
skarmiania paszami GMO (odroczone na razie do 
roku 2021) stwarza szansę dla rozwoju rynku śruty 
rzepakowej i makuchu rzepakowego. Zaprezentował 

Tomasz Tryk z firmy Golpasz Sp. z o.o. mówi na temat realnych 
możliwości zwiększania udziału śruty rzepakowej w żywieniu drobiu
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WWW.AGROYOUMIS.PL

TEL. +48 507 302 855, TEL. +48 514 292 226

Z INNOWACYJNYM SYSTEMEM NUTRIENT COVER TWOJE NASIONA SOI:

AGROYOUMIS TO TWÓJ DORADCA W UPRAWIE SOI

NIE PĘKAJĄ PODCZAS 
WYSIEWU

.WYKORZYSTUJĄ 100% 
SZCZEPIONKI BAKTERYJNEJ

INTENSYWNIE ROZWIJA 
SYSTEM KORZENIOWY 

SZYBKO KIEŁKUJĄ, POBIERAJĄC 
SKŁADNIKI ODŻYWCZE

również skład chemiczny i wartość pokarmową śruty 
rzepakowej oraz makuchu rzepakowego oraz zalece-
nia żywieniowe w żywieniu krów mięsnych w poszcze-
gólnych okresach jej cyklu wzrostowego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych etapów, na których istnieje 
realna możliwość stosowania pasz zawierających śru-
tę rzepakową. Zwrócił też uwagę na poprawę właści-
wości mięsa (zawartość cennych wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych) od krów żywionych paszami 
pochodnymi od rzepaku.

Kolejnym prelegentem był Sebastian Ciach z fir-
my Dekra, który przedstawił ofertę reprezentowanej 
firmy z zakresie certyfikacji żywności i pasz.

Na koniec tej części konferencji wystąpił przedsta-
wiciel firmy De Heus – Wiesław Płecki, który omówił 
bilans białka paszowego w Polsce. W swojej prezen-
tacji ujął zagadnienie handlu zagranicznego surow-
cami wysokobiałkowymi, wskazując przy tym, że po-
nad 530 tys. ton polskiej śruty zostało w roku 2018 
wyeksportowane, głownie do Niemiec, Danii i Francji. 
Podkreślił, że śruta rzepakowa dobrze bilansuje się 
ze śrutą sojową pod względem aminokwasowym. Do-
konał kalkulacji, które przedstawiały relację cen śruty 
rzepakowej  śruty sojowej, aby zapewnić im akcepta-
cję w recepturach mieszanek paszowych przeznaczo-
nych dla zwierząt monogastrycznych. Surowce rzepa-
kowe powinny być najszerzej stosowane w żywieniu 
bydła, niektórzy hodowcy bydła mlecznego stosują już 
dawki do 5 kg śruty rzepakowej na dobę i nie wpły-
wa to na pogorszenie stanu zdrowia, ani nie pogarsza 
wydajności mlecznej. Gdyby wszyscy uczestnicy ryn-
ku paszowego (wytwórnie pasz, hodowcy) stosowali 
rzepakowe surowce paszowe w maksymalnych ilo-
ściach zalecanych, to wówczas jej zużycie w Polsce 
byłoby na poziomie ponad 2 mln ton, a więc powinno 
ono zagospodarowywać całą krajową produkcję. Po-
wrócił wątek konieczności szerszej promocji surow-
ców rzepakowych, z zastrzeżeniem, że ekonomia jej 
wykorzystania nie ma być oparta na całkowitym wy-
eliminowaniu śruty sojowej z mieszanek paszowych, a 
na zmniejszeniu jej ilości poprzez zastąpienie jej śrutą 
rzepakową w maksymalnych możliwych dawkach.

Na zakończenie konferencji odbyła 
się debata ekspercka z udziałem przed-
stawiciela Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju Michała Hadasika, 
Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotra Walkowskiego, prezesa Krajo-
wego Zrzeszenia Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych Juliusza Młodec-
kiego, Prezesa Polskiego Związku Ho-
dowców i Producentów Bydła Mięsnego 
Jacka Zarzeckiego oraz Wiceprezesa 
Krajowej Rady Drobiarstwa  Władysława 
Piaseckiego. 

Podczas debaty szukano odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego warto skupić się na upowszech-
nianiu wykorzystania śruty rzepakowej w żywieniu 
zwierząt. Juliusz Młodecki podkreślał, że jest prze-
strzeń rynkowa dla rzepaku i produktów z niego po-
chodzących, że jego zdaniem można by umieścić na 
krajowym rynku nawet 3,5 mln ton rzepaku, co w du-
żej mierze jest zasługą rynku biopaliw transportowych 
i przepisów, które go regulują. Michał Hadasik podkre-
ślił, że główny potencjał na wykorzystanie śruty rzepa-
kowej jest w rękach hodowców trzody chlewnej i by-
dła, którzy skarmiając swoje zwierzęta tym surowcem, 
mogą się przyczynić do ograniczenia eksportu tego su-
rowca. Piotr Walkowski podczas debaty podkreślał, że 
aby zmienić świadomość hodowców istnieje koniecz-
ność prowadzenia solidnej edukacji w zakresie żywie-
nia. Działania edukacyjne z zakresu jakości i wartości 
śruty rzepakowej powinny być również adresowane do 
lekarzy weterynarii, którzy mają realny wpływ na spo-
sób skarmiana zwierząt przez właścicieli.

Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego położył nacisk na ko-
nieczność zacieśnienia współpracy między organiza-
cjami branżowymi, organizacjami rolniczymi i organi-
zacjami hodowców w celu zwiększenia wykorzystania 
śruty. 

Na koniec głos zabrał Władysław Piasecki, repre-
zentujący Krajową Radę Drobiarstwa. Podkreślił on, 
jak ważne dla polskiego przemysłu drobiarstwa jest 
budowanie niezależności białkowej poprzez wykorzy-
stanie w bilansie paszowym krajowych źródeł białka, 
w tym w szczególności wysokobiałkowych komponen-
tów paszowych z rzepaku. 

Debatę moderowała prowadząca całość wydarze-
nia – Iwona Dyba – dziennikarka z miesięcznika i por-
talu internetowego Farmer.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 
konferencji za rok, która poświęcona będzie wykorzy-
staniu śruty rzepakowej w żywieniu trzody chlewnej.

Joanna Wróblewska
PSPO

Od lewej: Iwona Dyba (moderator dyskusji), Juliusz Młodecki z KZPRiRB, Michał Hadasik 
z PSPO, Jacek Zarzecki PZHiPBM, Władysław Piasecki z KRD, Piotr Walkowski z WIR

Dzień Soi – Konferencja Polowa, 
Pielgrzymowice
Soja jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. Nasiona mają bardzo cenny skład 
chemiczny, zawierają dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz białka o doskonałym 
składzie aminokwasowym. Ze względu na duży nacisk, który kładzie się zarówno w Polsce jak 
i Europie na zwiększenie produkcji własnego białka paszowego i ograniczenie w ten sposób 
importu śruty sojowej pochodzącej z roślin genetycznie modyfikowanych, uprawa soi wpisuje się 
w krajowe programy zwiększenia produkcji rodzimego białka.

Według ARiMR przewidywany areał uprawy soi w Pol-
sce w 2019 roku to blisko 20 tys. hektarów. Jej poten-
cjał szacowany jest na nawet 150 tys. hektarów, ze 
względu na zwiększenie produkcji kwalifikowanego 
materiału siewnego czy pojawienie się w kraju pod-
miotów gospodarczych skupujących i przetwarzają-
cych soję, dużą dynamikę wzrostu importu soi przez 
Chiny, ocieplenia klimatu. 
Z tego względu 5 wrze-
śnia 2019 roku firma 
Agroyoumis wspólnie 
z Krajowym Zrzeszeniem 
Producentów Rzepa-
ku i Roślin Białkowych 
zorganizowała w Piel-
grzymowicach Dzień Soi 
– Konferencję Polową. 
Wzięło w niej udział blisko 
100 osób. Na wydarzeniu 
mogliśmy gościć rolników 
z województwa śląskiego, 
a także sąsiednich woje-
wództw, przedstawicieli 
firm chemicznych, dorad-
ców rolnych oraz władz 
lokalnych. 

Spotkanie podzielo-
ne było na dwie części: 
pierwszą część stanowiły 

prelekcje, natomiast część druga składała się z wizy-
ty na poletkach demonstracyjnych znajdujących się 
w gospodarstwie rolnym Jerzego i Ireny Hławiczka.

Wszystkich obecnych gości powitał Jerzy Hła-
wiczka – Wiceprezes KZPRiRB. Następnie Przemy-
sław Gawlas z organizacji Danube Soya Association 
przedstawił perspektywy rozwoju uprawy soi w naj-
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Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła 
do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych!
7 listopada 2019 r. poprzez podpisanie stosownego listu intencyjnego sformalizowano przy-
stąpienie Krajowej Federacji Producentów Zbóż do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białko-
wych, wzmacniając tym samym reprezentację środowiska rolniczego na tym forum. Celem 
współpracy jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju i pro-
mocji sektora biopaliw produkowanych z krajowych surowców rolnych oraz reprezentowanie 
całego łańcucha wytwórczego biokomponentów na polu krajowych i europejskich regulacji.

bliższych latach, a także wspomniał jakie korzyści 
niesie ze sobą ta uprawa. Podkreślał, że soja prze-
łamuje monokulturę zbożową, która w naszym kraju 
dominuje.

Co więcej wskazał, że Polska importuje około 
2,2–2,3 mln ton śruty sojowej w każdym roku, a polscy 
producenci rolni mają możliwość zwiększenia areału 
uprawy tego gatunku, co związane będzie z zapewnie-
niem Polsce niezależności białkowej.

Natalia Sibirtseva z firmy Agroyoumis zazna-
czyła, że w każdym regionie kraju należy wybrać 
odpowiednią odmianę soi po to, aby cieszyć się za-
dowalającym plonowaniem roślin. Dodała, że warto 
sprawdzać na jakiej wysokości osadzony jest najniż-
szy strąk, a także podkreślała wybór typu wzrostu ro-
ślin i czy są to odmiany samokończące czy niesamo-
kończące wegetacji. Firma ta przy produkcji nasion 
stosuje technologię Nutrient Cover, która polega na 
otoczkowania nasion warstwą kwasów humusowych, 
składników odżywczych oraz powłoką zewnętrzną 
na bazie szczepionki bakteryjne HICOAT Super SoY 
i polimeru, którego zadaniem jest zapobieganie pę-
kaniu nasion w czasie siewu. W przypadku zaprawia-

nia nasion indywidualnie przez rolnika polecana jest 
szczepionka bakteryjna HiStick, która ma za zadanie 
przyspieszać czas tworzenia się brodawek na korze-
niach. 

Następnie Zenon Chodziński – przedstawiciel 
firmy BASF – zaprezentował technologię ochrony 
soi. Zwrócił uwagę na powschodowy produkt Corum 
502,4 SL który ma bardzo szerokie spektrum zwal-
czanych chwastów – przede wszystkim komosy białej 
i samosiewów rzepaku.

Aleksander Gamza przedstawił system upra-
wy między innymi soi przy użyciu produktów z firmy 
Plocher, które uaktywniają i wspierają procesy biolo-
giczne w glebie tworząc prawidłowe środowisko dla 
mikroorganizmów. 

Następnie odbyły się warsztaty polowe, na któ-
rych rolnicy z zainteresowaniem oglądali różne od-
miany soi, np. Annushka, Lajma czy Maja, dzięki 
czemu mogli porównać odmiany soi różnej grupy 
wczesności i w przyszłości zdecydować o wyborze 
konkretnej odmiany.

KZPRiRB

Tabela 1. Wyniki plonowania odmian w gospodarstwie rolnym Jerzego Hławiczka

Odmiana MTN
g

Białko 
w suchej 

masie
%

Olej 
w suchej 

masie
%

Włókno
%

Wilgotność
%

Plon
kg

Plon 
w przeliczeniu 

na 15% 
wilgotności kg

Annushka 141,3 34,6 23,3 5,1 11,5 2069 2699
Lajma 168,2 35,5 23,2 5,0 10,5 2013 2876
Mavka 172,0 34,6 23,6 5,1 11,5 2124 2770
Simona 198,4 38,2 21,6 4,9 11,6 2413 3120
Maja 191,8 38,5 22,4 4,7 11,1 2700 3648
Viorica 182,5 37,8 21,4 4,9 11,4 2300 3026

Violetta 172,6 34,3 23,7 5,2 11,8 1707 2170
Madlen 167,8 37,1 20,6 5,1 12,6 2181 2569
Atlanta 192,6 38,7 21,4 4,8 12,1 2805 3477

Źródło: Dane z gospodarstwa J. Hławiczka

– Widzimy potrzebę aktywniejszego włączenia się w działania 
Koalicji, nie tylko samej Federacji, ale całego środowiska rolniczego, 
biorąc pod uwagę wpływ producentów biopaliw na stabilizację 
sytuacji w rolnictwie. Polski sektor bioetanolu zapewnia zbyt 
600–700 tys. ton zbóż rocznie, głównie kukurydzy, co ma ogromne 
znaczenie dla nas. Dostrzegamy też wciąż szansę na wzmocnienie 
roli zbóż w łańcuchu dostaw surowców na cele biopaliwowe 
poprzez zwiększenie wykorzystania etanolu w benzynach. Wiele 
krajów na świecie i w Europie nie dyskutuje na temat standardu 
E10, ale coraz efektywniej wdraża go na rynek. To powinien 
być przykład także dla Polski, co byłoby również istotną opcją 
dla krajowych producentów zbóż. Wierzymy, że wspólne, 
skoordynowane w ramach Koalicji działanie z producentami 
rzepaku, oleju i biopaliw przyniesie korzyści, a z pewnością 
wzmocni głos branży, na czym powinno nam wszystkim zależeć

– powiedział Rafał Mładanowicz,  
Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

– Sformalizowanie współpracy z Federacją, która wspiera 
nas na różnych płaszczyznach od lat, jest merytorycznym 
i wizerunkowym wzmocnieniem naszego głosu jako platformy 
organizacji rolniczych i branżowych, co pozwoli tym efektywniej 
działać na rzecz całego łańcucha wytwórczego biokomponentów. 
Zboża to bardzo ważna grupa surowców do produkcji biopaliw. 
Produkcja bioetanolu z kukurydzy dostarcza nam jednocześnie 
cennego białka paszowego w postaci DDGS-u, a tego rodzaju synergia 
w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego 
wykorzystując potencjał krajowego rolnictwa jest fundamentem 
Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych 

– powiedział Adam Stępień,  
Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia 

Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.
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Zmiany w kierownictwie MRiRW

Relacja z konferencji „Biopaliwa transportowe”

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Ryszarda Kamińskiego na stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Akt powołania wręczył nowe-
mu członkowi kierownictwa resortu minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W Sali Kinowej Centrum Bankowo Finansowego „Nowy Świat” w Warszawie Krajowa Izba 
Biopaliw miała po raz ósmy okazję gościć uczestników konferencji poświęconej biopaliwom 
transportowym.

Wiceminister Kamiński będzie zajmował się m.in. 
tematyką związaną z rozwojem obszarów wiejskich,  
mechanizmami wspólnej polityki rolnej, nauką i do-
radztwem rolniczym.

Ryszard Kamiński jest doktorem nauk humani-
stycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie), a także absolwentem 
ATR w Bydgoszczy. Od 2006 roku pracował w Ku-
jawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie na stanowisku zastępcy, a następnie dy-
rektora KPODR. Wcześniej był m.in. adiunktem w Za-
kładzie Socjologii i Kultury Wsi Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN w Warszawie. Opublikował ponad 

pięćdziesiąt artykułów w czasopismach i książkach 
naukowych, dot. aktywności społeczności lokalnych, 
samoorganizacji i działań oddolnych na wsi. Jest 
również rolnikiem, ma swoje gospodarstwo.

Brał aktywny udział w działalności organizacji 
społecznych. Między innymi był wiceprezesem Lo-
kalnej Grupy Działania, a także przez kilkanaście, lat 
do chwili obecnej, prezesem zarządu Forum Aktywi-
zacji Obszarów Wiejskich.

Uczestniczył w kilku zespołach badawczych na 
poziomie europejskim m.in. w grupie roboczej ds. 
opracowania koncepcji rozwoju regionalnego i roz-
woju obszarów wiejskich Europy „Foresight Blu-
eprint”. Jest polskim ekspertem Europejskiej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Brukseli.

Pracę na stanowisku wiceministra zakończył Ry-
szard Zarudzki, który m.in. odpowiadał za realizację 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działalność 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego i nadzorował De-
partament Strategii i Analiz.

Minister Ardanowski serdecznie podziękował 
Ryszardowi Zarudzkiemu za wielki wkład w prace 
MRiRW w minionej kadencji.

MRiRW

Rejestracja i powitalna kawa były pierwszymi nieofi-
cjalnymi punktami programu, po których nastąpiło 
oficjalne powitanie gości i otwarcie konferencji, któ-
rego dokonał Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Kra-
jowej Izby Biopaliw.

Wykład otwierający zatytułowany „Wyzwania 
związane ze zmianami klimatu” wygłosił prof. Szy-
mon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, który przedstawił historyczne i ak-
tualne dane dotyczące zmian klimatu, niepozosta-
wiające wątpliwości odnośnie wpływu działalności 
człowieka na te negatywne zmiany i pilnej potrzeby 
podjęcia działań naprawczych.

Alarik Sandrup, prezydent asocjacji etanolowej 
ePURE i członek Zarządu World Bioenergy Asso-
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ciation przedstawił megatrendy 
w wykorzystaniu bioenergii ze 
szczególnym uwzględnieniem sek-
tora transportu, podkreślając, że 
osiągnięcie poziomu 20% energii 
z OZE w tym sektorze dla większo-
ści krajów stanowić będzie ogrom-
ne wyzwanie. Dostępnym na rynku 
rozwiązaniem jest wykorzystanie 
bioetanolu, który już dzisiaj zapew-
nia redukcję emisji o 71%, a szczególny potencjał dają 
jego wyższe blendy, typu E10, E20 i ED95.

Bartłomiej Czyczerski z Business & Science 
Poland przedstawił zagadnienia związane z instru-
mentami ochrony, jakimi są cła antydumpingowe 
i antysubsydiarne, mające wyrównać szanse euro-
pejskich wytwórców biopaliw przed importem tanich, 
głównie ze względu na skalę produkcji (bioetanol 
z USA i Brazylii) oraz dostęp do tanich surowców 
(biodiesel z Indonezji i Argentyny), biopaliw spoza 
Unii Europejskiej.

Następnie Carlos Ocampo z Novozymes powró-
cił do możliwości zaangażowania bioetanolu do de-
karbonizacji transportu w koncepcji biorafinerii, pod-
kreślając tym samym trzy najważniejsze okoliczności 
warte rozważenia w tym sektorze: brak złotego środ-
ka, czyli potrzebę wykorzystania wszystkich dostęp-
nych technologii i rozwiązań, trudność przewidzenia 
wdrożenia nowej technologii i potrzebę zapewnienia 
ujemnych emisji.

Po przerwie kawowej dzięki Paolo Corvo z Cla-
riant poznawaliśmy plany odnośnie wykorzystania 
zalet bioetanolu celulozowego ze słomy na przykła-
dzie wytwórni w słowackim Leopoldowie i rumuńskim 
Podari, a szczególną uwagę przykuła informacja, że 
podobna inwestycja, o planowanej mocy wytwórczej 
25 tys. t rocznie jest planowana na podstawie umowy 
z Clariant przez Orlen Południe w Jedliczu.

Wykorzystanie bioetanolu II generacji pozwala 
dwukrotnie zaliczyć wykorzystaną energię do Naro-
dowego Celu Wskaźnikowego, a o dotychczasowych 
doświadczeniach w kontekście podwójnego nali-
czania opowiedział Wojciech Rylski z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W I półroczu 2019 r. 
niecałe 8% estrów metylowych i niecałe 5,5% bio-
etanolu kwalifikowało się do podwójnego naliczania. 
Surowcami były, odpowiednio: zużyty olej kuchenny 
i wytopiony tłuszcz oraz destylat odpadowy, zawiesi-
na skrobi odpadowej i odpady spożywcze.

Barbra Smerkowska z DEKRA Certification 
przedstawiła założenia stojące za określeniem kry-
teriów uznania dany surowiec za posiadający wyso-
kie ryzyko pośredniej zmiany użytkowania gruntów 
(ILUC) zgodnie z Aktami Delegowanymi Komisji Eu-
ropejskiej. Aktualnie zastosowane miary wyraźne 
pokazują olej palmowy jako najbardziej dyskusyjny 

surowiec, o niezaprzeczalnie dużym ryzyku odpowia-
dania za dodatkowe emisje z tytułu ILUC, co powinno 
mieć swoje przełożenie na stopniowe wycofywanie 
tego surowca z rynku wytwórczego.

Kulminacyjnym punktem dnia była debata eks-
percka, w której udział wzięli: Zygmunt Gzyra z Kra-
jowej Izby Biopaliw, Leszek Wiwała – Prezes Polskiej 
Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Jarosław 
Wiśniewski z Departamentu Gospodarki Ziemią Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztof 
Rutkowski z kancelarii KDCP Rutkowski & Wspólnicy. 
Moderator, Adam Stępień, jako punkt wyjścia zapro-
ponował niedawną nowelizację ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych i deklaracje o syste-
matycznym wzroście poziomu blendingu. Zapytany 
o warunki dla efektywnego funkcjonowania standardu 
E10 w Polsce Zygmunt Gzyra przytoczył przykład Buł-
garii i Rumunii, gdzie E10 już jest lub bardzo niedługo 
będzie dostępne na rynku. Wyraził przekonanie, że 
argument o niedostosowaniu pojazdów do stosowania 
wyższych blendów bioetanolu, podnoszony w naszym 
kraju, a właściwy również dla dwóch wspomnianych, 
nie przeszkodził we wprowadzeniu E10 w tych kra-
jach. Jarosław Wiśniewski przywołał fakt, że w de-
karbonizacji nie ma złotego środka i trzeba wykorzy-
stać wszystkie dostępne opcje. A jedną z najbardziej 
dostępnych, dodatkowo istotnych z punktu widzenia 
działalności rolniczej, jest maksymalne wykorzystanie 
biopaliw konwencjonalnych, zwłaszcza w kontekście 
limitów na lata 2021–2030 zależnych od zaangażowa-
nia tych biopaliw w roku 2020. Leszek Wiwała zgodził 
się, że wspólnymi siłami należy działać na rzecz po-
prawy klimatu, podkreślił jednak potrzebę stopniowe-
go wzrostu wymagań, by koncerny paliwowe, główni 
realizatorzy polityki względem wykorzystania OZE 
w transporcie, miały możliwość dostosowania swojej 
działalności. Prezesa Wiwałę poparł mecenas Krzysz-
tof Rutkowski, tłumacząc, że systematyczne podno-
szenie poziomu blendingu jest nie do zrealizowania 
w przypadku niedoborów pojemności do blendowania 
i przechowywania paliw, jak to ma miejsce obecnie.

