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i Roślin Białkowych

Nasiona rzepaku
ozimego F1

Szanowni Państwo,
Obecny numer naszego informatora wydajemy w warunkach nietypowych. Tradycją było, że majowe wydanie towarzyszyło licznym imprezom polowym, których KZPRiRB było organizatorem lub
współuczestnikiem. W tym roku mieliśmy również zaplanowane spotkania polowe, lecz ze względu
na panującą pandemię wszystkie zostały odwołane.
Oczywiste jest, że życie gospodarcze na wsi musi toczyć się normalnym torem definiowanym
przez kalendarz agrotechniczny. Gdybyśmy wiosennych siewów czy pielęgnacji nie zrobili, to sezon mielibyśmy stracony. KZPRiRB również nie zawiesiło swojej działalności. Cele, jakie przyświecają funkcjonowaniu naszej organizacji są realizowane – siłą rzeczy w sposób zdalny.
Rozpoczęliśmy wydawanie informatora umów terminowych dla rzepaku na zbiory 2020. Propagujemy uprawę soi w ramach akcji „Soja – uprawa pełna zalet”. Regularnie wydawany jest również
newsletter „Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw”. Do końca czerwca publikować będziemy informator cenowy. Wszystko to można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kzprirb.pl. Sądząc
po komentarzach zamieszczanych w sieci, przedsięwzięcia te cieszą się dużym zainteresowaniem
naszych członków.
Podjęliśmy również starania o dopuszczenie stosowania zapraw neonikotynoidowych dla rzepaku w roku 2020. Może uda się wykorzystać prawdopodobnie już ostatnią szansę na wydanie czasowego zezwolenia w sytuacji nadzwyczajnej. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie
ta prawna furtka zostanie zamknięta przez Parlament Europejski, w którym bardzo silne wpływy ma
tzw. frakcja zielonych. Udział rolników w ochronie przyrody nie jest niczym złym. Trzeba pamiętać
jednak, że rolnicy produkują przede wszystkim żywność, a gospodarstwa są źródłem utrzymania
dla ich rodzin. Musimy mieć narzędzia do zrównoważonego sposobu prowadzenia naszych gospodarstw. Pozbawianie nas możliwości stosowania nowoczesnych systemów ochrony roślin, bez
dania alternatywnych i równie skutecznych rozwiązań, może zachwiać ekonomicznymi podstawami prowadzenia gospodarstw. We współpracy z innymi związkami branżowymi chcemy ten punkt
widzenia prezentować we wszelki możliwy sposób.
Na koniec życzę Państwu dużo zdrowia. Obyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego
życia, bez obawy o „spotkanie” wirusa, który tak bardzo je zmienił.
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Najwyższy potencjał plonowania*

2019 r. – 43,9 dt/ha 122% wzorca
2018 r. – 49,0 dt/ha 127% wzorca
2017 r. – 54,3 dt/ha 135% wzorca nr 1
Q

Nowoczesna genetyka
z odpornością na

wirusa TuYV oraz suchą zgniliznę

Q

Największe bezpieczeństwo uprawy
Mrozoodporność – nr 1**

www.baywa.pl

* doświadczenia COBORU - źródło www.coboru.pl
** podczas zimy 2015/16, spośród odmian zarejestrowanych w Polsce w 2018 r.
*** ranking oceny porównawczej 65 mieszańców opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
(m.in. ZT Kruszwica, ADM Szamotuły, Komagra, ZT Bodaczów)
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bezpłatna prenumerata pisma Nasz Rzepak
newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw – zbiór informacji z rynku
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Szanowni Czytelnicy,

W numerze tym przybliżamy także rolnicze informacje rynkowe z ostatnich miesięcy, ponadto zamieszczamy pakiet wiadomości o mniej znanych chorobach występujących w rzepaku ozimym. W ramach ciekawostek parę słów o czarnej pszczole, która ponownie pojawiła
się w Polsce.
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Numer tego wydania „Naszego Rzepaku” powstał w wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, mianowicie podczas pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, która stała się niespodziewana w swoim zasięgu.
Zdewastowała i przebudowała nasze życie społeczne. Zmusiła nas do nowych
zachowań, innej organizacji życia i pracy zawodowej. Jednak dołożyliśmy wszelkich starań
aby w numerze tym nie zabrakło analiz rynku i informacji z zakresu agrotechniki rzepaku.
Zachęcam do zapoznania się z ciekawym artykułem odnośnie wstępnej oceny wpływu pandemii COVID19 na rynek rzepaku.
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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

Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie
Część V. Chemiczne metody zwalczania
rozkruszków w magazynach i silosach
Zwalczanie rozkruszków i szkodników owadzich metodą chemiczną jest zawsze konieczne, jeśli po wykonaniu podstawowych zabiegów higienicznych w pustym magazynie i silosie stwierdzimy ich występowanie, choćby tylko pojedynczych osobników. Do wyboru mamy
środki ochrony roślin o kontaktowym lub gazowym działaniu na szkodniki.
Opryskiwanie

Opryskiwanie jest zabiegiem chemicznym, który
polega na pokryciu powierzchni cienką warstewką
cieczy roboczej preparatu kontaktowego za pomocą
ręcznego lub spalinowego opryskiwacza plecakowego. Krople cieczy roboczej dobrze przyczepiają
się i pokrywają chronioną powierzchnię, dlatego na
opryskiwanie pustych pomieszczeń decydujemy
się, jeśli zależy nam na dokładności i dłuższym działaniu środka ochrony roślin.
Opryskiwanie należy przeprowadzać według
szczegółowej instrukcji stosowania podanej w etykiecie wybranego preparatu. Po zabiegu pomieszczenie należy pozostawić możliwie jak najdłużej zamknięte (najmniej przez 4 godziny). Gdy magazyn
jest silnie zaatakowany przez szkodniki, wówczas
należy opryskiwać nie tylko jego sufit, ściany i podłogi, ale także zewnętrzne ściany budynku i podłoże
przylegające do fundamentu budynku z zewnątrz,
gdyż z tych miejsc szkodniki mogą po zabiegu przedostać się do wewnątrz.
Preparat Actellic 500 EC zawiera 500 g w 1 litrze
substancji aktywnej – pirymifos metylowy, który decyduje o wysokiej skuteczności preparatu w zwalczaniu rozkruszków i innych szkodników zasiedlających puste magazyny lub silosy. Actellic 500 EC
jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej. Charakteryzuje go
dobre działanie nie tylko kontaktowe, ale również
żołądkowe i oddechowe na szkodniki magazynowe.
Ciecz roboczą uzyskujemy po uzupełnieniu 1 litra
środka do 10 l wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór preparatu wystarcza na 1000 m 2 powierzchni
ścian, podłóg i sufitów. Przed przystąpieniem do
dezynsekcji należy szczelnie zamknąć drzwi i okna
oraz wyłączyć wentylację. Podczas wykonywania
zabiegu zwrócić należy uwagę, aby nie nanieść

cieczy roboczej na części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych, jeśli takie
urządzenia znajdują się w magazynie. Nie należy
też opryskiwać powierzchni nasłonecznionych. Po
zabiegu opryskiwania należy pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej
4 godziny, po czym dobrze wywietrzyć. Obiekt można oddać do użytku i umieścić w nim nasiona rzepaku dopiero po wyschnięciu opryskanej powierzchni
i dokładnym wywietrzeniu.

Odymianie

Do dezynsekcji pustych pomieszczeń można też zastosować np. preparat Actellic 20 FU metodą odymiania. Przed wykonaniem zabiegu trzeba zamknąć
wszystkie wywietrzniki i okna oraz uszczelnić pomieszczenie. Dla uzyskania najlepszej skuteczności
podłogi i przylegające do niej części ścian opryskać
wcześniej preparatem owadobójczym o działaniu
kontaktowym, po czym wykonać odymianie.
Jedna świeca dymna Actellic 20 FU wystarcza
na 500 m3 pomieszczenia. Po zapaleniu świecy dym
wznosi się do góry w kształcie kolumny, a po dotarciu do dachu lub sufitu stopniowo opada i osiada
równomiernie na wszystkich powierzchniach w pomieszczeniu. W większych magazynach wymagane
jest użycie więcej niż jednej świecy. Wtedy należy je
równomiernie rozmieścić w pomieszczeniu tak, aby
po zapaleniu dym rozchodził się po całym obiekcie.
Jeżeli podłoga jest drewniana, wtedy świece należy ustawić na podkładzie zabezpieczającym (cegła,
dachówka, itp.). Zapalanie świec należy rozpocząć
od najdalszego końca obiektu zbliżając się do wyjścia. Świecę wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, zerwać metalową folię i zapalić wystający
zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie należy wyjmować zapalnika). W razie zapalenia się płomień trze-

ba zdmuchnąć. Zapalnik tli się około 20 sekund zanim nastąpi wydzielanie się preparatu. Po zapaleniu
wszystkich świec należy szybko opuścić odymiany
obiekt i zamknąć go na 24 godziny.
Metoda odymiania pustych magazynów za pomocą świec ma szereg zalet, wśród których najpierw
należy wymienić użycie mniejszej ilości substancji
owadobójczej niż przy zabiegu opryskiwania. Substancja aktywna zostaje naniesiona na dosłownie
wszystkie powierzchnie, penetruje każdy zakamarek, gdzie niszczy rozkruszki i inne szkodniki,
przez co zwiększa się skuteczność zabiegu. Świece
są proste i łatwe w użyciu; nie wymagają specjalistycznego sprzętu, a więc pozwalają na obniżenie
kosztów zabiegu. Metoda odymiania jest skuteczna w każdym pustym pomieszczeniu zamkniętym.
Odymianie nie powoduje zwiększenia wilgotności
w magazynie, a tym samym nie są stwarzane warunki do rozwoju grzybów pleśniowych, na których
żerują i rozwijają się rozkruszki.

Fumigacja

Po przeprowadzeniu dezynsekcji pustego magazynu można do niego wprowadzać nasiona rzepaku.
Każdą nową partię produktu przed zmagazynowaniem należy skontrolować na obecność w niej rozkruszków i/lub owadów. W przypadku stwierdzenia
szkodników w przechowywanych nasionach rzepaku najlepiej poddać je zabiegowi fumigacji. Również puste magazyny i silosy gazujemy, jeśli stwierdzimy w nich występowanie szkodników.
W zabiegach fumigacji stosowane są środki
ochrony roślin, które generują fosforowodór, PH3.
Jest to bardzo trujący gaz nie tylko dla szkodników,
ale także dla ludzi i zwierząt. Zabiegi fumigacji należy zlecić wyspecjalizowanej firmie zwalczającej
szkodniki magazynowe, której pracownicy (użytkownicy profesjonalni) posiadają ważne Zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu „Stosowania
środków ochrony roślin metodą fumigacji”.

wilgotności reakcje będą znacznie spowolnione
i będzie gorsze wydzielanie gazu. Fosforek glinu
generuje fosforowodór zwykle wolniej niż fosforek
magnezu, który uwalnia PH3 już po kilku minutach
po umieszczeniu w wilgotnej atmosferze. Fosforek
magnezu reaguje z wilgocią w niższych temperaturach i w niższej wilgotności niż fosforek glinu, a ponadto rozkłada się całkowicie. Jego użycie umożliwia skuteczną fumigację w niższych temperaturach,
w których fosforek glinu nie może być stosowany.
Fosforek magnezu nadaje się dobrze do gazowania
produktów, które są przechowywane w suchych pomieszczeniach.
Tabela 1: Zalecany minimalny czas ekspozycji
dla fosforków glinu w warunkach 60%
wilgotności względnej powietrza, gdy
stosowane są woreczki, taśmy lub koce
Temperatura
Poniżej 5oC
5–10 C
o

11–15 C
o

16–25oC

Powyżej 25oC

Minimalny czas
ekspozycji

Nie gazuj!

14 dni
7 dni

4 dni

3 dni

Charakterystyka fosforowodoru
Czysty fosforowodór jest bezbarwny, bez smaku
i zapachu. Świeżo powstały z preparatów zawierających fosforki metali ma zapach czosnku lub rozkładającej się ryby. Zapach amoniaku powstaje
z określonych form użytkowych zawierających węglan amonu i służy wtedy jako czynnik ostrzegający. Fosforowodór ma małą cząsteczkę i niski punkt
wrzenia. Jest tylko 1,2 razy cięższy od powietrza,
więc z łatwością miesza się bez stratyfikacji i nie
wymaga wentylatora do wymuszonego wymieszania z powietrzem. Ponieważ ma małą cząsteczkę
i jest raczej niepolarny, szybko penetruje towary
Generowanie fosforowodoru
i bariery, jakie tworzą papier i folie opakowaniowe.
Fosforowodór jest otrzymywany z ciała stałego,
Po zabiegu jest łatwo odwietrzany z zagazowanych
łatwego w użyciu i znanego jako fosforek metalu.
produktów, nie pozostawiając praktycznie żadnych
Może to być fosforek glinu lub fosforek magnezu.
pozostałości po zabiegu.
Fosforki te reagują z parą wodną otoczenia i tworzą
Fosforowodór może samorzutnie zapalić się
substancję aktywną – fosforowodór (PH3) zgodnie
w powietrzu powyżej granicy palności wynoszącej
ze wzorem:
1.8% (17 900 ppm). Zapłon może też
wystąpić, jeśli fosforek skontaktuje się
• Fosforek glinu
AlP + 3H2O
Al(OH)3 + PH3↑
z wodą, kwasami lub innymi związkami
chemicznymi. Typowe stężenia za3Mg(OH)2 + 2PH3↑
• Fosforek magnezu Mg3P2 + 6H2O
biegowe gazu są znacznie niższe niż
17 900 ppm, więc fosforowodór stosowany
właściwie
nie spowoduje pożaru, ani niebezWydajność tych reakcji zależy od temperatupieczeństwa eksplozji. Aby zapobiec tym zagrożery i wilgotności, stąd w warunkach chłodu i niskiej

7

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE RZEPAKU

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

8

niom, drażetki, tabletki czy płytki preparatu należy
rozmieścić równomiernie w masie nasion rzepaku.
Czas potrzebny do zniszczenia populacji rozkruszka waha się od 3 do 7 dni, a nawet dłużej, co
zależy od temperatury. Tak długi okres czasu często
wyklucza możliwość jego zastosowania w wielu okolicznościach, np. tuż przed przeznaczeniem nasion
na sprzedaż lub tuż przed ich przerobem. Należy
brać pod uwagę podane w etykiecie okresy karencji.
Tabela 2. Warunki stosowania środka
ochrony roślin Phostoxin Tablet
Rośliny, produkty
roślinne lub obszary
niezwiązane
z rolnictwem, na które
środek ochrony roślin
może być stosowany

ziarno zbóż, nasiona
roślin strączkowych,
nasiona roślin
oleistych, tytoń

fumigacja pustych
obiektów

ziarno zbóż na statkach
w drodze (in transit)

Maksymalna
dawka lub
stężenie
środka:

Maksymalna
liczba zabiegów
w sezonie
przechowalniczym:

10 g PH3/m³
(5 tabletek/m³)

1

10 g PH3/m³
(5 tabletek/m³)

1

5 g PH3/m³
(5 tabletek/m³)

miedzi, brązu, stopów miedzi, drogocennych metali
takich jak srebro i złoto. Może też reagować solami metali na filmach fotograficznych i zabytkowych
obrazach. Z tego powodu rzadko jest stosowany
w budynkach, w których znajdują się przewody
elektryczne, urządzenia elektryczne, wyposażenie
telefoniczne, komputery i maszyny kontrolowane
mikroprocesorami. Wymagane są specjalne techniki uszczelniania i ochrony przewodów elektrycznych
i silników, aby nie wystąpiły uszkodzenia części
miedzianych.

1

Działanie na rozkruszki
Fosforowodór jest bardzo trujący dla rozkruszków,
owadów, innych zwierząt i ludzi. Działa na szkodniki,
owady i gryzonie zakłócając ich funkcje oddechowe.
Dokładny sposób działania tego gazu nadal nie jest
znany. Prawdopodobnie hamuje pobieranie i transfer elektronów od tlenu do struktur ciała. Z tego
właśnie powodu, tlen musi być obecny w atmosferze w odpowiednich ilościach, aby fosforowodór był
trujący, a obniżenie zawartości tlenu w atmosferze
zwykle powoduje niższą śmiertelność szkodników.
Ponadto stwierdzono, że fosforowodór działa na
system nerwowy owadów prowadząc do ich paraliżu. Paraliż mięśni obsługujących tchawki hamuje
aktywną transpirację.
Działanie na towary i materiały
Towary gazowane fosforowodorem nie ulegają najmniejszym zmianom. Zapach, smak, wygląd oleju
otrzymanego z traktowanych produktów spożywczych nie zmienia się. Czysty fosforowodór w dawkach zabiegowych nie jest trujący dla roślin. Fosforowodór nie zakłóca kiełkowania nasion rzepaku
oraz innych roślin, dlatego może być stosowany do
gazowania materiału siewnego.
Fosforowodór w stężeniach wyższych niż
100 ppm i w wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50% wykazuje właściwości korozyjne dla

Fosforowodór w środowisku
Po fumigacji nasiona rzepaku i pomieszczenia
budynku, w których są one przetrzymywane,
są wietrzone, a fosforowodór jest wtedy uwalniany do atmosfery, w której ulega szybkiej dyfuzji. Z powodu stale wysokiej częstotliwości
reakcji z rodnikami OH-, przemieszczenie się
fosforowodoru do stratosfery nie jest możliwe.
Fosforowodór jest szybko usuwany z troposfery, gdyż przemienia się w kwas fosforowodorowy, krystaliczną substancję, która wytrąca
się z atmosfery i opada na ziemię, gdzie jest
absorbowana.

Fosforki metali dostępne na rynku
Dostępne są następujące formy użytkowe fosforków: drażetki, tabletki, saszetki, woreczki,
płytki, koce i inne. Najpowszechniej używanymi formami fosforków metali są drażetki
i tabletki. Dostarczane są w gazoszczelnych
i szczelnie zamykanych aluminiowych butelkach lub puszkach.
Masa drażetki wynosi około 0,6 g i każda drażetka może uwolnić 0,2 g fosforowodoru. Są one
pakowane w szczelnie zamykanych butelkach. Tabletki są produkowane w dwóch kształtach: okrągłe lub płaskie. Tabletka np. Phostoxin waży około 3 g i uwalnia 1 g fosforowodoru. Kuliste tabletki
są pakowane w szczelnie zamykanych butelkach.
Płaskie tabletki są umieszczane w cylindrycznych
rurkach, które pakowane są w puszkach. Drażetki
i tabletki mogą być używane do gazowania nasion
roślin oleistych, produktów żywnościowych i towarów takich jak zboża, nasiona motylkowatych,
drewno, bambus, różne nasiona. Drażetki i tabletki są specjalnie opracowane do fumigacji nasion
rzepaku w silosach i masy nasion w magazynach
płaskich, jednak podczas zabiegu nie powinny
się stykać bezpośrednio z nasionami rzepaku. Należy je podawać na tacach lub inaczej, aby
zapewnić, że po zabiegu wszystkie pozostałości
mogą być łatwo zebrane.
Fosforki metali są także dostępne w innych formach użytkowych, które w porównaniu z drażetka-

mi i tabletkami umożliwiają szybsze zastosowanie
określonej dawki i łatwe usunięcie odgazowanego
materiału. Tu należą fosforki metali w przepuszczających gaz woreczkach lub opakowaniach pęcherzykowatych lub impregnowane w folii polietylenowej. Te łatwe do usunięcia opakowane formy
użytkowe są szczególnie przydatne do stosowania
w sypkich materiałach przetworzonych lub gotowych do użycia, takich jak nasiona oleistych, mąka,
orzechy, popcorn i suszone owoce, w których nawet odgazowane pozostałości fosforków nie są
dozwolone.
Woreczki zawierają 56–67% fosforku glinu zamkniętego w woreczkach Tyvek (pokrycie polietylenowe), które są przepuszczalne dla par wody
i PH3, lecz praktycznie nie przepuszczalne dla wody
w płynie. W czasie fumigacji woreczki nie powinny być otwierane poprzez rozerwanie. Po wyjęciu
z opakowania (folia aluminiowa), następuje opóźniony rozkład fosforku dzięki specjalnym składnikom
o właściwościach opóźniających (absorbujących).
Jeśli są poprawnie rozmieszczone, całkowicie odgazowane woreczki zawierają zwykle małe ilości
nieprzereagowanego fosforku glinu i mogą być bezpiecznie zniszczone. Nie są uważane wtedy za nie-

bezpieczne odpady. Woreczki szczególnie nadają
się do gazowania małych pomieszczeń i małych
ilości towarów sypkich, jak np. w wagonach kolejowych. Mogą być po prostu dodane do nasion rzepaku i innych sypkich surowców rolniczych w trakcie
napełniania silosów. W tym przypadku woreczki są
usuwane, gdy produkt jest pobierany z silosu.
Woreczki łączy się z sobą i otrzymuje się następujące produkty: pasy, koce z woreczków i łańcuchy woreczków.
Tabela 3. Formy użytkowe preparatu zawierającego
57% fosforku glinu jako substancji aktywnej
Forma
użytkowa

Woreczek
Pas

Koc z
woreczków
Łańcuch
woreczków

Fosforowodór
(g)

Wymiary
(mm)

136

45.2

1.200 x 70

3.400

1.133

5.900 x 220

340

113

1.100 x 110

Masa (g)
34

11.3

110 x 110

9
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Tabela 4. Najczęściej zalecane dawki fosforowodoru w różnych zabiegach fumigacji
Zabieg fumigacji

Silos (napełniony)

Zakres dawek (g PH3)
11.3 g na 1 tonę

Silos (pusty)

5 g na 1 m3

Nasiona rzepaku w płaskim
magazynie i stosy worków

Inne produkty w stosach worków

Kontenery (w zależności od produktu)

14 g na 1 tonę
10 g na 1 t

9 g na 1 tonę lub 6 g na 1 m3

Pas jest specjalnie zaprojektowany po to, aby
mógł być umieszczony w masie produktu za pomocą oczka na linę, znajdującego się na jednym z końców pasa. Łańcuch utworzony jest z 10 połączonych
ze sobą woreczków i zalecany jest do gazowania
stosów i pomieszczeń.
Koc jest długim pasem zawierającym 100 woreczków. Koc łatwo jest zastosować i usunąć po fumigacji, zresztą jak i inne produkty utworzone z woreczków. Dobrze nadaje się do fumigacji na wielką
skalę, np. ładowni statków, magazynów płaskich
i do zabiegów przestrzennych.
Fosforki są produkowane nie tylko w formie drażetek lub tabletek, lecz także są zamykane w płytkach i taśmach polietylenowych, np. w preparatach DegeschPlate/Strips. Każda płytka o masie
117 g uwalnia 33 g fosforowodoru. Taśma utworzona
jest z 20 płytek połączonych z sobą o masie 2340 g
i uwalnia 660 g fosforowodoru. Każda płytka lub
taśma jest zamknięta w gazoszczelnych opakowaniach foliowych. Opakowania te nie zamykają się
powtórnie. Bęben jako opakowanie zbiorcze zawiera 120 płytek lub 6 taśm, które mogą uwolnić 3,960 g
fosforowodoru.
Zaleca się dawkę 5,5 g PH3/m³ czyli 1 płytkę na
6 m3 lub 1 taśmę na 120 m3 pomieszczenia magazynowego. Z płytek/taśm preparatu DegeschPlate/
Strips uwalnia się tylko czysty PH3 i cała zawartość
reagentów pozostaje wewnątrz opakowania. W ten
sposób preparat nie ma bezpośredniego kontaktu z nasionami rzepaku. Za pomocą preparatów
DegeschPlate/Strips zabieg fumigacji jest szybki,
skuteczny i „czysty”, gdyż resztki preparatu nie zanieczyszczają surowca.
Podstawowe zasady stosowania fosforowodoru
Jedną z zalet fosforku glinu lub magnezu jest to, że
są one stosunkowo proste do stosowania w czasie fumigacji. Obliczamy objętość pomieszczenia
lub tonaż produktu, który zamierzamy zagazować,

po czym wykładamy odpowiednią liczbę drażetek,
tabletek czy płytek. Inna metoda polega na umieszczeniu odpowiedniej liczby woreczków, pasów, koców, płytek czy taśm w gazowanym pomieszczeniu,
albo przyczepienie ich do tacy kartonowej lub pasa
z cienkiej siatki metalowej, albo po prostu umieszczeniu na lub w produkcie, który zamierzamy zagazować. Pomieszczenia poddawane zabiegowi są
następnie uszczelniane i zamykane. Przykłady zalecanych dawek do częstych zabiegów są podane
w tab. 4. Pamiętajmy, że rekomendacje producenta
mogą się zmieniać, dlatego przed każdym zabiegiem należy przeczytać etykietę-instrukcję stosowania preparatu i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami w niej podanymi.
Fosforek glinu nie od razu wydziela fosforowodór; z tego powodu stosowanie jego produktów
może być prowadzone bez ochrony dróg oddechowych. Należy jednak monitorować stężenie gazu,
aby potwierdzić, czy ochrona dróg oddechowych
jest potrzebna.
Gazowanie z zastosowaniem fosforków glinu jest
długotrwałe. Zwykle okres ekspozycji wynosi 72 godziny w temp. 20 oC i 45–55% wilgotności względnej
powietrza. Wydzielanie gazu jest powolne. Może to
trwać od 12 do 48 godzin, zanim wymagane stężenie fosforowodoru zostanie osiągnięte. Czas ekspozycji dla fosforku magnezu jest krótki i może wynosić tylko 60 godzin.
Czas ekspozycji zależy od gatunku owada, temperatury, wilgotności względnej powietrza i stosowanej formy użytkowej fosforku. Im niższa temperatura, tym wolniejszy jest przebieg reakcji chemicznej
generującej fosforowodór, więc wymagany jest dłuższy okres ekspozycji. W niższych temperaturach
aktywność owadów (np. oddychanie) jest powolna
i automatycznie pobór gazu jest niski. W każdym razie należy przestrzegać instrukcji stosowania preparatu przygotowanej przez producenta, aby zapewnić
zadowalające wyniki fumigacji.