Konferencję prowadził Adam Stępień, Dyrektor 
Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Izabela Krysiuk
Krajowa Izba Biopaliw
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VI kadencja KRIR – nowe władze
27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych 
VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz 
Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski – Delegat Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jo-
lanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes 
Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby 
Rolniczej (wybrany ponownie). Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji 
Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.  

W skład VI kadencji KRIR weszło 15 nowych człon-
ków: ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Prezes Sta-
nisław Stanik oraz Delegat Janusz Bąk, z Kujaw-
sko-Pomorskiej Izby Rolniczej: Delegat Tomasz 
Zakrzewski, z Podlaskiej Izby Rolniczej: Delegat  
Piotr Stocki, z Mazowieckiej Izby Rolniczej: Dele-
gat  Hanna Chodkowska, z Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej: Delegat Jolanta Nawrocka, z Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego Delegat Jerzy Wróbel, 
z Izby Rolniczej w Opolu: Prezes Marek Froelich, 
z Pomorskiej Izby Rolniczej: Prezes Wiesław Bu-
rzyński oraz Delegat Rafał Mładanowicz, z Lubel-
skiej Izby Rolniczej: Prezes Gustaw Jędrejek oraz 
Delegat Grzegorz Pszczoła, z Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej: Prezes Andrzej Karbowy oraz Dele-
gat Stanisław Baliński, a także z Podkarpackiej Izby 
Rolniczej: Delegat Jerzy Jakubiec.

Po wyborczej części posiedzenia, przyjęto wnio-
ski zgłoszone przez członków KRIR: m.in. w sprawie 
opiniowania przez Izby Rolnicze procedur w KOWR 
dotyczących utworzenia i połączenia gospodarstw 
rolnych, czy wypłat rekompensat rolnikom na obsza-
rach ASF za zutylizowane świnie. Z doświadczeń na 
obszarach ASF wynika, że w gospodarstwach, gdzie 
doszło do przymusowego uboju i utylizacji świń, sto-
sowana jest praktyka, że każde uchybienie rolnika jest 
powodem zawieszania wypłaty całej kwoty należnego 
odszkodowania. Zdaniem Członków KRIR w takich 
sytuacjach, np. przy niewielkich uchybieniach, rolnik 
mógł otrzymać niezwłocznie co najmniej 70%, a resz-
tę po usunięciu tych uchybień.

W zakresie działania PROW 2014–2020 „Moderni-
zacja gospodarstw” zwrócono uwagę, że od momentu 
uruchomienia tego działania w 2016 roku nasilają się 
coraz bardziej negatywne opinie rolników i doradców 
rolnych co do zasad procedowania wniosków, w sy-
tuacji, gdy w tym samym czasie MRiRW wielokrotnie 
zapewniało, że z każdym naborem są wprowadzane 
„uproszczenia”. Zdaniem KRIR należy wystąpić o rze-
czywiste a nie pozorne, uproszczenia procedur dla 
ww. działania, w szczególności należy usunąć nastę-
pujące utrudnienia i absurdy:
•  zmuszanie beneficjentów do zawierania fikcyjnych 

umów na dostawę materiałów, które nie są produ-
kowane w gospodarstwie, a są wykorzystywane 
w procesie produkcyjnym, np. umowa 5 letnia na 
dostawę słomy w gospodarstwie ogrodniczym, 
które chce zakupić maszynę do rozścielania sło-
my; wymuszanie umów 5 letnich na zakup oborni-
ka i innych nawozów organicznych w sytuacji, gdy 
gospodarstwo sadownicze zamierza kupić rozrzut-
nik obornika – dzieje się to w sytuacji swobody i do-
stępności rynkowej takich produktów (towarów).

•  zmuszanie do uzasadniania zakupów tzw. produk-
tów (towarów) oczywistych, np. zakup skrzyniopa-
let w gospodarstwie sadowniczym i żądanie wyja-
śnień, do czego do tej pory zbierano jabłka;

•  zmuszanie beneficjentów do wpisywania do wnio-
sków (BP) kosztów niekwalifikowanych, które mogą 
być zrealizowane w późniejszym okresie z własnych 
środków, np. zakup podpór do drzewek, spinek itp. 
a wpisywanie tych kosztów naraża niepotrzebnie 
rolnika na późniejsze kontrole ARIMR,

•  wymaganie planu rozmieszczenia budynków 
w gospodarstwie przy zakupach maszyn nie zwią-
zanych z budynkami (w instrukcji do WOP nie jest 
wymagane),

•  wymaganie uzasadnienia w jaki sposób dany 
sprzęt uzyskuje punkty za ochronę środowiska 
i klimatu, w sytuacji gdy ustaliło to już MRiRW,

•  mylenie podatku dochodowego z podatkiem VAT.
Krajowa Rada Izb Rolniczych

Komisja Europejska dokonała próby interpretacji 
prawnej,1 a w czerwcu 2017 r. Europejski Urząd Pa-
tentowy podjął decyzję o naniesieniu zmian w naj-

ważniejszych artykułach (27b i 28) rozporządzenia 
wykonawczego w sprawie konwencji o patencie 
europejskim, by wyłączyć z patentowania rośliny 
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Więcej na corteva.pl
™ ® SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli. 

©2020 Corteva Agriscience.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  

Nowa korweta  
do walki z chwastami

Korvetto

Wiosną wypłyń na plantacje rzepaku potężnie 
uzbrojony w wyjątkowo skuteczny herbicyd.   

Korvetto™
 Niezawodnie zwalcza najbardziej uciążliwe 
chwasty dwuliścienne w rzepaku ozimym 
wiosną, w tym bodziszki, jasnoty, mak polny, 
chabra bławatka, przytulię czepną,  
chwasty rumianowate

 Przytulię czepną zwalcza szybko i skutecznie jak 
żaden inny herbicyd

 Doskonały partner do mieszanin zbiornikowych* 

 Swobodny dobór roślin następczych 
uprawianych w normalnym  
płodozmianie

*  szczegółowe informacje na 
temat przeprowadzonych 
badań mieszalności dostępne 
u przedstawicieli Corteva.

Copa – Cogeca
Organizacje reprezentujące rolnictwo i społeczeństwo obywatelskie 
mają do zakomunikowania Europejskiemu Urzędowi Patentowemu 
jasne przesłanie – nie dla patentowania roślin i zwierząt pochodzących 
z „czysto” biologicznych sposobów hodowli w Europie!

Dziś upływa wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący proces kon-
sultacji społecznych (G3/19) w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawa w zakresie 
patentowania roślin i zwierząt pochodzących z hodowli konwencjonalnej. Decyzja urzędu, 
która ma zapaść w przyszłym roku, może mieć poważne konsekwencje dla patentowania 
organizmów żywych w Europie. Copa i Cogeca oraz 50 innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wyrażają stanowczy sprzeciw. Europejska społeczność rolnicza nigdy nie 
zaakceptuje systemu, którego głównym celem jest napędzanie dochodów właścicieli paten-
tów. Potrzebujemy programów hodowlanych, które zapewnią otwartość na innowacje i roz-
wój lepszych odmian roślin o wyższej wartości dla rolników i środowiska.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN
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Koalicja Na Rzecz Biometanu – nowa inicjatywa 
branżowa ukierunkowana na rozwój produkcji 
i wykorzystania biogazu w transporcie
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i zwierzęta pochodzące z „czysto” biologicznych pro-
cesów wytwarzania. Niemniej jednak dalej istnieją 
luki prawne, a zmiany okazują się niewystarczające, 
by zapobiec nadawaniu patentów w spornych przy-
padkach. W grudniu 2018 r. techniczna izba odwo-
ławcza Europejskiego Urzędu Patentowego wydała 
orzeczenie w sprawie nasion pieprzu, według któ-
rego konwencja ta nie wyklucza zdolności patento-
wej produktów uzyskanych ze czysto biologicznych 
sposobów produkcji. Co więcej ta sama izba uznała, 
że interpretacja Komisji nie ma podstawy prawnej. 
W następstwie tej decyzji, urząd odnotował wzrost 
liczby tego typu patentów.

W związku z rosnącymi protestami, urząd 
wszczął procedurę (G3/19) angażując swój najwyż-
szy organ decyzyjny czyli Wielką Izbę Odwoławczą, 
by wyjaśnić czy decyzja ta jest zgodna z zasadami 
i statutem konwencji o patencie europejskim. Przy 
podejmowaniu decyzji, która ma zapaść w przy-
szłym roku, Wielka Izba Odwoławcza będzie mu-
siała wziąć pod uwagę wyniki konsultacji, podczas 
których zgromadzono wiele odpowiedzi.

Sekretarz Generalny Copa i Cogeca Pekka Pe-
sonen w komentarzu powiedział, że „Stanowisko 

Copa i Cogeca na temat patentowania roślin i zwie-
rząt jest jasne: sprzeciwiamy się wszelkim działa-
niom patentowym w zakresie roślin, genów zwierząt 
oraz cech genetycznych, które występują w przyro-
dzie albo zostały otrzymane na drodze mutagenezy. 
Patenty na produkty, cechy czy geny uzyskane po-
przez techniki hodowli oparte na inżynierii genetycz-
nej powinny dotyczyć produktów zwierających DNA, 
które nie występuje w naturze i którego da się otrzy-
mać na drodze konwencjonalnych metod hodowli 
lub mutagenezy.” 

Odnosząc się do procedury, Sekretarz General-
ny dodał, że „Europejski Urząd Patentowy powinien 
w końcu zacząć słuchać zaniepokojonego głosu 
społeczności rolniczej tak samo jak organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego. W przeciwnym wypad-
ku nie pozostawi nam wyboru – będziemy musieli 
zwrócić się do właściwych organów prawnych Unii 
Europejskiej. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu ta-
kiego systemu prawa, ponieważ doprowadziłby on 
do katastrofy dla rolników i drobnych hodowców 
oraz zmniejszenia liczby odmian na rynku”.

Copa – Cogeca

Krajowa Izba Biopaliw zainicjowała niedawno wraz z Unią Producentów i Pracodawców Prze-
mysłu Biogazowego powstanie Koalicji Na Rzecz Biometanu – nowej platformy współpracy 
ukierunkowanej na rozwój produkcji i wykorzystania biometanu w transporcie. Rozwój branży 
biometanowej w Polsce stanowi znakomitą szansę dla szerszego zaistnienia rolnictwa w pro-
cesach dekarbonizacyjnych, jak również dalszej dywersyfikacji dostaw energii z lokalnych, 
odnawialnych źródeł. Jednocześnie to także doskonała opcja na zwiększenie efektywności 
ekonomicznej produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego dzięki możliwości zago-
spodarowania surowców odpadowych i pozostałości, które zamiast generować koszty i sta-
nowić problem utylizacyjny, mogą być realnym źródłem dodatkowych przychodów.

Rozwój produkcji i wykorzystania biometanu na 
cele transportowe nie ma być zatem zagrożeniem 
dla rynku biokomponentów wytwarzanych z su-
rowców rolnych, jak choćby estrów metylowych 
z oleju rzepakowego, ale ma realnie wspomagać 
właśnie tzw. I generację biopaliw w efektywnej 
realizacji ambitnych celów w zakresie stosowa-
nia energii odnawialnej w transporcie wynika-
jących z dyrektywy RED2. Limit dla zbóż i ole-
istych, który zostanie wyznaczony na podstawie 

krajowego wykorzystania biopaliw w 2020 rok 
z opcją jego zwiększenia jedynie o 1 pp (do mak-
symalnie 7% na 14% OZE w transporcie w 2030 
roku) sprawia, że Polska musi zdywersyfikować 
swoje portfolio paliw odnawialnych stosowanych 
w sektorze transportu. Biometan w tym kontek-
ście wydaje się znakomitym rozwiązaniem tak dla 
rolników, jak i podmiotów paliwowych, które są 
żywo zainteresowane rozwojem branży biogazu  
w naszym kraju.

To wszystko sprawia, że o biometanie robi się 
coraz głośniej. Miejmy nadzieję, że z tego szu-
mu, a także równie szumnych deklaracji poparcia 
dla rozwoju tej wciąż nowej w Polsce branży OZE 
płynących z niemal wszystkich stron – tym razem 
wyjdzie nam coś więcej. Przyczynków do wręcz ko-
nieczności postawienia na rozwój efektywnej sie-
ci biogazowni, które oprócz źródła ciepła i energii 
elektrycznej, będą również dostarczycielem odna-
wialnego, „zielonego” paliwa gazowego jest wiele. 
Pierwszy, a więc ten często najtrudniejszy, krok 
mający na celu umożliwienie faktycznego pojawie-
nia się biometanu w krajowym miksie energetycz-
nym właściwym dla paliw transportowych, został 
już poczyniony tegoroczną nowelizacją ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
w dniu 9 sierpnia 2019 r. zmiana wprowadziła bo-
wiem do krajowego prawodawstwa kwalifikację 
biometanu jako biokomponentu, a co za tym idzie 
może stać się on praktyczną częścią planu reali-
zacji przez podmio-
ty paliwowe tzw. 
Narodowego Celu 
Ws k a ź n i k o w e g o. 
NCW to nic inne-
go, jak obowiązek 
nałożony na spółki 
dostarczające na 
rynek paliwa trans-
portowe osiągnię-
cia w danym roku 
minimalnego pro-
centowego udziału 
energii odnawial-
nej. W dotychcza-
sowej praktyce w tym zakresie wykorzystywane są 
głównie estry metylowe kwasów tłuszczowych oraz 
bioetanol. W obu tych przypadkach mają one za-
stosowanie właśnie jako biokomponent dodawany 
do paliw normatywnych tj. stosownie oleju napędo-
wego i benzyn silnikowych. Blending jest podsta-
wowym pod względem wolumenowym środkiem 
do lokowania rynkowego biopaliw w ramach NCW, 
jednak nie wyczerpuje ani obecnych możliwości, 
ani tym bardziej przyszłych wyzwań w tym zakre-
sie. O ile bowiem dotychczas realizację naszych 
celów w obszarze właściwym dla NCW (ponadto 
bowiem do realizacji celów w zakresie energii od-
nawialnej w transporcie doliczany jest udział odna-
wialnej energii elektrycznej wyliczanej w naszym 
przypadku z korzystniejszego miksu unijnego) mo-
żemy wspomagać czystymi biopaliwami ciekłymi, 
to konieczność dalszej dywersyfikacji surowcowej 
i istotny wzrost wymogów w zakresie ilości energii 
odnawialnej w pespektywie do 2030 roku powodu-

ją, że konieczne jest wypracowanie nowych ścieżek 
w tym zakresie. I tu w sukurs przychodzi biometan 
i to w dwójnasób, albowiem zgodnie z nową dyrek-
tywą w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych tj. RED2 państwa członkow-
skie UE nie tylko powinny dążyć do osiągnięcia 
referencyjnej wartości 14% OZE w transporcie na 
koniec kolejnej dekady, ale jednocześnie – wobec 
maksymalnego 7% pułapu dla biopaliw produkowa-
nych z surowców rolnych – muszą opracować takie 
rozwiązania, które spowodują zbudowanie realnej 
„drugiej nogi” opartej kolokwialnie rzecz ujmując 
na odpadach i pozostałościach. O ile bowiem bio-
paliwa tzw. konwencjonalne potrafimy wytwarzać 
na skalę przemysłową i z pespektywy choćby efek-
tywności środowiskowej mierzoną redukcją emisji 
gazów cieplarnianych wychodzi nam to coraz lepiej, 
o tyle wciąż mało praktycznych opcji pojawia się po 
tej drugiej stronie surowcowej, co spycha prakty-
kę rynkową niemal w całej Europie do stosowania 
zużytego oleju posmażalniczego (często niewiado-

mego pochodze-
nia) wykorzystywa-
nego w produkcji 
biodiesla. Szansę 
biometanu w tym 
obszarze dodat-
kowo, i to bardzo 
istotnie, wzmaga 
promocja poprzez 
dedykowany bio-
paliwom zaawan-
sowanym podcel, 
który w 2030 roku 
ma wynieść 3,5%. 
Nie bez znaczenia 

będzie tu również mechanizm podwójnego nalicza-
nia biopaliw i biogazu w przypadku wytworzenia 
z określonych surowców. Zarówno dyrektywa, jak 
i polska ustawa wskazują jakie surowce mogą być 
w ten sposób promowane i znaczna ich część, jak 
choćby gnojowica czy odpady z przemysłu rolno-
-spożywczego, to już obecnie powszechnie staso-
wane substraty w biogazowniach. 

Warto również przyjrzeć się praktycznym 
aspektom wykorzystania biometanu w transporcie, 
a literalnie rzecz ujmując – w ramach wskazanej już 
powyżej realizacji NCW. Pierwszym i jakże słusz-
nym skojarzeniem jest zastosowanie tego rodzaju 
nośnika w formie sprężonej (bio-CNG) lub skro-
plonej (bio-LNG) w celu bezpośredniego zasilenia 
pojazdu dostosowanego do tego rodzaju paliwa. 
Rynek co prawda w tym zakresie w Polsce racz-
kuje, w szczególności w porównaniu do skali, jaka 
towarzyszy zastosowaniu oleju napędowego czy 
benzyn silnikowych, ale jest to z pewnością bardzo 
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Rzepak 2020. Scenariusze i rekomendacje
Gdy rzepak ozimy wchodzi w okres zimowania, warto przeanalizować zastosowaną jesienią stra-
tegię ochrony i zapoznać się z perspektywami, jakie będzie miała ta uprawa u progu wiosennego 
etapu wegetacji. Na co zwrócić uwagę i z jakich rozwiązań skorzystać? Dobrze jest skorzystać 
z rekomendacji ekspertów i praktyków.

Co z tą jesienią?
Dużo mówi się w ostatnich latach, również w kon-
tekście rolnictwa, o ociepleniu klimatu. Jak wynika 
z analiz meteorologicznych i praktycznych obserwacji, 
zarówno październik, jak i listopad są coraz łagodniej-
sze, zwłaszcza pod względem temperatur. Niewąt-
pliwie ma to wpływ na dynamikę pierwszego etapu 
wegetacji rzepaku, do której należało dostosować pro-
gram ochrony. Bardzo ważnym elementem tej strategii 
jest regulacja pokroju roślin, warunkująca prawidłowe 
przezimowanie roślin. Jak wyglądała sytuacja rzepaku 

ozimego u schyłku jesieni 2019 oraz jakie są perspek-
tywy i scenariusze na rok 2020?

Jesienny etap wegetacji
Tegoroczne siewy rzepaku ozimego odbywały się 
przeważnie terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. 
Utrzymującą się w tym okresie susza budziła obawy 
rolników, ponieważ na etapie kiełkowania i wschodów 
rzepak wymaga znacznego uwilgotnienia. Jednak po-
zytywny wpływ na kondycję upraw miały wczesnoje-
sienne deszcze. Po nich przyszły okresowe ochłodze-

perspektywiczna opcja, w szczególności dla insta-
lacji, które nie mają możliwości przyłączenia się do 
sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Rozwój flot 
pojazdów dostawczych zasilanych gazem ziem-
nym, komunikacji miejskiej czy pojazdów do wywo-
zu nieczystości to nie jest już odległa melodia przy-
szłości, ale fakt z coraz większej liczby mniejszych 
i większych ośrodków miejskich w Polsce. W przy-
padku tych biometanowni, którym taka ścieżka zo-
stanie udrożniona, pojawia się kolejna, niezwykle 
atrakcyjna, szczególnie dla dużych podmiotów pa-
liwowych, opcja zaliczenia w poczet realizacji NCW 
biowodoru mającego zastosowanie w procesie 
przerobu ropy naftowej. W tym przypadku rozlicze-
nie „zieloności” bazowałoby przede wszystkim na 
tzw. bilansie masy, albowiem zarówno zakup bio-
metanu, jak i jego zastosowanie w transporcie nie 
miałoby charakteru bezpośredniego opierając się 
na gwarancjach pochodzenia, jak również certyfi-
kacji zrównoważonego rozwoju. Biowodór, podob-
nie jak biometan, został już formalnie zdefiniowany 
przez ustawodawcę jako biokomponent, co udraż-
nia opcję „wbudowania” jego odnawialnego kom-
ponentu do kopalnych paliw ciekłych. Oczywiście 
ta ścieżka nie zamyka dla biowodoru także tej bez-
pośredniej, ale nie da się nie odnieść wrażenia, że 
opcja tego rodzaju jest na bardzo inicjalnym pozio-
mie, biorąc pod uwagę ilość modeli samochodów 
napędzanych wodorem formalnie dopuszczonych 
w Polsce do ruchu, o ich konkretnej liczbie na kra-
jowych drogach nie wspominając. Ale kto wie, co 
będzie za 10 lat, kiedy to będziemy powoli podsu-
mowywać nasza ścieżkę realizacji celów postawio-
nych przed nami poprzez dyrektywę RED2? 

W kontekście wspomnianej już powyżej cer-
tyfikacji w zakresie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju wskazać należy, że wykorzystanie biome-
tanu w transporcie to nie tylko prawa, ale i obo-
wiązki. Wszystkie bowiem rodzaje biokomponen-
tów mające zastosowanie w ramach realizacji 
NCW podlegają obligatoryjnej certyfikacji pod tym 
kątem. Kluczowym determinantem jest tu osiąga-
ny poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w stosunku do domyślnej wartości emisji paliwa 
kopalnego, co z kolei zależy głównie od rodzaju 
wykorzystywanych surowców. Biometan w tym 
układzie może i wręcz powinien mieć dodatko-
wy handicap, w szczególności gdy zastosowane 
w tym celu będą właśnie odpady i pozostałości 
promowane przez dyrektywę odpowiednio zerową 
emisyjnością lub niewielką ich alokacją w stosun-
ku do surowców rolniczych obarczonych dodatko-
wymi emisjami z uprawy. Należy o tym pamiętać 
rozważając swój własny miks surowcowy, ponie-
waż kolejne etapy wykorzystania biometatanu na 
cele transportowe, a szczególnie produkcja zeń 
biowodoru, rodzi istotne w tym układzie nakłady 
energetyczne, które niwelują część redukcji uzy-
skanej na poziomie biogazowni. Szczegóły certy-
fikacji KZR to już jednak temat na zupełnie inną, 
specjalistyczną publikację. Warto jednak mieć tę 
kwestię już teraz na uwadze, bo bez właściwego 
certyfikatu nie uda nam się zaistnieć na rynku pa-
liw transportowych.

Adam Stępień
Krajowa Izba Biopaliw

nia, obserwowane w drugiej połowie września – m.in. 
we wschodniej części kraju, gdy nocami temperatura 
spadała nieznacznie poniżej 0° C – co przyczyniło 
się do wyhamowania wegetacji młodych roślin. Na-
wet w późniejszym czasie, kiedy odnotowywane były 
kilkunastostopniowe temperatury w ciągu dnia, nie 
nastąpił powrót do intensywnego wzrostu, natomiast 
spadki temperatur nocami powodowały stopniowe 
spowolnienie wegetacji. 

Dłuższa i cieplejsza jesień sprawiła, że zagroże-
niem dla wielu plantacji mogły być owady, które z tego 
powodu znacznie dłużej mają sprzyjające warunki do 
rozwoju. Chociaż plantatorzy mogli korzystać z nasion 
traktowanych zaprawami neonikotynoidowymi, które 
zostały czasowo dopuszczone do stosowania, nie roz-
wiązało to całkowicie problemów ze szkodnikami, więc 
rzepak wymagał uważnej obserwacji i ewentualnych 
interwencji. Ze względu na dość wysokie temperatu-
ry i krótkie okresy z występującymi deszczami, czyli 
warunki sprzyjające infekcjom grzybowym, na planta-
cjach rzepaku dochodziło do porażenia suchą zgnili-
zną kapustnych. Nie obserwowano jednak na polach 
znacznego stopnia porażenia tą chorobą, co z pew-
nością było zasługą stosowania przez rolników jesien-
nych zabiegów fungicydowych. Jeśli chodzi o kontrolę 
zachwaszczenia, sytuacja pogodowa sprzyjała wyko-
nywaniu zabiegów herbicydowych. Gdy rozrastający 
się rzepak zacienił i przykrył glebę, dodatkowo utrudnił 
wschody chwastów. 

Przedłużająca się wegetacja jesienna mogła być 
problematyczna pod innym względem. Na niektórych 
plantacjach zastosowano zbyt niskie dawki nawozów, 
czego efekty można było obserwować w postaci gor-
szego wybarwienia czy lekko fioletowego odcienia 

liści rzepaku. Takie objawy niedoboru składników po-
karmowych, występujących na skutek stosowania zbyt 
niskich dawek lub nieprawidłowej aplikacji nawozów, 
czasem bywały mylnie interpretowane – np. jako pora-
żenie kiłą kapustnych lub niedobór mikropierwiastków.

Rzepak gotowy na zimę
Mimo obaw, jakie towarzyszyły plantatorom po sie-
wach, rzepak na większości plantacji był w korzystnej 
kondycji, co pozwala zakładać, że dobrze przetrwa 
okres zimowy. Bez wątpienia to zasługa prawidłowo 
prowadzonej ochrony, w tym bardzo istotnych zabie-
gów regulujących. Tam, gdzie wykonano je dwukrotnie 
i w odpowiednim terminie, wykazały dużą skuteczność. 
Pod koniec listopada można było zaobserwować, że 
rośliny nie pięły się wzwyż, szyjki korzeniowe znajdo-
wały się na właściwej wysokości, a łany były wyrów-
nane. Jeżeli po okresie stopniowego wychładzania 
nastąpi dalszy spadek temperatur w miesiącach zimo-
wych, a ponadto utworzy się okrywa śnieżna i nie doj-
dzie do drastycznych zjawisk pogodowych, rzepak ma 
szansę, aby bez większych uszczerbków doczekać do 
wiosny.

Skutecznym rozwiązaniem, rekomendowanym do 
regulacji pokroju i wzrostu rzepaku, są zabiegi z za-
stosowaniem preparatów Mepik 300 SL oraz Bukat 
500 SC firmy INNVIGO. Mepik 300 SL to regulator do 
skracania rzepaku i zbóż, którego substancją czynną 
jest chlorek mepikwatu. Jego atutem jest długi okres 
aktywności, również w niższych temperaturach. Jesie-
nią zalecane jest stosowanie tego regulatora w połą-
czeniu z fungicydem Bukat 500 SC, opartym na zna-
nej substancji aktywnej, czyli na tebukonazolu. Zabieg 
ten, wykonywany od fazy 2. do 6. liścia (BBCH 12–16), 

Technologia sprawdzona w praktyce
W skład pełnej technologii do rzepaku ozimego, rekomendowanej przez INNVIGO, wchodzą:

Rozwiązania do zastosowań jesienią:
•  Herbicydy przedwschodowe: Metax / Mezotop 500 SC, Efector / Boa 360 CS, Baristo 500 SC,
•  Herbicydy do zabiegów powschodowych: Metax / Mezotop 500 SC, Major 300 SL, Zorro 300 SL,
•  Korzystając z preparatów: Metax / Mezotop 500 SC, Efector / Boa 360 CS, Baristo 500 SC oraz Major 300 

SL i Zorro 300 SL, można przeprowadzić również jesienny zabieg sekwencyjny,
•  Środki do regulacji i ochrony fungicydowej: regulator Mepik 300 SL, Bukat / Ambrosio 500 SC o działaniu 

przeciwgrzybowym i regulującym, fungicyd Dafne / Porter 250 EC,
•  Insektycydy: Los Ovados 200 SE oraz Delmetros 100 S.C.

Preparaty i kombinacje do aplikacji wiosną:
•  Zabieg fungicydowy czyszczący: Dafne / Porter 250 EC w mieszaninie z preparatem Mepik 300 SL lub 

Bukat / Ambrossio 500 SC,
•  Herbicydy do zabiegów poprawkowych: Major 300 SL oraz Zorro 300 SL,
•  Rozwiązania insektycydowe: pakiet Los Delmetros, czyli Los Ovados 200 SE i Delmetros 100 SC.
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łączy funkcję regulacyjną i grzybobójczą, nie dopusz-
czając do rozwoju takich chorób, jak sucha zgnilizna 
kapustnych czy czerń krzyżowych. 

Jaka strategia wiosną?
O potencjalnych scenariuszach i możliwościach dal-
szej ochrony rzepaku ozimego opowiedział Mariusz 
Michalski, Dyrektor regionu Północ w firmie INNVIGO, 
która oferuje rolnikom pełną technologię do ochrony 
rzepaku ozimego. – Trzeba obserwować pola, kiedy 
tylko ruszy wegetacja, a w zależności od tego, jaka 
okaże się zima, ocenić sytuację i dostosowywać się 
do niej, dobierając odpowiednie zabiegi. Jeśli chodzi 
o ochronę fungicydową, po ruszeniu wegetacji wio-
sną kluczowe znaczenie będą miały pierwsze zabiegi, 
tzw. czyszczące. Należy wtedy zastosować fungicydy 
bez działania regulującego. Wczesną wiosną może-
my mieć do czynienia z zachwaszczeniem wtórnym 
– zwłaszcza tam, gdzie nie była stosowana typowa 
chemia doglebowa. Generalnie problemem w Polsce 
jest chaber i rumianowate, ponieważ większość herbi-
cydów do rzepaku nie jest w 100% skuteczna pod ką-
tem ich zwalczania. Trudnym chwastem w rzepaku jest 
także przytulia. My mamy na te chwasty dobrą, niedro-
gą odpowiedź, jak najbardziej skuteczną w przypadku 

poprawek. Jeśli chodzi o szkodniki, ich występowanie 
będzie zależne od przebiegu pogody, więc należy ob-
serwować plantację także pod tym kątem i koniecznie 
monitorować pojawienie się chowaczy.

Jednym z użytkowników, który miał okazję prze-
konać się o skuteczności tej technologii, jest Ma-
rek Suchodolski z miejscowości Rozbity Kamień. 
W 120-hektarowym gospodarstwie rolnik uprawia 
głównie zboża na potrzeby własne, czyli do produkcji 
trzody chlewnej, a także rzepak i kukurydzę na ziarno. 
Już kilka lat wcześniej zaczął stosować poszczególne 
preparaty INNVIGO, a od wiosny 2018 roku wdrożył 
na swoich polach pełną technologię ochrony rzepaku 
ozimego. Plantator tak podsumował swoje obserwa-
cje: – Jestem zadowolony z tych produktów. Odno-
szę wrażenie, że powinny się wybić na rynku, bo są 
konkurencyjne cenowo i jakościowo. Kupując środki 
INNVIGO, oszczędzam pieniądze i mogę zastosować 
pełną ochronę. Dla mnie jako rolnika bardzo duże zna-
czenie ma to, że INNVIGO jest firmą polską. Staram 
się w ogóle kupować produkty polskich producentów, 
żeby wspierać nasz polski rynek.  

Materiały prasowe Innvigo

BASF Agricultural Solutions podsumowuje rok 
2019 na konferencji prasowej
Wydarzenie BASF dla Planety, które odbyło się 5 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, było jednocześnie dobrym momentem do podsumowania mijającego sezonu przez 
dział BASF Agricultural Solutions w Polsce. Konferencję prasową poprowadziła Monika Glen – 
Menedżer ds. Komunikacji i Serwisów Marketingowych.
Cezary Urban – Dyrektor Działu 
Agricultural Solutions, który kończy 
swoją pracę dla działu, podsumował 
swoją 5-letnią kadencję, zwracając 
uwagę na zmiany jakie miały miej-
sce w branży rolniczej oraz w BASF 
w ostatnich latach. Zaznaczył, że 
BASF według klientów jest odbierany 
jako najlepszy partner biznesowy. – 
Obok silnego portofolio, klienci do-
ceniają nas za warunki współpracy. 
To bardzo cieszy, a dla mnie jest jed-
nocześnie powodem do dumy” – do-
dał Cezary Urban.

Jacek Brol – Kierownik Dzia-
łu Marketingu podkreślił, że BASF 
z producenta środków ochrony roślin stał się do-
stawcą rozwiązań dla rolnictwa – obok oferty fun-
gicydów, herbicydów czy insektycydów, posiada 

w swoim portofolio także materiał siewny oraz 
narzędzia cyfrowe. Cele strategiczne BASF Agri-
cultural Solutions na najbliższe 10 lat obejmują  

m. in.: zwiększenie sprzedaży o 50%, zwiększe-
nie wkładu innowacji do 22 mld EUR oraz neu-
tralność pod względem zużycia CO2.

Dr Jarosław Nadziak – Product Manager 
odpowiedzialny za fungicydy zbożowe przedsta-
wił największą innowację BASF, która pojawi się 
w sprzedaży w nadchodzącym sezonie, tj. pro-
dukt RevyFlex™. 

RevyFlex™ – to najnowsze rozwiązanie fun-
gicydowe przeznaczone do ochrony zbóż na 
pierwszy zabieg. Zawiera ono Revysol® – inno-
wacyjną substancję czynną opracowaną przez 
BASF i jednocześnie pierwszy na rynku azol za-
wierający Izopropanol. 

O rolnictwie odpowiedzialnym, walce z nie-
legalnymi i podrabianymi środkami ochrony ro-
ślin oraz sukcesach BASF Agricultural Solutions 
w tej dziedzinie opowiedziała Natalia Gackoska 
– specjalista ds. rejestracji.

Paweł Malinowski – ekspert ds. digitalu, mó-
wił o serwisach dla rolników w obszarze xarvio™ 
Digital Farming Solutions, a w tym xarvio™ Field 
Manager – to aplikacja internetowa dla ochro-
ny roślin i wczesnego rozpoznania zagrożeń. 
Pomaga w zarządzaniu gospodarstwem, uła-
twia kluczowe decyzje zabiegowe, inwestycyjne 
i uprawowe. Jej zalety doceniło już ponad 15 000 
użytkowników w całej Europie. 

Xarvio™ Scouting to serwis rozpoznający 
choroby oraz chwasty zagrażające uprawom. 
Aplikacja ta identyfikuje chwasty, liczy i rozpo-
znaje owady w żółtych naczyniach, rozróżnia 
choroby, analizuje uszkodzenia liści oraz określa 
poziom pobrania azotu. Dzięki temu rozwiązaniu 
zyskujemy: łatwe monitorowanie pola, lepsze 
zarządzanie ryzykiem dzięki powiadomieniom 
opartym na społeczności SCOUTING i w końcu – 
kompleksowe narzędzie do kontroli pól. Z aplika-
cji tej korzysta już ponad 1,8 mln użytkowników 
w całej Europie.

Materiały prasowe BASF
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W 2015 roku, kiedy był ogromny wzrost uprawy bo-
bowatych, w tym soi, był on związany z wprowadze-
niem dopłaty do wysokobiałkowych – i był to najlepszy 
przykład, jak czynnik zewnętrzny może wpłynąć na 
zachowania co do uprawy. Niestety działają tylko takie 
czynniki, które są dobrze przygotowane, a ten jak pa-
miętamy, taki nie był. Drugim czynnikiem były zmiany 
w dopłatach za zazielenianie i choć tutaj spektakular-
nego spadku uprawy nie było, to wyraźnie widać za-
hamowanie wzrostu areału uprawy soi. Niestety osta-
tecznie nie doczekaliśmy się wprowadzenia naszego 
własnego planu poprawy bezpieczeństwa białkowego, 
który miał wspomagać uniezależnienie się od impor-
tu genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Program 
był, ale z niewiadomych przyczyn nie był i nie jest reali-
zowany, więc jestem bardziej ciekawy co powie Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski za 
pół roku, jak będziemy musieli ponownie zmagać się 
z tematem zakazu importu w/w śruty. Z informacji od-
nośnie nowego CAP wynika, że będą zmiany powrotne 
w przypadku zazieleniania, więc od 2021 może będzie 
widać ten efekt w uprawie soi.

Czynniki rynkowe są bardziej długofalowymi dzia-
łaniami, ale nie można o nich zapominać i należy  
przyszłościowe trendy pokazywać rolnikom, ale także 
wspomagać ich w zmianach, tak by rodzima produkcja 
nadążała za zmianami.

Wydawać by się mogło, że czynniki ekonomiczne 
są tym głównym, podstawowym elementem, na bazie 
którego rolnicy podejmują decyzje o tym co będą pro-

dukować. Niestety, mam wrażenie, że tak nie jest (i nie 
jestem w tym osamotniony). Od lat już mówi się, że 
wraz z dopłatami uprawa soi może przynosić dochód 
na poziomie rzepaku ozimego a powyżej dochodu 
z kukurydzy czy zbóż, ale jednak tak jakby prawie nikt 
tego nie słuchał. Odnoszę wrażenie, że jednym z man-
kamentów jest to, że nie do końca rolnicy słuchają tych 
informacji i dodatkowo nie uwzględniają swojej pracy 
przy kalkulacji opłacalności produkcji. Mam nadzieję, 
że będziecie Państwo aktywnie uczestniczyć w spo-
tkaniach na przełomie stycznia i lutego 2020 roku 
w kolejnej edycji Agro Akademii soi. Poprzez to, powin-
niście być jeszcze bardziej przekonani, co do uprawy 
soi, dając jako członkowie KZPRiRB przykład innym 
rolnikom, w którym kierunku iść, by jeszcze bardziej 
efektywnie gospodarować. Tym bardziej, że ostatnia 
grupa czynników agrotechnicznych jest Wam w więk-
szości znana. Powinna być podstawą dla każdego 
rolnika, który w sposób prawidłowy prowadzi uprawę 
w swoim gospodarstwie i powinna być podstawą do 
wprowadzenia uprawy soi i/lub innych bobowatych 
w gospodarstwie. Jak już wielokrotnie mówiłem, bo-
bowate są takim „olejem” silnikowym dla gleby i o ile 
w samochodzie, jak się silnik zatrze można go wymie-
nić, o tyle jak „zajedziecie” glebę to już nic nie jeste-
ście w stanie zrobić. A przecież to Wasz podstawowy 
warsztat pracy, o który należy dbać.

Życząc Państwu by kolejny rok 2020 był obfity 
w plony, a plony soi w szczególności, pozdrawiam 
i do zobaczenia na Agro Akademii Soi.

2019 rok za nami,  
i co dalej?

Patrząc nie na liczby ale procenty, można powiedzieć, że nastąpił wzrost uprawy soi w Pol-
sce aż o 25%! W realnych liczbach było to o 4 tys. ha więcej niż w 2018 roku i ostatecznie 
wyniosło około 20 tys. ha. Z jednej strony cieszy taki wynik (pomimo zmian z programie 
zazieleniania), z drugiej zaś, wciąż czuć duży niedosyt. Oczekiwania na pewno były wyż-
sze. Pomimo tego na tym poziomie uprawy wzrost powinien wynosić minimum 100% rok 
do roku, tak by w 2024 osiągnąć tę optymalną dla Polski ilość hektarów uprawy soi około 
600 tys. (o czym pisałem w artykule Rzepak–soja, dwa bratanki z maja 2018 roku).

Jeszcze pod koniec 2019 roku Komisja Europejska uruchomiła poprzez swo-
je strony internetowe konsultacje publiczne projektu mapy drogowej do przy-
jęcia nowego planu działania dotyczącego gospodarki w obiegu zamkniętym 
(New Circular Economy Action Plan). 

ADAM STĘPIEŃ
Krajowa Izba Biopaliw
Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

Biogospodarka szansą 
na wzmocnienie roli 
rolnictwa

Wsparciu i ukierunkowaniu obecnych prac nad no-
wym dokumentem strategicznym służyło już szereg 
wcześniejszych inicjatyw i analiz, w tym marcowe 
sprawozdanie KE z dotychczasowego wdrażania 
planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Czytamy w nim m.in., iż aby przyspie-
szyć przejście na gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, konieczne jest inwestowanie w innowacje oraz 
zapewnienie wsparcia dla dostosowania bazy prze-
mysłowej. W latach 2016–2020 Komisja zwiększyła 
wysiłki na obu frontach, przeznaczając na transfor-
mację fundusze publiczne opiewające na łączną 
kwotę ponad 10 mld euro, w tym 1,4 mld euro z pro-
gramu „Horyzont 2020” skierowane do takich ob-
szarów, jak zrównoważony przemysł przetwórczy, 
gospodarowanie odpadami i zasobami, systemy 
produkcji w obiegu zamkniętym lub biogospodarka 
w obiegu zamkniętym. W tym ostatnim kontekście 
ogromną rolę w transformacji europejskiej gospo-
darki na bardziej wydajną, efektywną – tak pod 
względem ekonomicznym, jak i energetycznym 
oraz środowiskowym – ma sektor rolnictwa. 

Czym więc właściwie jest bio-
gospodarka? Odpowiednie zde-
finiowanie tego pojęcia w celu 
właściwego spozycjonowania 
i skonkretyzowania swoich dal-
szych działań było trudnym, ale 
koniecznym, pierwszym zadaniem, 
jakie postawił przed sobą utworzo-
ny na wiosnę 2019 roku w ramach 
inicjatywy Porozumienia Rolnicze-
go Zespół do spraw Biogospodarki. 

Samo w sobie pojęcie to nie jest już tak nowe, bo 
szczegółowa jego diagnoza została przedstawio-
na w komunikacie Komisji Europejskiej z 2012 roku 
„Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: bio-
gospodarka dla Europy”. Strategia UE w tym zakre-
sie opierać się ma na założeniu, zgodnie z którym, 
aby możliwe było sprostanie wyzwaniom związanym 
z rosnącą populacją świata, coraz szybszym wyczer-
pywaniem niektórych zasobów, rosnącym naciskiem 
na środowisko i zmianą klimatu, Europa musi rady-
kalnie zmienić podejście do produkcji, konsumpcji, 

przetwarzania, przechowywania, recyklingu i uniesz-
kodliwiania zasobów biologicznych. Osiągnięcia 
związane z upowszechnianiem wyników badań na-
ukowych i innowacji w dziedzinie biogospodarki mają 
umożliwić nam poprawę zarządzania odnawialnymi 
zasobami biologicznymi oraz stworzenie nowych, 
zróżnicowanych rynków żywności i bioproduktów. 
Wprowadzenie biogospodarki w Europie oferuje 
znaczny potencjał: jest w stanie pobudzić i utrzymać 
wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na ob-
szarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych; 
ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz 
przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej 
i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu 
przetwórczego. Celem strategii dotyczącej biogo-
spodarki i jej planu działań jest więc stworzenie pod-
staw dla bardziej innowacyjnego, „zasobooszczęd-
nego” i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nie 
wchodzi w konflikt z zasadami zrównoważonego wy-
korzystania zasobów odnawialnych dla celów prze-
mysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochro-

ny środowiska. 
Kluczowymi problemami, z ja-

kimi przychodzi się nam obecnie 
zmierzyć jest bezprecedensowe 
i niezrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych, znaczący-
mi i potencjalnie nieodwracalnymi 
zmianami klimatu i dalszą utra-
tą różnorodności biologicznej. 
Wszystkie te czynniki zagrażają 
stabilności ekosystemów, od któ-

rych Europa jest uzależniona. W ostatnich dziesię-
cioleciach UE wprowadziła lub uaktualniła wiele 
rozwiązań mających za zadanie sprostanie tym 
wyzwaniom oraz przeprowadzenie transformacji 
europejskiej gospodarki. Biogospodarka stanowi 
przydatną podstawę takiego podejścia, ponieważ 
obejmuje ona produkcję odnawialnych zasobów 
biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów 
i strumieni odpadów w produkty o wartości doda-
nej, takie jak żywność, paszę, bioprodukty i bio-
energię. 

Analizując w jaki sposób przyśpieszyć rozwój uprawy soi, 
należy to rozpatrywać w czterech grupach czynników:

•  zewnętrzne 
(prawo i działania 
Ministerstwa 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
oraz nowy CAP)

•  rynkowe  
(trendy 
konsumenckie, 
zrównoważone 
rolnictwo, 
non GMO)

•  ekonomiczne 
(ceny skupu, 
nakłady pracy)

•  agrotechniczne 
(płodozmian, 
gleba, efekt 
następczy)

BIOPALIWA
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W tym kontekście wyodrębnić możemy 
trzy zasadnicze cele polityczne, 
w których osiągnieciu ma nam pomóc 
zmiana modelu gospodarczego tj.: 

•  Ograniczenie zależności od zasobów nieodna-
wialnych

•  Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie 
się do niej

•  Tworzenie miejsc pracy i zachowanie konkuren-
cyjności Europy

Reasumując powyższe, biogospodarka to nic in-
nego jak swoistego rodzaju idée fixe do promowania 
w Europie przemysłu opartego na surowcach bio-
masowych, ze szczególnym wręcz uwzględnieniem 
konieczności wzmocnienia zrównoważonego i wy-
dajnego łańcucha żywnościowego. Wracamy więc 
tym samym wprost do rolnictwa, od którego zależeć 
będzie, czy zdołamy sprostać stojącym przed nami 
wzywaniom. Cieszy więc tym bardziej duże zaan-
gażowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w toczące się dyskusje, zarówno na arenie krajowej, 
jak i europejskiej, na temat strategii dotyczącej roz-
woju gospodarki w obiegu zamkniętym i sposobów 
jej wdrażania w Polsce. Jeszcze bardziej cieszy 
jednak, że działania te w założeniu nie odbywają 
się w oderwaniu od środowisk naukowych i bran-
żowych, czego dobitnym przykładem jest nie tylko 
samo utworzenie tematycznego zespołu roboczego 
w ramach Porozumienia Rolniczego, ale i bezpo-
średnie angażowanie członków tego zespołu w do-
raźne inicjatywy i wydarzenia tematyczne. 