Zaprawione nasiona – odpowiedzialna
ochrona rzepaku – od samego początku
Zaprawa nowej generacji do rzepaku ozimego,
spełnia wszystkie wymogi długoterminowego
dopuszczenia do stosowania
Chroni młode rośliny przed śmietką kapuścianą,
pchełką rzepakową, pchełkami ziemnymi,
gnatarzem rzepakowcem
Najwyższa skuteczność przeciw śmietce
kapuścianej potwierdzona kilkuletnią praktyką
w Polsce i w innych krajach Europy
Efekt: silne rośliny, lepsze zimowanie i wyższy
plon o lepszych parametrach jakościowych

Więcej na corteva.pl
znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli.
©2020 Corteva.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Rzepak i soja – pierwsze
prognozy na sezon 2020/21

MARTA
SKRZYPCZYK

Biuro analiz sektora
rolno-spożywczego;
BNP Paribas

Artykuł powstał w oparciu do dane dostępne do 6.04.2020

Rozchwianie rynku surowców rolnych

Marzec 2020 r. charakteryzował się dużą zmiennością cen na rynku zbóż oraz roślin oleistych. Związane było to przede wszystkim z rosnącą niepewnością
dotyczącą długookresowych konsekwencji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego
chorobę COVID-19.
W pierwszej połowie marca br., w ślad za dynamicznie taniejącą ropą, istotnie obniżyły się ceny wielu surowców rolnych. Największe spadki odnotowano
w przypadku kompleksu oleistych. W portach Argentyny (Polska sprowadza śrutę sojową przede wszystkim z tego kraju) w ciągu dwóch tygodni ceny obniżyły
się o 8%. Z kolei na francuskiej giełdzie Matif rzepak
w tym samym okresie potaniał o prawie 12% do 352,5
EUR/t. Był to najniższy poziom cen od marca 2019 r.
Z kolei w drugiej połowie marca ceny powróciły
do poziomu z początku miesiąca. Wzrosty wynikały m.in. z ograniczeń w eksporcie soi i śruty sojowej
z Argentyny w związku z procedurami badania załóg statków przybywających do argentyńskich portów pod kątem koronawirusa oraz ograniczeniami
w transporcie lądowym. Niemniej, od 1 do 3 kwietnia
br. soja ponownie zaczęła tanieć.
Największym wyzwaniem na rynku oleistych
w marcu oraz kwietniu były kwestie logistyczne, będące pochodną upowszechniania się środków kwarantanny i ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi.
Powodowało to czasowe niedobory niektórych towarów. Na moment pisania tego artykułu wydaje się
jednak, że nie powinno to mieć istotnego przełożenia
na podaż surowców rolnych. Wprawdzie problemy
w transporcie mogą utrudniać dystrybucję środków
produkcji i zakłócać wiosenne prace polowe, niemniej nie na tyle, żeby produkcja istotnie spadła.

Przewidywany wzrost produkcji soi

Według prognoz największych agencji analitycznych,
w nadchodzącym sezonie 2020/21 światowe zbiory
oleistych będą wyższe od notowanych w sezonie bieżącym.

W globalnej strukturze oleistych dominuje soja,
z udziałem przekraczającym 60%. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej – IGC – jej zbiory w bieżącym sezonie wyniosły 341 mln t. Oznacza to, że były
o prawie 6% niższe niż rok wcześniej, choć odniesieniu do średniej z poprzednich pięciu lat o 4% wyższe.
W nadchodzącym sezonie 2020/21 prognozowany
jest ich 7-proc. wzrost, do 366 mln t. Będzie to przede
wszystkim efekt zwiększenia powierzchni zasiewów
w Stanach Zjednoczonych.
Po stronie zużycia soi istnieje wiele pytań. Prognozowane globalne osłabienie gospodarcze może
w dłuższej perspektywie istotnie ograniczyć wykorzystanie olejów do produkcji przemysłowej, głównie
biopaliw, które są obecnie podstawowym driverem
rozwoju sektora oleistych. Ponadto nie można wykluczyć zmniejszenia tempa wzrostu popytu na mięso,
a tym samym zapotrzebowania na pasze. Niemniej,
w prognozie IGC z 26 marca br., nadal przewidywany
jest wzrost zużycia soi.

Możliwe zwiększenie zbiorów rzepaku

Światowa produkcja rzepaku w trwającym nadal sezonie 2019/20 wyniosła 68,2 mln t, czyli była niższa
o ok. 6% niż rok wcześniej. W odniesieniu do średniej
z poprzednich pięciu sezonów zmniejszyła się o 3%.
W nadchodzącym sezonie eksperci IGC prognozują jej niewielki wzrost – o niespełna 2% do
69,4 mln t. W Unii Europejskiej, która jest największym producentem rzepaku w skali globalnej, zbiory rzepaku mogą sięgnąć 16 mln t (liczone już bez
Wielkiej Brytanii) i być o prawie 8% wyższe wobec
ubiegłego roku. Trzeba jednak pamiętać, że są to
bardzo wczesne szacunki, obarczone dużym ryzykiem błędu.
Aby pokryć unijne zapotrzebowanie na rzepak,
niezbędne będzie zwiększenie importu. Najwięcej
nasion, jak co roku, Wspólnota kupi z Ukrainy, gdzie
ubiegłoroczne zbiory rzepaku były rekordowo wysokie, a tegoroczne mogą być jeszcze wyższe.

Tabela 1 Bilans dla światowego rynku soi (mln t)
zapasy początkowe
produkcja
zużycie

zapasy końcowe

2018/19

2019/20

2020/21

362

341

366

38

40

44

352

55

55

358

38

365

2020/21 wobec 2019/20
-31%

+7%

+2%
+5%

Źródło: IGC, 26.03.2020

Rzepak w Polsce –
pierwsze prognozy
zbiorów

Kształtowanie się cen rzepaku w kolejnych miesiącach będzie zależało od
uwarunkowań globalnych,
ale sytuacja na lokalnym
rynku też ma znaczenie.

Według pierwszych szaTabela 2 Bilans dla światowego rynku rzepaku (mln t)
cunków GUS, powierzchnia
2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 wobec 2019/20
zasiewów rzepaku ozimezapasy początkowe
6,9
6,5
5,8
-11%
go w Polsce pod zbiory
w 2020 r. jest zbliżona do
produkcja
72,2
68,2
69,4
+2%
ubiegłorocznej i wynosi ok.
zużycie
72,6
68,9
69,7
+1%
0,9 mln ha. Z kolei SPARKS
zapasy końcowe
6,5
5,8
5,5
-5%
szacuje, że może się ona
Źródło: IGC, 26.03.2020
zmniejszyć do ok. 0,8
mln ha. Obniżenie areału
upraw jest spowodowane spadkiem zainteresowania
Ceny oleistych a kryzys
uprawą rzepaku ze strony mniejszych producentów
finansowy 2008-2009
w warunkach stosunkowo niskich cen tego surowca
Może warto spojrzeć, jak historycznie zachowywały
w ostatnich latach. Jeżeli warunki pogodowe w najsię ceny surowców rolnych w obliczu spowolnienia
bliższych tygodniach nie będą znacząco odbiegagospodarczego. Ostatnie takie wydarzenie to kryły od średniej wieloletniej, to pomimo notowanych
zys finansowy z lat 2008–2009. Wtedy też w ciągu
w marcu przymrozków, tegoroczne zbiory mogą być
zaledwie pół roku, od lipca 2008 roku do grudnia
o 5–10% wyższe niż w 2019 r.
2008 roku ropa potaniała o 74%, z 146 USD/baryłkę
Tym samym z punktu widzenia równowagi popytodo 38 USD/baryłkę. W zbliżonym czasie notowania
wo-podażowej, na moment pisania niniejszej notatki,
soi spadły o 53%, kukurydzy o 55%, zaś pszenicy
sytuacja na rynku rzepaku i innych roślin oleistych
o 63%.
jest mniej napięta niż w mijającym sezonie. Niemniej,
zawirowania na rynku ropy naftowej, możliwe problemy logistyczne, problemy z dostępnością pracowników, mogą całkowicie zmienić ten obraz.
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Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych (KZPRiRB)
1. Nazwisko i imię (producenta lub przedstawiciela)

2. Rok urodzenia
3. Adres – Województwo

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr

Telefon komórkowy
4. E-Mail
5. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

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

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

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

			

Biuro KZPRiRB: ul. Szkolna 2/4 lok. 403; 00-006 Warszawa
tel. kom. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl
Rachunek: ING Direct Business w PLN, nr konta: 93 1050 1504 1000 0090 3032 7762
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Kalendarium KZPRiRB 2020
STYCZEŃ

14	
Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw (nr 1/2020 (55), 14 stycznia 2020) – Sonia Kamińska-Stępień

15	
Spotkanie Członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych – KOWR, Warszawa – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński
17	
XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Jakość Rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta, Poznań – Członkowie KZPRiRB, Ewelina Spłocharska
23	
Konferencja Chroniąc rośliny – chronisz życie,
Warszawa – Juliusz Młodecki
30 P
 osiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego
Zespołu PDO, Chrząstowo – Juliusz Młodecki

31 P
 osiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin
oleistych i włóknistych, Słupia Wielka – Juliusz
Młodecki

styczeń W
 ydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak
nr 1 (54) styczeń/luty/marzec 2020 – Sonia
Kamińska-Stępień
LUTY

6	Posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, Warszawa – Juliusz Młodecki

11–13	60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego – Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin, Poznań –
Juliusz Młodecki
12	Agro Akademia Soi – Radymno (woj. podkarpackie) – Arkadiusz Drabko, Jerzy Hławiczka

12	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw (nr 2/2020 (56), 12 lutego 2020) – Sonia
Kamińska-Stępień

14	Forum Hodowli Bydła – Produkcji Mleka i Żywca
Wołowego, Targi Ferma 2020, Łódź – Juliusz Młodecki

20	Agro Akademia Soi – Bielany Wrocławskie (woj.
dolnośląskie) – Marek Czerniak, Tadeusz Jakubowski, Marian Sycz

26	Spotkanie dotyczące giełdowego rynku towarów
rolno-spożywczych, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa – Łukasz Krechowiecki

XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych

XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego tematem była: „Jakość rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta” odbyło się w dniu 17 stycznia 2020 r.
podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery.

27	Agro Akademia Soi – Wiechlice k. Szprotawy (woj.
lubuskie) – Mieczysław Kowalczyk, Stanisław Matuszewski
MARZEC

4–5	Posiedzenie Copa-Cogeca, Bruksela – Juliusz
Młodecki
6	Posiedzenie Zarządu KZPRiRB

11	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw (nr 3/2020 (57), 14 marca 2020) – Sonia
Kamińska-Stępień

marzec	Wysyłka mailingowa Informatora cenowego
umów terminowych rzepaku (zbiór 2020),
Ewelina Spłocharska
KWIECIEŃ

14	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw (nr 4/2020 (58), 14 kwietnia 2020) – Sonia Kamińska-Stępień
kwiecień	Wysyłka mailingowa Informatora cenowego
umów terminowych rzepaku (zbiór 2020),
Ewelina Spłocharska
kwiecień	Przeprowadzenie akcji promującej uprawę
soi – Soja: uprawa pełna zalet
			

1. Poznaj fakty i ciekawostki uprawowe

			

3. Wysiew soi już wkrótce

			
			
			
			

2. Poznaj Listę Odmian Zalecanych

4. Ochronić soję przed zachwaszczeniem
5. Soja na ocieplenie klimatu
6. Zatroszcz się o plon

			Krzysztof Gawęcki, Ewelina Spłocharska,
Aleksandra Humięcka

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju zorganizowało trzynastą
edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostało tematyce jakości
rzepaku i posłużyło jako platforma wymiany opinii,
spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowiło
merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł
i biznes.
Forum, które otworzyli Prezes KZPRiRB Juliusz
Młodecki oraz Dyrektor Generalny PSPO i KIB
Adam Stępień, zgromadziło ponad 150 osób, co potwierdza istotę poruszanej tematyki. Na wydarzeniu
obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi min. Ryszard Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił ważność podjętego w czasie Forum tematu, przedstawiciele instytucji rolniczych, przedstawiciele przemysłu
oraz nauki, organizacje związkowe, liczna grupa
przedstawicieli firm związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa, rolnicy uprawiający rzepak, a także
reprezentanci Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych.

Część wykładowa forum została poprowadzona
przez znakomitych ekspertów. Dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprezentował wpływ czynników produkcji na zawartość oleju w nasionach rzepaku, a Anna Bykowska
reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju omówiła temat: „Czego oczekuje przemysł
olejarski? Wymagania jakościowe dla rzepaku z perspektywy przetwórcy nasion”. Następnie odbyła się
dyskusja panelowa z udziałem Dyrektora Generalnego PSOR Marcina Muchy, Dyrektora Generalnego
PSPO i KIB Adama Stępnia, Szefa Działu Nasion
na Europę Centralną Syngenta Sp. z o.o. Dariusza
Sipa, przedstawiciela MRiRW Mariana Borka oraz
Prezesa KZPRiRB Juliusza Młodeckiego. Moderatorem dyskusji panelowej był Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny czasopisma Top Agrar Polska.
XIII Forum okazało się bardzo udanym wydarzeniem ze względu na wysoce merytoryczne prelekcje
oraz dyskusję, która poruszyła kluczowe z punktu
widzenia producenta rolnego jak i przetwórcy zagadnienia dla branży rzepakowej.
KZPRiRB
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Agro Akademia Soi – Radymno
w województwie podkarpackim
Sezon na konferencje sojowe rozpoczęty!
12 lutego 2020 z inicjatywy firmy Wipasz S.A. spotkaliśmy się w Radymnie na Podkarpaciu z rolnikami
uprawiającymi soję. Konferencja odbyła się z udziałem
firm Wipasz S.A., Saatbau Polska, BASF Agro, SDOO
Przecław i Donau Soja, a także Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – reprezentowanych przez Wiceprezesów – Arkadiusza Drabko
i Jerzego Hławiczkę.
Swoimi cennymi uwagami na temat uprawy soi
podzielił się Pan Tomasz Brodowicz, uprawiający
z sukcesem soję od kilku lat na areale 40 ha. Uprawa
soi na Podkarpaciu ma bardzo duży potencjał wzrostu,
któremu pomagają pojawiające się możliwości zbycia
soi, np. w firmie Wipasz. Dobra współpraca wszystkich
podmiotów zaangażowanych w promocję uprawy soi
oraz rolników powinna zaowocować zwiększeniem
produkcji polskiego białka!
KZPRiRB

Ranking Odmian Rzepaku Ozimego
na 2020 rok od PSPO
Plonowanie i odpowiednia jakość nasion rzepaku, szczególnie w kontekście zawartości oleju
i białka, znajdują się wśród kluczowych elementów decydujących o opłacalności jego uprawy
dla producentów rolnych.
Wybór właściwej odmiany rzepaku ozimego
w ogromnym stopniu wpływa na osiągane przez rolników efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy. Podejmując decyzje o wyborze odpowiednich nasion
rzepaku do siewu powinno się uwzględniać szereg
specyficznych cech towarzyszących poszczególnym odmianom, które w zestawieniu z warunkami
glebowymi dają szansę na wysoki plon o oczekiwanej jakości. Odmiany różnią się między sobą pod
względem plenności, zimotrwałości, odporności na
choroby czy zaolejenia, co jest niezwykle istotne tak
dla rolnika, jak i odbiorców nasion – zakładów tłuszczowych. Ilość oferowanych odmian sprawiać może
istotną trudność w doborze tej najodpowiedniejszej.
Dlatego też, aby ułatwić wybór właściwej odmiany
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju tradycyjnie już przedstawia Ranking Odmian Rzepaku
Ozimego na 2020 rok autorstwa prof. Franciszka
Rudnickiego.

Liczymy, że nasza publikacja spotka się zainteresowaniem naszych dostawców i ułatwi producentom rzepaku wybór możliwie najlepszej odmiany dopasowanej do oczekiwań względem efektu uprawy
oraz możliwości wykorzystania jej potencjału w lokalnych warunkach agrotechnicznych.
W 2020 roku w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych jest 161 odmian rzepaku ozimego.
Na rynku proponowane rolnikom są także liczne odmiany rzepaku ze Wspólnotowego Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych. Odmiany rzepaku ozimego różnią
się znacznie pod względem plenności, potencjalnego ryzyka produkcyjnego, koniecznych nakładów na
środki produkcji i jakości technologicznej nasion.
Dlatego wybór odmiany w dużym stopniu wpływa na
efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy rzepaku.
Duża liczba oferowanych odmian sprawia trudność
w wyborze tej najlepszej.
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W celu ułatwienia rolnikom podejmowania
decyzji o wyborze odmiany do uprawy dokonano wielocechowych ocen porównawczych 19
odmian populacyjnych oraz 77 mieszańcowych
spośród znajdujących się aktualnie w Krajowym
Rejestrze Odmian lub w katalogu wspólnotowym
Unii Europejskiej. W takich ocenach uwzględniono 5 cech rzepaku o różnym ich wpływie na
ocenę łączną odmiany. Dla poszczególnych
cech przyjęto wagi następująco: plon nasion –
50%, zimotrwałość, zawartość tłuszczu w nasionach oraz odporność na choroby – po 16%,
odporność na pochylenie łanu – 2%.
Oceny porównawcze i rankingi odmian wykonano osobno dla odmian populacyjnych
i dla odmian mieszańcowych na podstawie
wyników badań z doświadczeń Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) w Słupi Wielkiej. Uwzględniono
dane z licznych doświadczeń wykonanych na
terenie naszego kraju w latach 2017–2019.
W obu rankingach odmiany są uszeregowane
począwszy od najlepszych na podstawie sumy
punktów przeliczeniowych z 5 cech ważonych.
Liczbę punktów danej odmiany odniesiono do
średniej liczby punktów wszystkich porównywanych odmian i wyrażono w procencie odchyleń
od średniej. Wartości dodatnie tego wskaźnika
mają odmiany lepsze, a wartości ujemne – odmiany gorsze od średniej oceny wszystkich odmian danej grupy. Kolorami oznaczono znaczenie każdej z cech danej odmiany w porównaniu
z pozostałymi odmianami: kolor ciemnozielony
– odmiana wyróżnia się pozytywnie (korzystnie);
kolor jasnozielony – umiarkowanie korzystny pozom cechy; kolor żółty – umiarkowanie niekorzystny poziom cechy; kolor czerwony – niższy
(gorszy) poziom cechy na tle pozostałych odmian.
Kolejność odmian w rankingach jest opracowana na podstawie średnich wartości poszczególnych cech odmian ze wszystkich rejonów
kraju, więc wyraża przeciętną względną wartość użytkową odmian. W poszczególnych rejonach (województwach) ta kolejność i wartość
użytkowa odmian może być nieco inna. Dlatego
niniejsze rankingi trzeba traktować tylko jako
pomocnicze sugestie przy wyborze odmiany dla
danego rejonu i gospodarstwa. Należy też zauważyć, że odmiany będące blisko siebie w rankingu zwykle różnią się tylko nieznacznie zespołem 5 cech ważonych.

Jakość z polskich pól
na nasze stoły…
Dla branży
olejarskiej
niezwykle istotnym
parametrem
nasion rzepaku
jest poziom
zaolejenia,
gdyż od tego
parametru zależy,
ile cennego oleju
rzepakowego uda
się wytłoczyć.
Olej rzepakowy jest najczęściej wybieranym
olejem na polskim rynku. Konsumenci nie tylko
docenią jego walory smakowe oraz możliwość
szerokiego wykorzystania w kuchni, ale również
coraz częściej doceniają jego cechy prozdrowotne. Na tle innych olejów roślinnych wyróżnia się
on korzystnymi właściwościami m.in. charakteryzuje się najmniejszą zawartością niekorzystnych
nasyconych kwasów tłuszczowych, wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz optymalnym pod względem
żywieniowym stosunkiem kwasów omega-6 do
omega-3 (2:1).
Co równie istotne, olej rzepakowy to doskonałe
źródło witaminy E, która ma szereg istotnych funkcji dla naszego organizmu m.in. pomaga zachować zdrową skórę, wspiera prawidłowe widzenie
oraz jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jedna łyżka oleju
rzepakowego pokrywa ok. 50% zapotrzebowania
organizmu na witaminę E. Ponadto olej rzepakowy
to także cenne źródło witaminy K.
Podkreślając walory oleju rzepakowego nie
można zapomnieć o uniwersalności tego tłuszczu. Jest doskonały nie tylko do smażenia, ale
również do pieczenia, przygotowywania dressingów do sałatek, a także przygotowywania potraw
dla dzieci. Olej rzepakowy można bezpiecznie
i z korzyścią dla maluchów stosować w zupkach
lub przecierach podawanych już od 6. miesiąca
życia.

KZPRiRB wspólnie
z Polskim Stowarzyszeniem
Ochrony Roślin na rzecz
owadów zapylających
Owady zapylające pełnią jedną z najważniejszych funkcji
w środowisku – zapylają rośliny. Ich aktywność ma bez
wątpienia znaczący wpływ na plon owoców i warzyw,
a także roślin oleistych i białkowych. 264 gatunków roślin
uprawianych na świecie jest całkowicie lub częściowo
uzależnionych od zapylania, a około 1/10 masy żywności na świecie pochodzi z roślin zapylanych przez owady. Aby uprawę odwiedzały różne gatunki pożytecznych
owadów trzeba zapewnić im bazę pożytkową dostępną
przez cały sezon – wysiewając mieszanki roślin miododajnych. W skład takiej mieszanki powinny wejść gatunki
roślin kwitnących w różnych terminach.

KZPRiRB dołączyło do grona partnerów kampanii edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin „Pomagamy pszczołom bez lipy”,
w której zachęcamy mieszkańców wsi i miast do wysiewania i sadzenia
roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających. W ten sposób wspólnie
zwracamy uwagę na niezmiernie ważną rolę owadów zapylających
w rolnictwie i całym ekosystemie. Promujemy również zawiązywanie
współpracy rolników i pszczelarzy – na partnerskich zasadach, ze wzajemnym zrozumieniem specyfiki pracy obu stron. Taka współpraca każdemu zapewnia wymierne korzyści.
W ramach akcji „Pomagamy pszczołom bez lipy” także zachęcamy
wszystkich Polaków do wysiewania roślin miododajnych w najbliższej
swojej przestrzeni, pokazując że każdy może zrobić coś dobrego dla
zapylaczy bez dużego wysiłku. Wystarczy doniczka na balkonie lub
ogródek, gdzie wysiejemy lub zasadzimy rośliny atrakcyjne dla zapylaczy. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do wydarzenia i pomagania
owadom zapylającym.
KZPRiRB

INFORMACJE RYNKOWE
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Głos Koalicji w konsultacjach rewizji
dyrektywy ws. opodatkowania energii
Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wypowiedziała się w oficjalnych konsultacjach
Komisji Europejskiej dotyczących oceny skutków rewizji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD – Energy Taxation Directive), podkreślając, że nowa odsłona dyrektywy
ETD, aby móc sprostać wyzwaniom Europejskiego Zielonego Ładu:
• 	musi zostać dostosowana do wszelkich modyfikacji ścieżek i opcji dla rozwoju sektora OZE
zastosowanych w poszczególnych państwach członkowskich w ramach implementacji
dyrektywy RED2 oraz kontynuacji po 2020 roku realizacji celu redukcyjnego dyrektywy FQD;

• 	powinna być neutralna pod względem technologicznym tj. wprost preferować odnawialne źródła
energii niezależnie do ich prawnej taksonomii, ale realnej efektywności środowiskowej, miarą której
jest poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie nie bez znaczenia, tak jak
obecnie, powinien być wpływ produkcji oraz wykorzystania danego nośnika odnawialnego na lokalną
społeczność i gospodarkę. Innymi słowy, jeśli produkcja energii odnawialnej sprawdza się w danym
kraju członkowskim tak pod względem środowiskowym, ale jednocześnie społeczno-ekonomicznym
dyrektywa powinna umożliwiać odpowiednią stymulację tego konkretnego kierunku OZE;

• 	musi być racjonalna tak pod względem ambicji, jak i faktycznych możliwości osiągnięcia rezultatów,
szczególnie w perspektywie najbliższej dekady, co można byłoby odnieść do praktyki poprzez
wprowadzenie systemów pośrednich przewidujących czasowe wyższe upusty podatkowe (niż
wynikałoby to z udziału OZE w danym miksie energetycznym) w celu przyzwyczajenia konsumentów
do nowych, relatywnie innowacyjnych dla danego rynku rozwiązań energetycznych. Przykładem na
takie działanie jest możliwość ustanowenia przez dany kraj UE preferencji dla wyższych mieszanek
biokomponentów (np. B30, E20, E85) przewyższających poziom preferencji, jaki wynikałby z redukcji
emisji GHG dzięki udziałowi biodiesla lub bioetanolu, a pomniejszony o niższą ich energetyczność.