Jednym z ostatnich tego rodzaju była między-
narodowa konferencja „Inicjatywa BIOEAST i pro-
jekt BIOEASTsUP – wyzwania i szanse dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze badań 
w rolnictwie i rozwoju biogospodarki”, która odbyła 
się 10 grudnia 2019 r. w Warszawie.  Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi od roku 2016 r. aktywnie 
uczestniczy w działaniach państw Europy Środko-
wo-Wschodniej w obszarze badań i innowacji w rol-
nictwie i biogospodarce będąc inicjatorem współ-
pracy Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie oraz 
jednym z głównych twórców inicjatywy BIOEAST, 
a także reprezentuje Polskę w tej inicjatywie od sa-
mego początku jej utworzenia (tj. od 2016 r.). Aby 
wesprzeć działania podejmowane przez ministrów 
rolnictwa w ramach inicjatywy BIOEAST, utworzo-
ne zostało międzynarodowe konsorcjum, które od 
października 2019 r. realizuje w ramach programu 
Horyzont 2020 projekt w obszarze strategii i prac 
B+R na rzecz rolnictwa i biogospodarki, pn. BIO-
EASTsUP. Liderem projektu jest Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
Badawczy, a MRiRW jest członkiem konsorcjum 

projektowego i liderem jednego z zadań projekto-
wych. Konsorcjum międzynarodowe tworzy łącznie 
21 partnerów z 13 państw, głownie Europy Środko-
wo-Wschodniej. Konferencja była nie tylko okazją 
do analizy dotychczasowego przygotowania strate-
gii rozwoju biogospodarki w zaangażowanych w ini-
cjatywę BIOEAST krajach, ale również szczegóło-
wej dyskusji na temat osiągnięć, jakie udało się do 
tej pory zrealizować. 

I tu pojawia się nie tylko bezpośredni przyczynek 
do podkreślenia po raz kolejny roli rolnictwa, jaką 
ma ono do odegrania w biogospodarce, ale poka-
zania jej na dobitnym przykładzie… rzepaku (!), że 
biogospodarka w Polsce m.in. dzięki tej właśnie 
roślinie już jest integralną częścią naszej rzeczy-
wistości. Rzepak bowiem dostarczając nam dwóch 
niezwykle ważnych surowców tj. oleju oraz wytło-
ków (śruty bądź makuchu) stanowi podstawę sze-
regu produktów w bardzo szerokiej gamie wyko-
rzystania. Olej jest oczywiście cennym produktem 
żywnościowym, naszą „oliwą Północy”, ale także to 
z niego produkujemy na skalę przemysłową dosko-
nałe biopaliwo (bioenergia!) w postaci estrów me-
tylowych. Te same estry mogą i mają zastosowanie 
m.in. w produkcji środków ochrony roślin, zaś olej 
może być także surowcem do wytwarzania biosma-
rów (bioprodukty!). Białko z rzepaku to oczywiście 
cenny komponent paszowy, ale także potencjalna 
żywność w postacie izolatów. Nie zapominajmy 
oczywiście o lecytynie oraz glicerynie, które mają 
bardzo szerokie zastosowanie tak w sektorze żyw-
nościowym, kosmetycznym, militarnym czy che-
micznym. Biogospodarka dla rzepaku może być 
więc sposobem na dalszą dywersyfikację produk-
tową, ale już teraz jest on świetnym przykładem na 
to, że rolnictwo jest szansą nie tylko na spełnienie 
podstawowej swojej funkcji jaka pozostaje produk-
cja żywności.
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Z wizytą…

Kazimierz Dolny 
na weekend

Kazimierz Dolny to perła polskiego renesansu. 
Rocznie miasteczko odwiedza ponad milion 
turystów. Położony jest na prawym brzegu 
Wisły, w zachodniej części województwa 
lubelskiego, w powiecie puławskim. Kazimierz 
Dolny (Dolny, ponieważ położony w dole Wisły 
w stosunku do Kazimierza, stanowiącego 
dzielnicę Krakowa) zamienne, często używane 
to Kazimierz, Kazimierz nad Wisłą.

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z naj-
cenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Pol-
sce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejsco-
wości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za 
granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii 
artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze 
swoich związków ze sztuką, oraz z tego, że stał się 
oazą dla twórców. Wielu malarzy ma tu swoje gale-
rie, pracownie, odbywają się tu też plenery malarskie. 
Wyjątkowość Kazimierza opiera się głównie na bo-
gactwie kulturowym i na tradycji bohemy malarskiej, 
literackiej i twórczej w szerokim rozumieniu tego 
słowa. Miasteczko posiada ogromną ilość obiektów 
i miejsc zabytkowych, udostępnianych zwiedzającym 

(m.in. obiekty sakralne, zabytkowe budynki Muzeum 
Nadwiślańskiego, synagoga, zespół zamkowy, bu-
downictwo drewniane). Zabytki Kazimierza cechuje 
autentyzm, ich oryginalność to prawdziwa wartość 
miasta. Tutejsza architektura nacechowana jest ro-
mantyką i czarem, które dla ludzi wrażliwych są nie-
zwykle atrakcyjne i cenne.

Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny 
poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, 
najbliższych zabytków – kościoła farnego pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Bartłomieja, zamku, synagogi i kilku 
innych. Tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej 
uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogac-
twem natury i krajobrazu.

SONIA 
KAMIŃSKA- 
-STĘPIEŃ

Co warto zobaczyć 
w Kazimierzu Dolnym?

•  Rynek z zabytkowymi kamie-
niczkami w stylu „renesansu 
naiwnego” i studnią. Najsłyn-
niejsze punkty przy rynku i oko-
licach to kamienice Przybyłów 
z 1618 roku, kamienica Celejow-
ska z piękna attyką, obecnie sie-
dziba Muzeum Regionalnego, 
Dom Górskiego, Kamienica Bia-
ła, kościoły farny i Św. Anny oraz 
Mały Rynek, miejsce handlu.

•  Zamek w Kazimierzu Dolnym, 
a właściwie jego ruiny z XIV–
XVI wieku

•  Basztę z XIII wieku, część zabu-
dowań zamkowych

•  Górę Trzech Krzyży

•  Korzeniowy Dół, wąwóz lessowy 
z rosnącymi na skarpie drzewa-
mi z poskręcanymi korzeniami

Zabytki na Rynku
Fara w Kazimierzu Dolnym
Pierwsza informacja o istnieniu pa-
rafii w Kazimierzu Dolnym pocho-
dzi z 1325 roku, kościół wzniesio-
ny został z miejscowego kamienia 
wapiennego, był dużo mniejszy od 
dzisiejszego. Rozwój miasta miał 
bezpośredni wpływ na zmianę pa-
rametrów świątyni. 

Zespół zamkowy
Historia powstania zamku w Kazi-
mierzu sięga XIV w. Najstarszą bu-
dowlą była wieża strażnicza, która 
prawdopodobnie broniła przepra-
wy przez Wisłę – brodu woyszyń-
skiego. 

Klasztor OO. Reformatów 
i Sanktuarium p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny
Kościół ufundowany w 1589 r. 
W 1627 r. przy kościele osiedlili się 
franciszkanie – reformaci, którzy 
stopniowo powiększyli świątynię, 
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a w latach 1638–68 dobudowa-
li część klasztorną, otoczoną 
w 1 poł. XVIII w. wysokimi mura-
mi obronnymi z wejściem w po-
staci tzw. krytych schodów. 

Co poza Rynkiem 
i centrum Miasteczka?

Lessowe wąwozy – niezwy-
kłe i ogromnie malownicze, 
gęstą siecią oplatają miasto. 
Wystarczy odejść od rynku za-
ledwie kilkadziesiąt metrów, 
by z miejskiego zgiełku trafić 
w spokój i ciszę (wąwóz Ple-
banka). Wąwozami znajdują-
cymi w okolicach Kazimierza 
Dolnego można obejść dokoła 
niemal całe miasto. To chyba 
jedyna miejscowość w Polsce, 
w której gwarny, zatłoczony ry-
nek sąsiaduje z cichymi oazami 
przyrody. Wędrówki po wąwo-
zach to doskonały pomysł dla 
każdego, kto aktywnie chciałby 
spędzić tu czas. 

Korzeniowy Dół – przepiękny, 
bajkowy wąwóz, najczęściej od-
wiedzany. Wystające, poskrę-
cane fantastycznie korzenie 
drzew rosnących na skarpach 
nadały mu imię i sławę. Wąwóz 
Korzeniowy jest jednym z ulu-
bionych motywów malarskich 
kazimierskich pejzażystów. 

Wąwóz Plebanka – wejście do 
niego znajduje się ok. 200– 300 
metrów od kazimierskiego ryn-
ku, w sąsiedztwie klasztoru oo. 
franciszkanów. Ciekawostką 
tego miejsca jest krzyż w głębi 
wąwozu stojący przy rozwidle-
niu dróg oraz związana z nim 
historia. Jest to tzw. krzyż epi-
demiczny, niegdyś posiadający 
dwie poprzeczne belki. Usta-
wiono go podczas jednej z epi-
demii, jakie w dawnych wiekach 
nawiedzały Kazimierz. 

www.kaziemierz-dolny.pl
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Grzyb potrzebuje szoku 
termicznego. Do wzrostu 
owocników pobudzają go 
pierwsze jesienne przy-
mrozki. Wtedy też, naj-
częściej w listopadzie, zi-
mówki pojawiają się obficie 
całymi kępami na pniach 
i pniakach drzew liścia-
stych. Preferują wierzby 
i topole, ale można je spo-
tkać także na olchach, li-
pach, wiązach, jesionach 
czy bukach. Rosną nie 
tylko w lesie, także w par-
kach, ogrodach czy zaro-
ślach, nad brzegami rzek 
i strumieni. Wszędzie tam, 
gdzie duża wilgotność. Na 
żywych drzewach pojawia-
ją się czasem w dziuplach 
czy pęknięciach kory. Za-
siedlają stare, obumierają-
ce drzewa – są pasożytami 
słabości. Nie traktuje się 
ich wszakże jak poważ-
nych szkodników lasu, bo 
nie są zbyt agresywne. 
Przede wszystkim jednak 
są saprotrofami. Kolonizują 
martwe drewno, które roz-
kładają na proste związki, 
uczestnicząc w odwiecz-
nym obiegu materii w eko-
systemie. 

To zaskakujące dla ob-
serwatora grzybowej co-
dzienności, jak niezwykłe 
asocjacje umie dostrzec 
wielka artystka w takich – 
wydawałoby się – zwyczaj-
nych grzybkach.

W naturze zimówki rosną 
gromadnie. W jednym miej-
scu można spotkać owocniki 
na różnym etapie życia – jed-
ne młodziutkie, inne dojrzałe, 
a wśród nich też takie, które 
kończą żywot. Kapelusze 
zwykle są ściśnięte, często 
jeden nad drugim, nierzad-
ko osypując się wzajemnie 
białym pyłem zarodników. 
Pojedynczy kapelusz osiąga 
do 7 cm średnicy. Najpierw 
jest mocno wypukły, nawet 
półkulisty. Później robi się 
całkiem płaski z ostrym brze-
giem, który na starość może 
się krzywić i wyginać. Ma 
gładką powierzchnię o mio-
dowo-brązowych barwach, 
z ciemniejszym szczytem 
a jaśniejszą, prześwitującą 
krawędzią. Wilgoć i deszcz 
wywołują ten przepiękny po-
łysk kapelusza, ale też powo-
dują nadmiar śluzu na jego 
powierzchni. Pod spodem 
zobaczymy białe lub jasno 

Grzyby 
z poczuciem 
równowagi
Jest prawdziwie zimowym gatunkiem. To Flammulina velutipes, po polsku znana jako płomiennica 
zimowa lub zimówka aksamitnotrzonowa. Chociaż obecnie właściwą nazwą jest ta pierwsza, to jed-
nak u naszych przekornych rodaków wciąż żywa jest ta druga. Niech mi wolno będzie podążyć za tą 
modą i używać obu określeń. 

JACEK  
CIECHANOWSKI

żółtawe blaszki. Owocniki mają charakterystyczne 
trzonki bez pierścienia, za to pokryte aksamitnym 
kutnerem, czyli takim meszkiem, który w miarę doj-
rzewania grzyba coraz bardziej ciemnieje aż do 
głębokiej czerni.  

Prawdopodobnie to właśnie zimówki były pierw-
szymi grzybami, jakie człowiek celowo udomowił. 
Hodowano je już w czasach chińskiej dynastii Tang 
(618–907). Pozostałe z tamtych czasów świadec-
twa dowodzą, że dojrzałe owocniki zimówek wcie-
rano w przygotowane wcześniej i specjalnie pona-
cinane drewno, co gwarantowało udane zbiory.

Do dzisiaj grzyby te, znane pod nazwą enoki 
lub enokitake, największą popularnością cieszą się 
na Dalekim Wschodzie. Są uprawiane na szeroką 
skalę w Chinach i Japonii. Taka hodowla przebie-
ga przy bardzo ograniczonym dostępie światła, 
właściwie w ciemnościach, w atmosferze bogatej 
w dwutlenek węgla. Grzyby rosną w plastikowych 
butelkach ze specjalnym papierowym kołnierzem, 
co zapewnia wzrost długich i prostych trzonów za-
kończonych maleńką namiastką kapelusza. Jak 
widać, w warunkach sztucznej hodowli powstają 
zupełnie odmienne morfologicznie formy, komplet-
nie nie przypominające owocników wyrastających 
w naturze. Wyglądają bardziej jak gruby, biały ma-
karon. Są bardzo miękkie i delikatne. Ich spożycie 

w samej tylko Japonii szacuje się na około 100 ty-
sięcy ton rocznie.

W naszych warunkach zbiór zimowek w naturze 
dostarcza wiele radości amatorom grzybobrania. 
Często z jednego pniaka można zgarnąć całkiem 
sporą ilość kapeluszy. Kłopot pojawia się, jeśli na-
sączone wilgocią owocniki stają się nazbyt śliskie, 
szczególnie gdy ręce grzybiarzy w jesienno-zimo-
wej aurze marzną i grabieją. Odcina się same ka-
pelusze, gdyż twarde trzonki są niejadalne. Wśród 
doświadczonych smakoszy panuje przekonanie, 
że nadają się niemal do wszelkich potraw, w tym 
przede wszystkim do zup, sosów i marynat. Nie 
udaje się suszenie owocników zimówki i nie ma co 
próbować. Ich atutem jest lekko owocowy smak 
i przyjemność jedzenia świeżych grzybów w zimie. 

Z kolei azjatyccy konsumenci enokitake cenią 
ich smak i chrupkość spożywając surowe grzyby 
w sałatkach i na kanapkach. Nie rezygnują przy tym 
z zastosowania w zupach czy innych potrawach.

Płomiennica zimowa ma też opinię grzyba wital-
nego. Pod tym epitetem trzeba domyślać się jakichś 
jego walorów zdrowotnych, bądź to z doświadczeń 
medycyny ludowej, bądź z różnorakich współcze-
snych badań naukowych testujących substancje 
zawarte w grzybie. I tak, przypisuje się mu korzyst-
ne oddziaływanie na system immunologiczny czło-
wieka. W medycynie ludowej miałby być używany 
jako środek na stany zapalne. W publikacjach po-
pularnonaukowych wymienia się wyabstrahowane 
z zimówki antybiotyki. Gatunek ten jest też w sferze 
zainteresowań uczonych badających zasadność 
użycia zawartych w owocnikach przeciwutleniaczy 
w immunoterapii nowotworów.

Jedną z najciekawszych zalet zimowki aksa-
mitnotrzonowej jest zdolność owocników tego ga-
tunku do przetrwania niskich temperatur. Jako się 
rzekło, owocniki pojawiają się dopiero po nocnych 
przymrozkach. Zupełnie dobrze służy im niska tem-
peratura i dopóki nie nastąpią silne mrozy, grzyby 
rozwijają się w najlepsze. Nic a nic nie przeszkadza 
im w tym nawet obfity śnieg. Dopiero gdy nadcho-
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Z WIZYTĄ NA ŁĄCE…

Pięknie o nich pisze nasza noblistka i znaw-
czyni grzybów Olga Tokarczuk w książce 
„Dom dzienny, dom nocny”: 
Flammulina jest grzybem, który 
rośnie zimą. Od października 
do kwietnia żywi się martwymi 
drzewami. Pięknie pachnie 
i świetnie smakuje. Trudno 
jej nie zauważyć – jest żółta 
jak miód. Nikt jednak nie 
zbiera zimą grzybów. Ludzie 
umówili się, że grzyby zbiera 
się jesienią. Dlatego flammulina 
przypomina człowieka, który 
urodził się nie w swojej epoce, 
za późno, i wszystko wydaje 
mu się martwe, zastygłe; żyje 
w czasie, w którym dla jego 
gatunku skończył się świat. 
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W ochronie szeroko pojętych roślin bobowatych 
w pierwszej kolejności należy zapoznać się z biolo-
gią potencjalnych szkodników i poszukać najpewniej-
szych metod ich zwalczania. Podstawową metodą 
zwalczania owadów zimujących w glebie jest meto-
da agotechniczna, a właściwie cały zespół zabiegów 
agrotechnicznych. Pomaga on zniszczyć całe owa-
dzie gniazda, a wyrzucone na powierzchnię gleby 
owady i larwy stają się łatwym żerem dla ptaków lub 
wysychają.

Jednak przyroda sama jest w stanie regulować 
poziom szkodników na uprawach, należy jednak dać 
jej szansę lub stworzyć dogodne warunki do rozwoju 
owadów pożytecznych. Na uprawach roślin bobowa-
tych możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwszą 
i bardzo ważną grupą dla roślin bobowatych stanowią 
zapylacze głównie pszczoły i trzmiele, a druga to na-
turalni wrogowie szkodników roślin. Kwitnienie tych 
roślin na polach daje pożytek dla pszczół a jednocze-
śnie owady zapewniają nam wysokie plony a także 
poprawiają ich jakość. W naszej strefie klimatycznej 
około 80–90% gatunków roślin zapylana jest właśnie 
przez owady. Zapylanie naturalne kwiatów roślin owa-
dopylnych, jest często niedoceniane a jest to najtań-
szy czynnik plonotwórczy w produkcji rolniczej.

 Naturalni wrogowie szkodników roślin to przede 
wszystkim owady drapieżne pomagające stabilizować 
liczebność fitofagów ale również pasożyty i parazy-
toidy. W uprawach polowych małoobszarowych, a do 
takich należą uprawy bobowatych, można wykorzy-
stać głównie ochronę owadów pożytecznych. Dlate-
go ważne jest, żeby na polach uprawnych zauważać 
nie tylko szkodniki ale także ich wrogów naturalnych, 

których rola bardzo często nie jest doceniana. Wśród 
pasożytów w naturalny sposób ograniczających popu-
lację mszyc są pasożytnicze błonkówki, głównie z ro-
dziny mszycarzowatych. Bardzo ważną rolę w ograni-
czaniu populacji szkodników w uprawie bobowatych 
grubo i drobnonasiennych mogą odgrywać pasożyt-
nicze muchówki z rodziny rączycowatych. Muchówki 
te pasożytują wiele szkodliwych gatunków gąsienic 
motyli, w tym na przykład omacnicy prosowianki gdzie 
pasożytowanie może dochodzić w czerwcu nawet do 
60% populacji. Samice zanim zaczną składanie jaj, 
odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatowym z roślin 
uprawnych i dziko rosnących. Dlatego ważne jest po-
siadanie w sąsiedztwie takich enklaw stanowiących 
bazę pokarmową dla tego parazytoida. Należy również 
pamiętać, że w środowisku glebowym, w sposób natu-
ralny występuje wiele gatunków patogenicznych grzy-
bów, bakterii czy nicieni. W sprzyjających warunkach 
pogodowych mogą regulować liczebność populacji 
wielu gatunków szkodliwych. Występujący naturalnie 
w glebie czynnik biologiczny może zupełnie zredu-
kować populację szkodnika a przykładem mogą być 
grzyby owadomórki. W optymalnych warunkach mogą 
one zredukować kolonię mszyc w całości lub ograni-
czyć populację szkodnika. Dlatego warto modyfikować 
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Ochrona organizmów 
pożytecznych w uprawie 
roślin bobowatych

dr KATARZYNA NIJAK
Instytut Ochrony Roślin-
Państwowy Instytut 
Badawczy

www.adob.com.pl

Lider nawozów
dolistnych

dzi silny mróz, owocniki przestają rosnąć i zamie-
rają. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że z na-
dejściem odwilży rozmiękną i zgniją. Otóż wraz 
z łagodniejszą pogodą owocniki zaczynają znów 
rosnąć, a co więcej – znów wytwarzać zarodniki. 
Dzieje się tak nawet wtedy, gdy stan zamrożenia 
trwał dłuższy czas. Jak to możliwe? Wiemy prze-
cież, że zamarzająca woda powiększa swoją obję-
tość. Może rozerwać butelkę pozostawioną na mro-
zie, a co dopiero delikatne tkanki grzybka. A jednak 
grzybek wyjdzie z tego cało. Dzieje się tak dzięki 
fantastycznemu przystosowaniu, które pozwa-
la uniknąć zniszczenia struktury owocnika przez 
kryształki lodu w trakcie zamarzania. Płomiennica 

zawiera wyspecjalizowane białka – proteiny AFPs 
(antifreeze proteins). Ich minimalne stężenie na 
poziomie 1/300 – 1/500 części owocnika powodu-
je zatrzymanie wzrostu kryształków lodu i chroni 
owocnik przed zniszczeniem przez mróz. Ciekawie 
o tym pisze Robert Hofrichter w książce „Tajemni-
cze życie grzybów”. 

Nawet bardzo pobieżna obserwacja grzybów 
takich jak płomiennica pozwala stwierdzić z dużą 
dozą pewności, że grzybowe kapelusze muszą 
być usytuowane równolegle do podłoża. Ten spo-
sób ułożenia optymalizuje warunki do swobodne-
go uwolnienia dojrzałych zarodników ze znajdują-
cych się pod kapeluszem blaszek. Jakiekolwiek 
odstępstwo w tej mierze, choćby niewielkie prze-
chylenie kapelusza, może powodować zakłócenia 
w uwalnianiu zarodników, które blokują się i zle-
piają, co radykalnie pogarsza efektywność roz-
rodczą grzyba. Skąd jednak owocnik „wie”, że ma 
kapelusz na bakier? Okazuje się, że – nie posia-
dając ani mózgu, ani układu nerwowego – grzyby 
odczuwają grawitację i swoją pozycję względem 
ziemi. Wyobraźmy sobie idealnie pionowo rosną-
cy owocnik zimówki, przechylony przez kogoś 
o 90° do pozycji poziomej. Następuje szybka reak-
cja grzyba, który wykorzystując sztywne włókna 
aktynowe oraz powiększając objętość strzępek po 
jednej stronie trzonu wygina go do góry. Zbada-
no, że owocniki tego gatunku potrzebują zaledwie 
3 godzin, żeby ustawić kapelusz ponownie równo-
legle do ziemi.

W heroicznym okresie podboju kosmosu Ame-
rykanie postanowili sprawdzić, jaki naprawdę jest 
wpływ grawitacji lub jej braku na wzrost grzybów 
wyższych. W 1993 r. wysłali w przestworza na 
pokładzie promu Columbia grzybnię Flammuli-
na velutipes. Znajdowała się ona na specjalnym 
podłożu zdatnym do rozwoju i owocnikowania. 
No i tam w jednym z modułów Spacelab prowa-
dzili nad tym grzybem przez 8 dni badania mi-
krograwitacyjne, żeby sprawdzić, czy można go 
hodować bez ziemskiego ciążenia. Wiemy już, że 
zwykle grzyb rośnie tak, żeby jego kapelusz był 
precyzyjnie równoległy do podłoża. Tymczasem 
kosmiczne zimówki urosły wprawdzie do normal-
nych rozmiarów, jednak zagubiły kompletnie geo-
tropizm i mechanizm równowagi. Stan nieważko-
ści i ciągła rotacja spowodowały, że grzyby urosły 
z nienaturalnie skręconymi trzonami w zupełnie 
przypadkowych kierunkach. Doświadczenie i jego 
efekty przedstawili Volker D.Kern i Bertold Hock 
z Technische Universität München w pracy „Gra-
vitropism of fungi – experiments in space”. Można 
by przewrotnie skonstatować, że zimówki tymcza-
sem wykręciły się uczonym.

 

Kwitnąca łąka to pożytek dla owadów, fot. K. Nijak Najlepsze miejsca bytowania owadów, fot. K. Nijak

Uprawa roślin bobowatych cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Zwięk-
szające się powierzchnie upraw bobowatych grubo i drobnonasiennych wymagają szeregu 
zabiegów ochrony roślin, lub oprysków herbicydowych co pozostaje nie bez wpływu na śro-
dowisko naturalne i jego mieszkańców.
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Jednym z podstawowych kierunków działań w integrowanej 
ochronie jest zapobieganie występowaniu organizmów szko-
dliwych przy pomocy różnorodnych działań niechemicznych 
i ograniczenie stosowania metod chemicznej ochrony do 
niezbędnego minimum. W związku z tym jako jedną z pod-
stawowych zasad integrowanej ochrony roślin wymienia się 
stosowanie właściwych płodozmianów, a także odpowiedni 
wybór odmiany do uprawy. 

środowisko rolnicze aby uzyskać takiego pomocnika. 
Grzyby takie rozwijają się na polach graniczących z łą-
kami, na uprawach wieloletnich oraz wspomaga ich 
rozwój stosowanie obornika czy bezorkowy system 
uprawy gleby.

W Polsce występuje duża grupa chrząszczy 
drapieżnych, z których przeciętny człowiek z całą 
pewnością pozna biedronki zwane „bożymi krówka-
mi”. Chrząszcze posiadają typowy gryzący aparat 
gębowy z silnie rozwiniętymi żuwaczkami służący 
do chwytania i zabijania ofiar. Do takich chrząszczy 
możemy zaliczyć: biegaczowate, trzyszczowate, kłu-
sakowate, biedronkowate, omarlicowate i omomiłko-
wate. U części z tych owadów drapieżne są zarówno 
larwy jak i osobniki dorosłe. Chrząszcze do pełnego 
rozwoju potrzebują do kilkuset ofiar a często larwy 
są bardziej drapieżne od dorosłych owadów. Odży-
wiają się głównie mszycami, mrówkami, gąsienicami 
poczwarkami i larwami. Znakomitym pokarmem dla 
chrząszczy naziemnych są wszystkie formy owadów 
diapauzujących w glebie, oraz wszystkie owady znaj-
dujące się na powierzchni ziemi. Duże szkody na po-
lach mogą wyrządzać zarówno ślimaki skorupkowe 
jak i bezskorupkowe, których liczebność w warun-
kach naturalnych może być ograniczana przez dra-
pieżne naziemne chrząszcze biegaczowate i ptaki.

Bardzo ważną grupą drapieżników są owady 
z rzędu muchówek przede wszystkim z dwóch rodzin 
bzygowatych i pryszczarkowatych. Beznogie larwy 
bzygowatych są drapieżne, odżywiają się mszycami 
lub innymi drobnymi stadiami rozwojowymi owadów. 
Przedstawicielem rodziny pryszczarkowatych jest 
pryszczarek mszycojad, który występuje zarówno 
w warunkach polowych jak i sztucznie wprowadzony 
do szklarni w celu biologicznego zwalczania mszyc. 
Drapieżny tryb życia prowadzi również większość 
przedstawicieli sieciarek, których przedstawicie-
lem najczęściej spotykanym jest złotook pospolity. 
Osobniki dorosłe odżywiają się pyłkiem i nektarem 
kwiatowym, a larwy są drapieżne i atakują mszyce, 
małe gąsienice motyli także inne miękkie owady 
oraz ich jaja. 

Skorki zaliczamy do owadów pożytecznych, a ich 
cechą charakterystyczną są cęgi w końcowej części 
ciała, dzięki którym zwane są szczypawkami. Owady 
te prowadzą nocny tryb życia, żywiąc się mszycami 
i innymi drobnymi owadami. Do owadów drapieżnych 
i naszych sprzymierzeńców możemy zaliczyć plu-
skwiaki różnoskrzydłe należące do dwóch rodzin tasz-
nikowatych i dziubałkowatych. One również odżywiają 
się drobnymi szkodnikami i ich jajami. Musimy pamię-
tać o drapieżcy bardzo rozpowszechnionym mianowi-
cie o pająkach, które w środowisku naturalnym łatwo 
jest zauważyć. One również odławiają  do swoich sieci 
szkodniki roślin, żyjące w tym samym środowisku. Pa-
jąki są jednak drapieżcami nie wyspecjalizowanymi, 
żywiąc się tymi owadami, których jest najwięcej.

Mając tak wielu pomocników w walce ze szkod-
nikami powinniśmy wspomagać naturalne syste-
my ochrony roślin. Istniejące systemy regulujące 
liczebność gatunków szkodliwych w środowisku 
naturalnym możemy stymulować stwarzając owa-
dom pożytecznym dobre warunki do przezimowania 
i schronienia. Często możemy zauważyć na polach 
obok uprawy głównej wysiane rośliny zapewniające 
dużą ilość nektaru i pyłku takie jak facelia lub sło-
necznik. W takich miejscach owady pożyteczne mają 
świetne warunki rozwoju i nalotu na plantacje redu-
kując liczebność szkodników utrzymując ją na bez-
piecznym poziomie. Dlatego w dobie integrowanej 
produkcji taki nacisk jest położony na pozostawienie 
zarośniętej miedzy, zadrzewień i zakrzewień śródpol-
nych stanowiących idealne miejsca do przetrwania 
i rozwoju nie tylko owadów ale zwierzyny i ptactwa.

W sytuacjach jeśli szkodników na polu jest dużo 
i próg szkodliwości ekonomicznej zostaje przekro-
czony sięgamy po selektywne środki ochrony roślin 
i stosujemy je zgodnie z zaleceniami. Pamiętać trze-
ba także, że wysokie dawki nawozów mineralnych, 
intensywna agrotechnika, stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin oraz zanieczyszczenia gleb 
metalami ciężkimi ogranicza bardzo potencjał mikro-
organizmów pożytecznych w glebie. 

Pas roślin bobowatych jako schronienie owadów pożytecznych, 
fot. K. Nijak

Zadrzewienia śródpolne – ostoja zwierzyny i ptactwa,  
fot. K. Nijak

Dobór odmian 
w integrowanej ochronie

AGNIESZKA OSIECKA
Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin 
Uprawnych w Słupi 
Wielkiej

MARCIN BINKOWSKI
Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin 
Uprawnych w Słupi 
Wielkiej

Planowanie płodozmianu powinno uwzględniać 
utrzymanie gleby w dobrej kulturze, zachowanie 
bioróżnorodności, wykorzystanie wzajemnego 
odziaływania przedplonów i roślin następczych 
oraz działania fitosanitarnego niektórych gatun-
ków. Rośliny bobowate grubonasienne powinny 
zajmować w płodozmianie bardzo ważne miejsce. 
Niestety mimo obserwowanych w ostatnich latach 
pozytywnych zmian, jeśli chodzi choćby o wzrost 
areału uprawy gatunków tej ważnej grupy roślin, 
ich pozycja nadal nie dorównuje innym roślinom 
towarowym. Aktualnie dokłada się wielu starań, 
by zainteresowanie uprawą i wykorzystanie nasion 

bobowatych grubonasiennych wzrastało. W okre-
sie, kiedy na polach rośliny tej grupy pojawiały się 
rzadko, występowanie chorób było dość ograniczo-
ne. Można jednak sądzić, że wzrost areału uprawy 
pociągnie za sobą większą presję chorób. Z innej 
strony w ostatnich latach z różnych względów ob-
serwowano duży problem związany z dostępno-
ścią środków ochrony. Mogło to być jedno ze zna-
czących ograniczeń uprawy. Aktualnie notuje się 
w tym względzie poprawę, ale nadal ważne jest 
poszukiwanie odmian, które nawet w warunkach 
niekorzystnych gwarantują rolnikowi powodzenie 
w uprawie. Dlatego ważnym aspektem jest dostęp-

Tabela 1. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian bobiku
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Średnia 42,7 1105 7,1 7,0 6,6 29,4 9,3 0,073
(0,744) 101 7,7 505

niskotaninowe
Albus 2002 41,3 1079 7,1 7,1 6,5 29,7 9,6 0,071 99 7,8 494
Amigo 2016 40,9 1057 7,3 7,2 6,3 29,4 9,3 0,070 101 7,9 508
Diego 2019 40,8 1083 7,4 7,2 6,6 30,1 9,7 0,079 103 7,9 517
Fernando 2016 40,7 1089 7,3 7,2 6,8 30,3 9,6 0,072 100 7,9 466
Olga 2003 38,8 1041 7,2 7,2 6,6 30,1 8,3 0,075 101 7,7 471

wysokotaninowe
Apollo 2018 46,7 1145 7,0 6,7 6,5 28,0 10,0 0,789 101 7,9 545
Bobas 2002 41,9 1132 7,1 7,0 6,9 30,2 8,7 0,681 109 7,1 515
Capri 2018 47,7 1201 7,0 6,7 6,6 28,8 9,2 0,679 104 7,6 524
FanfareS 2017 45,6 1128 6,8 6,5 6,4 28,1 10,0 0,836 100 7,9 519
Julia 2017 42,5 1162 7,3 7,1 6,7 31,0 8,7 0,738 102 7,6 495
Granit* 2006 42,6 1041 6,7 6,7 6,7 28,0 8,8 0,740 92 7,7 503

*- odmiana samokończąca, S- odmiana syntetyczna; (…) średnia zawartość tanin dla odmian wysokotaninowych
Odmiany niebadane w ostatnim trzyleciu: Ashleigh, Oena, Sonet
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Czas po żniwach to także czas przed żniwami – zgodnie z tą zasadą oferujemy standardową kontrolę pożniwną CLAAS 
jako pakiet serwisowy, który pozwoli na ustalenie technicznego stanu maszyny bezpośrednio po żniwach. 

Poddaj swoją maszynę kontroli pożniwnej i odbierz kupon rabatowy o wartości nawet 1771 zł brutto na usługę serwisową.*

Oferta ważna do 31.03.2020.

claas.pl

Kontrola pożniwna CLAAS.

*  Oferta ważna do 31.03.2020, dostępna u Dealerów marki CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej.  
Regulamin promocji dostępny na stornie claas.pl oraz w punktach Dealerskich.

Zaoszczędź 
do 1771 zł brutto*ność nowoczesnych odmian o jak najlepszych wa-

lorach gospodarczych, łączących w sobie poza do-
brym plonowaniem także zdrowotność i inne ważne 
cechy. Polski rynek nasienny poza soją bazuje 
głównie na odmianach z polskich hodowli. Choć 
liczba placówek realizujących hodowlę twórczą ro-
dzimych gatunków bobowatych grubonasiennych 
nie jest duża, hodowcy corocznie dostarczają nowe 
odmiany do badań urzędowych COBORU. Gene-
ralnie najwięcej testowanych jest odmian grochu 
siewnego i łubinu wąskolistnego, nieco mniejszy 

ruch odmianowy odnotowuje się w bobiku i łubinie 
żółtym oraz wyce. Ostatnio szybko wzrasta liczba 
testowanych odmian soi, ale w zdecydowanej więk-
szości pochodzą one z hodowli zagranicznych. 
W przypadku tego gatunku szczególnie ważne jest 
określenie ich możliwości uprawy w warunkach 
Polski, a więc testowanie wczesności i innych cech 
gospodarczych, w tym także zdrowotności. 

Porejestrowe Doradztwo Odmianowe reali-
zowane od wielu lat przez COBORU pozwala na 
regularną ocenę wartości gospodarczej odmian 

Tabela 2. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian grochu siewnego
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dt/ha kg/ha % s.m. skala 9º cm skala 9º g
Średnia 43,3 816 22,3 6,1 7,9 8,0 7,7 7,8 82 5,2 236

ogólnoużytkowe, białokwitnące o żółtych nasionach
Akord 2012 40,1 760 22,3 6,0 7,5 7,9 7,7 7,3 77 5,1 230
Arwena 2015 43,9 805 21,6 5,8 7,8 8,0 7,7 7,8 73 5,4 226
Astronaute 2017 47,4 877 21,8 5,8 7,8 8,1 7,5 8,1 79 5,4 243
Audit 2014 43,8 852 23,0 5,5 7,9 8,0 7,7 7,9 85 5,4 241
Batuta 2009 46,0 857 22,0 5,9 8,4 7,9 7,7 8,1 82 5,3 240
Ezop 2004 41,9 797 22,4 5,9 8,0 8,1 7,7 7,6 82 5,1 261
Mandaryn 2019 44,9 852 22,4 5,8 7,8 8,0 7,8 7,5 76 5,1 250
Mecenas 2012 41,5 797 22,6 5,5 7,5 8,0 7,9 8,1 80 5,8 227
Medyk 2018 44,2 817 22,0 6,0 8,0 8,1 7,9 7,8 82 5,5 238
Mentor 2011 40,2 744 21,8 6,2 7,8 8,1 7,8 8,0 83 5,1 207
Nemo 2019 47,8 850 21,3 5,7 8,2 8,1 7,8 8,3 85 5,2 258
Olimp 2017 44,4 887 23,6 6,1 8,0 8,0 7,5 7,9 83 5,5 250
Rivoli 2019 44,2 807 21,7 6,3 7,7 8,2 7,4 7,8 80 5,3 243
Spot 2017 43,6 807 21,8 5,9 7,9 8,0 7,6 7,7 76 4,9 242
Starski 2016 43,0 819 22,4 6,2 7,6 8,0 7,6 7,7 80 5,6 238
Tarchalska 2004 44,0 800 21,4 6,1 7,8 7,9 7,9 7,3 79 5,3 246
Tytus 2017 43,8 832 22,4 6,0 8,1 8,1 7,6 8,1 86 5,5 269

pastewne, barwniekwitnące o kolorowych nasionach
Hubal 2005 42,1 839 23,5 6,3 8,1 8,0 7,7 7,8 81 3,8 238
Mefisto * 2019 44,0 794 21,5 6,8 7,7 8,2 7,5 7,5 97 5,7 231
Milwa 2005 42,4 804 22,3 6,5 7,6 8,0 7,7 7,7 70 5,0 229
Model 2011 40,2 799 23,4 6,2 8,1 7,8 7,5 8,1 80 5,9 222
Turnia 2011 45,0 834 21,8 6,3 8,0 8,0 7,8 7,7 79 4,1 212

pastewne, białokwitnąca o żółtych nasionach
Muza * 2017 37,2 729 22,8 6,5 8,3 8,1 7,4 7,6 101 5,4 194

* – odmiana wysoka
Odmiany niebadane w ostatnim trzyleciu: Cysterski, Pomorska, Roch, Sokolik

znajdujących się w KR, a także nowo rejestrowa-
nych i ich wzajemne porównywanie. W ostatnich 
latach dzięki realizacji tzw. Inicjatywy Białkowej 
znacząco poszerzono zakres odmianowych do-
świadczeń ścisłych w tej grupie roślin. Upowszech-
niono też system rekomendacji wybranych odmian 
w poszczególnych województwach. Dzięki niemu 
wskazuje się odmiany, które na podstawie wyni-
ków uzyskanych z danego terenu, uznaje się za 
najkorzystniej reagujące na warunki danego sie-
dliska. Przydatność odmian ocenia się zwłaszcza 
na podstawie dużego potencjału plonotwórczego 
i jego stabilności, zdrowotności oraz odporności 
na warunki stresowe środowiska. Rośliny bobo-
wate grubonasienne należą do gatunków wyraźnie 
reagujących na niedogodności przebiegu pogody. 
Najczęstszą konsekwencją tego jest, zależna od 
wielu czynników, zmienność plonowania w latach. 
Wśród nich jednak choroby roślin raczej nie wystę-
pują na pierwszym miejscu. 

W doświadczeniach PDO, poza zaprawianiem 
nasion nie stosuje się ochrony fungicydowej. Dla-
tego też niejednokrotnie notuje się objawy pora-
żenia patogenami i ocenia różnice odmianowe 

w tym względzie. Jednak natężenie porażenia oraz 
częstotliwość występowania objawów danej cho-
roby są zmienne w latach i rzadko występują po-
wszechnie. Z pewnością duże znaczenie ma prze-
bieg pogody w poszczególnych fazach rozwoju 
roślin. W przypadku tylko niektórych chorób można 
stwierdzić, że mamy do czynienia z nasilonym ich 
występowaniem i skutkami gospodarczymi tego 
zjawiska. Szczególnie duża presja porażenia ma 
miejsce, gdy odmiany nie mają genetycznej odpor-
ności na dane patogeny. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku antraknozy, która jest groź-
ną chorobą atakującą łubiny. W doświadczeniach 
notowane jest dość częste występowanie objawów, 
choć nie zawsze pojawią się one już w fazie kwit-
nienia. W produkcji większa presja chorób pojawia 
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się także, gdy gatunki bobowate grubonasienne 
zbyt często są uprawiane na tym samym polu. 

Soja jest rośliną najmniej poznaną ze względu 
na swoją przydatność do uprawy na terenie Polski. 
Dlatego w ostatnich latach zintensyfikowano jej te-
stowanie. Dotychczas choroby soi nie występowa-
ły powszechnie, choć wraz z rosnącym areałem jej 
uprawy, już po kilku sezonach wegetacyjnych, wi-

doczne są pewne tendencje związane z chorobami. 
Nie mają one na tę chwilę znamiona powszechności. 

W zestawieniach tabelarycznych przedstawia-
no wieloletnie wyniki dla scharakteryzowania tych 
odmian, które były testowane w ostatnich latach 
w doświadczeniach PDO. Pokazano w nich także 
wyniki występowania chorób w poszczególnych 
gatunkach. 