Stanowisko Koalicji zostało również przekazane Ministerstwu Finansów
z nadzieją, że zostanie uwzględnione w kształtowaniu stanowiska Polski
na forum Unii Europejskiej.

Instytut Nafty i Gazu
w Koalicji Na Rzecz Biometanu!
Z przyjemnością informujemy, że Instytut Nafty
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do
Koalicji Na Rzecz Biometanu.
Tym samym inicjatywa KIB i UPEBI ukierunkowana na rozwój sektora biometanu w Polsce zatacza
coraz szersze kręgi. INiG tradycyjnie już jest aktywną stroną dyskusji dotyczących zwiększenia udzia-

łu odnawialnych źródeł energii w transporcie, od lat
współpracując z KIB m.in. na forum Rady Systemu
Certyfikacji KZR INiG.
To duże i ważne wsparcie dla naszych dalszych
działań, które w najbliższym czasie miejmy nadzieję
zaczną przynosić pierwsze praktyczne efekty.

2019 rok był kolejnym, w którym sektor
olejarski wzmocnił swoją pozycję
w przemyśle rolno-spożywczym
Przerób rzepaku w 2019 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,96 mln ton wobec 2,79 mln ton nasion w 2018 roku. Zanotowany tym sam wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 173 tys. ton był już kolejnym rokiem
umacniania pozycji krajowej branży olejarskiej w Europie. Wraz z wolumenem przerabianych nasion – co naturalne – rośnie bowiem krajowa produkcja oleju rzepakowego, gdzie
już od lat znajdujemy się w europejskiej czołówce.
Wzrost przerobu nasion rzepaku, który
Członkowie PSPO zanotowali kolejny już
rok z rzędu, pozwolił
na zwiększenie krajowej podaży oleju
33 tys. ton do łącznie
poziomu 1,22 mln ton.
Pomimo tego, że jest
to relatywnie niewielki
progres, Polska umocniła swoją pozycję
wśród
europejskich
liderów produkcji oleju rzepakowego, która
w całej UE notuje tendencję spadkową (9,14 mln ton w sezonie 2019/2020
w stosunku do 9,85 mln to w sezonie 2018/2019 według szacunków KE). Praktycznie na niezmiennym
poziomie pozostaje udział oleju rafinowanego, którego produkcja w zakładach zrzeszonych w PSPO
w 2019 roku wyniosła łącznie 447 tys. ton (wobec
443 tys. ton w 2018 roku).
Tradycyjnie już większy przerób rzepaku zanotowano w II połowie roku, kiedy to podaż nasion wzrasta w związku ze żniwami. Szczególny wynik Członkowie PSPO zanotowali w IV kwartale, kiedy to
przerobiono rekordowe 825 tys. ton nasion. Polskie
rolnictwo jest kluczowym źródłem surowca, co jednoznacznie potwierdzają statystyki handlowe. Skala
przerobu rzepaku w tłoczniach PSPO uwierzytelnia
uprzednie estymacje Stowarzyszenia o dostępności
surowca na krajowym rynku, a jednocześnie poddaje pod dyskusję dane w zakresie faktycznej podaży rzepaku, która w opinii branży była wyższa niż
wskazałyby na to oficjalne statystyki.
– Cieszy fakt, że to polscy rolnicy w kolejnym trudnym pod względem pogodowym dla rzepaku (i nie
tylko) sezonie wyszli obronną ręką. Jako jedyny kraj
z liczącą się produkcją rzepaku w Europie zwiększy-

liśmy swoje zbiory
w stosunku do 2018
roku, co umożliwiło
z kolei zwiększenie
przerobu
nasion
w krajowych tłoczniach. Uprawa rzepaku i podaż jego
produktów
staje
się powoli coraz
mocniejszą stroną
naszej branży agro,
a w dobie pewnej stagnacji, czy
wręcz regresie, notowanym w innych
krajach UE, może
i wręcz powinna być jedną z naszych specjalizacji.
Olej rzepakowy ma wiele do zaoferowania konsumentom, dlatego jednym z celów PSPO jest wzmacnianie jego pozycji rynkowej, poprzez popularyzowanie wiedzy o jego jakości – powiedział Mariusz
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.
– Rok 2019 był dobry dla krajowej branży olejarskiej, co znakomicie się wpisuje w szereg elementów, na których powinien być postawiony fundament
polskiej gospodarki. Rolnictwo i zintegrowany z nim
przemysł ma wiele do zaoferowania m.in. w kontekście sprostania wyzwaniom środowiskowym.
Produkowany w Polsce olej rzepakowy to doskonały surowiec spożywczy, ale również kluczowy pod
względem wolumenowym surowiec do produkcji
zrównoważonych biopaliw, które są jak dotychczas
jedyną naszą realną ofertą w procesie dywersyfikacji sektora transportu na odnawialne źródła
energii – podsumował Adam Stępień, Dyrektor
Generalny PSPO.
PSPO
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Przemysł olejarski w dobie pandemii
COVID19 wśród strategicznych branż
zapewniających bezpieczeństwo Państwa
W obecnej sytuacji, jaka panuje w Polsce, ale i na całym świecie, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, rodzima produkcja oparta na krajowych surowcach nabiera
strategicznego znaczenia. Charakter prowadzonej przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju działalności przerobowej nasion rzepaku ma swój bezpośredni wkład
dla zapewnienia ciągłości dostaw żywności, pasz i paliw.
Tłocznie dostarczają bowiem zarówno olej rzepakowy, który jest ważnym składnikiem spożywczym, ale
również kluczowym pod względem wolumenowym
w Polsce surowcem do produkcji estrów metylowych.
Jednocześnie przy przerobie rzepaku powstaje śruta
i makuch rzepakowy – najważniejsze krajowe źródło
białka paszowego. Bez ciągłości krajowej produkcji
pasz rzepakowych istnieje bardzo poważne ryzyko
zaburzenia prawidłowości funkcjonowania
łańcucha dostaw żywności i kontynuacji
w odpowiedniej do potrzeb krajowych skali
produkcji zwierzęcej.
– Tłocznie zrzeszone w PSPO bazują
przede wszystkim na rodzimej produkcji rolnej
skupując maksymalną ilość polskich nasion
dostępnych na rynku, w związku z czym prowadzona przez nas działalność jest wykładnią opłacalności krajowej uprawy rzepaku. Formalne umożliwienie prowadzenia produkcji w zakładach tłuszczowych
w przypadku, gdyby zdecydowano o podjęciu dalej
idących kroków administracyjnych ukierunkowanych
na walkę z rozprzestrzenieniem się COVID19 będzie
miało ogromne znaczenie w odniesieniu do ograniczenia skutków kryzysu gospodarczego w rolnictwie wy-

wołanego przez pandemię. Dlatego już teraz wystosowaliśmy odpowiedni wniosek w tej sprawie do MSWiA
licząc także na ewentualne wsparcie ministerstwa rolnictwa – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
– W 2019 roku Członkowie PSPO wyprodukowali łącznie ok. 1,7 mln ton pasz rzepakowych. Generalny deficyt białka paszowego w UE i napięta
sytuacja światowa związana z pandemią
SARS-Cov-2 mogą potencjalnie wpłynąć na
dostawy zewnętrzne, co powoduje, że znaczenie rodzimej produkcji w tym zakresie dla
zapewnienia ciągłości prowadzania działalności rolniczej staje się wręcz strategiczne.
Podobnie jest w przypadku biopaliw. Krajowi
wytwórcy wytworzyli w ubiegłym roku ponad
900 tys. ton estrów bazując przede wszystkim na naszym oleju rzepakowym. Ciągłość pracy estrowni to
zatem swoistego rodzaju koło zamachowe dla całego łańcucha rzepakowego w Polsce. Z kolei znaczenie oleju rzepakowego na rynku żywnościowym nie
może chyba u nikogo budzić wątpliwości – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

5 lat dobrych rozwiązań od INNVIGO
Ponad 40 produktów w portfolio, pełne technologie ochrony głównych upraw rolniczych, preparaty
dla plantatorów owoców i warzyw, unikalne, wieloskładnikowe rozwiązania, sprzedaż w 11 krajach,
ponad 10 milionów hektarów chronionych środkami INNVIGO… To imponujący bilans dokonań,
zważywszy na fakt, że firma istnieje zaledwie od 5 lat. W tym czasie zdobyła krajowy rynek oraz
zaufanie producentów rolnych, śmiało konkuruje z globalnymi korporacjami i planuje dalszą ekspansję. Jaki jest przepis na sukces według INNVIGO?
Polska firma świętuje jubileusz

INNVIGO, polski producent środków ochrony roślin,
obchodziło w styczniu 5-lecie istnienia. Aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zaprezentować
plany dalszego rozwoju, 30 stycznia 2020 r. przedstawiciele firmy spotkali się z dziennikarzami z mediów

rolniczych i sadowniczych na jubileuszowej konferencji w warszawskim hotelu Polonia Palace.
– Świętujemy pięciolecie INNVIGO. Wszystko
zaczęło się 27 stycznia 2015 roku. Mieliśmy jasne
wyzwanie: stworzenie firmy, która ma działać w Polsce i w innych krajach. Zaczęliśmy przygotowywanie
portfolio, przedstawianie produktów wchodzących
na polski rynek. Budowaliśmy swoją ofertę w oparciu
o hasło, że „Dobre rozwiązania nie muszą być drogie”, starając się przekonać do nich odbiorców – powiedział Krzysztof Golec, Prezes Zarządu, rozpoczynając spotkanie.
Pierwszą część konferencji, dotyczącą osiągnięć,
jakimi po zaledwie 5 latach obecności na rynku może
pochwalić się INNVIGO poprowadził Prezes Zarządu,
który mówił o początkach marki i jej dynamicznym
rozwoju, a także o wprowadzanych w ostatnim czasie innowacyjnych rozwiązaniach. Wiceprezes Jacek
Zawadzki przedstawił strukturę firmy w Polsce oraz
jej oddziałów w Czechach i Rumunii, omówił wartość
sprzedaży preparatów INNVIGO, która przez ostatnie
cztery lata w Polsce i na świecie wzrosła niemal trzykrotnie. Następnie Andrzej Borychowski, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, zaprezentował doświadczenia demonstracyjne i wdrożeniowe. Przedstawił także

liczne badania polowe i laboratoryjne, prowadzone
przez Dyrektora Działu Andrzeja Brachaczka, które
stanowią podstawę do formułowanych zaleceń i rekomendacji dla użytkowników środków ochrony roślin.
Opowiedział też o tym, jakie aktywności badawczo-diagnostyczne wyróżniają firmę na tle konkurencji
i jak wyniki prowadzonych badań przekładają się na
przewidywanie zagrożeń, wspomagają działalność
doradczą i sprzedażową.
Druga część spotkania poświęcona była oferowanym przez INNVIGO produktom i technologiom. Marcin Bystroński, Menadżer ds. Upraw omówił takie
zagadnienia, jak zwalczanie chwastów w zbożach,
zwalczanie chwastów w kukurydzy, a także ochronę
sadów i upraw warzywniczych.
Młoda polska firma ma bardzo ambitne cele na
przyszłość i nie ustaje w pracach badawczo-wdrożeniowych. Jeszcze w tym roku planuje wprowadzić do
handlu nowe produkty, w tym kolejne unikalne środki wieloskładnikowe. Rozbudowując swoje portfolio,
również w następnych latach będzie stawiać na takie
złożone rozwiązania, dopasowane do potrzeb producentów rolnych.

Materiały prasowe Innvigo
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W 2019 roku wzrosła krajowa produkcja
biokomponentów, a wraz z nią znaczenie
sektora dla utrzymania opłacalności rolnictwa
w Polsce oraz całej gospodarki
Krajowa produkcja biokomponentów zanotowała w 2019 roku kolejny wzrost, co znajduje swoje bezpośrednie przełożenie na zwiększony i stabilny popyt na surowce rolne, generuje produkcję pasz białkowych oraz miejsca pracy. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa rodzimi wytwórcy wyprodukowali w ubiegłym roku ponad 960 tys. ton estrów metylowych. Wiodącym surowcem pozostaje olej rzepakowy, którego wykorzystano na ten cel prawie
870 tys. ton. Z kolei produkcja bioetanolu osiągnęła łącznie ponad 285 tys. m3, co umożliwiło
efektywne zagospodarowanie m.in. ponad 511 tys. ton ziarna kukurydzy.
Można powiedzieć, że działania Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych,
której Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest
aktywnym członkiem, przynoszą wymierne efekty. Od samego początku
podkreślamy rolę biopaliw, jaką odgrywają one dla stabilizacji rynków
rolnych, co również po części przynajmniej przyświecało ubiegłorocznej
nowelizacji ustawy biopaliwowej. Tegoroczna sytuacja jest jednak zupełnie
inna – niezwykle trudna i dynamiczna w związku z pandemią koronawirusa,
która będzie miała z pewnością przełożenie na ogólny obraz rynku paliw w całym 2020 roku.
A od tego będzie zależeć, czy wykorzystanie rzepaku będzie równie stabilne, jak w poprzednich
latach. Te 850-870 tys. ton oleju rzepakowego, które trafiało do produkcji biodiesla w ostatnich latach
miało kluczowe znaczenie dla całego łańcucha dostaw od producentów nasion poczynając.

– powiedział Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB.

W przypadku obu rodzajów biokomponentów
wyniki produkcyjne krajowych wytwórców stanowią
rekordowe pod tym względem osiągnięcia. W porównaniu do 2018 roku rodzima podaż estrów wzrosła aż
o ponad 70 tys. ton, natomiast produkcja bioetanolu
zwiększyła się o niemal 30 tys. m3. Bezpośrednim
tego efektem dla rolnictwa jest wzrost zużycia rzepa-

ku o ponad 20 tys. ton oraz ziarna kukurydzy o ponad
60 tys. ton. W przypadku produkcji bioetanolu wzrosło również zużycie destylatów pozyskiwanych z gorzelni rolniczych, z kolei spadł udział melasy (o ponad 25 tys. ton do zaledwie 7,5 tys. ton). W produkcji
biodiesla uwagę także zwraca wzrost wykorzystania
zużytego oleju posmażalniczego.

Copa i Cogeca

wzywają Komisję do podjęcia szybkich działań w związku z rosnącym
ryzykiem zachwiania równowagi na europejskim rynku roślin
wysokobiałkowych i w łańcuchu dostaw biopaliw
W piśmie wysłanym do Komisji Europejskiej Copa i Cogeca dały wyraz swoim obawom dotyczącym potencjalnych skutków kryzysu COVID-19 dla sektorów olei roślinnych, biodiesla, wysokobiałkowych współproduktów jak śruta rzepakowa i słonecznikowa oraz wywar
gorzelniany suszony (DDGS), a także etanolu. W obliczu spadku produkcji europejskiej
i wprowadzenia środków dystansowania społecznego zarówno w UE jak i na całym świecie ze względu na pandemię, rynek roślinnych współproduktów wysokobiałkowych może
wkroczyć w okres większej niestabilności w wyniku spadku popytu w sektorze biopaliw
i ograniczenie produkcji roślin białkowych w UE. W tym kontekście europejskie organizacje
rolników i spółdzielni wzywają do podjęcia szeregu szybkich działań, które mogłyby ograniczyć poważne zakłócenia.

SUPERPRODUKTY
SUPERPRODUKTY
DLA
DLASUPERBOHATERÓW
SUPERBOHATERÓW

Wzrost produkcji biokomponentów w ostatnich latach ma przełożenie na
producentów rolnych, tłocznie oleju rzepakowego oraz gorzelnie, co pokazują
dane KOWR, ale należy również nieco szerzej spojrzeć na to przez pryzmat
całej gospodarki. Branża biopaliw w Polsce zapewnia bowiem ponad
41 tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy1, co jest najwyższym
wynikiem w całej Europie! W obecnej sytuacji nie do przecenienia jest także
towarzysząca biokomponentom produkcja pasz wysokobiałkowych tj.
śruty rzepakowej i DDGS-u na łącznym poziomie ponad 1,7 mln ton, jak również bezpośrednie
zaangażowanie wytwórców bioetanolu w zapewnienie dostaw środków odkażających.”

– powiedział Adam Stępień,
Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

1

	źródło: Raport EurObserv’ER „The state of renewable energies in Europe”,
http://kib.pl/raport-eurobserver-the-state-of-renewable-energies-in-europe/

Południowej i Indii, gdyż dynamika pandemii COVID-19 może znacznie przyśpieszyć w tych regionach.
Pedro Gallardo, przewodniczący grupy roboczej
„Rośliny oleiste i białkowe” Copa-Cogeca stwierdził,

Powierzchnia upraw roślin wysokobiałkowych jest
o około 30% mniejsza od jej maksymalnego poziomu
z lat 2017/2018. Dlatego też obawiamy się możliwych
zakłóceń dostaw z krajów będących ich głównymi
producentami, tj. Stanów Zjednoczonych, Ameryki

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

Więcej informacji na stronie
www.ks-polska.com/superprodukty
K+S Polska sp. z o.o.
A K+S Company
www.ks-polska.com ·

K+S Polska

25 % MgO · 50 % SO₃
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że: „najlepszym sposobem na zwiększenie naszej
produkcji w perspektywie krótkoterminowej jest zniesienie przez Komisję Europejską pewnych ograniczeń stosowania środków ochrony roślin w uprawach
wiążących azot na obszarach proekologicznych.
Rozwiązanie to może zwiększyć wewnętrzną produkcję soi, grochu, bobiku i łubinu na powierzchniach
innych niż te, które są utrzymywane dzięki dobrowolnym płatnościom powiązanym z produkcją.”
Ograniczenie produkcji biopaliw wytwarzanych
z surowców pochodzenia unijnego jak rzepak oleisty
i słonecznik może mieć wpływ na zaopatrzenie UE
w wysokobiałkowe współprodukty nie-GMO. Może
dojść do dalszego pogorszenia się sytuacji, jeśli
w najbliższych miesiącach oleje roślinne będą się
kumulować ze względu na środki izolacji domowej
i dystansowania społecznego takie jak zamknięcie
sektora HoReCa, a także spadek zużycia biopaliw ze
względu na ograniczenia w transporcie. Osiągnięcie
maksymalnej zdolności składowania olejów roślinnych miałoby druzgocący wpływ na europejski przemysł tłoczniowy, a co za tym idzie na zaopatrzenie
w śrutę w UE.
W związku z wprowadzeniem środków izolacji domowej doszło do załamania się zużycia paliwa oraz
cen ropy naftowej. Ta sama tendencja dotyczy popy-

tu na biopaliwa. Jeśli nie zostaną podjęte żadne środki, ogromne ilości amerykańskiego i brazylijskiego
etanolu zaleją rynek wewnętrzny UE, co zagrozi nie
tylko europejskiemu sektorowi etanolu lecz również
unijnemu sektorowi pasz bez GMO, który zaopatruje się w wysokobiałkowe współprodukty roślinne jak
wywar gorzelniany suszony (DDGS).
Alexander Bachler, przewodniczący grupy roboczej „Bioenergia” Copa i Cogeca stwierdził, że
„Komisja musi zadziałać szybko, by wesprzeć wewnętrzną produkcję biopaliw. Niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. Trzeba w trybie natychmiastowym wdrożyć środki efektywnej ochrony
w odniesieniu do importu etanolu z USA i Brazylii.
Należy odrzucić postulaty w sprawie tymczasowego
zawieszenia ceł nakładanych na etanol. Musimy też
utrzymać środki antydumpingowe i antysubsydyjne
mające zastosowanie do importu biodiesela (B99)
z USA. A także nie możemy ulec presji, aby ograniczyć stosowanie certyfikowanych zrównoważonych
biopaliw wytwarzanych z roślin uprawnych UE oraz
bezzwłocznie wdrożyć w państwach członkowskich
akt delegowany, by ograniczyć biopaliwa o wysokim
wskaźniku ryzyka ILUC.”
Copa – Cogeca

Relacja z konferencji prasowej firmy Syngenta

Wzmocnienie biznesu nasiennego, nowe odmiany i nowości w ochronie roślin, oraz inwestycje
w innowacje kierowane potrzebami rolników, społeczeństwa i środowiska to główne tematy tegorocznej konferencji prasowej firmy Syngenta. Spotkanie odbyło się 15 stycznia w centrum Koneser
w Warszawie.
Kolejny rok wyzwań

Tegoroczna konferencja firmy Syngenta miała nieco
inną niż zwykle formułę, bo jej motywem przewodnim były szeroko pojęte wyzwania – nie tylko te stojące przed branżą rolną, ale także przed całą naszą
planetą. Rolnicy zmagają się z takimi problemami
jak zmiana klimatu, erozja gleby czy zmniejszanie
się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także
oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie. „Istnieje wyraźne
zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla
wszystkich zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska. I firma Syngenta podejmuje
takie działania.” – powiedział Marek Łuczak, Prezes
Zarządu Syngenta Polska.

Dobry rok dla Syngenty w ochronie roślin

Na rynku, który częściowo odrobił stratę z 2018
roku, Syngenta odnotowała wzrost sprzedaży o ok.
12%, który przełożył się na wzrostu udziału w rynku.

W głównych uprawach, takich jak zboża, rzepak i kukurydza, Syngenta jest w gronie trzech liderów rynku.
Wynik ten jest godny podkreślenia, biorąc pod uwagę
trudniejsze niż w latach poprzednich uwarunkowania
rynkowe.

Rolnictwo cyfrowe według Syngenty

Innowacje w Syngencie nie kończą się na produktach.
Firma inwestuje mocno w rolnictwo cyfrowe, o czym
opowiedziała podczas konferencji Dorota Mazurek,
Dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów odpowiedzialna za Europę Centralną. „Rozwijamy technologie cyfrowe pomagające w zarządzaniu gospodarstwem
i pomagające rolnikowi osiągnąć szeroko pojęty wzrost
rentowności produkcji. Rolnicy coraz chętniej korzystają
z takich rozwiązań”, powiedziała Dorota Mazurek.
Wśród dostępnych rozwiązań wymieniła dwie aplikacje: Infopole i NieWylegaj. Infopole to znany już wielu
użytkownikom serwis, zawierający m.in. informacje nt.
występujących aktualnie agrofagów, prognozę pogody i rekomendacje agronomiczne. Został on w zeszłym
roku rozszerzony o serwis społecznościowy, na którym
użytkownicy na bieżąco informują o sytuacji na polach,
zamieszczają zdjęcia, filmy i komentarze W 2020 r. nastąpi wdrożenie nowej aplikacji dla serwisu Infopole, która będzie zawierała dodatkowe funkcjonalności, np. informacje rynkowe, zarządzenie areałem oraz informacje
o dostępnych na rynku środkach ochrony roślin.
Dorota Mazurek zaprezentowała także aplikację NieWylegaj. Ocenia ona ryzyko wylegania upraw zbożowych (dla pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego) i generuje indywidualne rekomendacje dotyczące stosowania
regulatorów wzrostu z rodziny Moddus.
Obie aplikacje będą dostępne dla klientów w sezonie
2020.
Materiały prasowe Syngenta
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Major jesienią na chwasty w rzepaku ozimym
Major 300 SL, herbicyd przeznaczony do stosowania w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i buraku cukrowym, otrzymał właśnie rozszerzenie rejestracji. Jak informuje firma INNVIGO, producenci
rolni będą teraz mieli możliwość używania preparatu w rzepaku ozimym również jesienią – w zabiegach pojedynczych lub w mieszaninach zbiornikowych.
Major 300 SL to herbicyd, którego substancją czynną jest chlopyralid – związek z grupy pochodnych
kwasów karboksylowych. Jego działanie polega na
hamowaniu hormonów roślinnych odpowiedzialnych
za wzrost roślin i zakłócaniu ich procesów fizjologicznych. Produkt eliminuje m.in. chabra bławatka,
marunę bezwonną, gwiazdnicę pospolitą i przytulię
czepną, przy czym wykazuje najwyższą skuteczność
wobec młodych, intensywnie rosnących chwastów (od
fazy 2–3 liści do fazy rozety).