Tabela 3. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu wąskolistnego
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dt/ha kg/ha skala 9º % s.m. g
Średnia 27,2 663 8,0 8,5 28,7 7,1 16,0 0,017 143

niesamokończące pastewne
Agat 2019 29,6 714 8,5 8,6 28,1 7,0 16,5 0,016 146
Bazalt 2019 28,3 711 8,5 8,6 29,9 7,6 15,8 0,013 145
Bolero 2016 28,7 686 7,9 8,6 28,3 6,6 15,7 0,021 166
Dalbor 2011 26,8 686 8,0 8,5 29,9    126
Heros 2011 27,3 660 7,9 8,4 28,5    113
Jowisz 2016 26,5 653 8,2 8,5 29,0 7,1 15,1 0,008 150
Kalif 2006 25,7 620 8,2 8,5 28,4    142
Koral 2016 27,6 660 7,9 8,6 28,1 7,7 15,9 0,019 152
Kurant 2014 26,5 660 7,1 8,3 29,3 7,3 15,8 0,021 154
Lazur 2015 26,0 594 8,1 8,5 27,1 7,6 16,3 0,008 137
Neptun 2009 26,0 666 6,9 8,3 30,1 7,1 15,0 0,016 143
Neron 2017 28,1 653 8,0 8,4 27,4 6,8 16,7 0,019 138
Roland 2017 28,1 666 8,2 8,5 27,9 7,3 15,8 0,012 143
Rumba 2015 28,9 718 8,3 8,3 29,2 7,3 15,7 0,023 148
Salsa 2015 26,8 673 7,7 8,5 29,6 6,9 15,9 0,019 136
Samba 2017 28,7 725 8,2 8,5 29,7 6,7 15,7 0,027 152
Swing 2019 28,3 677 8,5 8,6 28,3 7,2 16,4 0,015 141
Tango 2012 28,1 705 7,9 8,5 29,6 7,3 16,4 0,028 154
Tytan 2016 27,1 653 8,2 8,6 28,4 6,8 16,5 0,018 152
Wars 2014 26,8 653 8,3 8,6 28,0 7,0 16,5 0,014 135

samokończące pastewne
Boruta 2002 24,9 614 8,0 8,3 29,2    134
Homer 2018 27,9 653 8,1 8,5 27,7 6,8 16,2 0,017 139
Lila Baer 2018 25,5 640 8,0 8,7 30,2 7,9 16,5 0,020 158
Regent 2009 26,5 640 7,9 8,6 28,4 7,3 16,0 0,012 135
Szot 2018 25,7 601 8,0 8,3 27,9 6,4 16,2 0,018 140

Odmiany niebadane w ostatnim trzyleciu: Karo, Oskar, Heros, Kadryl, Zeus, Sonet

Tabela 4. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu żółtego
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dt/ha kg/ha skala 9º % s.m. g
Średnia 18,0 658 6,7 43,0 6,5 15,5 0,011 138

niesamokończące pastewne
Baryt 2011 19,1 710 7,0 43,7 6,1 15,4 0,012 130
Bursztyn 2014 19,3 736 6,8 45,0 135
Diament 2019 18,3 687 7,0 44,0 6,5 15,1 0,011 139
Goldeneye 2019 18,4 684 6,9 43,4 6,3 15,8 0,011 138
Lord 2006 18,1 664 6,6 43,1 6,0 15,4 0,010 131
Mister 2003 18,1 664 6,9 43,1 136
Puma 2017 19,1 690 6,5 42,7 6,6 15,4 0,011 147

samokończące pastewne
Perkoz 2008 15,8 539 6,2 40,0 7,5 15,8 0,012 145
Taper 2002 15,5 552 6,8 42,3 138

Odmiany niebadane w ostatnim trzyleciu: Dukat

Tabela 5. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian łubinu soi
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dt/ha kg/ha skala 9º % s.m. g
Średnia 35,3 1136 134 8,2 7,8 37,5 23,2 7,7 193

bardzo wczesne i wczesne
Adessa 2019 36,1 1162 125 8,3 7,7 36,8 24,2 8,6 191
Antigua 2019 36,7 1201 127 8,2 8,3 36,7 23,5 7,8 210
Augusta 2002 27,8 878 123 7,9 6,8 37,1 22,4 7,4 150
Erica 2017 31,2 997 126 8,1 7,5 37,8 22,9 7,7 193

średniowczesne i średniopóźne
Abelina 2016 37,0 1160 132 8,2 7,6 36,7 24,3 8,2 184
Maja 2017 30,5 1008 133 8,2 7,8 39,3 23,4 7,2 196
Mavka 2013 33,3 1019 133 8 7,4 35,9 23,9 8 201
Sculptor 2017 32,6 1051 132 8,3 8 37,7 22,8 8,1 210

późne
Aligator 2015 37,0 1138 136 8 7,7 36,3 24,2 7,6 207
Aurelina 2019 39,7 1377 137 8,5 8,2 39,2 22,9 7,6 208
ES Comandor 2018 38,4 1247 137 8,2 8 38,2 22,5 7,1 202
ES Favor 2019 37,2 1247 136 8,4 7,9 37,8 22,7 7,6 199
GL Melanie 2017 37,4 1203 137 8,2 7,7 37,9 23 7,4 195
Madlen 2015 30,2 965 135 8,5 8,2 37,4 20,9 7,1 182
Regina 2018 37,7 1247 137 8,2 8 39,1 22,6 7,2 210
Viola 2018 38,1 1225 137 8,4 8,6 37,9 23 7,7 174

bardzo późne
Coraline 2018 37,7 1225 144 8,4 8,3 37,1 23,8 8,1 180
Petrina 2017 36,4 1106 145 8,1 7,5 35,8 23,9 7,7 186

Odmiany niebadane w ostatnim trzyleciu: Aldana, Annushka, Odessa, Paradis
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Desykacja TAK czy NIE?
Zbiór jednoetapowy jest obecnie coraz częściej, niestety, nierozerwalnie związany z desyka-
cją plantacji (szacuje się, że ponad połowa rzepaku zbieranego jednoetapowo jest desyko-
wana). Natomiast desykacja, jako zło konieczne, powinna być stosowana jedynie w przypad-
kach wyjątkowych. Należy bowiem pamiętać, że w końcowym okresie dojrzewania rzepaku 
w nasionach zachodzą intensywne zmiany ich cech jakościowych. Następuje zakończenie 
wzrostu masy nasion (MTN) oraz „nalewanie nasion olejem”. W nasionach obserwuje się 
również spadek zawartości wody oraz chlorofilu. Nasiona uzyskują niezbędną wytrzyma-
łość, która będzie decydowała o ich zachowaniu w czasie obróbki pozbiorowej, a szcze-
gólnie w czasie transportu i składowania. Z tych względów tak ważny jest nie tylko wybór 
właściwej technologii zbioru, lecz także terminu jego rozpoczęcia i zakończenia. 
Wieloletnia analiza prób nasion dostarczanych do 
punktów skupu wykazała, że szczególnie w początko-
wym okresie dostarczane są nasiona o niskiej warto-
ści technologicznej. Dotyczy to zarówno niskiej masy 
1000 nasion oscylującej często w granicach 3,2–3,5 g, 
jak również gorszego składu kwasów tłuszczowych 
i bardzo wysokiej zawartości chlorofilu. Ten barwnik 
jest związany z dojrzałością nasion i nadaje olejowi 
nieprzyjemny smak, zapach i ma wpływ na szybsze 
jełczenie oleju. Przeprowadzone badania wykazują, 
że zaolejenie nasion najdrobniejszych wynosi do 35%, 
(czyli o nawet 7–8% niżej od nasion w pełni dorodnych), 
a uzyskany olej jest znacznie gorszej jakości. Sugeruje 
się wręcz, że takie nasiona muszą być poddane rafina-
cji w celu usunięcia substancji szkodliwych dla zdrowia, 
a więc nie powinny być poddawane tłoczeniu i przezna-
czane bezpośrednio do spożycia. Zaolejenie nasion 
dorodnych (o MTN powyżej 4 g) wynosi ok. 43–45%, 
a olej charakteryzuje wysoką jakością technologiczno 
– zdrowotną zawierając dużą ilość kwasów bioaktywnie 
i małą ilością szkodliwych kwasów nasyconych. Nasio-
na niedojrzałe o MTN poniżej 3,5 g stanowią również 
zagrożenie podczas ich magazynowania. Inicjują bo-
wiem proces pleśnienia i zbrylania oraz samonagrze-
wana złoża nasion podczas przechowywania. 

Kiedy desykacja?
Coraz częściej proces zakończenia wegetacji roślin 
nie jest efektem naturalnego ich dojrzewania, lecz ule-
ga gwałtownemu przerwaniu w wyniku desykacji ro-
ślin. Desykacja ma na celu przyspieszenie i wyrówna-
nie dojrzewania łanu, szczególnie w czasie mokrego 
lata, gdy okres kwitnienia jest dłuższy. Środki te nale-
ży stosować rozważnie, przestrzegając bezwzględnie 
zalecanej ilości jak i odpowiedniego terminu ich sto-
sowania. Zbyt wczesny zabieg tj. przed osiągnięciem 
przez łan dojrzałości technicznej, znacznie obniża 
plon nasion. Spadek plonu jest efektem niedosta-
tecznej dojrzałości nasion (niska MTN) oraz wyższe-
go osypywania nasion podczas zbioru. Opinia, 

jakoby desykacja wzmacniała łuszczyny, jest ab-
solutnie nieprawdziwa. 

Wyjątkiem są lata obfitujące w opady. Wieloletnie 
badania wykazały, że desykacja roślin rzepaku w lata 
wilgotne istotnie podnosi wytrzymałość łuszczyn i ob-
niża straty nasion. Sprawia też, że zebrane nasiona 
będą charakteryzowały się niższą wilgotnością o 1,5–
2%. Nie bez znaczenia jest również łatwiejszy zbiór 
i większa wydajność kombajnu. Natomiast desykacja 
przeprowadzona w lata suche powoduje łatwiejsze 
pękanie łuszczyn i większe straty ilościowe i  jakościo-
we nasion. Przystępując do desykacji plantacji nale-
ży więc uwzględnić panujące warunki atmosferyczne 
oraz wady i zalety zabiegu.

Obecne na rynku środki chemiczne przyspieszają-
ce i wyrównujące dojrzewanie roślin mają bardzo dużo 
zwolenników. Powody ich stosowania to:
1.  Korekta błędów popełnianych podczas uprawy, 

czyli: 
•  Silne zachwaszczenie plantacji spowodowane nie-

właściwym przygotowaniem pola, nierównomier-
nymi wschodami i niewłaściwym stosowaniem 
środków chwastobójczych. Wpływa to na znaczne 
utrudnienie pracy kombajnu podczas zbioru (więk-
sze straty, gorsza wydajność, większe zachwasz-
czenie i wilgotność nasion); 

•  Brak dostatecznego wyrównania dojrzałości łanu 
spowodowany: zmiennością glebową, stosunkami 
wodnymi, ekspozycją pola, itp. 

2.  Ułatwienia podczas zbioru, czyli: 
•  Wcześniejsze rozpoczęcie żniw. Zapobiega to na-

kładaniu się terminu żniw rzepakowych ze żniwami 
zbóż; 

•  Zmniejszenie wilgotności nasion (niższe koszty 
suszenia);

•  Zwiększenie wydajności kombajnu. 
Wymienione korzyści wynikające ze stosowania 

desykantów są jednak efektem pewnych kosztów, nie 
tylko wynikających z ich ceny. Przyspieszenie i wyrów-
nanie dojrzałości łanu następuje w wyniku gwałtowne-

go przerwania procesu wegetacji. Skrócenie czasu 
wegetacji o 3–4 dni (a czasem nawet więcej) na po-
czątku lipca (przy bardzo intensywnej wegetacji roślin) 
niesie za sobą poważne skutki. Jest to większa ilość 
chlorofilu, mniejsza zwartość tłuszczu i gorszy profil 
kwasów tłuszczowych, a także mniejsza dorodność 
nasion (niższa MTN). Te istotne parametry jakości 
wpływają nie tylko na wartość technologiczną i prze-
twórczą surowca, ale wpływają również znacząco na 
realny spadek plonu. A więc szkodę ponoszą zarówno 
zakłady tłuszczowe, jak i producent. 

Na podstawie licznie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że zbyt wczesne stosowanie desykan-
tów (lub zbyt wczesnego pokosowania roślin) może 
doprowadzić do spadku masy 1000 nasion nawet 
o 0,5–0,7 g. Skutkuje to nie tylko spadkiem plonu od 
5 do 7 q/ha, lecz również wpływa niekorzystnie, na ja-
kość nasion. 

Rys. 1. Zależność plonu od masy 1000 nasion. 
Przyrost MTN z 3,4 g (desykacja 5 dni przed 
dojrzałością pełną) do 4,2 g (desykacja 
w dojrzałości pełnej) skutkuje wzrostem 
plonu z 28 q/ha do 35 q/ha (+ 7q/ha).

Fot. 1. Masa 1000 nasion z plantacji desykowanych 
w różnych terminach dojrzałości.

Plantacja desykowana 
w dojrzałości pełnej

MTN – 5,01 g

Desykacja plantacji 5 dni 
przed dojrzałością pełną

MTN – 3,40 g

Ten przykład powinien być analizowany w momen-
cie podejmowania decyzji o terminie desykacji roślin 
rzepaku i być przestrogą przed niewłaściwym wykony-
waniem tego zabiegu. Niekorzystne efekty desykacji 
roślin mogą być spotęgowane, gdy plantacja jest silnie 
porażona przez choroby i szkodniki. 

Mgr  
MARIOLA  
CHMIELEWSKA  
Instytut Agrofizyki 
PAN Lublin  
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Nasilenie chorób i szkodników
Intensywność występowania chorób i szkodników jest uzależ-
niona w znacznym stopniu od przebiegu pogody. Zagrożone są 
szczególnie plantacje ze skłonnością do wylegania, powstaje, 
bowiem wtedy specyficzny mikroklimat, korzystny dla rozwoju 
grzybów. Duże szkody wywołują również chowacze, których lar-
wy mogą niszczyć nie tylko łuszczyny, lecz także łodygi powo-
dując przedwczesne dojrzewanie porażonych roślin (Fot. 2, 3). 
Uzyskane z nich nasiona są małe, brązowe o znacznie obniżonej 
wartości MTN. Różnica w stosunku do roślin zdrowych może wy-
nosić nawet 1,27 g. Rośliny porażone wykazują również wysoką 
skłonność do osypywania nasion. 

Przy zbiorze opóźnionym oraz sprzęcie łanu porażonego 
przez choroby i szkodniki ważną rolę odgrywa odpowiednie 
przygotowanie kombajnu, co wpływa na ograniczenie strat na-
sion podczas zbioru. 

Z badań wynika, że aż 20% dostawców wyprodukowało na-
siona o MTN wynoszącej 3,2–3,8 g, a więc nasion o bardzo ni-
skiej wartości technologicznej. Należy przypuszczać, że ci plan-
tatorzy nie uzyskali żadnych korzyści finansowych, a nakłady 
przewyższały uzyskany zysk. Problem będą miały również ZT, 
ponieważ zaolejenie takich nasion jest bardzo niskie, a wartość 
technologiczno-zdrowotna takich nasion bardzo ograniczona. 

Przytoczone przykłady wskazują, na jakie czynniki należy 
zwrócić uwagę, szczególnie pod koniec procesu dojrzewania 
roślin, aby uzyskać wysoki ilościowo i jakościowo plon nasion. 
Należy również zwrócić uwagę na bardzo precyzyjne stosowa-
nie dawek środków chemicznych zalecanych przez producen-
ta. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że groźne dla zdrowia 
ich pozostałości na nasionach, przedostaną się do oleju i śru-
ty rzepakowej. Przestrzega przed tym również Kodeks Dobrej 
Praktyki Rolniczej. Dziwne i nieodpowiedzialne są wypowie-
dzi, jakie można przeczytać na forach internetowych, gdzie pro-
ducenci dzielą się swoimi uwagami (jeden z nich pisze np. „ja 
proponuję abyś zastosował 4 l glifosatu/ha i dodał jeszcze 4 kg 
siarczanu amonu to będzie szybciej paliło”). 

Należy jednak zaznaczyć, że producenci są często pod pre-
sją: wyższych cen nasion w pierwszych dniach skupu, progno-
zami pogody, brakiem dostępu do suszarni, żniwami jęczmienia 
(które mogą się nakładać na żniwa rzepakowe), zbyt wydłużo-
nymi żniwami rzepaku, co może skutkować wysokimi stratami 
przez samoosypywanie nasion (przy niewystarczającym dostę-
pie do kombajnu) itp. Jak widać podjęcie właściwych decyzji nie 
jest łatwe, ponieważ niektóre czynniki wzajemnie się wykluczają. 

Opracowanie ma wskazywać jedynie na zagrożenia, jakie 
mogą występować przy uprawie rzepaku, jak i konsekwencje, 
jakie z tych decyzji wynikają. Na szczęście jego autor nie musi 
ponosić odpowiedzialności finansowych za decyzje, zarówno te 
dobre i te złe, jakie podejmie producent. Wszyscy jednak chce-
my (ze względu na nasze zdrowie), aby nasiona, a więc i olej po-
chodzący z naszych pól, wykazywał się najwyższymi walorami 
jakościowymi. 

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

www.adob.com.pl

Sprawdź pełną 
ofertę nawozów 

Integrowana ochrona 
roślin bobowatych 
przed szkodnikami
Wzrost udziału roślin bobowatych w strukturze zasiewów 
stwarza ryzyko większej presji ze strony agrofagów, w tym 
szkodników, którym dodatkowo sprzyjają coraz bardziej 
powszechne uproszczenia uprawy i zmiany klimatu. Spora grupa szkodliwych gatunków 
w połączeniu z niewłaściwą ochroną uprawy może powodować znaczne szkody, szczegól-
nie na plantacjach nasiennych. Często uszkodzone przez szkodniki tkanki roślin są wtór-
nie porażane przez sprawców chorób. Dlatego jednym z istotnych elementów koniecznych 
dla uzyskania wysokich plonów jest prawidłowa, integrowana ochrona bobowatych przed 
szkodnikami.

Rośliny są zagrożone już od momentu wysiania 
nasion. Na tym etapie oraz w fazach kiełkowania 
szkody mogą wyrządzać larwy śmietki kiełków-
ki, szczególnie na glebach bogatszych w próch-
nicę. Żywią się materią organiczną i resztkami 
roślin, a przy niekorzystnych warunkach wzrostu 
roślin mogą podjadać kiełkujące nasiona i młode 
siewki. Sprzyjają im uproszczenia i uprawa m.in. 
po grochu, fasoli i kapuście. Ograniczona liczba 
zabiegów uprawowych to sprzyjające warunki dla 
rozwoju szkodników glebowych (głównie rolnic, 
pędraków i drutowców), które w ostatnich latach 
nabierają coraz większego znaczenia. Mogą one 
wyjadać pęczniejące nasiona, korzenie siewek 
czy podgryzać łodygi młodych roślin u nasady. 
W warunkach wyższej wilgotności powietrza i gle-
by problemem mogą być ślimaki. Żerują  na rośli-
nach grochu podczas całego okresu wegetacji, ale 
największe szkody powodują w fazach kiełkowania 
i rozwoju pierwszych liści oraz później – w fazach 

rozwoju i dojrzewania strąków. Dorosłe chrząsz-
cze oprzędzików po przezimowaniu w glebie że-
rują na wschodzących roślinach, uszkadzając lub 
całkowicie niszcząc młode kiełki. W późniejszym 
okresie wzrostu roślin oprzędziki żerują głównie 
na brzegach blaszek liściowych pozostawiając na 
krawędziach liści charakterystyczne ząbki (żer za-
tokowy). Największe straty mają miejsce wiosną 
(do fazy 6 liści), szczególnie kiedy ciepła i sucha 
pogoda sprzyja rozwojowi owadów na młodych 
siewkach. Natomiast ich larwy żerują w strefie ko-
rzeniowej na brodawkach korzeniowych, ograni-
czając wiązanie azotu atmosferycznego. 

Oprzędziki są najgroźniejsze w okresie wschodów Żer zatokowy oprzędzików na grochu

Fot. 2. Rośliny zdrowe oraz porażone 
przez chowacze łodygowe.  

Fot. 3. Nierównomierne dojrzewanie 
roślin spowodowane chorobami 
i szkodnikami roślin.

Rys. 2. Przykładowy rozkład masy 
1000 nasion dla prób pochodzących 
z partii przemysłowych (analizie 
poddano 1500 partii surowca).

3,2–3,8 g
20%

3,9–4,5 g
44%

> 5 g
10%

MTN

4,6–5,0 g
26%

Dr inż.  
PRZEMYSŁAW  
STRAŻYŃSKI
IOR–PIB  
w Poznaniu

Prof. dr hab.  
MAREK  
MRÓWCZYŃSKI 
IOR–PIB  
w Poznaniu
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Okres kwitnienia to także czas aktywności 
szkodników. Pierwsze osobniki mszyc mogą poja-
wiać się na roślinach bobowatych już w maju, a ich 
szczytowe nasilenie ma miejsce przed i w okresie 
kwitnienia. W zależności od warunków pogodo-
wych tworzą od kilku do kilkunastu pokoleń. Mszy-
ce zasiedlają młodsze fragmenty roślin, głównie 
liście, kwiatostany i młode strąki. Na skutek żero-
wania mszyc zahamowany jest wzrost roślin. Zasie-

dlone fragmenty roślin mogą ulegać deformacjom, 
więdnąć i zasychać. Mszyce cechują się również 
szkodliwością pośrednią – są wektorami wirusów. 
Podobnym spektrum szkodliwości cechują się 
występujące na uprawach bobowatych skoczki. 
Szkodliwym stadium wciornastków są zarówno 
larwy, jak i dorosłe osobniki. Znaczenie gospodar-
cze ma wciornastek grochowiec, żerujący najczę-
ściej na grochu. Po przezimowaniu larw dorosłe 

Mszyca grochowa

Tabela 1. Niechemiczne metody i sposoby ochrony roślin bobowatych przed agrofagami

Szkodnik Metody i sposoby ochrony

Drutowce płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, niszczenie 
chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, głęboka orka jesienna

Mszyce izolacja przestrzenna od upraw okopowych (m. burakowa) i wieloletnich 
bobowatych (m. grochowa), wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie

Nicienie niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna
Oprzędziki płodozmian, podorywki, wczesny siew, izolacja przestrzenna od wieloletnich bobowatych
Pachówka 
strąkóweczka

płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, wczesny 
siew ziarna, możliwie szybki zbiór, głęboka orka jesienna

Paciornica 
grochowianka

podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, zaprawianie ziarna, głęboka 
orka jesienna, opryskiwanie roślin selektywnymi insektycydami

Pędraki płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, niszczenie 
chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, głęboka orka jesienna

Rolnice
izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, okopowych i kapustowatych, 
wczesny siew ziarna, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu 
ziarna, zwiększenie nawożenia, głęboka orka jesienna

Strąkowce zaprawianie ziarna, izolacja przestrzenna od magazynów, 
możliwie szybki zbiór, niszczenie resztek pożniwnych

Ślimaki

podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli, wapnowanie gleby, niszczenie 
chwastów, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, krzyżowych i kapustnych, 
wczesny i głębszy siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu ziarna, usuwanie resztek 
roślinnych po zbiorach, wykaszanie traw, uprawa mniej wrażliwych odmian

Śmietki wczesne przygotowanie gleby pod siew, wczesny siew ziarna, zwiększenie normy 
wysiewu ziarna, niszczenie i usuwanie chwastów, dokładne przyorywanie obornika

Wciornastek 
grochowy

izolacja przestrzenna od innych bobowatych, zrównoważone 
nawożenie, głęboka orka, niszczenie chwastów

Liście soi uszkodzone przez gąsienice rusałki
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Strąkowiec grochowy

osobniki pojawiają się pod koniec maja, w najwięk-
szym nasileniu w czerwcu, wysysając soki z tka-
nek. Szkodliwość wciornastków jest tym większa, 
im młodsze są zaatakowane rośliny, stąd większe 
zagrożenie w rejonach północnych, gdzie siewy 
są późniejsze. Paciornica grochowianka wy-
stępują powszechnie, jednak jedynie w większym 
nasileniu może wyrządzić poważniejsze szkody. 
Stadium szkodliwym są jej beznogie i bezgłowe 
larwy. Na skutek ich żerowania skróceniu ulegają 
wierzchołki pędów i szypułki kwiatowe, pąki kwia-
towe z czasem zasychają i opadają, a uszkodzone 
strąki są mniejsze i zdeformowane. W zależności 
od warunków pogodowych wylot motyli pachów-
ki strąkóweczki ma miejsce już pod koniec maja 
i trwa do 8 tygodni. Szkodliwym stadium są żółtawe 
gąsienice, które niedługo po wylęgu wgryzają się 
do wewnątrz strąków, gdzie żerują na zewnętrznej 

warstwie nasion. Nasiona są nieregularnie wygry-
zione, w otoczeniu odchodów i przędzy, przez co 
znacznie spada ich energia kiełkowania i wartość 
handlowa. Chrząszcze strąkowców zimują we-
wnątrz ziaren w przechowalniach (część populacji 
zimuje w kryjówkach na zewnątrz). Największe na-
silenie chrząszczy obserwuje się w okresie kwit-
nienia. Jaja po kopulacji składane są na powierzch-
ni młodych strąków, a młode larwy wgryzają się do 
wnętrza strąków, a następnie do wnętrza nasion. 
W jednym nasieniu grochu rozwija się jedna larwa 
strąkowca grochowego, natomiast w nasieniu bobi-
ku – kilka larw strąkowca bobowego. Zagrożeniem 
dla roślin bobowatych przez cały okres wegetacji 
mogą być zmieniki, gąsienice motyli (zwłasz-
cza rusałkowatych na plantacjach soi) oraz wiele 
gatunków owadów wielożernych, np. ogrodnicy 
niszczylistki. Plantacje położone w pobliżu sku-

Tabela 2. Progi szkodliwości najważniejszych szkodników grochu, bobiku i łubinu

Tabela 3. Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania szkodników roślin bobowatych

Szkodnik Termin obserwacji Próg szkodliwości

G
R

O
C

H

Mszyca grochowa przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin

Oprzędzik pręgowany 
Oprzędzik wielożerny od wschodów do stadium 2–3 liści 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi 

lub 2 chrząszcze na 1 m2

Pachówka 
strąkóweczka formowanie strąków 1 złoże jaj na 3 roślinach

Wciornastek 
grochowiec kwitnienie 20 jaj lub larw na 10 kwiatach

B
O

B
IK

Mszyca trzmielinowo-
burakowa

przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin
kwitnienie początek kolonii na 10% roślin

Oprzędzik pręgowany 
Oprzędzik wielożerny od wschodów do stadium 2–3 liści 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi

Strąkowiec bobowy formowanie strąków 2 chrząszcze na 1 m2 lub 1–2 
chrząszcze na 50 roślinach

ŁU
B

IN Mszyca grochowa 
Mszyca trzmielinowo-
burakowa

przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin lub 
początek kolonii na 10% roślin

Uprawa Szkodnik Substancje czynne (liczba insektycydów)

BOBIK

Oprzędziki acetamipryd (6), beta-cyflutryna (2), cypermetryna (2)
Mszyce acetamipryd (6), beta-cyflutryna (2), cypermetryna (1)
Zmieniki cypermetryna (3)
Wciornastki acetamipryd (6)
Strąkowiec bobowy acetamipryd (6), beta-cyflutryna (2)
Gąsienice Bacillus thuringensis (1)

GROCH

Oprzędziki alfa-cypermetryna (12), beta-cyflutryna (2)

Mszyca grochowa alfa-cypermetryna (13),  beta-cyflutryna (2), 
cypermetryna (10), deltametryna (2) 

Śmietki acetamipryd (11) 
Wciornastki acetamipryd (11), beta-cyflutryna (2)
Zmieniki beta-cyflutryna (2), cypermetryna (3)

Strąkowiec grochowy acetamipryd (11), deltametryna (1), 
tiachlopryd + deltametryna (3)

Pachówka strąkóweczka beta-cyflutryna (2), Bacillus thuringensis (1)
Gąsienice Bacillus thuringensis (1)

ŁUBIN

Oprzędziki acetamipryd (6)
Mszyce acetamipryd (6), cypermetryna (3)
Zmieniki acetamipryd (6), cypermetryna (3)
Wciornastki acetamipryd (6)
Pachówka strąkóweczka acetamipryd (6)

SOJA

Oprzędziki acetamipryd (6)
Mszyce acetamipryd (6), cypermetryna (3)
Zmieniki acetamipryd (6), cypermetryna (3)
Strąkowiec bobowy acetamipryd (6)

pisk leśnych są często atrakcyjne dla zwierzyny 
łownej. Lokalnie poważnym problemem mogą być 
także nicienie, szczególnie na glebach bogatych 
w materię organiczną.

Jednym z podstawowych założeń integrowanej 
ochrony bobowatych przed szkodnikami są działa-
nia prewencyjne, oparte przede wszystkim na pra-
widłowej agrotechnice. Prawidłowa agrotechnika 
i uzupełnienie ewentualnych składników mineral-
nych poprawi kondycję roślin w początkowych fa-
zach wzrostu, gdy są wyjątkowo wrażliwe na atak ze 
strony poszczególnych gatunków agrofagów. Do-
datkowo szybszy wzrost pozwoli zagłuszyć chwa-
sty, które często stanowią bazę pokarmową dla 
niektórych szkodników. Właściwy płodozmian oraz 
uprawa przedsiewna i pożniwna również ograni-
cza zagrożenie ze strony szkodników, szczególnie 
glebowych i tych, których stadia zimują w glebie. 
Istotny jest też wybór odmian bardziej odpornych 
i tolerancyjnych na działanie szkodników w danym 
rejonie, również pod kątem wymagań glebowych 

i klimatycznych, ponieważ właściwe warunki wzro-
stu i rozwoju roślin skutecznie pozwalają ograni-
czyć ryzyko strat powodowanych przez szkodniki. 
Jednym z przejawów ochrony jest wykorzystanie 
pożytecznych gatunków drapieżnych, tworzących 
naturalny opór środowiska.

W ochronie integrowanej metoda chemiczna za-
lecana jest w ostateczności, przy dużym nasileniu 
występowania i szkodliwości danego gatunku oraz 
braku innych sposobów ograniczenia strat. Decy-
zję o zastosowaniu środków chemicznych przed 
szkodnikami należy podejmować indywidualnie dla 
każdej plantacji w oparciu o progi szkodliwości dla 
danego szkodnika, z uwzględnieniem innych czyn-
ników, takich jak temperatura mierzona bezpośred-
nio na plantacji, aktualna faza rozwojowa rośliny, 
poziom nawożenia, stopień dotychczasowej ochro-
ny, warunki glebowe, obecność pożytecznej ento-
mofauny czy nasilenie występowania szkodnika 
w poprzednich latach.

AGROTECHNIKA

Gąsienica pachówki strąkóweczki
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stanowią one przysmak zarówno dla różnych gatun-
ków ptaków, jak i dla dzika. Białka znajdujące się w na-
sionach roślin bobowatych zawierają prawie wszyst-
kie aminokwasy egzogenne w ilościach zbliżonych do 
tych w pełnowartościowych produktach zwierzęcych, 
dlatego są szczególnie poszukiwane przez młode, ro-
snące zwierzęta oraz przez karmiące samice potrze-
bujące tych aminokwasów do produkcji mleka. Należy 
pamiętać, że zasiewy tych roślin mają miejsce wcze-
sną wiosną, najczęściej w drugiej połowie marca, kie-
dy w przyrodzie nie ma jeszcze zbyt wielu roślin stano-
wiących żer dzikich zwierząt. W związku z tym, małe 
plantacje o powierzchni do 1 hektara mogą ulec w cią-
gu jednej nocy całkowitemu zniszczeniu przez dziki lub 
w ciągu kilku dni przez stada ptaków, takich jak gołąb 
czy gawron. Zwierzęta jeleniowate (jeleń, daniel i sar-
na) nie wydobywają kiełkujących nasion, zagrażają 
natomiast uprawom roślin bobowatych w późniejszych 
stadiach ich wegetacji. Rośliny przygryzane przez je-
lenie, sarny i daniele mają przedłużoną wegetację, nie-
równomiernie dojrzewają i dają niższy, gorszej jakości 
plon. Przygryzanie siewek i starszych roślin opóźnia 
zakrywanie międzyrzędzi i powoduje, że uprawy ule-
gają wtórnemu zachwaszczeniu oraz częściej zapa-
dają na infekcje chorobowe. Uszkodzenia roślin przez 
zwierzęta łowne trwają aż do fazy rozwoju strąków. 

W obowiązującej w Polsce od 2014 roku integro-
wanej ochronie roślin przed zwierzyną łowną i ptaka-
mi należy przestrzegać określonych zasad. Najważ-
niejszym elementem ochrony jest w tym przypadku 
monitorowanie upraw i stosowanie metod nie zagra-
żających życiu ani zdrowiu zwierząt. Nie można w wy-
padku zwierząt łownych używać terminu „zwalczanie” 
– można jedynie ograniczać ich występowanie i żero-
wanie. 

Podstawą integrowanej ochrony roślin bobowatych 
przed ptakami i zwierzyną łowną jest odpowiedni do-
bór stanowiska uwzględniający możliwość dostępu 
dzikich zwierząt. Należy unikać miejsc bezpośrednio 
graniczących z kompleksami leśnymi, w których wy-
stępują liczne populacje dzika, jelenia sarny i daniela. 
W razie dużego ryzyka, warto zastosować ogrodzenia 
uniemożliwiające zwierzynie wejście na uprawę. Mogą 
to być zarówno pastuchy elektryczne  jak i ogrodzenia 
z siatki drucianej. Niestety należy się liczyć z możli-
wością sforsowania takich przeszkód zarówno przez 
dziki (podkopy), jak i jeleniowate, które bez trudu po-
trafią przeskoczyć ogrodzenie o wysokości do 2,5 m. 
Z kolei w przypadku metody chemicznej to niestety ta 
metoda nie zawsze jest skuteczna. Substancje czyn-
ne repelentów imitujące zapach człowieka, drapieżcy 
lub obcy w środowisku, na skutek procesów habituacji 
nie spełniają obecnie roli odstraszającej. Substancje 
zapachowe nie działają na ptaki, u których węch jest 
słaby i nie odgrywa ważnej roli w kontrolowaniu śro-
dowiska, natomiast dziki i jeleniowate w zależności 

od środowiska mniej lub bardziej zurbanizowanego, 
obecnie albo nie reagują na substancje zapachowe 
wcale, albo w ciągu kilku dni przyzwyczajają się do 
nich i je ignorują. Zdolność szybkiej adaptacji do zmie-
niających się warunków środowiskowych jest charak-
terystyczną cechą zwierząt wyższych – ptaków i ssa-
ków zwłaszcza żyjących w ugrupowaniach stadnych. 
Zwierzęta te mają wybitne zdolności do uczenia się 
i zmiany zachowań, co utrudnia lub wręcz uniemożli-
wia skuteczne ich odstraszanie bez użycia bodźców 
bólowych a nawet lękowych. Z kolei bodźce te używa-
ne w niektórych urządzeniach elektrycznych lub piro-
technicznych są obecnie prawnie zabronione.
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Integrowana 
ochrona roślin 
bobowatych przed 
zwierzyną łowną

PAWEŁ WĘGOREK, 
ROMAN KRAWCZYK, 
JOANNA ZAMOJSKA, 
DARIA DWORZAŃSKA  
Instytut Ochrony Roślin 
– Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu

Rośliny bobowate odniosły ewolucyjny sukces dzięki 
możliwości wykorzystywania azotu zawartego w po-
wietrzu, przy pomocy bakterii symbiotycznych żyjących 
w brodawkach ich korzeni. Bakterie te dzięki specyficz-
nym enzymom (nitrogenazy) mają zdolność do wiąza-
nia niedostępnych dla roślin cząsteczek azotu N2, który 
przekształcają do dostępnej dla roślin formy amonowej 
– NH4. W zamian za azot, bakterie na drodze symbiozy, 
otrzymują od roślin bobowatych cukry i inne odżywcze 
produkty. Dzięki symbiozie z bakteriami rośliny te nie 
tylko wydają plon bogaty w azot (białka), ale również 
pozostawiają po sobie 100–200 kilogramów azotu 
w glebie dla roślin następczych, a także poprawiają 
strukturę gleb. Bobowate są więc idealnym przedplo-

nem. Obecnie uprawia się w Polsce ponad 200 tys. ha 
omawianych gatunków roślin, zarówno na ziarno jak 
i na zielonkę a ich uprawa ma szczególne znaczenie 
w gospodarstwach o ekologicznym systemie produkcji. 
Uprawa większości gatunków roślin bobowatych obję-
ta jest specjalną płatnością obszarową.* 

Największy udział w strukturze zasiewów w Polsce 
z roślin bobowatych ma łubin. W obrębie tego gatunku 
ważną rolę gospodarczą odgrywają łubiny: żółty, biały 
oraz wąskolistny, który jest uprawiany na największej 
powierzchni.

Pomimo niewielkiej powierzchni upraw roślin bo-
bowatych w Polsce, ze względu na ich dużą atrakcyj-
ność żerową dla ssaków łownych i ptaków, zagadnie-

nie szkód łowieckich w uprawach tych 
roślin ma istotne znaczenie. Jednym 
z powodów atrakcyjności żerowej bobo-
watych jest postęp w hodowli w kierun-
ku zmniejszenia zawartości alkaloidów 
i innych substancji antyżywieniowych, 
które stanowiły ewolucyjnie wykształ-
coną obronę przed roślinożercami i były 
substancjami celowo syntetyzowanymi 
i oddziałującymi toksycznie. 

Problem ze szkodami łowieckimi za-
czyna się już po zasiewach – zwłaszcza 
łubinów, grochu, fasoli, bobu i bobiku. 
Ze względu na bardzo dużą zawartość 
białka w nasionach wynoszącą od 20% 
do ponad 50%, a także do 20% tłuszczu 

Rośliny bobowate znane również pod nazwą motylkowatych lub strączkowych to rodzina, do której 
należy blisko 10% gatunków wszystkich roślin dwuliściennych. Jest ich około 18 tysięcy i jest to 
najliczniejsza rodzina roślin. Do najważniejszych roślin bobowatych grubonasiennych uprawianych 
w naszym kraju zaliczamy: groch, bób, bobik, fasolę, soję, łubiny, peluszkę, wykę kosmatą (forma 
ozima), wykę siewną (forma jara) oraz seradelę pastewną. Natomiast do najważniejszych bobowa-
tych drobnonasiennych zaliczamy: koniczyny, lucernę, komonicę, esparcetę i nostrzyk biały.

Łubin uszkodzony przez zwierzęta łowne, fot. R. Krawczyk

Młode siewki łubinu przygryzione przez sarny, fot. R. Krawczyk

*  Płatność do roślin bobowatych uprawianych na ziarno do 75 ha wynosiła w 2018 roku 721,04 zł/ha.
Rośliny łubinu przygryzione przez jeleniowate, fot. R. Krawczyk
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W pewnym stopniu można również ograniczyć 
wielkość szkód poprzez dobór odmiany. Przykłado-
wo pod względem użytkowym w łubinie wąskolist-
nym wydzielono grupę odmian niskoalkaloidowych 
(tzw. odmiany słodkie, m. in.: Neptun, Regent, Tango, 
Zeus) i grupę odmian wysokoalkaloidowych (tzw. od-
miany gorzkie, m.in.: Karo i Oskar). Odmiany gorzkie 
mają zastosowanie jako poplony na zielony nawóz i ze 
względu na gorzki smak nie są zjadane przez zwierzę-
ta gospodarskie ani w formie zielonki ani suchych na-
sion. Odmiany te są również niechętnie przygryzane 
przez zwierzęta jeleniowate. 

W badaniach prowadzonych w Instytucie Ochrony 
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym poziom 
uszkodzeń spowodowanych przez zwierzynę łowną, 
a w konsekwencji straty plonu nasion w odmianach 
gorzkich łubinu był nieznaczny. Natomiast poziom 
uszkodzeń w obrębie odmian słodkich łubinu wąsko-
listnego był zróżnicowany. Porównując „atrakcyjność” 
dla zwierzyny płowej siedem odmian niskalkaloido-
wych łubinu wąskolistnego (Dalbor, Kalif, Neptun, Re-
gent, Tango, Zeus) i jednej odmiany gorzkiej (Oskar), 
najsilniej przygryzane były odmiany: Zeus i Neptun. 
Należy zaznaczyć, że w obrębie badanych odmian 
słodkich łubinu wąskolistnego wszystkie odmiany były 
przygryzane przez zwierzynę łowną, ale w siewkach 
odmian charakteryzujących się najniższą zawartością 
alkaloidów, intensywność żerowania była większa 
oraz straty plonu nasion były największe.  

Tak więc biorąc pod uwagę integrowaną ochronę 
roślin w miejscach szczególnie narażonych na zgry-
zanie wskazany jest siew odmian gorzkich (o dużej 
zawartości alkaloidów**). Dobór odmian o mniejszej 
atrakcyjności dla dzików i jeleniowatych jest też możli-
wy wśród innych gatunków roślin bobowatych. Tu rów-

nież o podatności na żerowanie decyduje zawartość 
i skład chemiczny alkaloidów, które często mają dzia-
łanie neurotoksyczne.

Zalecaną metodą ograniczającą szkody łowiec-
kie w uprawach roślin bobowatych oraz innych roślin 
rolniczych jest zakładanie tak zwanych zaporowych 
pasów żerowych, na których wykładana jest atrakcyj-
na karma lub pozostawianie fragmentów pól z atrak-
cyjnymi dla zwierzyny roślinami, takimi jak kukurydza 
czy topinambur. Choć działanie to leży w gestii gospo-
darki łowieckiej to z pewnością ma również znaczenie 
w rolnictwie. Przykładowo, bulwy topinamburu są dla 
zwierząt wyjątkowo smakowite i zdrowe, a charaktery-
styczną cechą tej rośliny jest jej plonowanie w jednym 
miejscu przez 8–10 lat. Zarówno pozostawienie frag-
mentu pola z kukurydzą jak i poletka topinamburu daje 
zwierzętom również miejsce osłonowe i ostojowe. 

W przypadku wystąpienia szkód łowieckich 
w uprawach roślin bobowatych proces ich likwidacji 
oraz aspekt prawny odpowiedzialności za te szkody 
opisuje dokładnie znowelizowana  w dniu 15.06.2018 r. 
ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. 
W myśl tej ustawy dzierżawca lub zarządca obwo-
du łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania 
szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, daniele, jelenie 
i sarny w uprawach i płodach rolnych. Nowe uregulo-
wania i zmiany w ustawie Prawo Łowieckie obowiązu-
ją od dnia 23.08.2018 r. Wniosek o szacowanie szkód 
łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania 
właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do 
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wzo-
ry tych wniosków oraz wzory protokołów szacowania 
szkód można pobrać między innymi na stronach inter-
netowych Polskiego Związku Łowieckiego.

**  Alkaloidy to związki organiczne, głównie pochodzenia roślinnego zawierające w swojej cząsteczce atom (lub atomy) azotu, wykazujące 
silne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. W roślinach łubinu występują między innymi takie alkaloidy, jak: lupanina, 
13OH-lupanina, izolupanina, angustifolina i multiflorina. Alkaloidy takie jak: lupanina  oraz 13OH-lupanina są charakterystyczne dla 
łubinu wąskolistnego.  Poszczególne alkaloidy różnią się indeksem gorzkości, a ich zawartość oraz proporcje w poszczególnych 
odmianach łubinu wąskolistnego wpływa na „atrakcyjność” poszczególnych odmian dla zwierzyny łownej. W praktyce oznacza to, 
że na plantacjach odmian łubinu wąskolistnego cechujących się najniższą zawartością alkaloidów w siewkach roślin lub alkaloidów 
o niższym indeksie gorzkości – zwierzyna płowa będzie częściej wracać na żerowanie, tym samym powodować większe straty.

Powierzchnia zasiewów roślin bobowatych [ha]

 Źródło: GUS

dr hab. ROMAN KRAWCZYK
dr SYLWIA KACZMAREK
Instytut Ochrony Roślin – 
Państwowy Instytut Badawczy

Rośliny bobowate (strączkowe) wymagają ochrony przed zachwaszczeniem. Chwasty po-
jawiające się w początkowym okresie wegetacji stanowią największą konkurencję dla roślin 
strączkowych.

Integrowana ochrona 
roślin bobowatych 
przed zachwaszczeniem

Największym zagrożeniem jest zachwaszczenie wy-
stępujące w początkowym okresie wegetacji. Jest to 
tak zwany krytyczny okres na konkurencję chwastów 
i w zależności od gatunku i kształtuje się w przedziale 
czasowym 4–7 tygodni po wschodach rośliny upraw-
nej. W tym okresie plantacja powinna być wolna od 
chwastów. Zachwaszczenie największe straty może 
spowodować na plantacjach nasiennych, gdzie nie-
kontrolowane występowanie chwastów może być 
przyczyną dyskwalifikacji plantacji lub w skutek po-
gorszenia parametrów jakościowych nasion przyczy-
nić się do dyskwalifikacji materiału siewnego w sku-
tek niespełnienia parametrów jakosciowych.

Metody ograniczenia strat
Kluczowym elementem w integrowanej ochronie jest 
przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych. Pierwszym 
najważniejszym elementem jest właściwy dobór sta-
nowiska w zależności od wymagań gatunku i odmiany. 
Rośliny bobowate grubonasienne generalnie są po-
datne na zachwaszczenie. Najlepiej unikać stanowisk, 
na których można spodziewać się dużego nasilenia 
chwastów, szczególnie gatunków takich jak: komosa 
(Chenopodium sp.), chaber bławatek (Centaurea cy-
anus), bodziszki (Geranium sp.), chwasty rdestowate 
(Polygonum sp.), zwłaszcza rdestówka powojowata 
(Fallopia convolvulus). Dużym problemem mogą być 
samosiewy rzepaku w szczególnosci w uprawach łu-
binu, w których to nie ma możliwości stosowania her-
bicydów w zabiegach powschodowych do chwastów 
dwuliściennych i samosiewów rzepaku.

Ryzyko wtórnego zachwaszczenia będzie mniej-
sze w warunkach zbilansowanego nawożenia dosto-
sowanego do zasobności gleby i wymagań rośliny 
uprawnej oraz w uprawie odmian o szybkim wzroście 
i silniej zacieniających glebę. 

Zbyt niska obsada, niedostosowana do optymal-
nych wymagań odmiany i danego stanowiska, sprzyja 
zachwaszczeniu. W celu ograniczenia ryzyka wtór-
nego zachwaszczenia bardzo ważne jest uzyskanie 
optymalnej obsady roślin dla danego gatunku i odmia-
ny oraz stanowiska. W tym celu pewniejsze jest stoso-
wanie kwalifikowanego materiału siewnego o wysokiej 
zdolności kiełkowania. Kwalifikowany materiał siewny 
zapewnia wyrównane i szybkie wschody roślin. Siew 
wykonany w dobrze uprawioną glebę w zalecanych 
ilościach kiełkujących nasion oraz zalecanym terminie 
umożliwia wyrównane zakrycie międzyrzędzi. Materiał 
siewny charakteryzuje się największym wigorem, gdy 
zdolność kiełkowania nasion wynosi 100%. Natomiast 
niższa zdolność kiełkowania przekłada się na słab-
szy wigor, czyli właściwości nasion, które określają 
poziom aktywności i zachowania się nasion podczas 
kiełkowania i wschodów siewek. Obniżenie tych wła-
ściwości nasion prowadzi do zmniejszenia szybkości 
i równomierności kiełkowania oraz zmniejszonej tole-
rancji na stresy środowiska, szczególnie temperatury 
i uwilgotnienia gleby. Prowadzi to w konsekwencji do 
słabszych wschodów lub słabszego wzrostu siewek 
szczególnie w warunkach niewyrównanej głęboko-
ści siewu. Minimalna zdolność kiełkowania materiału 
siewnego w kategorii kwalifikowany wynosi 80% dla 

Łubin wąskolistny na polu z kompensacją chabra bławatka, fot. R. KrawczykPlantacja łubinu żółtego bez zabiegu herbicydowego, fot. R. Krawczyk
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bobiku, grochu, soi, łubinu bia-
łego i łubinu żółtego oraz 75% 
dla łubinu wąskolistnego.