Dzięki uzyskanemu rozszerzeniu rejestracji
Major 300 SL może być teraz stosowany do jesiennego odchwaszczania rzepaku ozimego. Wykonywanie
takich zabiegów rekomendowane jest od początku
rozwoju pędów bocznych rzepaku do rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 20–21), a zalecana
dawka wynosi 0,2 l/ha – w przypadku zabiegów pojedynczych.
Materiały prasowe Innvigo

Rośnie produkcja oraz krajowe wykorzystanie
pasz rzepakowych

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerabiając 2,96 mln ton
nasion rzepaku wyprodukowały w 2019 roku ponad 1,7 mln ton pasz rzepakowych. Kluczowym
pod względem wolumenowym produktem była
tu śruta poekstrakcyjna, której podaż wyniosła
1 634 tys. ton wobec 1 542 tys. ton w 2018 roku.
Ponadto Członkowie PSPO dostarczyli na rynek
68 tys. ton makuchu. Łączny progres w podaży
lokalnie wytworzonych pasz białkowych pochodzących z przerobu rzepaku o 114 tys. ton nie
miał jednak przełożenia na wzrost ich eksportu,
co potwierdza, że systematycznie rośnie popularność śruty rzepakowej w krajowej produkcji
zwierzęcej.
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów
eksport śruty rzepakowej w pierwszych 11 miesiącach 2019 roku wyniósł 525 tys. ton, a zatem był
mniejszy od o 4% od wolumenu eksportu w tym

samym okresie w 2018 roku. Zwiększona zatem
o niemal 100 tys. ton podaż śruty z tłoczni skupionych w PSPO została efektywnie zagospodarowana
przez krajowych producentów rolnych. Głównymi

odbiorcami zagranicznymi polskiej śruty tradycyjnie już pozostają Niemcy, na kolejnych
pozycjach znajdują się Dania,
Czechy, Francja i Szwecja.
– Na ostateczne podsumowania 2019 roku przyjedzie
jeszcze czas, kiedy będziemy już dysponować pełnymi
danymi ministerstwa obrazującymi handel zagraniczny
śrutą, jak również samym rzepakiem, ale już teraz wyraźnie
dostrzegamy zwiększającą się
lokalną absorpcję pasz rzepakowych przy jednoczesnym
wzroście
samozaopatrzenia
krajowego w nasiona do przerobu. Polski rzepak jest doskonałym surowcem zarówno
do produkcji oleju, ale coraz
większego znaczenia nabiera
również białko, którego jest
równie cennym źródłem. Od
lat promujemy wykorzystanie
śruty i makuchu rzepakowego w rodzimej produkcji zwierzęcej, z satysfakcją możemy
więc wskazać, że zaczynamy
dostrzegać efekty także i swo-

jej pracy– powiedział Mariusz
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
– Można śmiało powiedzieć,
że szeroko pojęty rynek produktów przerobu rzepaku sprzyja
jego uprawie w Polsce. Stabilne ramy dla sektora biopaliw
na najbliższe lata powodują,
że branża biodiesla będzie
potrzebować znacznych ilości
oleju rzepakowego, co naturalnie wpisuje się jednocześnie
w lepsze zabezpieczanie potrzeb paszowych. Kolejny już
rok z rzędu zwiększyliśmy rodzimą podaż śruty rzepakowej,
co umacnia ją na pozycji lidera
wśród krajowych źródeł białka
paszowego. Jakość, stabilność
dostaw i aspekt non-GMO to
chyba najważniejsze kwestie
towarzyszące paszom rzepakowym, które wspomagają ich
popularyzacji – podsumował
Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

PSPO

Derogacja po raz trzeci
W dniu 12 maja 2020 roku Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych otrzymało zezwolenie nr
R/j-2/2020 na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem
do stosowania w uprawie rzepaku ozimego w celu zwalczania chowacza galasówka, miniarki kapuścianki, w okresie od
dnia 1 czerwca 2020 do dnia 28 września 2020 środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS.

Rolnicy wybrali
Pictor®
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Gałka
muszkatołowa
Muszkatołowiec korzenny (Myristica fragrans Houtt.) (ang.
nutmeg) (inne nazwy: muszkatowiec, muszkat) jest wiecznym
zielonym drzewem należącym
do rodziny muszkatołowcowatych (Myristicaceae). Owoce,
a szczególnie pestki w nich zawarte są wykorzystywane jako
przyprawa kuchenna i używane do celów zdrowotnych pod
nazwą gałka muszkatołowa.
Kiedyś w medycynie była ona
bardzo ważnym lekarstwem.
Używano ją przede wszystkim
jako środek na poprawienie trawienia. Służyła też jako afrodyzjak. Co ciekawe, drzewo to jest
gospodarzem jeszcze jednej
niesamowicie silnej i unikalnej
przyprawy, maczugi, która jest
wysuszonym czerwonawym
pokryciem nasion.
Muszkatołowiec korzenny pochodzi z wysp Banda we wschodniej
części Archipelagu Malajskiego (Indonezja). Roślina rozpowszechniła się na Bliskim Wschodzie i w całej Europie dzięki

i eksport gałki muszkatołowej stanowią dla Grenady tak ważną gałąź gospodarki, że symbol owocu
muszkatołowca znajduje się nawet na fladze tego
państwa. Według miejscowej legendy gałka muszkatołowa została przywieziona na Grenadę przez
lekarza, który przybył na wyspę z Indii Wschodnich. Doktorowi nie przypadł do gustu smak lokalnego rumu, więc przed spożyciem przyprawiał
go startą gałką. Wzbudziło to ogólnie podziw jego
gości. Na wyspę sprowadzono sadzonki muszkatołowca, a popularność jego uprawy sprawiła, że
Grenadę zaczęto nazywać Wyspą Przypraw. Kiedy w połowie XIX wieku plantacje muszkatołowca
w Indiach Wschodnich zniszczyła zaraza, Grenada stała się światowym liderem w jego uprawie,
utrzymując pozycję lidera do dziś. Obecnie muszkat jest uprawiany jest w Indonezji, Sri Lance, Brazylii i państwach wyspiarskich Ameryki Środkowej.
Poza klimatem międzyzwrotnikowym jest bardzo
trudny w uprawie.
Muszkatołowiec korzenny jest to wiecznozielone
drzewo dorastające do wysokości 4–10 m (czasem
20 m), co jest rzadkie wśród roślin przyprawowych.
Dostarcza dwóch różnych produktów: gałki muszkatołowej (ang. nutmeg) i kwiatu muszkatołowego,
zwanego też macis (ang. mace). Pień i gałęzie pokryte są gładką, oliwkową korą przesyconą bezbarwnym sokiem czerwieniejącym na powietrzu.
Muszkatołowiec ma ładne, zawsze zielone liście,
podłużnie eliptyczne, skórzaste, całobrzegie, na
końcu zaostrzone, na gałązkach osadzone skrętolegle. Rośnie tylko w klimacie tropikalnym. Owocuje kilkadziesiąt lat. Daje owoce po ośmiu latach
po zasiewie, osiąga szczyt w ciągu 25 lat i owocuje
przez 60 lat lub dłużej. Ponadto jest to roślina dwupienna, żeńskie o koronie trójłatkowej białego koloru, z jajowatym słupkiem, męskie z licznymi (ok. 10)
pręcikami zrośniętymi w rurkę. Owoc tworzą jednonasienne torebki, mięsiste, o kształcie kulistym
lub nieco gruszkowatym (6–9 cm długości), barwy
żółtej z czerwonym nalotem. Torebki pękają dwoma
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Pictor ® stosuję na początku fazy opadania płatków kwiatowych w dawce 0,5 l/ha. Wśród najważniejszych cech tego produktu wskazałbym, że jest
mało szkodliwy dla środowiska oraz bardzo efektywny – skutecznie zwalcza choroby: czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę.
Obserwuję też z doświadczenia, że Pictor ® zabezpiecza łuszczyny przed pękaniem, działa trochę jak
lepiszcze.
Bez zastosowanej ochrony
plon rzepaku byłby co najmniej o tonę lub więcej niższy.
To się opłaca!
Ryszard Perczak
Siemczyn, pow. pyrzycki,
woj. zachodniopomorskie

PROMOCJA!
rabatu
za każde
szczegóły na:
www.agro.basf.pl

Plonowanie rzepaku ozimego 2019
Plon dt/ha
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Kontrola

Pictor ® 400 SC
0,5 l/ha

Zdj. 1. Muszkatowiec korzenny – drzewo, żółte owoce z owocnią i osnówką oraz nasiona.
Źródło: PRIYANKA, S. C.; MINIRAJ, N. Morphological characterization of unique genotypes of
nutmeg (Myristica fragrans Houtt.). Journal of Tropical Agriculture, 2017, 54.2: 120.

handlarzom arabskim. Chociaż ojczyzną tego gatunku jest Indonezja, prawdziwym potentatem pod względem jego uprawy jest jedno
z najmniejszych państw na Ziemi – karaibska Grenada. Produkcja

Zdj. 2. Muszkatowiec korzenny dostarcza dwóch różnych produktów:
gałki muszkatołowej (ang. nutmeg) i kwiatu muszkatołowego, zwanego
też macis (ang. mace). Źródło: http://aromaceylon.com/nutmeg-mace
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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klapami. Zawierają nasiono brązowe o bruzdowanej
powierzchni i marmurkowym, białoszarym jądrze,
otoczone koronkowatą osnówką o fioletowoczerwonej barwie. Osnówka to kwiat muszkatołowy, który
po wysuszeniu staje się brązowy. W środku owocu
znajduje się nasiono (pestka) o podłużnym kształcie
długości 2–3 cm i szerokości 1,5–1,8 cm. Pestka,
czyli gałka muszkatołowa, pokryta jest osnówką.
Osnówka to tzw. kwiat muszkatołowy, wykorzystywany też jako przyprawa. Jest bardziej ceniona od
gałki, ponieważ ma subtelniejszy smak. Z uszkodzonych nasion wytwarza się tłuszcz – masło muszkatołowe (ang. nutmeg butter) lub olejek eteryczny,
zwany olejkiem muszkatołowym. Zarówno gałka
muszkatołowa, jak i kwiat muszkatołowy zawierają
substancje toksyczne: myristycynę i elemycynę, dlatego przyprawy te powinny być stosowane w małych
ilościach.
Dla potrzeb kulinarnych muszkat jest stosowany
pod dwoma postaciami. Wysuszone i pozbawione
łupiny nasiona to tzw. gałka muszkatołowa. Mięsista, wysuszona osnówka owocu jest określana
jako kwiat muszkatołowy lub inaczej macis. Kwiat
muszkatołowy najlepiej przechowywać w całości
i o ile to możliwe, nie stosować go sproszkowanego. Dzięki aromatowi i smakowi gałka muszkatołowa pasuje do pieczonej ryby, wołowiny, duszonej
dziczyzny i past z owoców morza. Jest składnikiem
sosu beszamelowego.
Można nią przyprawiać dania serowe, mleczne
desery i piernik. Gałkę również najlepiej przecho-

PRZEMYSŁAW
GAWLAS
Danube Soya
Organisation

wywać w całości i ścierać tuż przed użyciem. Nadaje się jako rozgrzewający dodatek smakowy do
grzanego wina, gorącej czekolady i deserów. Jest
smakowitym uzupełnieniem duszonych owoców.
W duńskiej kuchni gałkę muszkatołową bardzo
często dodaje się do warzywnego purée i do przecieru pomidorowego. Z kolei Włosi sporządzają
z jej dodatkiem mięsny sos do makaronów.
Podczas gdy gałka muszkatołowa jest tylko
przyprawą używaną oszczędnie w potrawach, może
ona wpływać na zdrowie w różny sposób, głównie
ze względu na zawartość odżywczą witamin, minerałów i związków organicznych związanych z olejkami eterycznymi. Według USDA National Nutrient
Database, te korzystne składniki obejmują błonnik
pokarmowy, mangan, tiaminę, witaminę B6, kwas
foliowy, magnez, miedź i macelignan.
Preparaty z gałki muszkatołowej działają silnie rozkurczowo. Są znakomitym środkiem na zaburzenia czynności jelit i żołądka. Stosuje się je
przy biegunkach, wzdęciach i nieżytach żołądka.
Napary wodne, nalewki na alkoholu (a także inne
stosowanie gałki, np. jako przyprawy kuchennej),
leczą stany zapalne, zapobiegają tworzeniu się
skrzepów we krwi, są grzybobójcze i bakteriobójcze. Gałka zmniejsza apetyt, więc jest wskazana
dla osób z nadwagą. Olejek z muszkatołowca użyty
zewnętrznie na skórę działa silnie przeciwbólowo,
pomaga w stanach reumatycznych, działa rozgrzewająco i odkażająco.

Wyzwania
w 2020 roku

W jakże innej jesteśmy rzeczywistości, niż przy poprzednim wydaniu „Naszego Rzepaku”.
O ile jeszcze wtedy, jedynym zmartwieniem było, czy będzie śnieg, o tyle teraz doszedł nam
jeszcze koronawirus. Jak wszyscy mam nadzieję, że uda nam się go szybko pokonać. Niestety to pierwsze zmartwienie nie odeszło. Zima była jaka była, w niektórych regionach Polski
trzeba było wyjeżdżać na ferie w góry, by pokazać dzieciom, jak wygląda śnieg. Ale i z tym
nie było zbyt dobrze, ponieważ była to najmniej obfita w śnieg zima – nawet u mnie w Sudetach. Były trzy opady śniegu maksymalnie 2 cm grubości. Jednym słowem – tragedia.
Ten rok niestety zapowiada się ciężko, skoro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłasza
już teraz, że takiej suszy, jak w tym roku, nie było
od 100 lat. Niewątpliwie jest to wynik coraz szybciej postępujących zmian klimatycznych tzw. efekt

śnieżnej kuli, jak i tego, że od lat było wiadomo, że
Polska ma deficyt wody i kwestią czasu jest, kiedy ten niedobór się ujawni. Już cztery lata temu,
na jednej z konferencji rozmawialiśmy o tym z Ryszardem Bandurowskim – tylko wielu nie chciało

słuchać, bo przecież woda jest. Pytanie tylko:
co robić?
Jedyne co nam pozostaje to doraźne działania, które możemy podejmować w swoich gospodarstwach. Na myśl przychodzą mi dwie podstawowe rzeczy: poplony i kondycja gleby. Już dwa
lata temu pisałem o specjalnym poplonie pod
soję (lecz równie dobrze można go stosować do
innych roślin). Dlatego poplon zimowy powinien
stać się obowiązkowy, gdyż zostawianie gołej
gleby na bezśnieżne i prawie bez temperatur
ujemnych zimy jest działaniem na własną szkodę. Także przyłożenie właściwej uwagi do utrzymywania gleby w jak najlepszej kondycji musi
stać się podstawą jej uprawy. Jeżeli nie mamy
prawidłowego pH, czy płodozmianu z roślinami
bobowatymi, to nie ma szansy by gleba dalej
rodziła plony na oczekiwanym poziomie. Prawidłowy płodozmian z soją, lub innymi bobowatymi
pozwoli jej na regenerację i „odpoczynek”. Pozostawienie resztek pożniwnych i utrzymywanie
prawidłowego pH, pozwoli na zwiększenie pojemności wodnej kompleksu sorpcyjnego, dzięki
czemu nie będzie zwiększonego parowania i nawozy, które rozsiejecie będą miały szansę się
rozpuścić i być dostarczone do roślin.
Wracając do soi, to pewnie każdy z Państwa
już jakiś czas temu podjął decyzję co do tego,
czy będzie wysiewać soję, czy nie. Można powiedzieć, że już czas ruszyć w pole i siać. Rzepaki i wiśnie już kwitną (przynajmniej na południu
Polski) więc już najwyższa pora na soję. Niestety
jest sucho, co dla wszystkich roślin jarych będzie
wyzwaniem. Soja – jak wynika z badań COBORU
– jest i tak najlepiej znoszącą suszę rośliną
z badanych przez nich. Ma ona dwa krytyczne
punkty kiedy potrzebuje wody: czas wschodów
i kwitnienia. Później sobie poradzi między innymi dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu
oraz mniejszemu zapotrzebowaniu na wodę.
Tylko byle jednak popadało! Zresztą efekt braku
wody widać gołym okiem, bo aż zatrzymywałem
się i wchodziłem w pole by się upewnić, że to
rzepak kwitnie – taki był niski.
Może się okazać, że wzrost uprawy soi będzie
nie tylko stymulowany zwiększonym popytem na
rodzimą soję, ale ze względów klimatycznych.
Bo jak tak dalej pójdzie, to może za 5–10 lat będziemy na niektórych terenach Polski wprowadzać np. sorgo, bo już się mówi o stepowieniu
np. Wielkopolski.
Życzę Państwu zdrowia i opadów deszczu –
jak to będzie, to zresztą sobie poradzimy.
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Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju oraz
Krajowej Izby Biopaliw

Wstępna ocena wpływu
pandemii COVID19
na rynek rzepaku

Najgorętszy i najważniejszy chyba dla nas wszystkich temat od ponad dwóch miesięcy to
oczywiście pandemia COVID19. Sytuacja jest niepowtarzalna na tę skalę, przynajmniej
jeśli chodzi o żyjące pokolenia, a oprócz codziennie wciąż niestety rosnących statystyk
liczby osób zarażonych i zmarłych, podjęte działania prewencyjne mające na celu ograniczenie dalszej ekspansji koronawirusa wprowadzają w ruch… licznik strat gospodarczych.
Nie ma chyba dziedziny życia i branży, która w taki czy inny sposób nie odczułaby tej nowej
rzeczywistości. Nie wiemy jak długo ona potrwa, choć możemy domniemać po tempie odmrażania poszczególnych sektorów, że nie będzie to proces „z piątku na sobotę”, dlatego
jakiekolwiek estymacje dokładnego wpływu pandemii na ekonomię są skazane co najmniej na sporą dozę błędu.
Rolnictwo także liczy straty,
choć zapewne skala problemu
będzie różna w poszczególnych
jego branżach. Na łamach „Naszego Rzepaku” nie powinno
rzecz jasna zabraknąć przynajmniej wstępnej oceny wpływu
pandemii na rynek oleistych
w Europie i w Polsce. A tu dzieję
się naprawdę sporo. Oto kilka
najważniejszych aspektów, które producenci oraz przetwórcy
rzepaku muszą mieć na uwadze
w kontekście najbliższych miesięcy.

Sytuacja na rynku (bio)paliw

Popyt na biopaliwa to wypadkowa dwóch liczb – wolumenu paliw ciekłych na rynku oraz wysokości obligatoryjnych celów, w naszym przypadku Narodowego
Celu Wskaźnikowego. Ogólnonarodowa kwarantanna, jaka trwa z mniejszym i większym natężeniem od
około połowy marca w poszczególnych krajach Unii,
ma ogromny wpływ na zużycie oleju napędowego.
To z kolei rzutuje na zapotrzebowanie na biodiesel.
A jest tu już co obserwować, albowiem spadek popytu
na diesel waha się w Europie od 25% (Skandynawia)
do ponad 60% (kraje południowe). W Polsce wstępne
szacunki za kwiecień wskazują na spadek o ok. 30%,
co oczywiście odczuwają mocno krajowe estrownie.
Zwłaszcza, że spadek zapotrzebowania na rynku
ropy zawsze się wiąże z jej notowaniami, co także
koreluje z ekonomią biodiesla. W kontekście rzepaku
trzeba też pamiętać, że to właśnie olej rzepakowy jest
sporo w ponad 90% tym surowcem, który stosują rodzimi producenci.

Dla pocieszenia producentów
rzepaku można jedynie wskazać, że
sytuacja jest jeszcze trudniejsza na
rynku benzyn silnikowych, na które
przez kilka tygodni popyt niemal zamarł, co mocno odczuwają europejscy, w tym także krajowi, wytwórcy
bioetanolu. A trzeba pamiętać, że to
także bardzo ważna branża dla rolnictwa – w Polsce odpowiedzialna za
zagospodarowanie niemal 1 miliona
ton zbóż, głównie kukurydzy. Spadków zapotrzebowania w obszarze
biopaliw nie zamortyzuje zwiększony popyt na alkohol etylowy na cele dezynfekcyjne, bo
to mimo wszystko zupełnie inna skala, abstrahując od
pozostałych kwestii, choćby jakościowych.
Generalny szacunek dla całej UE wskazuje na
spadek popytu na biodiesel (FAME) w kwietniu br.
na ok. 0,5 mln ton. W przypadku niektórych krajów
ograniczenie stosowania estrów było nawet większe
niż wynikałoby to z proporcjonalności w stosunku do
spadków na rynku oleju napędowego, ponieważ sytuacja cenowa sprawiała, że firmy petrochemiczne wolały zapłacić kary za brak realizacji celów dla biopaliw
niż blendować. Co jest nieco pocieszające to fakt, że
mocniej jednak dostało się biodieslowi z oleju posmażalniczego, ponieważ naturalną konsekwencją zamknięcia restauracji i realizacji usług cateringowych
jest duży spadek podaży zużytego oleju kuchennego, ale także jego importu do Europy, głównie z Chin.
Hiszpania i Włochy, a więc kraje, które pandemia dotknęła najmocniej w UE, zużywają na cele biopaliwowe głównie olej palmowy i to ten surowiec uplasował
się w kwietniu na drugiej pozycji pod względem strat
wolumenowych.

Na uwagę zwraca również przypadek Rumunii,
która za postulatami koncernów paliwowych zamroziła obowiązek stosowania biopaliw, póki co na okres
miesiąca. Podobny precedens nastąpił na Litwie, ale
jedynie w odniesieniu do bioetanolu, co tłumaczono
ograniczonymi możliwościami wytwórczymi alkoholu etylowego na cele biobójcze. Szczęśliwie reszta
krajów UE, w tym Polska, nie podążyła podobnym
tropem, co nie tylko nie przyniosłoby żadnego większego pożytku nikomu, a wręcz przeciwnie, w szczególności właśnie w przypadku państw, gdzie funkcjonuje mocny przemysł przerobowy oparty na lokalnym
surowcu. O ile bowiem dość łatwo zrezygnować ze
stosowania biodiesla z oleju posmażalniczego, którego nie ma na rynku lub palmy, której po prostu nie
sprowadzimy, o tyle ewentualne ograniczenia np.
przerobu rzepaku to nie tylko redukcja podaży oleju, ale również białkowych komponentów paszowych
tj. śruty i makuchu. A to już jednocześnie mocna ingerencja w bezpieczeństwo żywnościowe, o konsekwencjach ekonomicznych dla producentów rzepaku
nie wspominając.

Zapotrzebowanie na oleje spożywcze

Szczególnie na początku wdrażania ograniczeń
w przemieszczaniu i działalności gospodarczych Europejczycy, w tym również Polacy, tłumnie (!) ruszyli
do sklepów spożywczych wykupując niemal wszystko, co było można. Rzecz jasna również oleje roślinne,
które w domowych kulinariach są wręcz nieodzowne.
Wzrost detalicznej sprzedaży olejów butelkowanych
można powiedzieć zrekompensował spadek popytu
ze strony restauracji i firm cateringowych na oleje stosowane na zimno (sałatki, dresingi etc.), ale już w przypadku olejów do smażenia nie było to możliwe, nawet
przy w miarę stabilnej sytuacji w tym segmencie ze
strony przemysłu spożywczego. Szczęśliwie dla rzepaku największe straty w ogólnoeuropejskim bilansie
w tym najtrudniejszym okresie zanotował olej słonecz-

nikowy, gdzie niektóre szacunki za kwiecień mówią
nawet o spadku na poziomie 50%.
Resumując należy stwierdzić, że z pewnością
większy wpływ COVID19 na europejski rynek oleistych odczuwalny jest dotychczas w obszarze biopaliw niż spożywczym, co wydaje się dosyć naturalną konsekwencją wprowadzonych ograniczeń.
Czasowe wstrzymanie działalności – choć „zaledwie”
dwóch tłoczni rzepaku w całej UE, ale jednak, daje
do myślenia. W tym kontekście, biorąc w szczególności przerób rzepaku w Polsce w I kwartale 2020 roku,
który wyniósł zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju rekordowe 813 tys. ton nasion, krajowa polityka względem biopaliw wydaje się
nie tylko swoistego rodzaju „must have”, ale należałoby być może poważnie rozważyć jej weryfikację…
w górę. Szczegółowy pakiet potencjalnych rozwiązań w tym zakresie już na początku kwietnia Polska
Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych przedstawiła
Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi
rolnictwa i rozwoju wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu oraz odpowiedzialnemu za sektor OZE,
w tym biopaliwa, wiceministrowi klimatu Ireneuszowi
Zysce. Co z tego będzie, zobaczymy.

Wnioski?

Wnioski pozostawiam czytelnikom. Na pewno nie
ma sensu pisać najgorszych scenariuszy, bo nawet
gdyby miały się one ziścić to nasze czarnowidztwo
nic tu nie zmieni, a jedynie pogorszy nasze samopoczucie. A może również być tak, jak choćby stało się
po kryzysie w 2008 roku, kiedy to niektóre rynki odbiły naprawdę szybko, dzięki czemu sytuacja nie była
taka zła, jaką ją kreślono po pierwszych tąpnięciach.
Na pewno trzeba bacznie obserwować dalszy rozwój
sytuacji, nie tylko tej epidemiologicznej, ale i gospodarczej oraz wspierać rodzimą produkcję w maksymalnie szerokim zakresie.
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Czarna pszczoła
wróciła do Polski
W przyrodzie zdarza się to dość często:
niektóre gatunki zwierząt uznane za wymarłe
na danym terytorium po jakimś czasie wracają.
Tak jest właśnie z czarną pszczołą.

Czarna pszczoła jest ciepłolubna, zamieszkuje suche
siedliska stepowe i stepopodobne oraz polany i pobrzeża lasów. Samice zakładają samotnie gniazda w pniach
i grubych konarach suchych, obumarłych drzew. Owady dorosłe spotyka się od maja do końca lata. Samice
zbierają pyłek i nektar z 17 gatunków roślin, należących
do 10 rodzin. Najliczniej obserwowane są na kwiatach
groszku pachnącego, robinii akacjowej, soi warzywnej
i żmijowca zwyczajnego.

Czy czarna pszczoła jest groźna
dla człowieka?

Zadrzechnia filetowa wygląda dość upiornie – ponieważ
jest duża i czarna – ale jest typową pszczołą, czyli dla
człowieka jest zupełnie niegroźna, choć oczywiście niepokojona może użądlić. Owady te różnią się od typowych
pszczół żyjących w dużych koloniach, ponieważ egzystują samotnie, głównie w spróchniałych pniach, konarach starych drzew lub w resztkach roślinnych. Preferują
jednak właśnie martwe pnie lub konary, w których żłobią
skomplikowane systemy korytarzy i w nich opiekują się
potomstwem. To owady bardzo ciepłolubne, co oznacza, że wybierają tereny mocno nasłonecznione. Zapylają wiele gatunków roślin, ale upodobały sobie groszek
pachnący, niektóre akacje, żmijowce i soję warzywną.

Zadrzechnia fioletowa nazywana również „czarną
pszczołą” ponownie pojawiła się na terenach Polski.
Gatunek ten od 70 lat nie był notowany na terenach
naszego kraju, ale ponownie zaczął się u nas pojawiać. Co ciekawe, czarna pszczoła występowała na
terenach Polski jeszcze w XIX w. dość powszechnie,
po czym w XX w. zniknęła. W 2002 r. uznano ją za
gatunek wymarły na terenie Polski, ale począwszy
od 2005 r. co pewien czas przyrodnicy identyfikowali
pojedyncze siedliska zadrzechni. Od 2014 r. zdarzało
się to coraz częściej, a obecnie Stowarzyszenie Natura i Człowiek donosi o istnieniu ok. 20 siedlisk owada, m.in. w Poleskim Parku Narodowym, w Bieszczadach, Wrocławiu, Miechowie i Włoszczowej.

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea) to
gatunek błonkówki z rodziny pszczołowatych i podrodziny zadrzechniowatych. Nazywana jest „czarną
pszczołą” ze względu na swoje czarne ubarwienie,
choć jej skrzydła są bardzo ciemnofioletowe i połyskujące. Dotyczy to samic, samce mają ubarwienie
bardziej przypominające to typowe dla pszczół.
Są to największe pszczoły jakie można spotkać
w Polsce. Długość ciała samicy może sięgać nawet 2,8 centymetra. Jej rozmiary mogą nadawać
jej złowrogi wygląd, ale nie jest ona groźniejsza od
innych pszczół. Oczywiście może użądlić, ale nie
należy do specjalnie agresywnych gatunków.

Dlaczego zadrzechnie zniknęły z Polski
i znów się pojawiły?

Nie wiadomo dokładnie, dlaczego czarne pszczoły niemal na wiek zniknęły z Polski, a teraz znów się u nas
pojawiają. Przypuszczano, że powodem zniknięcia
było kurczenie się terenów stepowych i dzikich łąk,
a także usuwanie z obszarów, na których owady przebywały martwych drzew. Ale zadrzechnia jest dość
rozpowszechniona na naszym kontynencie, zwłaszcza
w krajach basenu Morza Śródziemnego, więc mogła
w sprzyjających warunkach znów obrać tereny środkowej Europy za swój cel. Takim sprzyjającym warunkiem
dla zadrzechni może być np. ocieplenie klimatu. W Polsce istnieje inny, dość podobny gatunek pszczoły zwany
zadrzechnią czarnorogą.
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Grzyb
odzyskany
Wygląda interesująco. W jego
opisach najczęściej powtarza
się porównanie do kalafiora.
Do tego rzekomego podobieństwa nawiązuje angielska nazwa Cauliflower mushroom. To
siedzuń sosnowy, Sparassis
crispa. Jest grzybem poszukiwanym i cenionym. Rośnie latem i jesienią.
Nie zawsze łatwo go dojrzeć w lesie, choć jego owocniki dorastają
do pokaźnych rozmiarów. Mają
nieregularnie kulisty kształt, który
wypełniają gęsto ułożone, poskręcane gałązki wyrastające z grubej,
mięsistej podstawy. Gałązki kończą
się mocno pofałdowanymi płatkami
o listkowatych albo łopatkowatych
formach. Płatki są gładkie, a ich krawędzie ząbkowane. Młody owocnik jest białawy, w miarę starzenia
się żółknie przybierając z czasem
ochrowe odcienie z wyraźnie brązowymi brzegami płatków, co ułatwia określenie wieku owocników.
Zwykle ich wielkość mieści się
w ramach 5–20 cm wysokości i szerokości nie przekraczającej 30 cm.
Zdarzają się jednak i rekordowo
wielkie.
15 września 1977 r. grzybiarz
Henryk Witkiewicz znalazł na Słonej Górze koło Tarnowa siedzunia
o średnicy 1 m i wadze 15 kg. Obowiązywała wówczas nazwa szmaciak gałęzisty. Lokalny „Dziennik
Polski” opublikował zdjęcie znalazcy z grzybem pod tytułem charak-

W książce „Tajemnicze
życie grzybów” Robert
Hofrichter przytacza
historię znalezienia
przez leśnika w 1711 roku
w Turoszowie na Dolnym
Śląsku dwóch wielkich
egzemplarzy siedzunia
zwanego tam kozią brodą.
Większy owocnik ważył 20
kilogramów i mierzył 2,55
metra. Grzyby zawieziono
taczką do wsi i rozdzielono
wśród mieszkańców.

terystycznym dla ówczesnej propagandy sukcesu: „W Piotrkowicach
znaleziono największy grzyb świata”. Informację powtórzyła Polska
Agencja Prasowa, a za nią warszawscy korespondenci Reutersa,
AFP i Associated Press, największych agencji prasowych świata.
Przez chwilę w Piotrkowicach powiało wielkim światem. Grzybowi
postawiono pomnik naturalnej wielkości, a oryginał zamarynowano
w kilkudziesięciu słoikach. Znalazca po jakimś czasie żalił się dziennikarzowi, że nie otrzymał za znalezisko żadnej premii, a spożycie
zapasów szmaciakowej marynaty
zajęło jego rodzinie aż trzy lata.
Obecnie największym udokumentowanym owocnikiem tego gatunku jest znaleziony w południowej
Francji osobnik o wadze 28,8 kg.
W rzeczy samej nie chodzi
wcale o wielkość. Siedzuń sosnowy ma woskowaty, biały miąższ
o przyjemnym, korzennym zapachu
i orzechowym smaku. Jest grzybem jadalnym o znakomitych walorach smakowych. Wykorzystuje

się go do wszelkiego rodzaju potraw; można go z dobrym skutkiem smażyć, suszyć, marynować i gotować.
Niekwestionowany autorytet w sprawie grzybowych
smaków, Iza Kulińska (smacznapyza.blogspot.com),
podsuwa smakoszom świetne przepisy, jak chociażby:
zupa cukiniowa ze szmaciakiem i ryżowymi świderkami, karkówka z porem, jabłkami i siedzuniem, kasza
z siedzuniem, gruszką i pędami groszku czy tarta z kozią brodą i porem. Oprócz tego proponuje też bardzo
praktyczne pomysły, jak poradzić sobie w kuchni z tak
nietypowym grzybem: „…jest delikatny, więc nie trzeba go długo gotować czy dusić, wystarczy kilka chwil.
Nadaje się też do marynowania – trzeba sparzyć przez
minutkę, a potem nałożyć do słoików i zalać marynatą.”
Niewątpliwie siedzuń sosnowy z perspektywy
gastronomicznej ma też pewne wady. Jest trudny
w transporcie, bo jego kruchy miąższ bardzo łatwo rozpada się i gniecie. Trzeba obchodzić się z nim ostrożnie. Ponadto przysparza kłopotów przy czyszczeniu,
gdyż jego struktura sprzyja gromadzeniu się wewnątrz
resztek ściółki i piasku. Często też bywa zamieszkany przez różne leśne owady. Owocniki przeznaczone
do spożycia trzeba pociąć na części i dokładnie umyć,
a przeznaczone do suszenia, cierpliwie wyczyścić pędzelkiem.
Baczny czytelnik zauważył bez trudu, że w opisie
pojawiły się synonimiczne nazwy siedzunia – szmaciak
gałęzisty i kozia broda. W różnych regionach Polski
dziś jeszcze spotkamy ponad dwadzieścia lokalnych
nazw, jak choćby sorokop, płaskosz, strzepulec, baran
czy kwoka. Świadczy to o dużej popularności tego gatunku wśród grzybiarzy. Trzeba dodać – wśród starych
grzybiarzy. Obecnie jest nieco zapomniany, do czego
przyczyniło się z pewnością ćwierć wieku zakazu pozyskiwania go w lesie. W tym czasie uznawano siedzunie za chronione prawem. Są rzeczywiście niezbyt
częste, na Czerwonej Liście roślin i grzybów Polski
mają wciąż status R – rzadkie, potencjalnie zagrożone z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego
i małych obszarów siedliskowych. Jednak w 2014 roku
zaprzestano ich ustawowej ochrony.
Przy okazji warto napomknąć o jeszcze jednej ciekawostce. Do niedawna obowiązującą w naszym kraju
nazwą gatunkową był szmaciak gałęzisty. Przy okazji
ostatniej kodyfikacji polskich nazw grzybów, profesor
Władysław Wojewoda zamienił szmaciaka na siedzunia sosnowego uznając, że nazwa powinna wskazywać
ważne cechy grzyba. Wśród grzybiarzy utarło się jed-

nak nieuzasadnione przekonanie, że uczonym powodowały względy estetyczne. Nie wypada bowiem, żeby
takie cudo przyrody kojarzyło się komuś za szmatą.
Nowa nazwa kieruje nasza uwagę w stronę siedliska tego grzyba. Będziemy się za nim rozglądali w lasach iglastych i mieszanych, u podnóża starych sosen.
Siedzuń jest bowiem pasożytem sosnowych korzeni.
Jego podstawa wnika w nie głęboko i powoli acz systematycznie niszczy je oraz znaczą część pnia. Choć
– jak twierdzi wybitny amerykański znawca tematu dr
Tom Volk z University of Wisconsin – ten patogen pozwala drzewu żyć długo i produktywnie, to z czasem
drewno porażonego drzewa staje się żółtawe, mięknie
i rozpada się na pryzmatyczne kostki. Z chorych korzeni wycieka żywica, czemu towarzyszy intensywny
zapach terpentyny. Wtedy też pojawiają się pierwsze
owocniki. Mogą w tym samym miejscu wyrastać przez
wiele lat. Zwykle nawet po śmierci drzewa dalej jeszcze pojawiają się na pozostałym odziomku lub resztkach korzeni.
Także nasi uczeni mykolodzy przyglądają się
uważnie siedzuniowi. Autorzy książki „Grzyby jakich
nie znamy”, dr Marta Wrzosek i prof. Zbigniew Sierota
pokazują, w jaki sposób człowiek usiłuje uzyskać z enzymów i metabolitów grzybowych różne substancje
o znaczeniu praktycznym, w tym antybiotyki i steroidy.
Już sto lat temu z owocników siedzunia udało się wyodrębnić związek chemiczny o działaniu antybiotykowym. Nazwano go sparassolem. Zaobserwowano, że
znakomicie zapewnia kruchym tkankom grzyba trwałość i świeżość, chroni przed bakteriami, zapobiega
pleśnieniu i gniciu. Wiadomo, że owocnik siedzunia
sosnowego może leżeć w chłodnym miejscu bez przykrycia nawet kilka dni bez widocznego uszczerbku dla
jego świeżości. Zachowały się przekazy o bezpiecznym, kilkumiesięcznym przechowywaniu tych grzybów
w naczyniach z wodą okrytych warstwą łoju. Jak wartościowe mogłoby być zastosowanie tego typu środka
do przechowywania łatwo psującej się żywności czy
paszy dla zwierząt.
Współcześnie prowadzone badania nad metabolizowaniem przez siedzunia celulozy i ligniny w drewnie
sosnowym pozwoliły na odkrycie innych silnie grzybobójczych substancji, jakie wytwarza grzybnia Sparassis crispa. Wiele wskazuje na to, że będzie je można
wykorzystać w rolnictwie przeciw patogenom roślin
uprawnych.
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Mniej znane choroby
występujące
w rzepaku ozimym

Podczas wegetacji w rzepaku może występować wiele chorób. Z reguły skupiamy się na najważniejszych, czyli suchej zgniliźnie kapustnych, zgniliźnie twardzikowej, czarni krzyżowych, szarej pleśni,
mączniaku rzekomym czy kile kapusty.

Plantatorzy rzepaku doskonale znają objawy tych chorób, ponieważ często mają z nimi do czynienia i muszą
podejmować kroki, aby zapobiegać ich występowaniu.
To są zarówno metody: agrotechniczna, chemiczna,
biologiczna, jak i w ostatnich czasach szybko rozwijająca się w rzepaku metoda hodowlana. W trakcie
lustracji plantacji dobrze znane objawy wyżej wymienionych chorób można niekiedy pomylić z symptomami porażenia przez innych, mniej znanych sprawców
chorób. A są to przykładowo biała plamistość liści,
cylindrosporioza (nazywana też jasną plamistością
liści), czy werticilioza. Nie są to nowe choroby, a ich
sprawcy są dobrze znani na polach w innych krajach
Europy. Warto przypomnieć sobie ich objawy, ponieważ w ostatnich latach podczas wegetacji rzepaku
coraz częściej w warunkach cieplejszych i suchych,
przerywanych punktowymi opadami, nabierają one
większego znaczenia. Mogą one być również powodem wystąpienia start w plonie, ponieważ istotnie zakłócają wzrost rzepaku.

Biała plamistość liści

inne grzyby, biała plamistość jest często nieprawidłowo identyfikowana.
Pierwotnym źródłem infekcji są w tym przypadku
resztki pożniwne, na których występują owocniki stadium doskonałego z zarodnikami workowymi (askosporami). Do tworzenia i dojrzewania tych owocników
niezbędna jest podwyższona wilgotność względna powietrza. Zarodniki przenoszone są, niekiedy na duże
odległości, z prądami powietrza. W czasie wegetacji
sprawcy choroby występują głównie w stadium konidialnym. Uwalniane ze znajdujących się pod tkanką
okrywającą owocniki zarodniki, przy udziale kropel
deszczu, rozprzestrzeniają się na kolejne rośliny powodując wtórne infekcje. Źródłem infekcji mogą być
również zainfekowane nasiona. Ryzyko porażenia
zwiększa obecność w pobliżu plantacji resztek pożniwnych, częsta uprawa rzepaku na tym samym polu,
podwyższona wilgotność, umiarkowane temperatury
(13–18°C) oraz liczne uszkodzenia roślin i duże zagęszczenie plantacji.
Choroba występuje na wielu gatunkach roślin kapustowatych m.in. na rzepaku, gorczycy, warzywach
oraz na chwastach z tej rodziny (rzodkiew świrzepa,
tobołki polne itd.). Zainfekowane liście mają zmniejszoną powierzchnię asymilacyjną i stanowią źródło
porażenia dla innych organów. Nasiona z porażonych
roślin są drobne i niedojrzałe.

Cylindrosporioza roślin kapustowatych

zarodnikowania konidialnego (acerwulusów). Kutikula
liści stopniowo pęka, liść ulega deformacji i zamiera.
Cechą charakterystyczną jest fakt, że porażone liście
zwisają z łodyg (nie opadają). Na łodygach początkowo występują szare plamy z czarnymi cętkami na obwodzie, później widoczne są kilkucentymetrowe, podłużne, jasnobrunatne plamy o popękanej powierzchni
z ciemną obwódką. Na łuszczynach pojawiają się brązowe, podłużne plamy, a ich powierzchnia zostaje
zniekształcona. Objawy cylindroporiozy można pomylić z symptomami suchej zgnilizny kapustnych, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni, a także z otarciami
mechanicznymi lub śladami po nawożeniu.
Pierwotnym źródłem infekcji sprawcy cylindrosporiozy najczęściej są resztki pożniwne, na których tworzą
się jesienią owocniki stadium doskonałego – apotecja,
a w nich askospory rozprzestrzeniane wraz z wiatrem
na duże odległości. Podczas wegetacji źródłem porażenia są owocniki stadium konidialnego – acerwulusy,
w których tworzą się zarodniki konidialne rozprzestrzeniane z kroplami deszczu na niewielkie odległości.
Sprawcy choroby sprzyja wysoka wilgotność i temperatura powyżej 8oC, zwłaszcza, gdy takie warunki występują w okresie zimy (mroźne zimy hamują powstawanie
apotecjów i rozwój patogena w liściach), a także zbyt
gęsty siew, brak odpowiedniego płodozmianu oraz izolacji przestrzennej od innych roślin kapustowatych.
W niektórych krajach Europy (np. Wielka Brytania,
Niemcy, Francja) cylindrosporioza powoduje znaczne
straty w plonie nasion, natomiast w Polsce chorobę
notowano w ostatnich latach sporadycznie. Z uwagi
na możliwość przenoszenia patogena z nasionami
jego znaczenie najpewniej w przyszłości wzrośnie.
W wyniku porażenia liści i łodyg ograniczona zostaje
powierzchnia asymilacyjna tych organów. Silne porażenie łuszczyn prowadzi od obniżenia liczby i masy
nasion oraz ich osypywania. Nasiona z porażonych
łuszczyn są drobne i niedojrzałe.

Werticilioza

Biała plamistość liści

Od fazy 4–6 liści właściwych można zaobserwować
na roślinach białe, nieregularne lub owalne plamy
z fioletowymi lub brązowymi brzegami. Są to charakterystyczne objawy białej plamistości liści, której sprawcą jest Mycosphaerella capsellae (stadium konidialne: Pseudocercosporella capsellae). Plamy w miarę
upływu czasu stają się szare, stopniowo zlewają się,
a liście żółkną i zasychają. Na łodygach i łuszczynach
plamy są wydłużone, jasne, otoczone brunatną obwódką. Objawy białej plamistości liści można pomylić
w początkowym okresie rozwoju choroby z symptomami cylindrosporiozy, szarej pleśni oraz suchej zgnilizny
kapustnych na liściach, natomiast na łodygach również z objawami werticiliozy. Z powodu podobieństwa
symptomów do wielu chorób powodowanych przez

Wericilioza – liść
Cylindrosporioza

Wiosną na plantacji może pojawić się cylindrosporioza, której sprawcą jest grzyb Pyrenopeziza brassicae
(stadium konidialne: Cylindrosporium concentricum).
Objawy na roślinach widoczne są najczęściej dopiero
wiosną, lecz infekcja przez patogena następuje jesienią, ale przez kilka miesięcy ma charakter utajony. Na
liściach obserwuje się plamy w postaci koncentrycznie
ułożonych, białych, drobnych, rozproszonych skupisk

Wericilioza

W okresie kwitnienia można zaobserwować na plantacji
werticiliozę, której sprawcami są grzyby z rodzaju Verticillium np. V. dahliae, V. longisporum. Na liściach pojawia się żółknięcie (chloroza) połowy blaszki liściowej
wzdłuż nerwu głównego, druga połowa przez jakiś czas
pozostaje zielona. Na łodydze widoczna jest najpierw
żółtobrązowa, potem brunatna smuga, biegnąca od
dołu do góry rośliny i rozciągająca się również na pędy
boczne. Później dolna część łodygi oraz korzeń stop-

niowo stają się ciemnoszare, brązowe lub czarne. Na
przekroju podłużnym i na powierzchni porażonych pędów pod koniec wegetacji zaobserwować można brązowe smugi oraz małe, czarne, liczne mikrosklerocja
grzyba. Kutikula łodygi pęka i pasowo odrywa się. Porażone rośliny rzepaku więdną, a w okresie dojrzewania
bez trudu można je wyjąć z gleby. Objawy werticiliozy
na łodygach można pomylić w początkowym okresie
rozwoju choroby z symptomami suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej lub zamieraniem np.
z powodu suszy, uszkodzeń mechanicznych itd.
Sprawcy choroby mogą żyć saprotroficznie, jednak
grzybnia i zarodniki są nietrwałe, natomiast żywotność
mikrosklerocjów wynosi nawet kilkanaście lat. Infekcja następuje przez uszkodzone włośniki, grzybnia
przerasta przez ich skórkę, kilka warstw miękiszu do
wiązek przewodzących, gdzie następnie się rozrasta.
Najważniejszą przyczyną zwiększonego zagrożenia jest duży udział rzepaku w strukturze zasiewów.
Po zbiorze rzepaku mikrosklerocja trafiają do gleby
i są źródłem porażenia w następnych latach. Grzyby
z rodzaju Verticillium rozwijają się najszybciej w temperaturze w granicach od 16 do 25°C przy obniżonej
wilgotności gleby.
Choroba występuje powszechnie m.in. na chmielu,
ogórkach, pomidorach, rzepaku, truskawkach, ziemniakach oraz na licznych gatunkach drzew i krzewów.
Grzyby z rodzaju Verticillium są patogenami wywołującymi tzw. tracheomykozę (zatykanie światła naczyń
przez grzybnię patogena). W wyniku porażenia następuje zahamowanie przewodzenia substancji pokarmowych oraz wody. Nasiona z porażonych roślin są
drobne i niedojrzałe.
Na koniec warto zwrócić uwagę, jak wymienionym
sprawcom chorób zapobiegać, aby na plantacjach nie
powodowali strat plonu. Do najważniejszych metod,
jak zawsze, należy stosowanie prawidłowej agrotechniki, w tym szczególnie właściwy płodozmian, głębokie
przyoranie resztek pożniwnych po zbiorze, dobre przygotowanie przedsiewne gleby, a także izolację przestrzenną od innych upraw roślin kapustowatych. Ważny
jest również siew zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego oraz optymalna norma i termin wysiewu
nasion. Metoda chemiczna ma zastosowanie jedynie
w przypadku cylindrozporiozy, ponieważ do jej zwalczania zarejestrowanych jest kilkanaście fungicydów
zawierających w swym składzie s.cz. z grupy chemicznej triazole tj. metkonazol, tebukonazol, difenokonazol.
Hodowla rzepaku dostarcza odmian o zwiększonej
odporności na porażenie przez patogeny. Obecnie
trwają prace nad uzyskaniem odmian o zwiększonej
odporności na porażenie przez grzyby powodujące
werticiliozę. W przypadku opisywanych chorób możliwość stosowania do siewu odmian odpornych lub
o podwyższonej odporności ma duże znaczenie, ponieważ możliwość chemicznego zwalczania jest niewielka lub nie ma jej wcale.
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Ochrona organizmów
pożytecznych i zapylaczy
występujących
na plantacjach rzepaku

Plantacje rzepaku są wspaniałym miejscem dla rozwoju wszelkiego rodzaju owadów. Zwarty
łan pozwala na łatwe przemieszczanie się owadów nie tylko po roślinach ale także po ziemi,
gdzie są chronione przed promieniami słońca.