W integrowanej ochronie 
duże znaczenie mają zabiegi 
uprawowe, które odpowiednio 
przeprowadzone zmniejszają 
liczebność aktywnych dia-
spor (nasiona, kłącza, rozłogi) 
chwastów w wierzchniej war-
stwie gleby. W okresie letnim, 
po zbiorze rośliny przedplo-
nowej, jest odpowiednio dużo 
czasu, aby w uprawie pożniw-
nej zmniejszyć liczebność ak-
tywnych diaspor chwastów. 
Powierzchowna uprawa gleby 
stymuluje nasiona chwastów 
i samosiewów roślin upraw-
nych do kiełkowania, które 
w kolejnych uprawkach mogą 
być zwalczane. Obecnie, z ko-
rzyścią dla gleby, roślin i kie-
szeni rolnika, zabiegi te można 
prowadzić z zastosowaniem 
nowych narzędzi uprawowych: 
brony talerzowej, kultywatora 
podorywkowego, brony łopat-
kowej, agregatów ściernisko-
wych, które przejęły funkcję 
pługa podorywkowego.

Równie ważnym zada-
niem uprawy pożniwnej jest 
zapobieganie utracie wody 
oraz stymulacja rozwoju życia 
biologicznego w wierzchniej 
warstwie gleby. Każdy zabieg 
ograniczający nieproduktywną 
utratę wody z gleby ma duże 
znaczenie dla plonowania roślin 
następczych. Ochrona upraw 
bobowatych grubonasiennych 
przed zachwaszczeniem bazu-
je na zabiegach herbicydowych 
stosowanych bezpośrednio po 
siewie. Skuteczność tych zabie-
gów jest zależna od wilgotności 
gleby. Wraz ze zmniejszeniem 
uwilgotnienia gleby skutecz-
ność chwastobójcza tych za-
biegów jest niższa. Stąd ważne 
jest, aby uprawa przedsiewna 
nie skutkowała przesuszeniem 
gleby. 

Bobik, odmiana Amulet w fazie kwitnienia, fot. R. 
Krawczyk

Soja zachwaszczona komosą – po zabiegu 
desykacji przed zbiorem plonu, fot. R. Krawczyk

Bobik, odmiana Amulet w fazie kwitnienia, fot. R. Krawczyk

Soja, odmiana Augusta, fot. R. Krawczyk

Soja skutecznie chroniona przed 
zachwaszczeniem, fot. R. Krawczyk

Tabela 1. Odchwaszczanie bobiku

Tabela 2. Odchwaszczanie grochu pastewnego

Substancja 
czynna

Nazwa środka
(substancja czynna) Dawka Termin zabiegu i uwagi

dimetenamid-P 
+ pendimetalina Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha Stosowanie bezpośrednio po siewie, do 3 dni.

prosulfokarb Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha Stosować do 5 dni po siewie. Nasiona wysiewać 
na głębokość nie mniejszą niż 7 cm.

metobromuron

Inigo 500 SC 2,0 l/ha

Stosować do 5 dni po siewie.Metobrom 500 SC 2,0 l/ha
Proman 500 SC 2,0 l/ha
Soleto 500 SC 2,0 l/ha

chlomazon + 
pendimetalina Stallion 363 CS 3,0 l/ha

Stosować bezpośrednio po siewie, na wilgotną, starannie 
uprawioną glebę bez grud i nierówności. Nie stosować, 
gdy kiełek znajduje się bliżej niż 13 mm od powierzchni. 
Nie stosować, gdy gleba jest przesuszona.

chizalofop-
P-etylu

Achiba 05 EC 0,75–2,5 l/ha Selektywne zwalczanie chwastów jednoliściennych 
i samosiewów zbóż po wschodach bobiku 
od fazy dwóch liści właściwych.
Stosować po wykształceniu dwóch liści 
właściwych rosliny uprawnej.
Wyższe dawki przeznaczone są do zwalczania 
perzu właściwego i wiechliny rocznej.
Odchwaszczając s.cz. chizalofop-P-etylu nie stosować 
innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni.
Stosując s.cz. propachizafop chwasty dwuliścienne 
można zwalczać co najmniej trzy dni przed lub 
trzy dni po zastosowaniu tego środka.
Select Super zalecany tylko do zwalczania 
gatunków jednorocznych. 

Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 0,75–2,5 l/ha

fluazyfop-
P-butylu

Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Frequent 3,0 l/ha

Privum 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–2,0 l/ha

haloksyfop-P Gallant Super 104 EC 0,5–1,0 l/ha
Perenal 104 EC 0,5–1,0 l/ha

kletodym Select Super 120 EC 0,8 l/ha

propachizafop

Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha

Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha

bentazon + 
imazamoks Corum 502,4 SL 1,25 l/ha

Stosować od fazy dwóch liści do pięciu pędów bocznych
Zalecany w uprawie jedynie na suche nasiona.
W dawkach dzielonych stosować w dawce jednorazowej 
0,625 l/ha, drugi zabieg co najmniej po 7 dniach.

glifosat

Roundup Flex 480 1,0–3,0 l/ha

Stosować na plantacji lub jej części w sytuacji wystąpienia 
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy 
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie 
w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości. Zabieg 
wykonać w fazie dojrzewania strąków (BBCH 83–89), gdy 
nasiona są wykształcone i osiągnęły wilgotność poniżej 30% 
zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. 
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

Roundup PowerMax 720 2,0 kg/ha

Substancja 
czynna

Nazwa środka
(substancja czynna) Dawka Termin zabiegu i uwagi

benfluralina
Balan 180 EC 8,0 l/ha Stosować przed siewem. Przygotowaną pod

uprawę glebę opryskiwać cieczą użytkową, po czym nie 
później niż w ciągu 4 godzin glebę wymieszać dwukrotnie 
na głębokość 8–15 cm lekkim kultywatorem lub broną.Bonalan 180 EC 8,0 l/ha

aklonifen
Bandur 600 SC 3,0 l/ha

Stosować bezpośrednio po siewie Stosować 
na dobrze uprawioną, bez grud, glebę.

Bingo 600 SC 3,0 l/ha
Dubri 600 SC 3,0 l/ha

chlomazon

Clomaz 36 CS 0,25 l/haCommand 360 CS
Command 480 EC

0,2 l/haKilof 480 EC
Szpada 480 EC

prosulfokarb Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha Stosować do 5 dni po siewie. Nasiona wysiewać 
na głębokość nie mniejszą niż 3–5 cm.

dimetenamid-P 
+ pendimetalina Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha Stosować bezpośrednio po siewie. Zalecany w grochu 

siewnym pastewny (peluszka) uprawiany na nawóz zielony. 
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Nowe oznakowanie – 
„Bez GMO”

Szerokie wykorzystywanie genetycznie zmodyfikowanej żywności lub pasz wciąż budzi 
szereg wątpliwości. Nie brakuje głosów ze strony uznanych specjalistów, że wpływ tego 
typu produktów na zdrowie ludzi nie jest do końca poznany. Liczne przeprowadzone bada-
nia i sondaże jednoznacznie wskazują, że większość Polaków oczekiwałaby zakazu upraw 
GMO, albo co najmniej podchodzi do tego typu produktów z duża rezerwą.

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Mając powyższe na uwadze, w ostatnim roku podjęto 
prace nad przepisami określającymi zasady ozna-
czania produktów wolnych od GMO. Ich efektem 
jest ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu 
produktów wytworzonych bez wykorzystania organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od 
tych organizmów (Dz.U. z 2019, poz. 1401). Zawarte 
w niej regulacje weszły w życie z dniem 01 stycznia 
2020 roku.

Głównym celem nowych przepisów jest doprowa-
dzenie do takiej sytuacji, aby konsument nabywając 
dany produkt mógł łatwo stwierdzić, że nie zawiera on 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Wyłączenia ustawowe
Przepisów wymienionej ustawy nie będzie stoso-
wać się do żywności i pasz wyprodukowanych lub 
wprowadzonych do obrotu w innym państwie UE, 

a także w kraju należącym do EFTA oraz Turcji – 
jednak w tych ostatnich przypadkach zgodnie z za-
sadami na jakich państwa te korzystają ze swobo-
dy przepływu towarów z Unią Europejską.

Dobrowolność oznaczeń
Oznakowanie żywności oraz pasz jako wolnych od 
GMO jest dobrowolne. Ustawa przewiduje stoso-
wanie odpowiedniego znaku graficznego, a także 
następujących określeń:
a)  „bez GMO” – względem pasz oraz żywności 

pochodzenia roślinnego i żywności składającej 
się więcej niż z jednego składnika, w skład któ-
rej nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzę-
cego, 

b)  „wyprodukowane bez stosowania GMO” – wo-
bec produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności składającej się więcej niż z jednego 
składnika, w skład której wchodzi produkt po-
chodzenia zwierzęcego.

Przepisy wyraźnie przy tym zastrzegają, iż spo-
sób oznakowania żywności i paszy nie może suge-
rować, że odnosi się ono także do innych produktów 
zlokalizowanych w tym samym punkcie sprzedaży. 
Jednocześnie wyraźnie zakazuje się stosowania 
opisanego powyżej oznakowania na produktach 
żywnościowych i paszach, które zawierają elemen-
ty genetycznie zmodyfikowane. 

Szczegółowe wzory i opis znaków graficznych 
służących do oznakowania „bez GMO” określi 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze roz-
porządzenia. Ustawa wyznacza okres dwóch lat 
na dostosowanie obecnych wzorców graficznych 
do znaków, które zostaną określone przez Ministra.

Produkty bez GMO
Nowe przepisy szczegółowo określają rodzaj żyw-
ności która będzie mogła być znakowana jako wol-
na od GMO. Przede wszystkim dotyczy to produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, czyli takich, które 
zostały pozyskane ze zwierząt lub od zwierząt. 
Warunkiem jest, aby przy ich żywieniu – w okresie 
karencji poprzedzającym pozyskanie produktów 
– nie były stosowane pasze zmodyfikowane gene-
tycznie (w rozumieniu prawa UE). Oczywiście pro-
ces takiego żywienia będzie musiał być stosownie 
udokumentowany.

Druga grupa to wolne od modyfikacji genetycz-
nych produkty pochodzenia roślinnego, które za-
wierają lub zostały wyprodukowane z organizmów, 
dla których istnieją odpowiedniki wpisane do re-
jestru żywności i paszy GMO. Regulacje prawne 
zakładają, że wolna od GMO żywność pochodze-
nia roślinnego musi posiadać swoje odpowiedniki, 
które zostały wpisane do wspólnotowego rejestru 

genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 
prowadzonego przez Komisję Europejską zgodnie 
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowa-
nej żywności i paszy.

Dopuszczalne wyjątki
Nowa ustawa uznaje w drodze wyjątku jako wolne 
od GMO produkty pochodzenia zwierzęcego, na-
wet jeżeli u tych zwierząt stosowano wytworzone 
z GMO weterynaryjne produkty lecznicze (w ro-
zumieniu Prawa farmaceutycznego), niedostępne 
w innej formie materiały paszowe, dodatki paszo-
we oraz pomoce przetwórcze (zgodnie ze stosow-
nymi rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego 
i Rady WE).

Nowe przepisy dopuszczają stosowanie ozna-
kowania produktów żywnościowych jako wolnych 
od organizmów genetycznie zmodyfikowanych tak-
że w przypadku, gdy taka żywność jednak zawiera 
lub została wyprodukowana z GMO wpisanego do 
rejestru żywności i paszy GMO. Dotyczy to przy-
padków, gdy zawartość modyfikacji genetycznej 
wynosi nie więcej niż 0,1% lub jej obecność jest 
przypadkowa albo nieunikniona technicznie.

Kontrole i kary
Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy za-
pewniać będą: Inspekcja Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Handlowa 
oraz Inspekcja Weterynaryjna. Ustawa określa 
katalog czynów zagrożonych karami finansowymi. 
W szczególności dotyczy to przypadków wprowa-
dzania na rynek pasz oznakowanych jako wolne od 
GMO, które faktycznie nie spełniają warunków do 
takich oznaczeń, braku wymaganych badań labo-
ratoryjnych lub stosownych dokumentów, a także 
utrudniania kontroli wykonywania przepisów usta-
wy przez uprawnione organy. Kary będą wymierza-
ne w trybie administracyjnym.

Rozwiązania zawarte w opisanej wyżej usta-
wie należy co do zasady ocenić pozytywnie. Upo-
rządkują one rynek żywności i pasz oraz dadzą 
konsumentom jasne kryteria doboru produktów. 
Szczególnie dobrze należy pochwalić zastosowa-
ną przez ustawodawcę przesłankę pozytywną tj. 
dobrowolność stosowania oznaczeń. Tym samym 
będą je stosować tylko ci producenci, którzy chcą 
jednoznacznie wskazać, że ich produkty są fak-
tycznie wolne od GMO. Istotne jest tylko spełnienie 
określonych ustawą standardów. Rzeczywistość 
wskazuje bowiem, że musi jeszcze upłynąć wiele 
lat zanim poznamy długofalowe skutki działania 
GMO dla organizmów żywych.

OKIEM PRAWNIKA

pendimetalina Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha
Stosować po siewie nie później niż 5 dni (BBCH 00–01).  
Zalecana głębokość siewu 3 cm. Przesuszenie 
gleby zmniejsza skuteczność chwastobójczą.

chizalofop-
P-etylu

Achiba 05 EC 0,75–2,5 l/ha

Selektywne zwalczanie chwastów jednoliściennych 
i samosiewów zbóż po wschodach grochu, 
od fazy dwóch liści właściwych.
Dawki wyższe przeznaczone są do zwalczania 
perzu właściwego i wiechliny rocznej. 
Odchwaszczając substancją czynną chizalofop-P-etylu nie 
stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni.
Stosując substancję czynną propachizafop chwasty 
dwuliścienne można zwalczać co najmniej trzy dni 
przed lub trzy dni po zastosowaniu tego środka.
Select Super jest przeznaczony do zwalczania 
tylko chwastów jednorocznych.

Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 0,75–2,5 l/ha

chizalofop-
P-tefurylu

Pantera 040 EC 0,8–2,0 l/ha
Bagira 040 EC 0,8–2,0 l/ha

Grapan Extra 40 EC 1,75–2,0 l/ha

fluazyfop-
P-butylu

Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Frequent 3,0 l/ha

Privum 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–2,0 l/ha

haloksyfop-P Gallant Super 104 EC 0,5–1,0 l/ha
Perenal 104 EC 0,5–1,0 l/ha

kletodym Select Super 120 EC 0,8 l/ha

propachizafop

Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha

Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha

MCPB Butoxone M 400 SL 3,0–4,0 l/ha
Stosować od fazy 1–3 wąsów czepnych. 
Niektóre odmiany grochu mogą być 
wrażliwa na działanie środka.

bentazon + 
imazamoks Corum 502,4 SL 1,0–1,25 l/ha Stosować na początku pojawienia się wąsów 

czepnych, przy wysokości roślin 6–12 cm.

glifosat

Roundup Flex 480 1,0–3,0 l/ha
Stosować na plantacji lub jej części w sytuacji wystąpienia 
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy 
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie 
w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości. Zabieg 
wykonać w fazie dojrzewania strąków (BBCH 83–89), gdy 
nasiona są wykształcone i osiągnęły wilgotność poniżej 30% 
zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. 
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

Roundup PowerMax 720 2,0 kg/ha

Substancja 
czynna

Nazwa środka
(substancja czynna) Dawka Termin zabiegu i uwagi

Tabela 2. Odchwaszczanie grochu pastewnego, cd.



- Maćku, kto jest najbardziej leniwy w twojej klasie? 
- pyta ojciec.
- A co to jest leniwy?
- To znaczy, że ktoś nic nie robi, tylko się 
przygląda, jak inni pracują.
- A, to nasz pan od matematyki.

***

Po klasówce z matematyki.
- Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego. A ty?
- Ja też ani jednego. I pani znowu 
powie, że ściągaliśmy.

***

- Jasiu, czy ojciec pomaga ci w odrabianiu lekcji?
- Nie, ta ostatnia dwója z matematyki zupełnie go 
załamała.

***
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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 29 lutego 2020 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

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

Chwila relaksu

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI

Muffinki marchewkowe Risotto z kurczakiem i warzywami

Przepisy 
SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:Składniki:
• 2 szklanki mąki 
• 200 ml mleka 
• pół szklanki drobnego cukru 
• ok 100 ml oleju rzepakowego
• 2 duże jajka 
• 3 drobno starte marchewki 
•  2 łyżki rodzynek plus kandyzowana skórka z pomarańczy 
• otarta skórka z pomarańczy 
• uprażone i pokrojone orzechy laskowe 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 łyżeczka sody 
• 1 łyżeczka cynamonu 
• szczypta soli 
• cynamon i brązowy cukier do posypania 

Przygotowanie:
Ubijamy jajka z olejem i cukrem. Dodać marchewkę, rodzyn-
ki, kandyzowaną skórkę z pomarańczy, mleko i otartą skórkę 
z pomarańczy. W osobnej misce mieszamy przesianą mąkę, 
proszek do pieczenia, sodę, cynamon i sól. Dodajemy mokre 
składniki do suchych i dokładnie mieszamy wszystko razem, 
następnie przekładamy do foremek do papilotek, wypełniając 
każdą do 2/3. Posypujemy cynamonem i brązowym cukrem. 
Pieczemy w temperaturze 200 stopni C przez 25 minut. 

• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 1 pojedynczy filet z kurczaka
• 1/3 szklanki ryżu do risotto (arborio)
• 1/4 szklanki białego wina
• 1 czerwona papryka
• 200 g cukinii
•  przyprawy: po 1/3 łyżeczki: kurkumy, oregano, 

tymianku, papryki ostrej lub słodkiej
• ok. 500 ml bulionu drobiowego
• 1/3 szklanki tartego parmezano
• 1 łyżka posiekanej natki lub garść pokrojonej rukoli
• masło, 
• olej rzepakowy

Przygotowanie:
Na 1 łyżce oleju rzepakowego zeszklić pokrojoną w kostkę ce-
bulę oraz wyciśnięty czosnek. Dodać 1 łyżkę masła oraz po-
krojonego w kosteczkę kurczaka, doprawić go solą oraz pie-
przem i obsmażać przez około 3 minuty co chwilę mieszając. 
Następnie dodać ryż i dokładnie go obsmażyć. Wlać wino i go-
tować przez kilkanaście sekund aż odparuje. Następnie dodać 
pokrojoną w kosteczkę paprykę i cukinię (lub inne warzywa na 
które mamy ochotę) i smażyć razem przez około minutę. W mię-
dzyczasie dodać wszystkie przyprawy. Wlewać po około pół 
szklanki gorącego bulionu i gotować bez przykrycia od czasu 
do czasu mieszając przez około 15 minut. Dodać kolejną porcję 
bulionu gdy poprzednia będzie wchłonięta przez ryż. Odsta-
wić z ognia, dodać posiekaną natkę lub rukolę, 2/3 ilości tarte-
go parmezanu, 2 łyżki masła. Dokładnie wymieszać, wyłożyć 
na talerze i posypać resztą sera.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś 
na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś 
do domu?
- Nie zdążyła...

***

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 
odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

***
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Litery z pól żóltych, czytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie, które prosimy 
nadsyłać pod adres redakcji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka 
nr 10”, rozwiązanie krzyżówki prosimy 
nadsyłać do 29 lutego 2020 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 fi rm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
• udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB

Kalendarium 
imprez rolniczych 
organizowanych 
przez KZPRiRB 
w 2020 roku

XIII Forum Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych
Miejsce: Poznań
Termin: 17 stycznia 2020 r.

Dzień Rzepaku w Pawłowicach
Miejsce: Pawłowice
Termin: maj 2020 r.

XVI Spotkania na Demonstracyjnych 
Polach Rzepakowych
Miejsce: Wiszniów, Plebania Wola
Termin: 4–5 czerwca 2020

Krajowe Dni Pola
Miejsce: Minikowo
Termin: 20–23 czerwca 2020 r.

X Dzień Soi
Miejsce: Głubczyce 
Termin: 04 września 2020 r.

Poziomo:
3) „Nie ma jak ...” – śpiewa Maryla Rodowicz. 8) anto-
nim zła. 9) wieje z thrillera. 10) każda ma swoje kory-
to. 11) często przychodzi po bessie. 14) pełna ubrań. 
17) każdego 1-go stycznia. 18)  Stachura, Wojaczek, 
Bursa 19) upiększana szminką 20) „… morza” to: kre-
wetki, małże, ośmiorniczki. 21) coś sprzed lat. 22) czule 
o małżonku. 25) „… nogą zamiata”. 28) brat Mojżesza. 
31) świerk, sosna, modrzew. 32) nie zawsze idzie w pa-
rze z jakością. 33) miejsce urodzin Mikołaja Kopernika. 
34) razem z Sejmem tworzy nasz Parlament.

Pionowo:  
1) atrakcja Sopotu. 2) 31 grudnia to … starego roku. 4) po 
haśle. 5) gra z karetami i fulami. 6) bywa, że trzyma nie 
tylko zimą. 7) pryncypał, kierownik, dyrektor. 11) sen wy-
wołany sugestią. 12) bez rodziców. 13) klątwa kościelna. 
14) znaleźć ją można w dobrym smalczyku. 15) spulch-
nia i napowietrza ziemię. 16) członek Drużyny Pierście-
nia, syn Arathorna II i Gilraeny. 23) pierwszy napęd okrę-
tów. 24) główna rzeka Francji. 26) sweter lub dyscyplina 
sportowa. 27) ojciec męża. 29) bożek miłości. 30) bywa 
płacony za porwanie. 
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Integrowana ochrona roślin bobowatych przed zwierzyną łowną

Koalicja Na Rzecz Biometanu – 
nowa inicjatywa branżowa

Nowe oznakowanie – 
„Bez GMO”
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Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie 
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Egzemplarz bezpłatny

Desykacja 
TAK czy NIE?