Miedze jako miejsce rozwoju owadów pożytecznych, fot. K. Nijak

Pas zadrzewień śródpolnych, fot. K. Nijak

Przy stosowaniu integrowanej ochrony roślin kładziemy nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu
rolniczego oraz skłaniamy się do naturalnych sposobów zwalczania szkodników. Czyli należy rozważyć
wszystkie dostępne metody ochrony roślin poczynając od metody biologicznej. Jednym z głównych
założeń integrowanej ochrony roślin jest zwalczanie
szkodników rozumiane jako ograniczanie ich liczebności do poziomu nie powodującego ekonomicznie
istotnych strat plonu. W metodzie integrowanej szczególny nacisk położony jest na stosowanie metod prewencyjnych. Większość gatunków roślin w Polsce, bo
około 78% wymaga zapylenia przez owady. Zapylanie kwiatów jest jednym z najważniejszych a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Do
takich właśnie roślin możemy zaliczyć zarówno rzepak ozimy, jak i jary, które to uprawy stanowią jeden
z pierwszych pożytków dla pszczół. Uprawiamy około
60 gatunków roślin, których plony uzależnione są od
zapylania przez owady. Korzyści z obecności pszczół
w rolnictwie znamy wszyscy nie od dziś, jednak ich
rola w środowisku naturalnym jest niedoceniana. Warto więc podkreślić, że ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny,
nie tylko uprawne. Ważną rolą pszczół jest zapylanie
rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm
dzikim zwierzętom i zapewniają bioróżnorodność, stanowiącą o prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu.
Plantacje rzepaku stanowią dla pszczołowatych jeden

z najwcześniejszych pożytków zaraz po kwitnieniu
wierzby. Można powiedzieć, że pszczoły uwielbiają
rzepak, a gdy rośnie w pobliżu pasieki wracają na pole
przez cały dzień. Nektar i pyłek rośliny nie tylko odpowiadają pszczołom pod względem smakowym i zapachowym, ale też pozwalają zgromadzić spore zapasy
miodu. Na jednym metrze kwadratowym uprawy rzepaku może pracować nawet 30 pszczół, a i tak każda
wraca do ula z pełnym koszyczkiem i wolem. Owady
zapylające są najlepszymi opiekunami naszych ogrodów i upraw rolniczych. To właśnie one zapewniają
odpowiednie zapylenie warzyw, drzew, owoców i roślin ozdobnych. Bez zapylaczy nie byłoby znacznej
części żywności na świecie, ale także ucierpiałaby
bioróżnorodność, niezwykle istotna dla prawidłowego
funkcjonowania otaczającego nas świata.
Na świecie opisano ponad 200 tysięcy gatunków
zwierząt zapylających rośliny. Szacuje się, że co piąty gatunek zwierząt uczestniczy w zapylaniu. Są to
ssaki, ptaki, stawonogi i mięczaki. Jednak największą
grupę zapylaczy stanowią owady. Oczywiście najbardziej znane są pszczołowate zapylające kwitnący rzepak, ale należy wspomnieć o innych owadach
pożytecznych niezauważanych na co dzień. Łatwo
rozpoznajemy w swoich uprawach pszczołę czy biedronkę. Doskonale wiemy, że są one bardzo pożyteczne. Jednak takich owadów w naszym otoczeniu
jest znacznie więcej. Przedstawimy w skrócie kilku
najważniejszych naszych sprzymierzeńców. Wśród
pożytecznych owadów znajdują się muchówki, błonkówki, pluskwiaki, sieciarki czy chrząszcze. Roztocza
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Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, fot. K. Nijak

Pszczoła miodna, fot. K. Nijak

i inne pajęczaki również są pożyteczne, jednak ze
względu na niewielkie rozmiary tych pierwszych i na
dużą różnorodność gatunkową drugich przedstawimy owady, które są często spotykane i z braku wiedzy uważane za szkodliwe.
Muchówki są owadami, których larwy żywią się
gąsienicami motyli, larwami rośliniarek, koziułek,
chrząszczy czy pluskwiaków. Do muchówek należą
m.in. pryszczarek mszycojad, który wykorzystywany
jest w uprawach do walki z mszycami i miodówkami.
Bzygowate są bardzo często są mylone z osami ze
względu na paskowany odwłok.
Błonkówki (błonkoskrzydłe) to rodzaj, który jest
dość zróżnicowany pod względem wyglądu i wielkości. Cechą charakterystyczną jest to, że owady te
posiadają dwie pary błoniastych skrzydeł, a osobniki żeńskie na odwłoku pokładełko. W obrębie grupy
znajdują się m.in. pszczoły, osy, mrówki, pilarzowate.
Sieciarki (siatkoskrzydłe) w tej grupie owadów
najpospolitsze, które możemy spotkać w naszych
ogrodach to złotook. Drapieżne i żarłoczne są ich larwy, które polują na owady.
Pluskwiaki różnoskrzydłe odżywiają się różnymi małymi owadami. Tasznik odżywia się mszycami,
przędziorkami, miodówkami i młodymi gąsienicami.
Często możemy spotkać dziubałka gajowego, który
żeruje na mszycach, przędziorkach i innych małych
owadach.
Chrząszcze to ostatnia grupa owadów i chyba
najbardziej znana. Wszyscy znamy biedronki, ale nie
każdy wie, że jest ich około 80 gatunków, od dużych
i ogólnie znanych po malutkie ledwo widoczne. Innymi grupami chrząszczy naziemnych są biegaczowate
i kusakowate, chowające się w ciągu dnia pod kamieniami i korzeniami roślin.
I w tym miejscu dochodzimy do ochrony naszych
sprzymierzeńców, aby mogli się spokojnie rozmnażać i żerować na szkodnikach, na czym nam najbardziej zależy. Aby chronić pożyteczne owady należy
nastawić się na ochronę ich naturalnych siedlisk.
Owady te zasiedlają głównie łąki śródleśne, miedze
pól, niskie zarośla. Nie powinno również wypalać się
trawy, w której żyje wiele pożytecznych owadów. Wypalając niszczymy wiele pożytecznych organizmów,
w tym dzikie pszczoły i trzmiele. Na miedzach, za-

krzewieniach i zadrzewieniach śródpolnych owady
pożyteczne mają wspaniałe warunki bytowania i zimowania. Pamiętajmy także, że naloty szkodników
zaczynają się od pasów brzegowych plantacji i owady naziemne takie jak biegacze i kusakowate zasiedlają plantację również od pasów brzegowych. Jeżeli przy polach są zostawione miedze, wtedy mamy
gwarancję szybkiego zasiedlenia pola przez owady
pożyteczne. W chwili obecnej mówi się dużo o tak
zwanych refugiach. Są to specjalnie wysiewane pasy
roślin np. słonecznika lub facelii aby przyciągnąć zapylacze, a innym owadom dać schronienie i miejsca
nie podlegające zabiegom chemicznym.
Metodę chemiczną traktować należy jako ostateczną, gdy zawiodły pozostałe metody lub pewne
czynniki (np. dynamiczna zmiana warunków pogodowych) spowodowały nagły i masowy pojaw szkodnika. Z uwagi na wycofanie zapraw zawierających
neonikotynoidy oraz uproszczenia w zmianowaniu
i uprawie prognozuje się zwiększoną liczebność –
zwłaszcza ze strony szkodników jesiennych. Przy
zwalczaniu szkodników łuszczynowych należy pamiętać, że zabieg wykonuje się przy kwitnącym rzepaku. Należy go rozpocząć po zakończeniu oblotu
owadów zapylających, czyli po godzinie 20.00 lub
w nocy. Przeciw szkodnikom łuszczynowym warto
wykorzystać insektycydy o działaniu systemicznym.
Nie wszystkie tego typu środki są jednak bezpieczne
dla owadów zapylających. Nie mamy także pewności,
w jakim stopniu owady pożyteczne reagują na środki
chemiczne. Przeprowadzane są w tym kierunku badania, ale nie ma tak jednoznacznej odpowiedzi, jak
w przypadku pszczół.
Zadaniem ochrony roślin jest zabezpieczenie roślin
przed organizmami szkodliwymi, tak aby ograniczyć
straty w plonie. Oznacza to, że przy braku wystąpienia
szkodników lub jego małym nasileniu zabieg ochrony
roślin może okazać się zbędny. Przy małych roślinach
możemy także zastosować metodę agrotechniczną,
a zastosowanie chemii jest ostatecznością. Dlatego
tak ważna jest lustracja plantacji od linii brzegowych
aby obserwować kolejne naloty owadów, a zabieg
ochroniarski przeprowadzić dopiero w momencie
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości.

Integrowana ochrona
rzepaku ozimego przed
szkodnikami w okresie
wiosennej wegetacji

Dr inż.
PRZEMYSŁAW
STRAŻYŃSKI
IOR–PIB
w Poznaniu
Prof. dr hab.
MAREK
MRÓWCZYŃSKI
IOR–PIB
w Poznaniu

Okres wiosennego rozwoju rzepaku to również początek aktywności szkodników, które są
wtedy szczególnie groźne, ponieważ atakują rośliny we wczesnych fazach rozwoju. Pierwsze
pojawiają się chowacze łodygowe, a krótko po nich słodyszek rzepakowy. Termin i nasilenie
ich pojawu jest uzależnione przede wszystkim od warunków pogodowych.
Jako pierwszy z chowaczy i głównie na południu
kraju pojawia się chowacz granatek, nawet już pod
koniec lutego, a masowo przy wzroście temperatury
mierzonej przy gruncie do około 12°C. Samice granatka składają jaja u nasady młodych roślin, a larwy
po wylęgu wgryzają się do pędów i szyjki korzeniowej. Uszkodzone przez larwę pędy i ogonki liściowe
łamią się, a szyjka korzeniowa często gnije wtórnie

porażona przez sprawców chorób. Liczniejszym i występującym powszechnie chowaczem łodygowym
w rzepaku ozimym jest chowacz brukwiaczek, który zwykle pojawia się na plantacjach, gdy temperatura gleby wzrośnie do około 5–7°C, a masowo przy
wzroście temperatury powietrza do 10–12°C. Samice brukwiaczka składają jaja w wygryzione otwory
w młodych pędach, często u podstawy stożka wzro-
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Chowacz czterozębny

i trwać do kilkunastu tygodni. Zależy przede wszystkim od warunków pogodowych i zwykle przypada na
okres od połowy marca do końca kwietnia. Główny nalot słodyszka poprzedzony jest lotem mniejszej liczby chrząszczy, które początkowo gromadzą
się na brzegach pól. Największe straty powodują
chrząszcze w okresie rozwoju pąków kwiatowych
(larwy także żerują w pąkach, ale nie powodują istotnych strat). Choć żerują intensywnie także w okresie
pełni kwitnienia, to rzepak w tym okresie jest mniej
narażony na obniżkę plonu, ponieważ jako roślina
o dużych zdolnościach regeneracyjnych potrafi w korzystnych warunkach kompensować powstałe straty.
Słodyszek rzepakowy występuje na terenie całego
kraju, jednak najwięcej uszkodzeń powoduje w rejonach południowych. Rośliny silnie opanowane przez
słodyszka opóźniają kwitnienie w wyniku uszkodzenia najwcześniej rozwijających się pąków wierzchołkowych. Kiedy słodyszek występuje masowo i nie
jest właściwie zwalczany oraz gdy rośliny rzepaku
są osłabione i o słabszej zdolności regeneracyjnej,
to wówczas rzepak może nie zakwitnąć.

stu. Żerujące wewnątrz łodygi larwy powodują zahamowanie wzrostu, spłaszczenia, charakterystyczne
wygięcia i spękania łodygi. Kilka dni po brukwiaczku,
a czasami równocześnie pojawia się kolejny groźny
gatunek – chowacz czterozębny. Jego nalot może
być rozciągnięty w czasie i trwać nawet do początku kwitnienia roślin. Samice tego gatunku chowacza
składają jaja w ogonkach liściowych i nerwach głównych. Z czasem larwy przemieszczają się do łodygi,
w której drążą pionowy chodnik w kierunku korzenia.
Pomimo tego, ze w odróżnieniu od uszkodzeń przez
larwy brukwiaczka łodyga rośnie cały czas prosto,
to tego typu uszkodzenia znacznie osłabiają roślinę,
która jest bardziej podatna na złamania pod wpływem silnego wiatru i deszczu. Chowacze łodygowe
mogą być przyczyną spadku plonu nawet powyżej 30%. Straty mogą być spotęgowane, ponieważ
bardzo często uszkodzeniom powodowanym przez
larwy chowaczy łodygowych towarzyszą objawy
wtórnych porażeń przez sprawców chorób, głównie
suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej
i szarej pleśni.
Chrząszcze słodyszka rzepakowego pojawiają
się najczęściej przy wzroście temperatury powietrza
do około +9°C. W tym okresie przelatują na żółto kwitnące kwiaty i często kwitnącą o tym czasie wierzbę.
Na plantacjach rzepaku słodyszek pojawia się przy
wzroście temperatury do około +15°C, ale termin tych
nalotów może być w poszczególnych latach różny

W integrowanej ochronie roślin w pierwszej kolejności wykorzystuje się metody niechemiczne. Jeśli
chodzi o ograniczanie wiosennych szkodników rzepaku to działania prewencyjne powinny uwzględniać
ograniczenie zachwaszczenia oraz zbilansowane
nawożenie, umożliwiające optymalny wzrost roślin
i szybką regenerację ewentualnych uszkodzeń. Natomiast decyzja o chemicznym zwalczaniu musi wynikać z rzeczywistego zagrożenia uprawy, dlatego
ważny jest systematyczny monitoring własnej plantacji. Tylko w taki sposób można precyzyjnie ustalić
moment pojawu danego szkodnika oraz ustalić, czy
został przekroczony próg szkodliwości. W przypadku
chowaczy łodygowych sprawdzoną metodą monitoringu są żółte naczynia, które powinno się umieszczać po każdej stronie plantacji w odległości około
20 m od brzegów i najlepiej po każdej stronie. Pozwolą one stwierdzić przekroczenie progów szkodliwości:
dla chowacza brukwiaczka – 10 chrząszczy w żółtym

Słodyszek rzepakowy jest najgroźniejszy w fazie rozwoju pąków

Słodyszek odwiedza najpierw żółto kwitnące kwiaty

Żółte naczynia to sprawdzony sposób monitoringu szkodników

naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do 4 chrząszczy na 25
roślinach, a dla chowacza czterozębnego 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy
na 25 roślinach. Natomiast próg szkodliwości dla słodyszka rzepakowego wynosi w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50–52) 1–2 chrząszcze na 1 roślinie,
a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55–59) 3–5
chrząszczy na roślinie. Skuteczność chemicznego
zwalczania szkodników zależy przede wszystkim od

właściwego terminu zabiegu, zastosowanego insektycydu oraz optymalnej temperatury działania danego insektycydu. Należy je także w miarę możliwości
stosować przemiennie, co ograniczy wykształcenie
odporności lokalnych populacji szkodników, szczególnie słodyszka rzepakowego. Na większych plantacjach zwalczanie po dokładnym monitoringu można przeprowadzić w pasie brzegowym – głównie od
strony plantacji ubiegłorocznych oraz zadrzewień.
Takie działanie jest zgodne z ochroną integrowaną,
ponieważ pozwala ograniczyć chemizację i tym samym zmniejsza koszty ochrony. Termin zwalczania
słodyszka najczęściej pokrywa się z okresem kwitnienia pospiechów rzepaku i chwastów, które stanowią pożytek dla pszczół i innych zapylaczy. Ochrona
pszczół podczas zabiegów chemicznych jest obowiązkiem ustawowym, dlatego dobierając insektycyd
należy zwrócić uwagę na jego selektywność, toksyczność oraz okres prewencji, a zabiegi wykonywać
późnym wieczorem po zakończonym oblocie pszczół.
Nie można już stosować insektycydów zawierających
chloropiryfos i chloropiryfos metylowy (także w mieszaninach) – termin na ich ostateczne zużycie minął
16 kwietnia.
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Insektycydy zarejestrowane do zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego

Insektycyd

Chowacz
brukwiaczek

Trebon 30 EC

0,2–0,3

Boravi 50 WG

1–1,5

Acelan 20 SP

0,2–0,25

Apis 200 SE

-

Aceptir 200 SE
Berta 240 OD

Bimago 240 OD

Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD

Carnadine 200 SL
Ceta 20 SP

Cloprin 240 OD

Grom 200 SL

Jowisz 200 SL

Kestrel 200 SL
Kobe 20 SP

Lanmos 20 SP

Los Ovados 200 SE

-

Dawka w l lub kg/ha
Chowacz
czterozębny

Słodyszek
rzepakowy

0,2–0,3

0,2–0,3

1–1,5

1–1,5

0,2–0,25

0,08–0,12

-

0,12–0,25

Etery arylo-propylowe (3A)
Fosforoorganiczne (1B)
Neonikotynoidy (4A)
-

-

0,3

-

0,3

-

0,15–0,3

0,3
0,3

0,15–0,3

-

0,15–0,3

0,2–0,25

0,2–0,25
-

-

0,15–0,3

0,2–0,25

0,2–0,25
-

Cimetryna 500 EC

Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cymetra 500 EC

0,3

0,08–0,12
0,18–0,3

0,3

Desha 2,5 EC*

0,08–0,12

Fastac 100 EC

Vima-Tiachloprid
Wulkan 200 SL
Zeus 200 SL

-

0,3

-

Avaunt 150 EC

-

Sindoxa

-

Explicit 150 EC

-

-

Oksadiazyny (22A)

-

0,085

-

0,15

0,1–0,12

0,1–0,12

0,17

Plenum 500 WG

-

A-Cyper 100 EC

0,1–0,12

Alciper 100 EC

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

Alfacypermetryna 10 EC

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

Afi-Max 500 EC

Alfa Cyper 100 EC

-

0,1–0,12

Pyretroidy (3A)
0,05

0,1–0,12

Demetrina 25 EC

0,05

0,1–0,12

0,25–0,3

-

0,05

0,05

-

-

-

0,05

0,25–0,3
0,05
0,2

-

-

-

-

0,1

0,2

0,05

-

0,21

-

0,08–0,1

0,08–0,1

0,3

0,3

0,3

-

0,08–0,1

0,3

0,08–0,1

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

Helm-Lambda 100 CS*

0,075

-

0,06

Judo 050 CS*

0,125

-

0,12

Kaiso Sorbie*

0,15

Karate Zeon 050 CS*

0,125

Fury 100 EW*

Insektus 500 EC
Kaiso 050 EG

Karate Zeon 100 CS

Khoisan 25 EC
Kidrate

-

0,3

0,1-0,12

Kaliber 240 EW*
poniżej 20°C

0,1–0,12

-

0,1–0,12

Fiesta 100 EC

szeroki zakres

-

0,05

0,2

Fastac Active 050 E

szeroki zakres

0,05

0,05

-

Evure 240 EW*

0,08–0,12
0,17

Pirydyny azometyn (9B)

DelTop 050 CS

0,3

0,17
0,17

DeLux 050 CS

0,08–0,12

-

0,05

0,3

0,3

Thia 240 OD

0,2–0,25

0,05

-

Deltakill

0,08–0,12

-

0,2–0,25

0,05

-

0,1

-

Sekil 20 SP

0,05

-

0,08–0,12

Piorun 200 SL

0,05

0,15

Delta-Glob 25 EC

0,3

-

-

Delta 50 EW*

Delmetros 100 SC

0,2–0,25
0,3

0,1–0,12

0,25

0,08–0,1

0,2–0,25
-

0,1–0,12

0,25

0,08–0,1

Mospilan 20 SP
Nimfa 240 OD

0,1–0,12

-

0,08–0,12
0,3

0,12

0,1

Deka 2,5 EC*

0,2–0,25
0,3

0,12

0,1

0,15

Decis Mega 50 EW

0,2–0,25
-

0,125

0,1

-

0,2

0,15–0,30
0,1

-

-

-

0,05

0,15

0,15

0,2

-

0,075

0,075

-

0,075

-

Optymalna temperatura
skuteczności działania

0,1–0,12

-

-

Miros 20 SP

Montego 240 OD

0,1

-

-

DelCaps 050 CS

0,12–0,25

0,1

0,25

0,1–0,12

Cyperfor II 100 EC*

Decis 2,5 EC

0,08–0,12

0,25

Słodyszek
rzepakowy

0,1–0,12

Cythrin 500 EC

szeroki zakres

0,1–0,12

Chowacz
czterozębny

0,1–0,12

Cyperkill Max 500 EC

0,08–0,12

Chowacz
brukwiaczek

Dawka w l lub kg/ha

Cyper-Fas 100 EC
Cyperfor 100 EC*

0,3

0,08–0,12

Alstar 100 EW*

Bulldock 025 EC

0,18–0,3

-

Alfazot 025 EC

Asteria 100 EC

0,3

-

Alfa-Pest 100 EC

Arkan 050 CS

0,3

0,08–0,12

Insektycyd

Ammo Super 100 EW*

0,3

0,2–0,25
0,3

poniżej 20°C

0,12–0,25

0,2–0,25
-

Optymalna temperatura
skuteczności działania

0,2

0,2–0,3
0,1

0,05
0,15

-

0,15

-

0,12

-

0,12

0,2
-

0,075

poniżej 20°C
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Insektycydy zarejestrowane do zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego; cd.

Insektycyd
Kivano 050 EG*
Koron 100 SC

Chowacz
brukwiaczek
0,15
-

Kusti 050 CS*

0,125

Matrix 2,5 EC

-

LambdaCe 050 CS
Mavrik Vita 240 EW*

0,125
0,2

Dawka w l lub kg/ha
Chowacz
czterozębny

Słodyszek
rzepakowy

-

0,05

-

0,12

-

-

-

0,2
0,2

0,15

0,12–0,15

Nagomi 025 WG

0,3

0,3

0,25–0,3

0,125

-

Nexide 60 CS

0,06–0,08

Patriot 100 EC
Pitbull 025 EC

-

0,1

-

0,06–0,08

0,075

0,05

0,05

0,25

0,25

-

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

Rapid 060 CS

0,06–0,08

-

0,06–0,08

Rufous 100 EC

0,1–0,12

0,1–0,12

0,1–0,12

Sherpa 100 EC*

-

-

0,25–0,3

-

0,075

0,075

-

-

0,25

Ninja 050 CS*
Pilgro 100 SC

Poleci 2,5 EC*

Proalfacypermetrin
Rage 100 EW*

Rewers 240 EW*
Scatto

Sorcerer 500 EC
Sparrow

Sparviero

Sumi-Alpha 050 EC
Sumicidin 050 EC

Super Cyper 500 EC
Superkill 500 EC

Superkill Max 500 EC
Supersect 500 EC

-

-

0,1

0,2
0,3
-

-

-

-

-

0,3

0,05

0,075
-

-

0,05

-

0,05

-

0,05
0,05

0,12

0,05
0,2
0,1

0,3

0,05

0,075
0,25
0,05
0,05
0,05
0,05

0,25

0,25

Wojownik 050 CS*

0,125

-

0,12

0,5–0,6

0,5–0,6

Portos 110 OD

Proteus 110 OD

Ptolemeusz 110 OD

0,1

-

-

0,1

Pyretroidy + neonikotynoidy (3A + 4A)

0,5–0,6
0,5–0,6

0,5–0,6

0,5–0,6

0,5–0,6

0,5–0,6

0,5–0,6

Inazuma 130 WG

0,16–0,2

0,16–0,2

0,16–0,2

Nepal 130 WG

0,16–0,2

0,16–0,2

0,16–0,2

Inpower 130 WG

poniżej 20°C

0,2

Tekapo 025 EC

Titan 100 EW*

0,16–0,2

0,16–0,2

Mgr inż. DARIA DWORZAŃSKA

Odporność

0,12

0,15
0,1

Dr hab. JOANNA ZAMOJSKA

0,15

Minori 050 EC

Minuet 100 EW*

Optymalna temperatura
skuteczności działania

Prof. dr hab. PAWEŁ WĘGOREK

szeroki zakres

0,16–0,2

*insektycydy zarejestrowane przeciwko słodyszkowi rzepakowemu zwalczające także chowacza czterozębnego

Rzepak ozimy na początku sezonu wegetacyjnego 2020 wyglądał dobrze. Łagodna
zima i wczesna wiosna spowodowały, że
rośliny były w niezłej kondycji i jedynym
zmartwieniem rolników może być deficyt
opadów i brak podsiąkania kapilarnego
w wielu rejonach kraju. Hodowcy rzepaku
liczą, że klimat w tym roku będzie bardziej
łaskawy jeśli chodzi o opady niż było to
w latach ubiegłych i przyczyni się do wyższych plonów.
Obecnie trwa okres rozwijania przez rośliny pędów
bocznych i formowanie łodygi, czyli fizjologiczne
fazy rozwoju BBCH 30–49, zaczyna się pąkowanie
(BBCH 50–59) i wkrótce nastąpi kwitnienie (BBCH
60–69). Dbałość hodowców o plantacje rzepaku
będzie konieczna aż do końca dojrzewania (BBCH
70–79). Jeśli chodzi o szkodniki to przypomnijmy
najważniejsze związane z nimi problemy.
W fazach BBCH 20–49 rzepak atakowany jest
głównie przez chowacze łodygowe, czyli chowacza
brukwiaczka i chowacza czterozębnego, których
larwy żerują wewnątrz młodych łodyg. Oprócz wyżej wymienionych szkodników, od fazy BBCH 50–59
pojawi się najpopularniejszy szkodnik rzepaku czyli słodyszek rzepakowy, a wkrótce po nim od fazy
BBCH 60–69, na roślinach rzepaku pojawią się
dodatkowo chrząszcze chowacza podobnika oraz
groźna muchówka, pryszczarek kapustnik i z pewnością mszyca kapuściana. Wymienione gatunki
są potencjalnie w stanie spowodować duże straty
w plonach.
Na skutek zmian klimatycznych trudno jest prognozować, jaki w tym sezonie będzie poziom zagrożenia ze strony wymienionych gatunków owadów.
Jednak należy się liczyć z coraz częściej występującą sytuacją polegającą na tym, że w każdym
z wymienionych okresów wegetacji na roślinach
rzepaku może wystąpić równocześnie kilka gatunków szkodników. Ocieplenie klimatu powoduje, że
rolnicy często mają do czynienia z sytuacją prze-
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kraczania progów szkodliwości równocześnie przez
dwa lub większą liczbę szkodników. Ponieważ do
ich zwalczania zalecane są często różne insektycydy, znacznie utrudnia to ich skuteczne zwalczanie.
Problem wynika z dwóch powodów, mianowicie wykształconej ewolucyjnie przez każdy gatunek szkodnika niewrażliwości naturalnej na niektóre toksyny
(u każdego gatunku innej) oraz wykształconej na
skutek nacisku selekcyjnego odporności nabytej.
(Przypomnijmy w tym miejscu, że w praktyce rolniczej odporność szkodliwych owadów rozumiana jest
jako zmiana wrażliwości populacji szkodnika na substancję chemiczną, która początkowo była skuteczna
w jego zwalczaniu.) Owady odporne, przeżywające
zabieg chemiczny wydają również odporne potomstwo, tak więc cecha odporności jest dziedziczona
i narasta w populacji. Najważniejsze mechanizmy
odporności owadów na substancje toksyczne stosowane w chemicznej ochronie roślin polegają na szybkim, metabolicznym rozkładzie toksyny na drodze
enzymatycznej, szybkim jej wydalaniu, zmniejszonym przenikaniu substancji czynnej przy kontakcie
organizmu owada z trucizną, zmianie zachowania
lub zmianie budowy molekularnej receptorów (miejsc
działania) toksyn w organizmie.
Zjawisko odporności naturalnej lub nabytej bardzo utrudnia skuteczną ochronę rzepaku. Wracając
do wymienionych wcześniej gatunków szkodników, to
na przykład słodyszek rzepakowy jest bardzo wrażli-

1.	

Należy monitorować poziom
wrażliwości owadów na
środki ochrony roślin.

2.	
Na tej samej uprawie zaleca
się stosowanie określonej
substancji czynnej tylko raz
w sezonie wegetacyjnym.
W miarę możliwości należy
stosować rotację nie tylko
substancji czynnych, ale
przede wszystkim grup
chemicznych o różnych
mechanizmach działania.
3. 

Do przeprowadzenia zabiegu
należy wybierać z danej
grupy chemicznej substancje
czynne o najwyższej
skuteczności w stosunku
do zwalczanego gatunku

wy na indoksakarb natomiast wykazuje wysoką odporność na większość substancji czynnych z grupy
pyretroidów, natomiast chowacz podobnik nie wykazuje wrażliwości na indoksakarb, a jest wrażliwy
na pyretroidy. Jeśli więc zastosujemy wymienione
substancje w momencie wystąpienia obu wymienionych gatunków to zabieg będzie skuteczny tylko
w odniesieniu do jednego z nich. Z podobną sytuacją
możemy spotkać się również w odniesieniu do innych
gatunków szkodników rzepaku. Niestety narastaniu
problemu sprzyja stałe wycofywanie przez Komisję
Europejską substancji czynnych insektycydów, co
naturalnie zawęża możliwość rotacyjnego stosowania różnych grup chemicznych. Kwiecień 2020 roku
był ostatnim miesiącem, kiedy można było zastosować środki oparte na chloropiryfosie, a ta substancja
czynna cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród profesjonalnych użytkowników. Insektycydy zalecane
obecnie do zwalczania niektórych ważnych szkodników rzepaku zawarte są w poniższej tabeli.
Realizując zalecenia ochrony rzepaku przed
szkodnikami należy brać pod uwagę, jakie insektycydy stosowane były przy poprzednich zabiegach
ochronnych i jakie są prognozy odnośnie wystąpienia konkretnych gatunków szkodników. Należy przestrzegać zasad integrowanej ochrony roślin, czyli
przede wszystkim stosować metody biologiczne
i agronomiczne, ograniczając używanie środków
chemicznych do bezwzględnego minimum.

owada. Substancje o słabszej
skuteczności można stosować
w przypadku nieznacznego
przekroczenia przez populację
owada progu ekonomicznej
szkodliwości. Jeśli po
pierwszym zabiegu konieczne
jest przeprowadzenie
kolejnego (np. w przypadku
przedłużonego nalotu
szkodliwych owadów),
a możliwości wyboru
substancji czynnej są
ograniczone, lepiej użyć
mniej skuteczną substancję
czynną z innej grupy
chemicznej, przemiennie
z bardziej skuteczną, niż
dwa razy zastosować tę
samą, silniej działającą.

4.	
Do zwalczania owadów
nie zaleca się stosowania

mieszanin substancji czynnych
insektycydów, gdyż w sytuacji
konieczności powtórzenia
zabiegu zostaje ograniczona
możliwość rotacji substancji
o różnych mechanizmach
działania, będąca
podstawową zasadą strategii
zapobiegania odporności.

5.	

Termin zabiegu należy
dostosować do:
•	momentu przekroczenia
przez populację owada
progu ekonomicznej
szkodliwości,
•	pojawienia się najbardziej
wrażliwego na środek
ochrony roślin stadium
rozwojowego owada,
•	wystąpienia najbardziej
wrażliwej na uszkodzenia
fazy rozwoju rośliny

Istotną kwestią jest dbałość o bezpieczeństwo pszczół. W poniższej
tabeli podane są dane toksyczności dla pszczół w postaci dawki LD50.
Im wyższa dawka LD50, tym substancja jest bezpieczniejsza dla
pszczół. Jak łatwo zauważyć, z wymienionych w tabeli substancji, za
najbezpieczniejsze dla pszczół należy uznać: acetamipryd, tiachlopryd
i tau-fluwalinat. Pamiętajmy jednak o tym, że stosując się do zaleceń
zawartych w etykietach, zwłaszcza tych odnośnie terminów stosowania
również innych środków, nie stwarzamy zagrożenia dla pszczół.
Tabela 1. Insektycydy zalecane do zwalczania słodyszka rzepakowego
Substancja
czynna

Przykłady insektycydów

Dawka
[kg,l / ha]

Toksyczność dla pszczoły miodnej
LD50 (µg/pszczoła -1)
kontaktowo

żołądkowo

0,033

0,059

0,02

0,035

Grupa chemiczna: PYRETROIDY (optymalna temperatura działania poniżej 20°C)

Alfa-cypermetryna

A-Cyper 100 EC, Alciper 100 EC,
AlfaCyper 100 EC, Alfacypermetryna
10 EC, Alfastop 100 EC, Asteria 100
EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC,
Fiesta 100 EC, Proalfacypermetrin
Fastac Active 050 ME

Cypermetryna

Alfi Max 500 EC, Cimex Forte 500 EC,
Cimex Max 500 EC, Cyperkill Max 500 EC,
Cypermoc, Cythrin 500 EC, Sorcerer 500
EC, Super Cyper 500 EC, Superkill 500 EC,
Superkill Max 500 EC, Supersect 500 EC

chronionej,

•	prognozy pogody

(temperatura, wilgotność
i nasłonecznienie
modyfikują zarówno
trwałość środka, jak
i tempo metabolizmu oraz
zachowanie owadów),
•	najniższego ryzyka zatrucia
pszczół oraz innych
gatunków organizmów
pożytecznych.

6.	

Środki ochrony roślin
należy stosować w dawkach
zalecanych, zgodnie
z etykietą. Zbyt niskie dawki
(subletalne) selekcjonują
szybko populację o średnim
stopniu odporności, natomiast
zbyt wysokie powodują
wykształcenie odporności
o stopniu bardzo silnym.

0,1-0,12

0,2–0,3

0,05

7.	

Zabiegi należy przeprowadzić
odpowiednią, sprawną
aparaturą. Należy pamiętać
o optymalnym pH cieczy
użytkowej i prawidłowym
ciśnieniu cieczy.

8.	

W przypadku
nieskuteczności zabiegu
należy zwrócić się do
doradcy rolniczego
i określić jej przyczyny.
Zabieg należy powtórzyć
przy użyciu środka
z innej grupy chemicznej,
o innym mechanizmie
działania. Jeżeli przyczyną
nieskuteczności zabiegu jest
odporność lokalnej populacji,
należy bezwzględnie
zrezygnować ze stosowania
danej substancji czynnej,

a w miarę możliwości
również unikać innych
środków o podobnym
mechanizmie działania.

9.	
Ograniczyć stosowanie
środka, na który gatunek
owada uodpornił się w danym
rejonie, aż do momentu
ponownego wystąpienia
odpowiedniej wrażliwości.
10.	

O wystąpieniu odporności
jakiegokolwiek gatunku
owada należy powiadomić
pracowników Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa oraz Ośrodków
Doradztwa Rolniczego,
w celu określenia zakresu
zjawiska i opracowania
strategii przeciwdziałania.
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Tabela 1. Insektycydy zalecane do zwalczania słodyszka rzepakowego; cd.
Substancja
czynna

Przykłady insektycydów

Cypermetryna

Cyperfor II 100 EC, Sherpa 100 EC

Decis 2,5 EC, Deka 2,5 EC, DeltaGlob 25 EC,Desha 2,5 EC, Khoisan
25 EC, Matrix 2,5 EC Poleci 2,5 EC

Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW

Deltametryna

DelCaps 050 CS, DelTop 050
CS, DeLux 050 CS

Deltakill, Demetrina 25 EC, Scatto

Sumi-Alpha 050 EC, Sumicidin 050 EC

Gamma-cyhalotryna Nexide 60 CS, Rapid 60 CS
Nagomi 025 WG

Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon
050 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050
CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS

Kaiso 050 EG, Kivano 050 EG, Kaiso Sorbie
Minori 050 EC

Sparrow, Sparviero, Kidrate

Zeta-cypermetryna

żołądkowo

0,0015

0,079

0,06

0,21

0,02

0,035

0,1

0,05
0,25

0,25

0,06–0,08

0,005

4,2

0,06
0,12

0,038

0,91

0,15

0,12–0,15
0,075

Evure 240 EW, Kaliber 240
EW, Mavrik Vita 240 EW

Tau-fluwalinat

kontaktowo

Alstar 100 EW, Ammo Super 100
EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW,
Rage 100 EW, Titan 100 EW

0,2

12

12,6

0,1

0,002

0,044

Grupa chemiczna: ETERY ARYLO-PROPYLOWE (optymalna temperatura działania poniżej 20°C)

Etofenproks

Trebon 30 EC

0,2–0,3

> 0,13

0,27

Fosmet

Boravi 50 WG

1,0–1,5

0,22

0,37

8,09

14,53

38,82

17,32

0,094

0,26

0,16–2,0

-

-

0,5–0,6

-

-

Grupa chemiczna: ZWIĄZKI FOSFOROORGANICZNE (optymalna temperatura działania powyżej 15°C)
Grupa chemiczna: NEONIKOTYNOIDY (działa w szerokim zakresie temperatur)

Acetamipryd

Acelan 20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 20
SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP

Aceptir 200 SE, Apis 200 SE,
Los Ovados 200 SE,

Tiachlopryd

Indoksakarb

Acetamipryd +
lambda-cyhalotryna

Tiachlopryd +
deltametryna

Berta 240 OD, Bimago 240 OD, Biscaya
240 OD, Bacaro 240 OD, Cloprin 240
OD, Montego 240 OD, Nimfa 240 OD,
Thia 240 OD, Vima-Tiachloprid

Avaunt 150 EC, Explicit 150 EC

Sindoxa

Inazuma 130 WG, Inpower
130 WG, Nepal 130 WG

Portos 110 OD, Proteus 110
OD, Ptolemeusz 110 OD

0,08–0,12
0,12–0,25

Camadine 200 SL, Kestrel 200 SL

MIESZANINY

Odchwaszczanie soi

0,2

0,25–0,3

Helm-Lambda 100 CS
Lambdacyhalotryna

0,25–0,3

0,08–0,1

Delmetros 100 SC, Koron 100 SC,
Patriot 100 EC, Pilgro 100 SC
Esfenwalerat

Dawka
[kg,l / ha]

Toksyczność dla pszczoły miodnej
LD50 (µg/pszczoła -1)

dr hab. ROMAN KRAWCZYK
Instytut Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Herbologii i Techniki
Ochrony Roślin

0,18–0,3
0,3
0,17

0,085

Zainteresowanie uprawą soi wzrasta. Skuteczność zwalczania chwastów ma decydujący
wpływ na opłacalność produkcji. W tym zakresie możliwości znacząco się poprawiły. W okresie ostatnich pięciu lat, wśród roślin bobowatych, największy wzrost liczby zarejestrowanych
środków chwastobójczych odnotowano w soi.
W soi zwalczanie chwastów dwuliściennych oparte
jest na herbicydach stosowanych przedwschodowo. Zabieg ten najlepiej wykonać w trzecim dniu po
siewie. Skuteczność tych zabiegów jest zależna od
wilgotności gleby. Wraz ze zmniejszeniem wilgotności gleby skuteczność herbicydów o działaniu
doglebowym jest mniejsza. Z listy preparatów stosowanych doglebowo na zmniejszającą się wilgotność gleby największym spadkiem skuteczności
reaguje pendimetalina.
Umiarkowane opady sprzyjają skutecznemu
działaniu herbicydów doglebowych. Ważna jest zarówno ilość opadów jak i ich rozkład w czasie. Intensywne opady mogą przyczynić się do nadmiernego przemieszczenia substancji czynnej, które
może skutkować uszkodzeniem roślin soi.
Przy wcześniejszych zasiewach problemem
mogą być chwasty wyróżniające się szerokim optimum ekologicznym, to znaczy że mogą pojawiać
się w różnych okresach, niezależnie od pogody,
niemniej jednak ich szczyt występowania przypada
wiosną. Są to najczęściej bodziszki, chabry, fiołki,
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maki, perz
właściwy, przetaczniki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tasznik pospolity. W zasiewach
późniejszych, oprócz wspomnianych chwastów
wzrasta znaczenie gatunków ciepłolubnych. Wymagają one do kiełkowania wyższych temperatur.
Są to m.in. chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, palusznik krwawy), a z gatunków dwuliściennych komosa wielonasienna, łoboda rozłożysta, psianka czarna, szarłat
szorstki, szarota błotna i żółtlica drobnokwiatowa.

Zwalczanie chwastów prosowatych można rozpocząć zastosowaniem przedwschodowo metolachloru-S (tab. 1.). W warunkach przesuszonej
gleby, opryskiwanie można wykonać przed siewem
soi – z wymieszaniem z glebą na głębokość ok.
5 cm. Chwasty dwuliścienne zwalczamy natomiast
przy użyciu np.: metrybuzyny, metobromuronu,
pendimetaliny, prosulfokarbu lub mieszaniny
fabrycznej flufenacetu i metrybuzyny. Spektrum
zwalczanych gatunków chwastów przedstawia tabela 2.
W zwalczaniu chwastów jednoliściennych, jednorocznych jak i wieloletnich, mamy względnie
duży wybór preparatów. Do ich zwalczania są zalecane herbicydy oparte na substancjach czynnych:
chizalofop-P-etyowy, cykloksydym, fluazyfop-P-butylowy lub kletodym.
Chwasty jednoroczne wykazują największą
wrażliwość od fazy 2 liści do fazy krzewienia,
a chwasty wieloletnie w fazie 4–6 liści. Wyższe
dawki są zalecane do zwalczania przede wszystkim perzu właściwego.
Herbicyd zawierający cykloksydym można stosować od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia
na drugim węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na dziewiątym węźle soi (BBCH 12–19).
Natomiast chizalofop-P-etyowy stosować od
fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych
do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe
(BBCH 11–51). Po odchwaszczaniu s.cz. chizalofop-P-etyowy nie stosować innych herbicydów
w okresie 14 dni. W zbliżonym terminie zalecane
jest stosowanie fluazyfop-P-butylowy tj. od fazy
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wykształcenia przez soję 2–3 liści (BBCH 12–13)
do fazy pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz
liści (BBCH 50) oraz kletodym (Select Super 120
EC) należy stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy gdy widoczne są
pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12–51).
Stosując nalistnie herbicydy selektywnie zwalczające chwasty jednoliścienne należy uwzględnić, że okres od ostatniego zastosowania do dnia
zbioru rośliny uprawnej (okres karencji) wynosi
odpowiednio dla substancji czynnych: kletodym
– 55 dni, cykloksydym – 56 dni oraz chizalo-

fop-P-etylowego i fluazyfop-P-butylowego
– 90 dni.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zabiegach powschodowych ograniczone jest do jednego preparatu zawierającego mieszaninę fabryczną
bentazonu i imazamoksu (Corum 502,4 SL). Zalecany jest od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do fazy widocznego piątego
pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12–25).
Skuteczność zabiegu w dawkach dzielonych jest
wyższa w porównaniu do stosowania w pojedynczym zabiegu.

Tabela 1. Termin i dawka stosowania herbicydu
Nazwa środka
(substancja czynna)

Substancja czynna

Dawka

Tabela 2. Gatunki chwastów zwalczane przez herbicydy
Substancja czynna

bentazon + imazamoks

bodziszki, chaber bławatek,
gwiazdnica pospolita, fiołki,
jasnota purpurowa i różowa,
komosy, maruna bezwonna,
przytulia czepna, przetaczniki,
rdestówka powojowata, rumian
pony, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

flufenacet + metrybuzyna

chwastnica jednostronna oraz dymnica
pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, maruna
bezwonna, niezapominajka polna,
przetacznik perski, przetacznik
rolny, poziewnik szorstki, tobołki
polne, tasznik pospolity.

metobromuron

dymnica, fiołek polny, gorczyca,
gwiazdnica, jasnota purpurowa,
komosa, farbownik polny,
maruna, owies głuchy, poziewnik
szorstki, przetacznik perski, rdest
kolankowy i ptasi, starzec, szarłat,
tasznik, tobołki, wiechlina roczna,
żółtlica drobnokwiatowa.

metolachlor-S

chwastnica jednostronna, palusznik
krwawy, włośnica zielona.

metrybuzyna

dymnica pospolita, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa
biała, farbownik polny, maruna
bezwonna, pokrzywa żegawka,
przetaczniki, starzec zwyczajny,
szarłat szorstki, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

pendimetalina

chwastnica jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, pokrzywa żegawka,
przetacznik perski, rdest ptasi,
rdest plamisty, rzodkiew świrzepa,
rumian polny, tasznik pospolity.

prosulfokarb

gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała,
miotła zbożowa, przetaczniki,
przytulia czepna.

chizalofop-P-etylu
cykloksydym
fluazyfop-P-butylu
kletodym

samosiewy zbóż, jednoroczne
gatunki chwastów jednoliściennych,
chwasty prosowate, perz właściwy.

Bezpośrednio po siewie nasion (BBCH 00-03)
metrybuzyna

Sencor Liquid 600 SC

0,55 l/ha

Dual Gold 960 EC

1,0–1,25 l/ha

Efica 960 EC

1,0–1,25 l/ha

Inigo 500 SC

2,0–3,0 l/ha

Metobrom 500 SC

2,0–3,0 l/ha

Proman 500 SC

2,0–3,0 l/ha

Soleto 500 SC

2,0–3,0 l/ha

prosulfokarb

Boxer 800 EC

3,0–4,0 l/ha

pendimetalina

Stomp Aqua 455 CS

1,5–2,6 l/ha

flufenacet + metrybuzyna

Plateen 41,5 WG

metolachlor-S

metobromuron

2,0 kg

Od fazy pierwszej pary liści właściwych (BBCH >12)
chizalofop-P-etylowy
cykloksydym

fluazyfop-P-butylowy

kletodym

Achiba 05 EC

1,0–2,5 l/ha

Pilot 10 EC

0,5–1,25 l/ha

Targa Super 05 EC

1,0–2,5 l/ha

Focus Ultra 100 EC

1,0–5,0 l/ha

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

Select Super 120 EC

0,8–2,0 l/ha

Od fazy rozwininiętego liścia trójlistkowego na drugim wężle do widocznego
piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12–25)
bentazon + imazamoks

Corum 502,4 SL

1,25 l/ha

Zwalczane gatunki chwastów
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JACEK BRONIARZ
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Nowe odmiany rzepaku
ozimego odporne na kiłę
kapusty i wirusa żółtaczki
rzepy wpisane do KR

W marcu br. do Krajowego Rejestru Odmian (KR) zostało wpisanych 16 nowych odmian rzepaku ozimego, 13 mieszańcowych – F1: Akilah (DE – kraj pochodzenia odmiany), Batis (DE),
Crotora (DE), Daktari (DE), DK Excited (FR), DK Expat (FR), ES Amaretto (FR), Herakles
(DE), LE17346 (DE), LG Anarion (DE), LG Areti (DE), LG Avirron (FR), Temptation (DE)
oraz trzy populacyjne: Bono (PL), Kwazar (PL), Mars (PL). Nowe odmiany pochodzą z siedmiu różnych firm hodowlanych, w tym dwóch krajowych.
Wpisane do KR odmiany rzepaku ozimego wykazały się w badaniach rejestrowych dużym potencjałem plonowania oraz innymi korzystnymi właściwościami. M.in. dwie zarejestrowane odmiany Crotora
i LG Anarion cechują się dużą odpornością na kiłę
kapusty. Odporność obu odmian na patotypy Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące
w naszym kraju została potwierdzona w badaniach
sprawdzających w IOR-PIB w Poznaniu. Bardzo
ważne jest także zarejestrowanie dziewięciu odmian (Akilah, Batis, Daktari, DK Excited, LE17346,
LG Anarion, LG Areti, LG Aviron, Temptation), które
według deklaracji hodowcy wykazują odporność na
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), choroby powodującej zakłócenia fizjologiczne w roślinach, w efekcie
czego nastepuje obniżenie plonowania. Choroba
jest przenoszona przez mszyce, które w ostatnich
sezonach wegetacyjnych, jesienią, w niektórych rejonach kraju bardzo licznie występują na roślinach
rzepaku ozimego.
Obecnie w KR wpisanych jest 161 odmian rzepaku ozimego. Większość stanowią odmiany mieszań-

Korzeń zdeformowany przez kiłę kapusty

cowe – 124. Zmniejsza się liczba zarejestrowanych
odmian populacyjnych do 37. Blisko 90% odmian
wpisanych do KR pochodzi z zagranicy. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany
nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach.

Potencjał nowych odmian jest duży

Nowe odmiany cechują się z reguły dużą plennością, a także bardzo dobrą jakością nasion. Są to
stałe elementy ulepszania odmian w pracach hodowlanych. Wytworzony przez roślinę rzepaku plon
stanowi wypadkową wielu różnych cech odmiany,
zwłaszcza jej wytrzymałość na warunki stresowe
(m.in. niskie temperatury lub niedobór opadów)
oraz odporność na choroby. Poziom plonowania
jest również jednym z głównych kryteriów oceny odmian w badaniach urzędowych przed ich wpisaniem
do Krajowego Rejestru Odmian. Cecha plenności
jest warunkowana genetycznie, jednak duży wpływ
mają na nią warunki siedliskowe (głównie gleba)
oraz czynniki agrotechniczne, w tym zwłaszcza intensywność uprawy. Plonowanie jest także w dużym

Mszyce na spodniej stronie liścia rzepaku

Rośliny zainfekowane przez TuYV

stopniu uzależnione od warunków pogodowych, które w ostatnich latach są bardzo zmienne, a ich przebieg w okresie wegetacji najczęściej niekorzystny.
Wszystko to powoduje niestety dość dużą zmienność plonowania w latach, a także rejonach kraju,
jakkolwiek stabilność plonowania jest ważną właściwością odmiany. Warto wskazać, że producent
rzepaku w swoich decyzjach powinien uwzględnić
wybór odpowiedniej odmiany, właściwego stanowiska oraz dochować staranności i terminowości
wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, w tym
zwłaszcza dotyczących siewu i zbioru oraz nawożenia i ochrony roślin. Takie podejście w dużym stopniu eliminuje ryzyko nieudania się uprawy rzepaku
spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Oceniając jakość nasion odmian, istotna jest
duża zawartość tłuszczu, a uwzględniając paszowe
wykorzystanie rzepakowej śruty poekstrakcyjnej
ważna jest także wysoka zawartość białka oraz niska zawartość glukozynolanów i włókna.
Największy postęp obserwuje się w hodowli
odmian mieszańcowych, a to ze względu na wykorzystywanie efektu heterozji, powstałego w wyniku
kontrolowanego krzyżowania odpowiednio dobranych linii wyjściowych. Odmiany te odznaczają się
przede wszystkim większym potencjałem plonowania. Przykładowo, w roku ubiegłym w doświadczeniach rejestrowych, badane odmiany mieszańcowe
rzepaku ozimego plonowały średnio o blisko 20%
lepiej od odmian populacyjnych. Odmiany mieszańcowe wnoszą także postęp w hodowli odpornościowej, w której tworzy się linie syntetyczne dla wprowadzania genów determinujących odporność np. na
kiłę kapusty, suchą zgniliznę kapustnych, czy też
wirusa żółtaczki rzepy. W ostatnich latach wyraźne
zwiększył się także udział odmian mieszańcowych
uprawianych w naszym kraju. Dobór takich odmian

Poletko z odminą odporną na kiłę kapusty

Kwitnący łan rzepaku

jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany, a nasiona są
powszechnie dostępne w ofercie handlowej. Mimo
wielu zalet odmian mieszańcowych, wielu rolników
nadal dobrze ocenia przydatność odmian populacyjnych do własnych warunków gospodarowania
i często uprawia je na swoich polach. Takie odmiany
zostały w br. również zarejestrowane. Niestety, dobór odmian populacyjnych będzie w najbliższych latach coraz mniej liczny i mniej konkurencyjny wobec
odmian mieszańcowych.

Ważna jest zdrowotność

Hodowcy dużą uwagę przywiązują też do poprawy
zdrowotności odmian w realizowanych programach
hodowlanych rzepaku ozimego. W ostatnich latach
prace te, oprócz zwiększania odporności na najczęściej występujące choroby, zostały rozszerzone
o hodowlę odpornościową obejmującą w większym
zakresie kiłę kapusty oraz wirusa żółtaczki rzepy,
patogeny, których w zasadzie nie można zwalczyć
preparatami chemicznymi.

Kiła kapusty nadal groźna

Bardzo ważna jest dostępność odmian rzepaku
odpornych na kiłę kapusty. Niestety, obszar występowania tego groźnego patogenu sukcesywnie się
zwiększa w naszym kraju. W ostatnich latach do
Krajowego rejestru zostało wpisanych kilka odmian
rzepaku ozimego (SY Alister, Mentor, Archimedes,
DK Platinium, Alasco, Augusta, SY Alibaba, Crocodile) wykazujących dużą odporność na patotypy
kiły kapusty Plasmodiophora brassicae najczęściej
występujące w Polsce. W br. zarejestrowano dwie
nowe odmiany Crotora i LG Anarion o zwiększonej
odporności na kiłę kapusty. Warto wiedzieć, że potencjał plonowania takich odmian jest mniejszy od
odmian nieodpornych, jakkolwiek i w tym zakre-

Odmiany rzepaku ozimego w badaniach
polowych
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sie następuje wyraźny postęp i nowe odmiany są
już plenniejsze niż pierwsze odmiany kiłoodporne.
Jednakże w przypadku zainfekowania pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty, oprócz
zaprzestania uprawy rzepaku, alternatywną możliwością jest uprawa odmian tolerancyjnych. Także
wtedy konieczne jest przestrzeganie, co najmniej
czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym
samym polu, również po to, aby zapobiegać przełamaniu odporności. Odmiany odporne stanowią najbardziej efektywny sposób na zapobieganie porażeniom roślin, a co za tym idzie, uniknięcie znacznych
strat.

Problem z wirusową infekcją

Od kilku lat, głównie w okresie jesiennej wegetacji,
obserwowana jest dość częsta infekcja roślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (ang. TuYV – Turnip
Yellows Virus). Wektorem przenoszącym wirusa są
mszyce, głównie mszyca brzoskwiniowa (Myzus
persicae). Mniejszą rolę w infekowaniu wirusem roślin rzepaku ma mszyca kapuściana (Brevicoryne
brassicae). Wirus ten posiada szeroki zakres żywicieli i najczęściej występuje w regionach zwiększonej uprawy rzepaku, buraków, ziemniaków i warzyw, zwłaszcza kapustowatych. Można przyjąć, że
w przypadku pojawienia się mszycy na roślinach
rzepaku i braku możliwości jej szybkiego i skutecznego zwalczenia, infekcja jest nieunikniona. Symptomy porażenia roślin rzepaku można zaobserwo-

wać najczęściej na starszych liściach, które mają
fioletowo-czerwone przebarwienia, początkowo na
brzegach, a z czasem obejmujące całą powierzchnię blaszki liściowej. Młode zainfekowane rośliny
odznaczają się także pofaudowaniem liści. Później
następuje także spowolnienie wzrostu i stopniowe
karłowacenie roślin. Przy silnym porażeniu wirusem
następuje zakłócenie przebiegu procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko to powoduje obniżenie
plonowania oraz zmniejszenie zawartości tłuszczu
w nasionach. Natomiast odmiany posiadające genetycznie uwarunkowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach dużej presji mszycy i tym
samym zagrożenia infekcją wytwarzają plon nasion
większy i bardziej stabilny niż odmiany nieodporne.
Ochrona upraw rzepaku przed tą chorobą wymaga skutecznego zwalczania mszycy, a to nie jest
łatwe przy aktualnie dostępnych i zalecanych preparatach chemicznych (brakuje środków o działaniu
układowym). Mszyce zasiedlają dolną stronę liści,
a to w przypadku zastosowania insektycydów kontaktowych utrudnia dotarcie środka do szkodników.
Aktualnie, najbardziej efektywnym sposobem ograniczania skutków porażenia przez wirusa żółtaczki
rzepy jest hodowanie odmian odpornych/tolerancyjnych na TuYV. Takie prace prowadzone są w kilku
zagranicznych ośrodkach hodowlanych. W ostatnich czterech latach do Krajowego Rejestru zostało
wpisanych już blisko 30 takich odmian (w tym roku
dziewięć).

tłuszczu w nasionach średnia, zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Średnia zimotrwałość. Rośliny dość wysokie. Termin
kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.

Dość dobra zimotrwałość. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania
średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

ES Amaretto

LG Aviron

(Euralis Nasiona sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość
tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej duża. Średnia zimotrwałość. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia
i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.

Herakles

(Saaten-Union Polska sp. z o.o. (NPZ))
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość
tłuszczu w nasionach dość duża, zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Dość dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości.
Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.

LG17346

Opisy odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian w roku 2020
Akilah

(Zgłaszający odmianę do KR:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość
tłuszczu w nasionach duża, zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej
średnia. Dość dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Dość duża odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.
Według deklaracji hodowcy odmiana
jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV).

Batis

(DSV Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość
tłuszczu w nasionach dość duża, za-

wartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej.
Średnia zimotrwałość. Rośliny średniej
wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Daktari

(DSV Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Dość dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według

deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK Excited

(Monsanto Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Dość dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin
kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK Expat

(Monsanto Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość

(Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej
średnia. Dość dobra zimotrwałość. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG Areti

(Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża.

(Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od
średniej. Dość dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od
średniego.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, mniejsza na choroby podstawy
łodygi. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki
rzepy (TuYV).

Temptation

(DSV Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży do bardzo dużego. Zawartość
tłuszczu w nasionach duża, zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej
średnia.
Średnia zimotrwałość. Rośliny średniej
wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Według
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG Anarion

(Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
mniejsza od średniej, zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej większa
od średniej. Przeciętna zimotrwałość.
Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę
kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej wystę-

pujących w Polsce. Według deklaracji
hodowcy jest także odporna na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV).

Crotora

(Saaten-Union Polska sp. z o.o.)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion
dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, zawartość białka w suchej
masie beztłuszczowej średnia. Średnia
zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania
średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.
Odmiana o potwierdzonej odporności
na kiłę kapusty, w zakresie patotypów
Plasmodiophora brassicae najczęściej
występujących w Polsce.

Bono

(HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR)
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość
duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
mniejsza od średniej, zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Średnia zimotrwałość. Rośliny dość niskie. Termin kwitnienia i dojrzewania
nieco wcześniejszy od średniego.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, mniejsza na choroby podstawy
łodygi.

Kwazar

(HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR)
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość
duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
średnia, zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Przeciętna zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.

Mars

(HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR)
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość
duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
mniejsza od średniej, zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej większa
od średniej.
Średnia zimotrwałość. Rośliny dość niskie. Termin kwitnienia i dojrzewania
średni.
Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.
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Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego
Rejestru Odmian (KR) w roku 2020
Nazwa odmiany
Wzorzec
Średnia odmian
Akilah F1
Batis F1
Daktari F1
DK Excited F1
DK Expat F1
ES Amaretto F1
Herakles F1
LE17346 F1
LG Areti F1
LG Aviron F1
Temptation F1
Crotora * F1
LG Anarion * F1
Bono p
Kwazar p
Mars p

Plon nasion
dt z ha
38,8
43,3
43,4
46,4
44,5
46,4
45,7
43,3
42,5
47,4
45,5
46,9
45,6
39,6
43,2
36,9
37,8
38,3

% wzorca
100
112
112
120
115
120
118
112
110
122
117
121
118
102
111
95
97
99

Zawartość
tłuszczu
% s.m.
47,1
47,1
48,5
48,0
48,0
47,8
46,8
45,9
47,7
46,4
46,7
46,7
48,2
47,4
45,8
46,2
46,8
46,2

Zawartość
białka
% s.m.b.
37,8
37,4
37,5
36,2
37,0
36,5
36,8
38,9
37,7
36,5
38,2
36,9
37,8
37,6
38,4
37,3
37,6
37,9

Stan
roślin
po zimie
skala 9o
7,6
7,7
7,8
7,7
7,9
7,8
7,7
7,5
7,7
7,9
7,9
7,9
7,6
7,4
7,8
7,5
7,4
7,5

Wysokość
roślin
cm
148
151
147
150
148
153
155
158
150
157
161
152
148
153
157
143
147
144

Zgnilizna
Choroby
twardzik- podstawy
-owa
łodygi
% roślin porażonych
14
16
15
16
13
13
14
18
14
15
17
17
14
18
15
15
14
14
17
17
18
16
14
19
14
17
14
16
15
15
17
21
13
14
17
14

Czerń
krzyżo-wych
skala 9 o
7,1
7,1
7,2
7,1
7,1
7,2
7,1
7,2
7,2
7,5
7,4
7,0
7,5
7,1
7,0
7,1
6,7
6,8

wzorzec: 2019 i 2018 – ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro; 2017 – ES Valegro, Marcelo, Atora, DK Expiro,
* – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2019 i 2018 (2017)
stan roślin po zimie – większa wartość w skali 9o oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność

dr JACEK MONIUK
Radca Prawny

Antywirusowe prawa

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała poważne następstwa gospodarcze i społeczne. W odpowiedzi na zagrożenie polskie władze wprowadziły stan zagrożenia epidemicznego,
a później stan epidemii. Wydano szereg nowych przepisów mających na celu ograniczenie skutków zarazy. Jedyną pociechą w tej sytuacji jest dość powszechne przekonanie, że rolnicy zostaną dotknięci nadchodzącym kryzysem w nieco mniejszym stopniu niż inne grupy zawodowe.

Spośród szeregu rozwiązań legislacyjnych, pewna
część dotyczy wyłącznie rolników. Konieczne jest zatem ich bliższe omówienie. Nowe przepisy przewidują
m.in. zasiłki dla rolników i domowników, nowe zasady
wykorzystania środków z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych czy też brak naliczania odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków
WPR. Oprócz tego dokonano zmian w PROW 2014–
2020, a także stworzono możliwości do uelastycznienia czasu pracy w sektorze rolno-spożywczym.
Dodatkowo przewidziano szereg ułatwień w zakresie
terminów lub koniecznych formalności, niezbędnych
do przyznawania środków z funduszy publicznych.
Równolegle jednak przyznano organom administracji
publicznej daleko idące kompetencje, pozwalające ingerować w prawa i wolności obywatelskie.

minimalnego wynagrodzenia, który będzie przysługiwał rolnikom oraz domownikom w sytuacji objęcia
obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub też hospitalizacją spowodowaną koronawirusem. To bardzo korzystna zmiana, ponieważ
przymusowe kwarantanny stanowią dużą dolegliwość
i w praktyce uniemożliwiają jakąkolwiek aktywność
zawodową.

Wsparcie na kwarantannie

Odsetkom stop

Wprowadzono nowy zasiłek w wysokości połowy

Fundusze na nowe zadania

Przepisy antykryzysowe zakładają wykorzystanie pieniędzy z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych do usuwania skutków gospodarczych epidemii.
Środki te mają być przeznaczone m.in. na cele normalizacji sytuacji na rynkach produktów rolnych (w tym
zapobiegać utracie zaufania przez konsumentów).
Przez cały okres zagrożenia epidemią ma być wstrzy-

mane naliczanie odsetek z tytułu opóźnień w regulowania obligatoryjnych należności na rzecz poszczególnych
funduszy promocji. Analogicznie nie będą naliczane
odsetki w przypadku zwrotu nadmiernie lub nienależnie
pobranych płatności z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej.
Dotyczy to jednak takich sytuacji, gdy rolnik skierował
wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności
(oraz spełni inne warunki określone w przepisach).

ści do wykonywania pracy lub nawet do odpoczynku
w miejscu określonym przez pracodawcę. Jak widać,
są to bardzo daleko posunięte uprawnienia, odpowiadające raczej potrzebom stanu wyjątkowego lub nawet
wojennego. Na szczęście opisane rozwiązania będą
mogły być stosowane tylko podczas obowiązywania
stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Korekty w PROW 2014-2020

Dotyczą odstępstw od obowiązku ukończenia wymaganych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
przez osoby je stosujące, lub sprzedające. A także rezygnacji z obligatoryjnych badań technicznych sprzętu
przeznaczonego do stosowania tego typu środków.

Nowe kryzysowe regulacje prawne zakładają szereg
różnego rodzaju zmian w PROW 2014–2020. Mają
one na celu ułatwienie przyznania należnej rolnikom
pomocy. W szczególności warto zwrócić uwagę na
takie rozwiązania, jak likwidacja zakazu zwiększania
kwoty przyznanej pomocy oraz zakazu zmiany celu
operacji, odsunięcie w czasie obowiązku przedłożenia
weksla in blanco, czy też możliwość podpisania umowy o przyznaniu pomocy w formie korespondencyjnej.
Dopuszczalne będzie także składanie dokumentów
przez Internet na elektroniczną skrzynkę podawczą.
Wartym uwagi nowym rozwiązaniem jest zniesienie obowiązku konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, co z pewnością znacząco przyspieszy realizację wielu projektów. Oprócz tego przewiduje się
wydłużanie terminów do naboru wniosków (w szczególności dotyczyć to ma operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych”).

Ulgi w terminach i nie tylko

W przypadkach gdy rolnik nie będzie mógł dopełnić
niezbędnych formalności z powodu koronawirusa
COVID-19, nowe przepisy zakładają przywracanie
terminów wykonania poszczególnych czynności lub
wzywanie do uzupełnienia złożonej dokumentacji.
Wreszcie, dopuszczona zostanie możliwość ustalenia
– w porozumieniu z podmiotem wdrażającym – innych
terminów wykonania zobowiązań przewidzianych
w umowie o przyznaniu pomocy.
Kryzysowe przepisy dopuszczają także możliwość
składania pocztą elektroniczną (np. w formie skanu)
oświadczeń o braku zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich lub pomocy obszarowej.
Warunkiem będzie tylko pisemne potwierdzenie tej
czynności przez rolnika bezpośrednio po zakończeniu
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Kryzysowy czas pracy

Branża rolno-spożywcza, zwłaszcza przetwórcza
jest bardzo podatna na zagrożenia epidemiologiczne. Z tego powodu przewiduje się wprowadzenie tutaj
możliwości uelastycznienia czasu pracy. Zakłada się
m.in. dopuszczalność zmian systemu lub rozkładu czasu pracy, czy też możliwość świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych – w zakresie niezbędnym do
zabezpieczenia ciągłości działania przedsiębiorstwa.
Przepisy dopuszczają zobowiązanie pracowników do
pozostawiania poza normalnymi godzinami w gotowo-

Pozostałe regulacje

Administracyjne rygory

Należy wreszcie słów kilka napisać o nowych uprawnieniach władz administracji publicznej, które odnoszą
się do podejmowania wszelkich działań związanych
ze zwalczaniem zakażenia.
W szczególności wojewoda uzyskał prawo wydawania poleceń wszystkim podmiotom państwowym na
terenie województwa. Z kolei Prezes Rady Ministrów
uzyskał uprawnienie do wydania poleceń obowiązujących „osoby prawne”, „jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej” oraz „przedsiębiorców”. Zatem wydawane dyrektywy mogą dotyczyć
nawet osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą.
Wspomniane wyżej polecenia nie wymagają żadnego uzasadnienia, natomiast z mocy ustawy podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności. Mogą
być wydawane przez doręczenie decyzji, ale także
w formie ustnej lub np. telefonicznie. Konstrukcja przepisów wskazuje, że możliwość ich zaskarżenia przez
zainteresowaną stronę jest de facto iluzoryczna.

Zawieszone terminy

Oprócz tego w okresie zagrożenia epidemicznego
lub stanie epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Dotyczy to m.in. postępowań sądowych,
administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych
skarbowych, w sprawach o wykroczeniach, podatkowych oraz innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw (z drobnymi wyjątkami).
Nowe kompetencje władz publicznych w sposób
drastyczny wzmacniają pozycję poszczególnych organów. Ich skutki już zdążyliśmy odczuć na własnej
skórze (ograniczenia w poruszaniu się, ograniczenia
w działalności sklepów, przedsiębiorstw, a nawet kościołów, nowe obowiązki sanitarne itd.).
Z kolei opisane wyżej preferencyjne przepisy znacząco poprawiają sytuację rolników tak, że powinni przejść
przez obecny trudny okres bez większych problemów.
Wszystko to w zamierzeniach ma służyć efektywnemu zwalczaniu koronawirusa COVID-19.
Źródła: strony rządowe www.
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SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Przepisy
Pasztet z cukinii
Składniki:
•	1 kg cukinii
•	sól
•	20 dag żółtego sera
•	20 dag cebuli
•	3 ząbki czosnku

•	4 jajka
•	4 łyżki oleju rzepakowego
•	1 łyżka mąki pszennej
•	3 łyżki mąki ziemniaczanej
•	słodka papryka – przyprawa
•	ostra papryka – przyprawa
•	gałka muszkatołowa
•	kurkuma
•	pieprz kolorowy
•	majeranek
•	natka zielonej pietruszki (suszona)
•	czarnuszka (mielona)
Przygotowanie:
Cukinię obrać ze skórki, wydrążyć środek, opłukać i zetrzeć
na tarce o dużych oczkach. Przełożyć do miski, posolić, wymieszać i odstawić na około 30 minut, a następnie odcisnąć
z soku.
Żółty ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę i czosnek obrać z łusek, opłukać i pokroić w kostkę.
Białka ubić ze szczyptą soli na puszystą pianę, dodać żółtka i dalej ubijać. Na koniec dodać olej rzepakowy, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i razem zmiksować.
Do dużej miski przełożyć cukinię, żółty ser, cebulę, czosnek, ubite jajka, szczyptę słodkiej i ostrej papryki w proszku, gałki muszkatowej, kurkumy oraz rozgnieciony w palcach
majeranek i natkę zielonej pietruszki. Całość razem delikatnie
wymieszać i przełożyć do formy keksowej o wymiarach 36 na
11 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch pasztetu
posypać mieloną czarnuszką.
Gotowy pasztet z cukinii włożyć do nagrzanego piekarnika
i piec przez około 60–70 minut w temperaturze 180 °C.

Słodkie drożdżowe bułeczki
z rabarbarem i truskawkami
Składniki:
Rozczyn:
• 2 łyżki mleka
• 2,5 dag drożdży
• 1 łyżka cukru
• 1 łyżka mąki pszennej
Ciasto:
• 3 szklanki mąki pszennej
• 10 dag masła
• ½ szklanki mleka
• 2 białka
• sól
• 1 żółtko

• 3 łyżki cukru
Aromatyczna masa
rabarbarowotruskawkowa:
• 30 dag rabarbaru
• 20 dag truskawek
• 8 łyżki cukru
• 1 łyżeczka cynamonu
Dodatkowo:
• 1 żółtko
• 1 łyżka mleka
• 2 łyżki sezamu

Przygotowanie:
Do letniego mleka dodać pokruszone drożdże, cukier i mąkę
pszenną. Dokładnie rozmieszać i odstawić rozczyn w ciepłe
miejsce pod przykryciem na około 15 minut.
Masło roztopić i ostudzić. Białka ubić ze szczyptą soli na
sztywną masę. Dodać cukier i dalej ubijać, aż cukier się rozpuści. Następnie dodać żółtko i ubijać, aż masa podniesie swoją
objętość. Do miski wsypać mąkę pszenną, dodać roztopione
masło, mleko, ubite jajka i rozczyn. Całość wymieszać i zagniatać do momentu, aż będzie odchodziło od ręki. Następnie odstawić na około 1 godzinę w ciepłe miejsce i nakryć ręcznikiem
kuchennym.
Rabarbar obrać ze skórki, opłukać i pokroić w kostkę. Truskawki opłukać, osuszyć, odszypułkować i pokroić w kostkę. Do
miski przełożyć rabarbar i truskawki. Dodać cukier, cynamon
i razem wymieszać.
Z miski wyciągnąć połowę ciasta drożdżowego, podsypać
mąką pszenną, zrobić wałek i podzielić na 8 równych części.
Każdą część ciasta rozciągnąć delikatnie na ręce (nie powodując dziur) i nałożyć łyżką owocowy farsz, potem skleić boki ciasta i uformować okrągłą bułeczkę. Położyć sklejeniem w dół na
formę wyłożoną papierem do pieczenia. Odłożyć w ciepłe miejsce na około 20 minut, aby bułeczki podrosły. Następnie w ten
sam sposób zrobić bułeczki z pozostałego drożdżowego ciasta.
Żółtko wymieszać z mlekiem i za pomocą pędzelka posmarować bułeczki. Następnie posypać sezamem i włożyć do
nagrzanego piekarnika. Piec przez około 20-25 minut w temperaturze 175 °C.
Z podanych składników wyjdzie 16 apetycznych i smacznych bułeczek z owocową wkładką.

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

Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.
Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji
do dnia 30 czerwca 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

Chwila relaksu
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale

siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili
jeden z jeleni mówi:

- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
***

W nadmorskim kurorcie panika. Wszyscy się

pochowali, bo z cyrku uciekły dwa lwy. Poszły na
plażę, usiadły nad brzegiem morza i jeden z nich
mówi:

- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Pełnia sezonu,
a tu ani żywej duszy!

***

Dwa leniwce siedzą na kamieniach. Pierwszy dzień
się nie ruszają. Drugi dzień się nie ruszają. Trzeci
dzień się nie ruszają. Czwarty dzień jeden ruszył
głową, a drugi mówi:

- Roman, jakiś ty nerwowy!

***

Pająk do pająka:

- Ale sieć uplotłem, mucha nie siada.
***

Mały chłopiec przychodzi do sklepu
zoologicznego:

- Poplose tego calnego klólicka.

- A ten biały nie będzie ładniejszy? pyta sprzedawca.

- Plose pana, mojego pytona to nie

interesuje, jakiego on będzie kololu.
***
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Nasiona
rzepaku
POZIOMO:
5) zrzeczenie nie tylko na życzenie.
ozimego
F1
6) trupa ze śmiercią.

7) z zapasem za pasem.
12) tutejszy.
13) poceluj, nie zawsze szczęśliwie.
16) nikt go nie chce, a pcha się parami.
18) gdy płaczą nie tylko oboje.
19) przewrażliwienie na pylenie.
20) zawód zza Odry.
22) skandynawska nie do wypicia.
26) jedzenie2.
27) z miejsca na miejsce.
32) krzyk i ... szyk.
33) - letnisko.

PIONOWO:
1) opakowanie woja.
2) gdy zrobię nie swoją ręką.
3) mniejszy od Freda i Betty się nie da.
4) aresztowanie źródła.
7) w menu 3.
8) Gable po przejściach.
9) nie wołaj na niego: kysz!.
10) skałowa zemsta zeusowa.
11) jaka ja na językach.
14) akcja na akcję.
15) pasuje z lekarza dla kajakarza?.
16) wypiera pieluchę.
17) zmagania tych
ECod grania.
I
N
20) bojowy
przód.
SZ A
21)IE
żabci nie w smak.
M
23) i fiacik, i seacik.PO
PS
24) gdy pada,
poda!
inguposłusznie
!
k
u
n
k
ra
o
25)wkreskówka
bez
the
endu.
19 r
28) sprawiedliwie
w 20 ** dzieli Ziemię.
*
29) nabank.
30) kraina Indianina.
31) warzywny problem dziadka.

1

Określenia z przymrużeniem oka. Litery
z pół kolorowych, 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

www.baywa.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych
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Rozwiązanie:

Q

Autor: OLSTRO

Najwyższy potencjał plonowania*

2019 r. – 43,9 dt/ha 122% wzorca
2018 r. – 49,0 dt/ha 127% wzorca
2017 r. – 54,3 dt/ha 135% wzorca nr 1
Q

Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka
nr 11”, rozwiązanie krzyżówki prosimy
nadsyłać do 30 czerwca 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.
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Nie ma bata na
ADVOCATA!
1
R
N

2

Nowoczesna genetyka
z odpornością na

wirusa TuYV oraz suchą zgniliznę

Q

Największe bezpieczeństwo uprawy
Mrozoodporność – nr 1**

* doświadczenia COBORU - źródło www.coboru.pl
** podczas zimy 2015/16, spośród odmian zarejestrowanych w Polsce w 2018 r.
*** ranking oceny porównawczej 65 mieszańców opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
(m.in. ZT Kruszwica, ADM Szamotuły, Komagra, ZT Bodaczów)

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

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

www.kzprirb.pl

